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سمَ َخ ْاْلَ ْ
ش ِرِك َ
تعتبر آية السيؼ ،وهي قوله تعالى ﭿ فَِإ َذا ا ْن َ
ثاموا الصث َثةةَ َوآَتَث ُثوا الزَكثثاةَ
صث ُثر ُ
وم ْم َو ُخث ُذ ُ
َو َجث ْثتتُ ُم ُ
وم ْم َو ْ
صثثت فَثِإ ْن تَث ُ
ْعث ُثتوا لَ ُهث ْثم ُكثثل َم ْر َ
وم ْم َواق ُ
اح ُ
ثاووا َوأَقَث ُ
س ث ِويمَ ُه ْم إِن الم ث َ َغفُثثور َر ِحثثيم ﮊ [التوبػػة  ]5اكبػػر آيػػة أف ػ ار ػػي خمػػـ البس ػ و ػػي كتػػب
فَ َخمُّ ثوا َ
الباس والمبسوخ ،إذ قاؿ بعض العمماء ببسخها لما يقرب خمى المائة وأربع وخشريف آيػة أو يزيػد،
فـ بسخت هي بغيرها مما أفار خال ا شديدا واختراضات ممف اختبر ذلؾ غموا ومبالغة ي البس ،

وسػػيعالذ هػػذا البوػػث موضػػوخات تمػػؾ اأيػػات التػػي ادخػػي أبهػػا بسػػخت ب يػػة السػػيؼ مبيبػػا و ػػه
الخالؼ وسببه يها ،فـ سيوصي اأيات التي ادخي أبها بسخت آية السيؼ ي أفباء كتب البس

وخموـ القرآف مبيبا و ه الوؽ ي ذلؾ،ومقسما لها وسب األوكاـ والموضػوخات التػي ادخػي بسػ

آية السيؼ لها ،فـ قمت بعمػؿ اسػتقراء صواوصػاء لكػؿ اأيػات التػي قيػؿ ببسػخها ب يػة السػيؼ مبيبػا
وقيقة تعدادها وأفرها ػي هػذا العمػـ ،وسػيعالذ هػذا البوػث ومػف خػالؿ األمفمػة التطبيقيػة ػي فبايػا

إشكالية البسػ

ػي هػذ اأيػة ،وسػبب القػوؿ بالبسػ

يهػا مستشػهدا بػلقواؿ العممػاء خمػى اختال هػا،

ويبتهػػي البوػػث بػػبخالف ابػػرز البتػػائذ التػػي توصػػؿ إليهػػا لوػػؿ إشػػكالية تضػػارب األق ػواؿ هػػذ اأيػػة

ذات األفر الكبير.

(*) هذرش في قسن الشريعت،كليت العلوم اإلسالهيت،جاهعت الووصل.
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ABSTRACT
Allah says: "when the adytum months are over, then kill the
unbelievers wherever they found". This verse of sword is considered the
most effective one in the science of Al-Naskh and in the books of AlNasikh and Al-Mansookh. Some scientists reproduced approximately 124
verses. This raised a controversy and protests. This study will deal with
issues of those verses claimed that they were reproduced by verse of
sword explaining the controversy and its reason. Then, this study will
count those verses from books of Al-Naskh and sciences of Holy Koran
explaining the aspect of right in such issue, and dividing them according
to rules and issues claimed that were reproduced by the verse of sword.
The researcher investigated and counted all verses claimed that they were
reproduced by the verse of sword explaining its real number and its
impact in this science. This study will deal with problems of Al-Naskh in
this verse through many applicable examples and reason of reproduction
claim vouching by different says of scientists. The study concluded with
the most obvious results of solving the problems of inconsistency in these
says concerning this verse of great impact.
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مثتخثثل:

اتفؽ العممػاء والمفسػروف خمػى أف قولػها تعػالى ﭿ ﮨ ﮩ ه ﮫ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﭾ ) (1هي آية السيؼ التي قيؿ إبهػا بسػخت

)(2
آيات العفو ،والصفح ،واإلخراض ،والمسالمة ولـ يخالؼ ي توديدها ٌ
أود اال ابف و ر (رومها
اهلل) ذك ػػر ابه ػػا قول ػػه تع ػػالى ﭿ ﯡ ﯨ ﯩ ﭾ ) ،(3ول ػػيس ك ػػذلؾ وقي ػػؿ هم ػػا ،واألوؿ الص ػػويح وخمي ػػه

إ ماع العمماء والسيما مف كتب ي البس .

)(4

أفر يشير الى توديدها وسبب تسميتها بذلؾ ،قاؿ سفياف بف خييبػة قػاؿ خمػي بػف
وقد ورد ٌ
اب ػػي طال ػػب (ك ػػرـ اهلل و ه ػػه) ( ابع ػػث البب ػػي ص ػػمى اهلل خمي ػػه وس ػػمـ بلربع ػػة أس ػػياؼ س ػػيؼ ػػي

)(5
هكػذا روا مختصػ ار ،وأظ اػف السػيؼ
المشركيف مػف العػرب ،قػاؿ تعػالى ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ
اَْ ُااِ ب ُ ََُْ ُا ا
ُ ا ُ ََُْ
اِذ َال اْ ُو
ُالَ َُ ال اان ُو اَا َ
الفػػابي هػػو قتػػاؿ أهػػؿ الكتػػاب لقولػػه تعػػالى ﭿ َقااِ ُلواْ ا ذِاَ َ
اَِ َح ِلاي الاطا ا
اَْ َوِ َح ِ َو ب
واْ ا اذ ُْ اَ َالا َ
ُالَ أاْ الْ ا اذ ُك َل َ
ُالَ اذ َح ِّق و ََُ ذَِ َ
َْ د َ
ّللاا َْ َ ساْذا اه ََُْ َالدُال اَ َ
ال َاح ِّ و َ
ااُُِ ا َْ ﭾ) (6والسػيؼ الفالػث قتػاؿ المبػا قيف ػي قولػه ﭿ يػا ايهػا الببػي اهػد
َعَ َالاد َُْاا او َ

الكفػار والمبػا قيف ﭾ اأيػة ،وال اربػع قتػاؿ البػاغيف ػي قولػه ﭿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭨ ﭩ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ

ﮩ ه ﮫ

ه ﮭﭾ

المشركيػف ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ

)(8) (7

.وقػػد سػػميت ب يػػة السػػيؼ ألبهػػا تضػػمبت األمػػر بقتػػاؿ

أي ضعوا السيؼ يهـ.

)(9

نوذة عن تفسير اآلية
ﭿ ﮨ ﮩ ه ﮫ ﭾ يعب ػػي ػػبذا ابقض ػػت األش ػػهر الو ػػرـ ومض ػػت وه ػػي االش ػػهر الت ػػي أب ػػيح يه ػػا
وورـ يها قتالهـ.
لمباكفيف اف يسيووا ي االرض ِّ

)(10

وقػد اختمػػؼ العممػاء ػػي توديػد هػػذ األشػػهر هػؿ هػػي االشػهر الوػػرـ المصػطمح خميهػػا وهػػي ذو

القعػػدة وذو الو ػػة والموػػرـ فػػـ ر ػػب وخمػػى ذلػػؾ يكػػوف الوقػػت البػػاقي بعػػد األذاف ػػي يػػوـ الوػػذ

األكبر بهذ البراءة هػو بقيػة ذي الو ػة فػـ الموػرـ  ..أي خمسػيف يومػا.

)(11

اـ ابهػا أربعػة اشػهر

يورـ يها القتاؿ ابتداءا مف يوـ البور ،تكوف بهايتها ي العشريف مف ربيع اأخر ؟
99

)(12

الوجلذ الرابع

هـجلـت كليـت العلـوم اإلسالهيـت
1341هـ 0212-م
العـذد الثاهـن

أـ اف األ ػػؿ األوؿ لمباقضػػيف خهػػودهـ .وهػػذا األ ػػؿ الفػػابي لمػػف لػػيس لهػػـ خهػػد أصػػال ،أو لمػػف

كاف لها خهد غير مؤقت ؟ ) (13وهذا أقرب األقواؿ وا معها وليس هذا موضع التفصيؿ ػي ذلػؾ
إذ الواصػػؿ أف هػػذ األشػػهر كابػػت الفرصػػة األخيػرة لممعاهػػديف والبػػاكفيف ،ومػػف لػػيس لػػها خهػ ٌػد مػػف

ابقضت أمر المسمموف بموا هة المشركيف ﭿ ه ﮭ ﭾ وهذا اإلطالؽ يقتضي واز
المشركيف بذا
ا
مػ ػ ػ ػػف وػ ػ ػ ػ ِّػؿ أو وػ ػ ػ ػػرـ ػ ػ ػ ػػي أي مكػ ػ ػ ػػاف وأي
قػ ػ ػ ػػتمهـ بػ ػ ػ ػػلي و ػ ػ ػ ػػه كػ ػ ػ ػػاف) ،(14ﭿ ﮮ ﮯ ﭾ
زمػ ػػاف)،(15ولكبهػ ػػا خصصػ ػػت بمواضػ ػػع سيػ ػ ػلتي بيابػ ػ ػها ،ﭿ ﮰ ﭾ ،أي ءاسػ ػػروهـ ﭿ ﮱ ﭾ أي
اوبسوهـ ،وقاؿ ابف خباس يريد إف توصبوا اوصػروهـ وامبعػوهـ مػف الخػروج ،وقيػؿ امبعػوهـ

مػف دخػوؿ مكػة والتصػرؼ ػي الػبالد) .(96وقيػؿ قيػدوهـ

)(17

ﭿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭾ أي خمػى كػؿ طريػؽ،

ص ا أ
ترصػد ا ،إذا ترقوبتػها ،والمعبػى كوبػوا لهػـ
ػيء أ ا
والمرصد الوضع الػذي يقعػد لمعػدو مػف تر ت
ػدت الش ت
ترصػػدا ،وتػػى تلخػػذوهـ مػػف أي و ػػه تو ه ػوا) ،(18ﭿ ﯥ ﯢ ﭾ مػػف الشػػرؾ ور ع ػوا إلػػى اإليمػ ػاف ﭿ

ﯣ ﯦﭾ المفروض ػة ﭿ ﯧ ﯝ ﭾ الوا بػػة هػػذ شػػروط فالفػػة ،ويػػث لػػـ توصػػؿ ػػاز لهػػـ مػػا تقػدـ مػػف
القتؿ واألخذ والوصر ،وإذا تىفرث تلك الشررو ﭿ ﯞ ﯟ ﭾ يعبػي الػدخوؿ إلػى مكػة والتصػرؼ ػي

بالدهـ ،ﭿ ﯡ ﯨ ﯩ ﭾ لمف تاب ﭿ ﯤ ﭾ بلوليائه وأهؿ طاخته).(19

اف ه ػػذ األوك ػػاـ القطعي ػػة والعام ػػة والبهائي ػػة ،ت ػػد ع ك ػػؿ ق ػػارئ له ػػا ال ػػى المقارب ػػة ب ػػيف م ػػا

تضمبته مف بقػض خهػود المشػركيف خامػة واألمػر بمالوقػتهـ ومواصػرتهـ واسػرهـ ،وقػتمهـ ،وبػيف
اأيات الكفيرة الواردة ي القرآف الكريـ تلمر بالصػفح والعفػو والصػبر والمسػالمة واإلخػراض ،وخػدـ

القتاؿ ي البيت الوراـ واألشهر الورـ ،وخف الكؼ خمف د ع ال زية مف المشركيف ،وغير ذلؾ.

ممػػا د ػػع الكفيػػر مػػف العممػػاء الػػى القػػوؿ بػػلف آيػػة السػػيؼ التػػي بزلػػت ػػي السػػبة التاسػػعة

لمه رة بسخت كؿ آيات العفو والصفح والصبر والمسالمة واالخراض ،مستبديف ي ذلؾ الػى آفػار
وردت خ ػػف الص ػػوابة والت ػػابعيف (رض ػػي اهلل خ ػػبهـ) ت ػػبص خم ػػى بسػ ػ تم ػػؾ اأي ػػات ب ي ػػة الس ػػيؼ

وخارضهـ ي ذلؾ مف ورؽ بيف مفهوـ البس خبد األقدميف ومفهومه خبد مف اء بعدهـ ،مواوال
ال مع بيف البصوص ،وبفي القوؿ ببس تمؾ اأيات التي تزيد خمى المائة آية
وقػػد ذخػػرت كتػػب التفسػػير وخمػػوـ القػرآف ،والسػػيما كتػػب البسػ بتمػػؾ المباقشػػات بػػيف قائػػؿ بالبسػ ،

ومخصص لعموـ ومبيف لسبة التدرج ،إذ أخذت آية السيؼ ال زء األكبر مف اهتماـ خمماء البسػ
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والمؤلفيف يه .وهو ما سلبيبها ي المباوث الفالفة اأتية .ولف ابوث هبا آفارها الفكرية والفقهية –
إال إذا كػػاف ذا صػػمة بتوديػػد البس ػ قػػدر تعمػػؽ االمػػر بػػذلؾ -ػػاف ذلػػؾ ػػدير بالد ارسػػة لووػػد وال
تسػػتوخبه هػػذ الصػػفوات القميمػػة ،ولهػػذا وػػددت البوػػث ػػي آفارهػػا ػػي خمػػـ البس ػ
التببي ػػه ال ػػى تش ػػابه أس ػػماء كت ػػب البسػ ػ

قػػط  .وأود

ػػي هػ ػوامش البو ػػث إذ اف كفيػ ػ ار مبه ػػا بعبػ ػواف (الباسػ ػ

والمبسػػوخ) مػػف ذلػػؾ كتػػاب ابػػف العربػػي ،والبوػػاس ،وابػػف سػػالمة،وابف خزيمػػة ،وسػػل رؽ بيبهػػا بػػذكر

اسـ المؤلؼ ي متف البوث قط .

هذا وما وقع ي البوث مف زلؿ أو خطا أو بسياف مبي ومف الشيطاف ،وما يه مف خيػر

مف اهلل تعالى وود مه الومد والمبة.

الموحثث اْلول:

تعثوى النسثخ في اآليثة

بباءا خمى مػا تقػدـ مػف التعػارض بػيف مػا أمػرت بػه آيػات العفػو والصػفح وغيرهػا وبػيف مػا

أمرت به آية السيؼ مف قتؿ المشركيف ومالوقتهـ ،وخمى تلخر بزوؿ آية السػيؼ ذهػب كفيػر مػف

المفسريف خبد تفسيرهـ لتمؾ اأيات الى تقرير ابتساخها ب ية السيؼ ،وقد باقش خمماء القػرآف ذلػؾ

ي كتبهـ بشكؿ م مؿ ي ويف صأؿ خمماء البس  ،ذكروا ي أفبػاء كتػبهـ كػؿ آيػة بسػختها آيػة

السيؼ مبفػورة ضػمف االيػات ووسػب ترتيػب السػور ،وكػؿ وسػب مبه ػه ولػـ ي معوهػا ػي مبوػث
خاص.
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وسػػلبيف ػػي هػػذا المبوػػث اق ػواؿ العممػػاء ػػي بسػػخها وابتسػػاخها ،مػػع ضػػروب البس ػ

ػػي

أوالً :أقوال العمماء في النسخ وآية السيف

لـ تبسػ ايػة السػيؼ وكمػا واوػدا او بوخػا واوػدا قػد و ػدت العممػاء ػي وػديفهـ خػف آيػة السػيؼ

يتكمموف خف أبواع متعددة وأوكاـ مختمفة مف البس
 -1نسخ العهوت والمواثيق:

ي اأية أ ممتها بما يلتي

قاؿ ابف كفير (رومه اهلل) ( وهذ اأية الكريمة هي آية السيؼ التي قاؿ يهػا الضػواؾ

مدة)). (20
بف مزاوـ إبها بسخت كؿ خهد بيف الببي  وبيف أود مف المشركيف ،وكؿ خقد وكؿ و

وخف ابف خباس (رضي اهلل خبهما) ي هذ اأية ( لـ يبؽ ألود مف المشركيف خه ٌػد وال
ذ أمةٌ مب اذ بزلت براءة ،وابسالخ األشهر الورـ)). (21
كما اروي خبه ي هذ اأية ابه قاؿ (أمرا اهلل أف يضع السيؼ يمف خاهد اف لػـ يػدخموا
)(22
ي اإلسالـ وبقض ما كاف اس ِّم أي لهـ مف العهد والميفاؽ)
وقػػاؿ ابػػف خطيػػة ( وهػػذ اأيػػة بسػػخت كػػؿ موادخػػة ػػي الق ػرآف ،أو مهادبػػة ومػػا ػػر م ػػر

ذلػػؾ)( )23ومفػػاؿ ذلػػؾ قولػػه تعػػالى ﭿ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ

ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﭾ ( )24ق ػػاؿ اب ػػف ال ػػوزي (

لامر المسمموف ي هذ اأية بترؾ قتاؿ مف لها معهـ خهد او ميفاؽ ،او ما يتعمػؽ بعهػد ،فػـ بسػ
ذلؾ ب ية السيؼ ،وبما أامروا به مف ببذ العهد الى أربابه ي سػورة بػراءة ،وهػذا المعبػى مػروي خػف

خباس وقتادة) ()25
ابف و
المتة
 -2نسخ ّ

إف المػدة التػػي وػػددها اهلل تعػػالى ػػي آيػػة السػػيؼ بسػػخت كػػؿ مػػدة مضػػروبة .أورد أبػػو خبيػػد خػػف

ابػػف خبػػاس (رضػي اهلل خبهمػػا) قولػػها ( وػ أد اهلل ( )الػػذيف خاهػػدوا رسػػوؿ اهلل ( )أربعػػة أشػػهر
خهد ابسالخ األشهر الورـ خمسيف ليمػة ،وقػاؿ (ﯥ
يسيووف يها ويث شاءوا ،وأ أؿ مف ليس له ٌ

ﯢ ﯣ ﯦ

ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ)

)(26
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وق ػػاؿ الض ػػواؾ إف آي ػػة الس ػػيؼ بس ػػخت كػ ػ وؿ مػ ػ أدة ) (27إذ و ػ وػد تد اهلل (س ػػبوابه وتع ػػالى) مػ ػ أدة
مقدارها أربعة أشهر أخطاها رصة لممشركيف ،قاؿ م اهد ومومد بف اسواؽ (هػي شػهور العهػد
لورمة بقض العهد يها مف كاف لها خهػد هػذ أربعػة أشػهر ،ومػف ال خهػد لػه ل مػه
سميت اورما ا
ػرـ ألف اهلل سػػبوابه وتعػػالى وػ أػرتـ
الػػى ابقضػػاء الموػػرـ ،وذلػػؾ خمسػػوف يومػػا ،وقيػػؿ ابمػػا قػػاؿ لهػػا اوػ ٌ
يها خمى المؤمبيف دماء المشركيف والتعرض لهـ)). (28
المدة المضروبة بسخت كؿ م أدة).(29
بيف أف هذ و

-3نسخ العفو والصور واإلعراض عن المشركين .

رو أبػػو خبيػػد القاسػػـ بػػف سػػالـ (ت223ه ػػ) خػػف ابػػف خبػػاس ػػي قولػػه تعػػالى ﭿ ﯤ ﯥ ﯦ
ﭾ ) ،(30وقوله خز و ؿ ﭿ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﭾ) (31وقوله خز و ػؿ ﭿﭩ ﭪ ﭾ) (32وقولػه خػز و ػؿ
ﭿ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭾ) (33قاؿ بس هذا كمػها قولػها ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ وقولػه تعػالى
)(35
)(34
ﭾ
ﭿ قِلوْ ذَالَ ُالنوََْ ِ ُْ ِذالْو
بسخت هذ اأية كؿ آية يها ذكر اإلخراض خف المشركيف ،والصبر خمى أذ األخداء

)(36

قاؿ ابف العربي المالكي (ت 543هػ) واألمر بالقتؿ بس كؿ خفػو ،وصػفح وتػرؾ ،ويػث وقػع

ي القرآف.

)(37

وقاؿ السيوطي (ت  911هػػ) وبقمػه تخبػه االلوسػي وغيػر قولػه تعػالى ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ

هذ آية السيؼ الباسخة أيات العفو والصفح واإلخراض والمسالمة).(38
 -4نسخ حرمة القتال في المسجت الحرام
أورد خمماء البس

ي كتبهـ آية توريـ القتاؿ ي المس د الوراـ ضمف اأيات المبسوخة ب ية

السػػيؼ ،وهػػي قولػػه تعػػالى ﭿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ

(رومه اهلل)) ،(40هبة اهلل بف سالمة البغدادي ( ت 543هػ)

ﭥ ﭾ )(39ومػػبهـ ابػػف خزيمػػة الفارسػػي

()41

وابو عفر البوػاس (ت  543هػػ)

ذاك ار الخالؼ يها ،وابها مف أصعب ما ي الباسػ والمبسػوخ وقػاؿ وزخػـ ماخػةٌ ابهػا مبسػوخةٌ،
واوت وا ب يات غيرها وبلواديث مف السبف .

)(42
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وأيأد البواس بس اأيػة إال ابػه عػؿ الباسػ لهػا آيػة السػيؼ ،إذ قػاؿ (وأكف اػر أهػؿ البظػر خمػى
هذا القوؿ اف اأية مبسوخةٌ ،واف المشركيف يقاتموف ي الورـ وغير  ،بالقرآف والسبة قاؿ تعػالى
ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ وبراءة بزلت بعد سورة البقرة بسبتيف).

)(43

واف كػاف البوػاس أيػد القػوؿ ببسػ توػريـ القتػاؿ ػي األشػهر الوػرـ ،أبػى القاضػي ابػو بكػر بػف

العربي ذلؾ بعد أف ذكر الخالؼ يها.

)(44

وكػذلؾ ابػو الفػرج بػف ال ػوزي (ت  597هػػ) بعػد ذكػر

لما رو خف قتادة مف ابهـ كابوا ال يقاتموف ي الورـ فـ بس ذلؾ).(45

ادخي خميه البس ب ية السيؼ.
كما ذكرها ابف البارزي (ت 738هػ) أيضا ضمف ما أ ت
وسبقت اإلشارة الى أف المفسريف ويف سروا قولػه تعػالى ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ قػالوا أي ػي
)(96

ٍّ
وؿ او ورـ.

)(97

 -5نسخ تحريم القتال في اْلشهر الحرم
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭾ )(48

قاؿ تعػالى ﭿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
وقػ ػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػ ػػالى ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ه ﮫ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯤ ﯥ ﯢ
ﯣﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﭾ ).(49
قاؿ ابف خباس (رضي اهلل خبهما) ي تفسير قولػه تعػالى مػف آيػة السػيؼ ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ
ﭾ قاؿ ي الوؿ والورـ واألشهر الورـ (50).
وقد أورد ابو خبيد خالؼ العمماء ي بس توريـ القتاؿ ي األشهر الورـ صواباوة القتاؿ يها،
ورو خف سعيد بف المسيب (أبه اسئؿ هؿ يصمح لممسمميف أف يقاتموا الكفار ي الشهر الوػراـ،
قاؿ بعـ ،قاؿ وقاؿ ذلؾ سميماف بف يسار).

)(99

قػػاؿ أبػػو خبيػػد (والبػػاس اليػػوـ بػػالفغور ميعػػا خمػػى هػػذا القػػوؿ يػػروف الغػػزو مباوػػا ػػي الشػػهور

كمها ،واللها وورامها ،وال رؽ بيف ذلؾ خبدهـ ،فـ لـ تأر أودا مف خمماء الشػاـ ،وال العػراؽ يبكػرا
خمػػيهـ ،وكػػذلؾ أوسػػب قػػوؿ أهػػؿ الو ػػاز ،الو ػػة ػػي إباوتػػه خبػػد خممػػاء الفغػػور قػػوؿ اهلل (تبػػارؾ
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وتعالى) ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ  .قاؿ ابو خبيد هذ اأية هي الباسخة خبػدهـ لتوػريـ القتػاؿ ػي

الشهر الوراـ)). (52

كمػػا وكػػى ابػػف ال ػػوزي خػػالؼ العممػػاء ػػي بقػػاء التوػريـ أـ بسػػخه ،ورو خػػف خبػػد خيػػر خػػف

خمي (كػرـ اهلل و هػه) ػي قولػه تعػالى ﭿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭾ قػاؿ بسخت ػها ﭿ ه ﮭ ﮮ
)(53
.
ﮯ ﭾ
واخبر خف معمر خف الزهري (كاف الببي  يما بمغبا يورـ القتاؿ ي الشهر الوراـ ،فـ أاوػؿ
)(54

بعد).
لها ا
ػاء خمػػى أف هػػذ اأيػػة
ووكػػى البوػػاس اإل مػػاع خمػػى بس ػ آيػػة التو ػريـ هػػذ قػػاؿ ا مػػع العممػ ا
ػاح ،غيػػر خطػػاء ببػػه قػػاؿ اأيػػة موكمػػة وال
مبسػػوخة ،وأف قتػػاؿ المشػػركيف ػػي الشػػهر الو ػراـ مبػ ٌ
ي ػوز القتػاؿ ػػي األشػهر الوػرـ ،ويوػػتذ بوػديث ػابر قػػاؿ "لػـ تي اك رػف رسػػوؿ المأػه صػمى اهلل خميػػه
()55
أ
أقاـ وتى تي رب تسم ت "
وسمـ تي رغ ازو ي ال أش رهر ارل تو تراـ إال أ ر
تف ايغز أو اي رغ تزروا بذا تو ت
ض تر ذلؾ ت
الوديث ي وز أف يكوف قبؿ البس لآلية ،وابف خبػاس وسػعيد بػف المسػيب
قاؿ أبو عفر وهذا
ا
وسميماف بف يسار ،وقتادة واالوزاخي خمى أف اأية مبسوخة ،عف الضواؾ خف ابػف خبػاس قػاؿ

وقول ػ ػ ػػه ( )ﭿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭺ ﭻ ﭾ أي ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػهر الوػ ػ ػ ػراـ ﭿ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭾ أي

خظيـ ،كاف القتاؿ موظو ار وتى بسخته آية السيؼ ي براءة ﭿه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ لبيووا القتػاؿ
ي األشهر الورـ و ي غيرها.

)(56

فـ قاؿ بعد أف ساؽ أدلػة أاخػر (وقػد قامػت الو ػة بػاف قولػها خ وػز و ػؿ ﭿﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭾ

ػص القػرآف وقػوؿ العممػاء ،وأيضػا ػبف البقػؿ يبػيف ذلػؾ ألبػه بقػؿ اليبػا أف
مبسوخ بما ذكربػا مػف ب ِّ
هػػذ اأيػػة بزلػػت ػػي مػػاد اأخػرة أو ػػي ر ػػب ػػي السػػبة الفابيػػة مػػف ه ػرة رسػػوؿ اهلل  الػػى

المديبػػة ،وقػػد قاتػػؿ رسػػوؿ اهلل  ه ػوازف بخيبػػر ،وفقيفػػا ػػي الطػػائؼ ػػي ش ػواؿ ،وذي القعػػدة ،وذو
القعدة مف األشهر الورـ ،وذلؾ ي سبة فمابي مف اله رة).
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 -6نسخ حكم اْلسرى

ق ػػاؿ تع ػػالى ػػي وك ػػـ األس ػػر ﭿ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ
). (58
ﮂ ﮃ ﭾ

ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ

ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ

أختمؼ المفسروف ي المراد بالذيف كفروا المػذكوريف ػي اأيػة ،هػؿ هػـ أهػؿ األوفػاف خاصػة،
أـ أبهـ الكفار ميعا .كما إبهـ اختمفوا ي بس هذا الوكـ أو بقائه خمى خمسة أقواؿ بسخت آيػة
السيؼ وكـ األسر

ي قوليف مبها

ػادوا ،وال
اْلول :أف آيػػة األسػػر السػػابقة الػػذكر هػػي ػػي أهػػؿ األوفػػاف خاصػػة ال ي ػػوز أف ايفػ ت
اي أ
مف خميهـ ،والباسػ لهػا خبػدهـ قولػها تعػالى ﭿ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ وقولػه ﭿﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭾ ) (59وقول ػػه ﭿ ﯡ ﯨ ﯩ

ﭾ ) ،(60قال ػػه قت ػػادة ،والض ػػواؾ ،والس ػػدي ،واب ػػف

ػريذ ،والعػػو ي ،خػػف ابػػف خبػػاس ،وقالػػه كفيػػر مػػف الكػػو ييف .وقػػاؿ خبػػد الكػريـ ال ػػوزي اكتػػب الػػى
ابي بكر ي أسير أاسر ذكروا أبهـ التمسو بفداء كذا وكذا قاؿ اقتمو  ،لقتؿ ر ػؿ مػف المشػركيف
أوب الي مف كذا وكذا.

)(61

الثاني :ابها ػي الكفػار ميعػا -أهػؿ األوفػاف وغيػرهـ -وهػي مبسػوخة خمػى قػوؿ ماخػة مػف

ؾ لػػـ تي ا ػػز أف اي تمػ أػف خميػػه ،وال أف
العممػػاء وأهػػؿ البظػػر مػػبهـ قتػػادة ،وم اهػػد .قػػالوا إذا أاسػػر المشػػر ا
يرد الى المشركيف ،وال ي وز أف يفاد خبدهـ اال بالمرأة ،ألبها ال تقتؿ.
يفاد به و
والباس ػ لهػػا ﭿ ػػاقتموا المشػػركيف ويػػث و ػػدتموهـ ﭾ ،و ػػب أف يقتػػؿ كػػؿ مشػػرؾ ،إال مػػف

قامت الداللة خمى تركه ،وهو المشهور مف مذهب أبي وبيفة.

(62) (63

(

هػذا وسلوصػػي اأيػػات التػػي قيػػؿ بلبهػػا مبسػػوخة ب يػػة السػػيؼ ػػي المبوػػث الفالػػث اف شػػاء اهلل

تعالى.

ثانياً :أقوال العلماء في كون آية السيف منسوخة:
97

آيـت السـيف وأثرهـا في علـن النسـخ
د .إبـراهيـن هحوـود إبـراهيـن النجـار

خد او اختبار اأيات المبسوخة ب ية السػيؼ ،وتػى عموهػا مائػة
إف بعض العمماء أكفروا مف و
وأربعا وخشريف آية ،قاؿ بعضهـ إبها بعد ذلؾ ابسخت ،أو بس بعضها ،واختمفوا ػي الباسػ لهػا
خمى أقواؿ وضروب ،هذا بيابها

 -1نسخها وآية اْلسرى

قاؿ الضواؾ ي تفسير أية السيؼ (بسختها ﭽﮍﮀﮁﮂﮃﭼ
وقاؿ ابف المبارؾ خف ابف ريذ خف خطػاء ﭽﮍﮀﮁﮂﮃﭼ ػال ايقتػؿ المشػرؾ ،ولكػف ايم وػف
)(64

)

)(65

ويفاد .
خميه ا
قاؿ أشعث كاف الوسف يكرا أف يقتػؿ األسػير ،ويتمػو ﭽﮍﮀﮁﮂﮃﭼ وزخػـ – أي الوسػف
إبها ليس لإلماـ إذا وصؿ األسير ي يديه أف يقتمها ،لكبه بالخيػار ػي فالفػة مبػازؿ إمػا أف يم وػف،
أو يفاد  ،أو يسترؽ.

)(66

وكذلؾ رو ابػف خطيػة ،وابػف ال ػوزي والبوػاس خػف الضػواؾ والسػدي

وخطاء بس آية السيؼ وأبه ال ي وز قتؿ أسير البتة صب ار ،إما اف يمف خميه أو يفاد .

)(67

 -2نسخها وآية الجزية

قػػاؿ الزركشػػي (رومػػه اهلل) (وي ػػوز بسػ الباسػ يصػػير مبسػػوخا ،وذلػػؾ كقولػػه ﭽﭬﭭﭮﭯ
ﭼ) (68بسػػخها بقولػػه تعػػالى ﭽهﮭﭼ ،فػػـ بسػ ػ هػػذ أيضػػا بقولػػه ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﭼ( .(70) ))69صارت آية السيؼ مبسوخة بعد كوبها باسخة .
 -3نسخ وعضها ووعض

إف مف أخ ب ما قيؿ ي آية السيؼ بعد بسخها – خمى قوؿ البعض – لمائة وأربع وخشريف

إف وأولهػػا وهػػو قولػػها تعػػالى ﭽﮨﮩه ﮫ هﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﭼ صػػار مبسػػوخا ب خرهػػا ،وهػػو
آيػػة ،و
)(71
قوله تعالى ﭽﯥﯢﯣﯦ ﯧﯝﯞﯟﯠﯡ ﯨﯩﯤ ﭼ.
بس بعضها بعضا.

 -4نسخها وما وعتما

ممػػة مػػا بس ػ ب يػػة

بعػػد مػػا ذكػػر ابػػف خزيمػػة اأيػػات التػػي ابسػػخت ب يػػة السػػيؼ قػػاؿ ( هػػذ
السيؼ ،فـ اف اهلل تعالى أبزؿ آية بس بهػا بعػض وكػـ آيػة السػيؼ ،ػي قولػه تعػالى ﭽﯦﯧﯨﯨ
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ﯨﯨﯨﯨ ﯨﯨﯨﯨﯨﭼ  ،صار بعض وكـ آية السيؼ مبسوخا والمبسػوخ بهػا خمػى البسػ ،
ولـ يغير واهلل أخمـ).

)(72

وسلبيف ي المبوث القادـ اشكالية استعماؿ مصطمح البس

ي كالـ ابف خزيمة هبا .

هذا م مؿ ما قيؿ ي بس آية السيؼ وابتساخها خبد مف أر ذلؾ أو بقمه.

الظاهر مف هذ األقواؿ اف آية السيؼ بسخت مائة وأربعا وخشريف آيػة فػـ بسػ بعضػها بعضػا،

فـ بسخت بما بعدها ،أو ب يات غيرها ،صار الباس مبسوخا.

الموحثث الثانثي:
تعثوى اإلحكثام في اآليثة

اف القارئ لما اكتب خف آية السيؼ وبسخها لما يزيد خمى مائة آية وابتساخها ،بلبواع مف
البس  ،ويطالع اختالؼ العمماء ي تبوع وتعدد ذلؾ البس  ،يدرؾ مد التضارب ،واالختالؼ ي
تمؾ الدخاو  ،واألفػر الػذي تركتػه ػي األوكػاـ الشػرخية والتفسػيرات القرآبيػة كمػا بيبتػه ػي المبوػث

األوؿ.

لقد أفارت تمؾ األقواؿ التي بالغت ببسبة البس الػى اأيػة العممػاء الموققػيف و ارخػتهـ كفػرة

األوكاـ المر وخة والممغاة ليموصوا وقيقة ذلؾ البس وصوته باذليف هدهـ ي بفيه خف اأية،
ور ع التعارض الظاهر بيف آية السيؼ واأيات التي قيؿ ببسخها بها أو لها.
وسلبيف ي هذا المبوث رأي بفاة البس

ي كؿ مسللة مف المسائؿ المشكمة ،وال ار ح ػي

ذلؾ
 -1إحكام آيات العهوت والمواثيق ومتتها
أم ػػر اهلل (س ػػبوابه وتع ػػالى) بالو ػػاء ب ػػالعهود والمعاه ػػدات ،واالتفاق ػػات الفبائي ػػة وال ماخي ػػة

قػػاؿ ﭽﯣﯦﯧﯝﯞﯟ ﯠﭼ

)(73

وهػػذا خػػاـ ،وهػػو مػػف أهػػـ القواخػػد الكميػػة ػػي العالقػػات بػػيف الشػػعوب،

والدوؿ خامة ،وكذلؾ اال راد.
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وخػػف ابػػف خبػػاس ػػي قولػػه (خػػز و ػػؿ) ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭥﭼ ) (74قػػاؿ وػ وػد اهلل (خػػز و ػػؿ)
الػػذيف خاهػػدوا رسػػوؿ اهلل  أربعػػة أشػػهر يسػػيووف يهػػا ويػػث شػػاءوا ،وأ ػ وؿ مػػف لػػيس لػػها خهػػد

ابسػػالخ األشػػهر الوػػرـ خمسػػيف ليمػػة ،وقػػاؿ ﭽﯥﯢﯣﯦ ﯧﯝﯞﯟﭼ) (75قػػاؿ وأمػػرا إذا ابس ػم األشػػهر
الوػػرـ أف يضػػع السػػيؼ ػػيمف خاهػػد اف لػػـ يػػدخموا ػػي اإلسػػالـ ،وبقػػض مػػا يسػػمى لهػػـ مػػف العهػػد

والميفاؽ ،فـ قاؿ ﭽﭙﭦﭧﭨﭩﭪﭼ) (76يعبي أهؿ مكة ﭽﭬ ﭭﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭼ

)(77) (78

.

قد استفبى هبا (سػبوابه وتعػالى) الػذيف خوهػدوا خبػد المسػ د الوػراـ يعبػي يػوـ الوديبيػة،

مهما تمسكوا بما خوقدوا خميه مف ترؾ الورب ،وكابت المػدة ػي العهػد خشػر سػبيف ،ي ػب خمػى
المسػمميف التمسػؾ بػػذلؾ العهػد ،وقػػد عػؿ ذلػػؾ رسػوؿ اهلل  والمسػػمموف واسػتمر العقػػد والهدبػة مػػع

أهؿ مكة مف ذي القعدة ي سبة ست الى أف بقضت قريش العهد ومالؤا ومفاءهـ ،وهـ ببػو بكػر
خمى خزاخة أوالؼ رسوؿ اهلل  ،قتموهـ معهـ ي الورـ أيضا ،عبد ذلؾ غزاهـ رسوؿ اهلل ،

سبة فماف ،فتح اهلل (تعالى) خميه البمد الوراـ.
)(80

()79

وقثثال اوثثن كثيثثر ػػي تفسػػير قولػػه تعػػالى ﭽﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﭨﭩﮤﮥﮦﭼ
هذا استفباء مف ضرب التل يؿ بلربعة أشهر لمف له خهد مطمؽ ليس بمؤقت عهد الى مدته

بش ػ ػػرط أال ي ػ ػػبقض وال يظ ػ ػػاهر خم ػ ػػى المس ػ ػػمميف أو ػ ػػدا وق ػ ػػاؿ ﭽإالﭖﭗﭘﭙ ﭧﭨﭩﭪﭫﭼ اختم ػ ػػؼ
المفسروف ههبا اختال ا كفي ار قاؿ قائموف هذ اأية لذوي العهود المطمقة غيػر المؤقتػة او مػف لػه
خهد دوف أربعة أشهر ،يكمؿ لها أربعة أشهر ،لما مف كاف له خهد مؤقت ل مه الػى مدتػه مهمػا
كاف لقوله تعػالى ﭽﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﭼ ومػف كػاف بيبػه وبػيف رسػوؿ اهلل  خهػد عهػد إلػى مدتػه ،وهػذا
أوسف األقواؿ وأقواها،

)(81

واختار ابف رير.

)(82

)(83

يظهر مما سبؽ أف هذ اأيات خاصة بمشركي العرب ،دوف غيرهـ ،والكالـ كمها يهـ.
ػاـ ػػي كػػؿ مشػػرؾ ،لكػػف السػػبة خصػػت مبػػها أهػػؿ الكتػػاب،
قولػػه تعػػالى ( ػػاقتموا المشػػركيف) خػ ٌ

الذيف يعطوف ال زية ،خمى رض تباوؿ لفظ المشركيف لهـ ) ،(84ػبذا ابقضػت األشػهر المضػروبة
ال يقتؿ كؿ مشرؾ ،ولكف الباكث مبهـ قط )(85ومف ليس له خهد مبهـ.
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يتبيف مما سبؽ أف اأية لـ تبس كؿ خهد وخقد خامة صوابما بصورة مخصوصة .
 -2إحكام آيات الصور والعفو واإلعراض عن المشركين
سبؽ ذكر أقواؿ العمماء ي أف آية السيؼ بسخت كؿ آية يها ذكر اإلخراض خف المشػركيف
والصػػفح خػػبهـ والصػػبر خمػػى أذاهػػـ ،ومسػػالمتهـ ،وأبػػه لػػيس ػػي معػػاممتهـ اال القتػػؿ ،وهػػذ اأيػػات

تربػ ػ ػ ػػو خمػ ػ ػ ػػى المائػ ػ ػ ػػة آيػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػرآف وأغمبهػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػػزؿ ػ ػ ػ ػػي العهػ ػ ػ ػػد المكػ ػ ػ ػػي ،خبػ ػ ػ ػػد ضػ ػ ػ ػػعؼ
المسػمميف وقمػػة خػػددهـ ،فػػـ خبػػدما كفػػر المسػػمموف وقويػػت شػػوكتهـ أمػػر اهلل ببيػػه بالقتػػاؿ .مػػا أمػػر

لسبب فـ يزوؿ لزواؿ السبب ،كػاألمر وػيف الضػعؼ والقمػة بالصػبر ،وبػالمغفرة لمػذيف ير ػوف لقػاء
اهلل (تعػػالى) وبوػػو وخػػدـ إي ػػاب األمػػر بػػالمعروؼ والبهػػي خػػف المبكػػر ،وال هػػاد ،وبوػػو ذلػػؾ ،فػػـ

بسخه إي اب ذلؾ باالمر بالقتاؿ .هذا ليس بسخا ػي الوقيقػة ،صوابمػا هػو بسػل -والبسػل هػو التػرؾ
)(87
بسػػل هبػػا هػػو األمػػر بالقتػػاؿ الػػى أف يقػػو
والتػػلخير -كمػػا قػػاؿ تعػػالى ﭽ أو ننسثثها ﭼ
الم ت
 ،ا
المسمموف ،و ي واؿ الضعؼ كاف الوكـ و وب الصبر خمى األذ .

وبهذا التوقيؽ-كما قػاؿ الزركشػي -يتبػيف ضػعؼ مػا لهػذ بػه كفيػر مػف المفسػريف ػي اأيػات

اأمرة بالتخفيؼ أبها مبسوخة ب ية السيؼ ،وليست كذلؾ بػؿ هػي مػف المبسػل ،بمعبػى أف كػؿ أمػر

ورد ي ب امتفاله ي وقت ما لعمة تو ب ذلؾ الوكـ ،فـ يبتقػؿ بابتقػاؿ تمػؾ العمػة إلػى وكػـ آخػر،
وليس ببس  .إبما البس اإلزالة وتى ال ي وز امتفاله أبدا.

)(88

ػػاألمر بالقت ػػاؿ ك ػػاف م ػػؤ ال ومبس ػػل إل ػػى أف ق ػػوي المس ػػمموف وك ػػاف الوا ػػب خم ػػيهـ ػػي و ػػاؿ

الضعؼ-وال سيما ي المرومة المكية -الصبر خمى األذ فـ صار القتاؿ هو الوا ب .

وبهػػذا تتبػػيف مروبػػة المػػبهذ اإلسػػالمي ،ومراومػػه ،وخطواتػػه ،ويتبػػيف مػػد وسػػمه ػػي األوكػػاـ

البهائية .

إف تم ػػؾ األوك ػػاـ المرومي ػػة ليس ػػت مبس ػػوخة بوي ػػث ال ي ػػوز العم ػػؿ به ػػا ػػي أي ظ ػػرؼ م ػػف

ظروؼ األمة المسممة بعد بزوؿ األوكػاـ األخيػرة ذلػؾ أف الوركػة والواقػع الػذي توا هػه ػي شػتى
الظػػروؼ واألمكبػػة واألزمب ػػة هػػي التػػي تو ػػدد أي األوكػػاـ هػػو أبس ػػب لآلخذيػػة  ...كمػػا ال ي ػػوز

لممسػػمميف أف يتك ػؤا خمػػى البصػػوص المروميػػة وي عم ػوا يهػػا مهربػػا مػػف الوقيقػػة التػػي يقػػوـ خميهػػا
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االبطػػالؽ اإلسػػالمي ػػي األرض لتوريػػر البػػاس كا ػػة مػػف توريػػر البػػاس كا ػػة مػػف خبػػادة العبػػاد،
وردهـ ميعا إلى خبادة اهلل وود  ،وتوطيـ الطواغيت واألبظمة التي تقهرهـ ،والقو التػي تقهػرهـ

خمى خبادة غير اهلل والخضوع لسمطاف غير سمطابه ،والتواكـ إلى شرع غير شرخه.

)(89

مثال عمى رت القول والنسخ في آيات العفو واإلعراض

قوله تعالى ﭽﮮﮯﮰﮱﭼ

)(90

قاؿ ابف ال وزي (ذهب بعض المفسريف الى أف هػذا الكػالـ اقتضػى بػوع مسػاهمة لمكفػار ،فػـ

بس ب ية السيؼ ،وال أر هذا القوؿ صويوا ألربعة أو ه

اْلول :أف معبى اأية أتخاصموببا ي ديف اهلل؟ وكابوا يقولوف بوف أولى باهلل مبكـ ،ألببا أبباء
اهلل وأوبػاؤ  ،ومبػػا كابػت األببيػػاء ،وهػو رببػػا وربكػـ أي بوػػف كمبػا ػػي وكػـ العبوديػػة سػواء ،كيػػؼ

يكوبػػوف أوػػؽ بػػه؟ "ولبػػا أخمالبػػا ولكػػـ أخمػػالكـ" أي ال اختصػػاص ألوػػد بػػه إال مػػف هػػة الطاخػػة

والعمؿ ،صوابما ي ازي كؿ مبا بعممه ،وال تبفع الدخاوي ،وخمى هذا البياف ال و ه لمبس .
الثاني :أبه خبر خارج مخرج الوخيد والتهديد.

الثالث :أبا قد خممبا أخماؿ أهؿ الكتاب وخميها أقررباهـ.

الراوع :اف المبسوخ ال يبقى له وكـ ،ووكـ هذا الكالـ ال يتغير بف كؿ خامؿ له زاء خممه ،مو
ورد األمر بقتالهـ لـ يبطؿ تعمؽ أخمالهـ بهـ).

)(91

 -3إحكام آية حرمة القتال في المسجت الحرام

اف ما عمه البعض مبسوخا ب يػة السػيؼ وهػو قولػه تعػالى ﭽﭪﭫﭬﭭﭢ ﭣﭤ ﭥﭼ

)(92

عمػه

مخصصػػا ،إذ إف الصػػويح ( أف اأيػػة موكمػػة ليسػػت باسػػخة وال مبسػػوخة إذ ال يصػػح
غيػػرهـ
و

البس ػ بػػيف العػػاـ والخػػاص ،بػػؿ الخػػاص يقضػػي خمػػى العػػاـ إ ماخػػا .وقولػػه تعػػالى ﭽهﮭﮮﮯ
ﭼ) (93صػويح خمػػى خمومػػه ال تعتػػرض آيػةٌ خمػػى أخػر  ،وقولػػه تعػػالى ﭽﭪﭫﭬﭭﭢ ﭼ) (94خػػاص
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ي مبع القتؿ والقتاؿ ي الورـ ،هو خمى خصوصػه ال يعتػرض خميػه قػرآف وال سػبة ،بػؿ تعضػد

السبة)
و

)(95

تخصيص آية السيؼ بقوله تعػالى ﭽ وال تقػاتموهـ خبػد المسػ د الوػراـ وتػى يقػاتموكـ

يػػه ﭼ هػػو المشػػهور ،كمػػا قػػاؿ ابػػف كفيػػر ،وبقمػػه خبػػه غيػػر .

)(96

ػػال ي ػػوز ألوػػد أف يقاتػػؿ ػػي

المس د الوراـ وتى ايقاتؿ يه ،وهذا قوؿ م اهد ،والموققيف كما وصفه ابف ال وزي.
ويدؿ خميه ما روي ي الصويويف مف وديث ابي هريرة  خف الببي  أبها قػاؿ ػي مكػة
"ابها لـ توؿ ألود قبمي ولـ توؿ ألود بعدي أال وأبها وموت لي ساخة مف بهار".

)(97

ورمػه اهلل يػوـ
و ي الصويويف مف وديث ابف خباس  خف الببي  أبه قاؿ (اف هذا بمد و
)(98
خمؽ السموات واألرض ،وابه لـ يوؿ القتاؿ يه ألود قبمي وال يوؿ إال ساخةٌ مف بهار).

 -4إحكام آية حرمة القتال في اْلشهر الحرم :

إف س ػػبب السػ ػؤاؿ ػػي قول ػػه تع ػػالى ﭽﭮﭯﭰ ﭱ ﭺﭻﭼﭽﭶﭷﭸﭼ

)(99

أف رس ػػوؿ اهلل  بع ػػث

سػرية قتمػوا خمػرو بػف الوضػرمي ػي أوؿ ليمػة مػف ر ػب ،عيػرهـ المشػركوف بػذلؾ بزلػت اأيػة.

)(100

وهي تقتضي توريـ القتاؿ ي الشهر الوراـ لقوله "قؿ قتاؿ يه كبير" قاؿ ابف مسعود وابػف

خباس (رضي اهلل خبهما) ال يوؿ .وهذا إقرار لهـ خمى ما كػابوا خميػه ػي ال اهميػة ،ػببهـ كػابوا
يورموف القتاؿ ي األشهر الورـ.

ورو ابف ال وزي بسبد خف أبي ر اء العطاردي (كاف إذا دخؿ شهر ر ب ،قالوا قد ػاء

اشد ردف هذا ػي
مبصؿ األسبة ،يعمد أودهـ الى سباف رموه يخمعه ،ويد عه الى البساء ،يقوؿ ا
)(102

)(101
مر أودبا خمى قاتؿ أبيه لـ يوقظه).
خكومكف
 ،مو و
وخف ابف ريذ قاؿ قمت لعطاء ﭽﭮﭯﭰ ﭱ ﭺﭻﭼ ﭼ ما لهػـ إذ ذاؾ ال يوػؿ لهػـ أف يغػزوا

بعد ؟ ومػؼ لػي بػاهلل مػا يوػؿ لمبػاس اأف أف يغػزوا
أهؿ الشرؾ ي الشهر الوراـ ،فـ غزوهـ يه ا
)(103
ي الورـ ،وال ي الشهر الوراـ إال أف يقاتموا يه أو يغزو وما بسخت.
ػػزخـ البس ػ يهػػا خمػػط بػػيف التخصػػيص والبسػ  ،فػػي الظػػروؼ الطبيعيػػة القتػػا اؿ ػػي األشػػهر
الوػػرـ موػ وػرٌـ وآي ػةا السػػيؼ خصصػػت هػػذا العمػػوـ وأخر ػػت مبػػه وػػاالت اختػػداء المشػػركيف خمػػى

رد االختداء لقوله تعالىﭽﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮖﭼ
المسمميف فيها يباح قتالهـ بقدر و
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 -5إحكام آية حكم اْلسرى :

ذكػػرت خػػالؼ العممػػاء ػػي كػػوف آيػػة السػػيؼ باسػػخةٌ لقولػػه تعػػالى ﭽﮍﮀﮁﮂﮃﭼ

)(106

أو

مبسوخة بها.

ورو خمػػي بػػف أبػػي طموػػة خػػف ابػػف خبػػاس (رضػػي اهلل خبهمػػا) اف اأيػػة موكمػػة – أي آيػػة

الفداء – واإلماـ مخير ي كؿ واؿ.

وه ػػذا م ػػا قال ػػه كفي ػػر م ػػف العمم ػػاء م ػػبهـ اب ػػف خم ػػر ،والوس ػػف ،وخط ػػاء ،وه ػػو م ػػذهب مال ػػؾ

والش ػػا عي ،والف ػػوري ،واألو ازخ ػػي ،وأب ػػي خبي ػػد ،وغي ػػرهـ ،وه ػػو االختي ػػار ألف البب ػػي  ،والخمف ػػاء
الراشديف عموا كؿ ذلؾ ،قتؿ الببي  خقبة بف أبي معيط ،والبضر بف الوارث ،يوـ بػدر صػبوا،
و اد سائر أسار بدر ،وم وػف خمػى فمامػة بػف أفػاؿ الوبفػي ،وهػو أسػير ػي يػد  ،وأخػذ مػف سػممة
ػوـ مػػف أهػػؿ مكػػة
بػػف األكػػوع اريػػة فػػد بهػػا أباسػػا مػػف المسػػمميف ،وهػػبط خميػػه (خميػػه السػػالـ) قػ ٌ
)(107

مف خمى سبي هوازف .وهذا كمه فابت ي الصويح.
ومف خميهـ ،وقد و
لخذهـ الببي  و
ػيهف  ...وخميػه األمػر
وقاؿ أبػو خبيػد (والقػوؿ خبػدبا أف اأيػات ميعػا موكمػات ال مبسػوخ و

ػيء ،ولكػف لإلمػاـ أف يخيػر ػي الػذكور المػدركيف
خبدبا ي األسار  ،أبها لـ يبس مف أوكامهـ ش ٌ
بػػيف أربػػع القتػػؿ ،واالسػػترقاؽ ،والفػػداء ،والم ػف إذا لػػـ يػػدخؿ ذلػػؾ ميػػؿ بهػػو ػػي العفػػو ،وال طمػػب
الذمة ي العقوبة ،ولكف خمى البظر لإلسالـ وأهمه).

)(108

وكػػذلؾ أبػػو عفػػر البوػػاس خمػػص بعػػد اسػػتعراض األق ػواؿ الػػى أف اأيتػػيف موكمتػػاف معمػػوؿ

بهما ،ووصػفه بػالقوؿ الوسػف ألف البسػ إبمػا يكػوف بشػيء قػاطع ،لمػا إذا أمكػف العمػؿ بػاأيتيف
ال معبى ي القوؿ بالبس إذا كاف ي وز أف يقع التعدد إذا لقيبا الذيف كفػروا قبػؿ األسػر قتمبػاهـ،
)(109

ػػبذا كػػاف األسػػر ػػاز القتػػؿ ،والمفػػاداة ،والمػ وػف خمػػى مػػا يػػه الصػػالح لممسػػمميف.
السيوطي ي قوله تعالى ﭽ ﮰ ﭼ  ( :فيه اًه يجىز األسر بدل القتل ،والتخيير بيٌهوا)) (110إذا
ممكف.
هي ال باسخةٌ وال مبسوخةٌ ألف ال مع مف غير مبا اة
ٌ

ولهػػذا قػػاؿ

)(111

أقثول  :إف آية السيؼ لـ توصر وكـ األسر بالقتؿ ،صوابما تخأيػرت بػيف أمػور ﭽ ه ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ واألخػ ػ ػػذ هػ ػ ػػو األسػ ػ ػػر ،كمػ ػ ػػا بيبػ ػ ػػا ػ ػ ػػي المػ ػ ػػدخؿ ػ ػ ػػال تعػ ػ ػػارض بػ ػ ػػيف
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اأيتيف،واإلمػػاـ مخيػػر بػػيف القتػػؿ واألسػػر والوصػػار وسػػب مػػا تقتضػػيه مصػػموة المسػػمميف ،قػػاؿ

الخطي ػػب الموص ػػمي ( واألخ ػػذ ق ػػد رخ ػػص ب ػػه ػػي ه ػػذ اأي ػػة ،والوص ػػار يك ػػوف داخ ػػؿ وص ػػوبهـ
ومعاقمهـ ،باف يواط بهـ ويمبعوا مف الخروج ،وقعود المراصد مراقبتهـ ،ومعر ة ت والهـ وتقمبهـ
ػي الػبالد  .صوابمػػا قػررت اأيػػة هػذا الوكػػـ الواسػـ ػي وػػؽ البػاكفيف ألبػػه ال يػؤمف ػػاببهـ بعػد هػػذا
البكث إال إذا اسمموا ودخموا ي وزب اهلل ) (112) .واألمػر هبػا لػإلذف واإلباوػة باختبػار كػؿ واوػد
مف المػلمورات خمػى وػدة ،أي قػد أذف لكػـ ػي قػتمهـ و ػي اخػذهـ و ػي وصػارهـ و ػي مػبعهـ مػف

المػػرور بػػاألرض التػػي توػػت وكػػـ االسػػالـ ،وقػػد يعػػرض الو ػػوب اذا ظهػػرت مصػػموة خظيمػػة .

)(113

 -6إحكام آية السيف وعتم انتساخها وآية الجزية

سبؽ ذكػر القػوؿ بػلف آيػة السػيؼ ﭽ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ مبسوخ ػة بقول ػه تعال ػى  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ
)(114
ﮙ ﭼ.
التوقيػؽ ػػي آيػػة السػػيؼ أبهػػا بزلػت ػػي مشػػركي العػػرب ،كمػػا يػدؿ خمػػى ذلػػؾ مػػا روا سػػفياف بػػف

خيبية قاؿ (قاؿ خمي بف أبي طالب  بعث الببي  بلربعة أسياؼ ،سػيؼ ػي المشػركيف مػف
العرب ،قاؿ اهلل تعالى ﭽ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ هكذا روا مختص ار وأظف السيؼ الفابي هو قتػاؿ

اّلل َوالَ ِبا ْل َي ْو ِم اآلخِرﭼ....ال )
أهؿ الكتاب لقوله تعالى ﭽ َقاتِلُو ْا الَّذِينَ الَ ُي ْؤ ِم ُنونَ ِب ّ ِ

)(115

قاؿ القاضي أبو بكر بف العربي (الػذي تقتضػيه هػذ اأيػة – أي آيػة ال زيػة – ػي التوقيػؽ

األصولي ال اري خمى القابوف الكمي قتاؿ أهػؿ الكتػاب ،ولػيس لغيػرهـ ذكػر ،ال ػي قتػالهـ وال ػي

ػؼ خػػف قتػػالهـ ،وال برتضػػي ذلػػؾ ،وال
بفػي قتػػالهـ إال خمػػى القػػوؿ بػػدليؿ الخطػػاب ،ببػػها يقتضػػي الكػ و
بقػػوؿ بػػه هػػي مو بػػة لمعفػػو خػػف بعػػض الكفػػار ،وهػػـ أهػػؿ الكتػػاب ،يكػػوف ذلػػؾ تخصيصػػا ػػي

التوقيؽ ال بسخا يه صوايضاوه أف المشرؾ اسـ يبطمؽ خمى كؿ كفر وهما خمى اختالؼ ألفاظهما
)(116
ير ع إلى أصؿ معبى ال هؿ باهلل واإلبكار له).
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ػبذا خممبػا أف كػػؿ آيػة بزلػت خاصػػة بصػبؼ مػف البػػاس غيػر اأخػر ،ػػال إشػكاؿ وال تعػػارض

بيف اأيتيف ،صوابما مفار اإلشكاؿ خبد البعض التعمػيـ ػي لفػظ آيػة السػيؼ( ،والكػالـ يهػا كمػها ػي
مشركي العرب هؤالء البد مف قتمهـ واستئصالهـ ،وليس أمامهـ إال السيؼ أو اإلسالـ ،ومف كاف
)(117

 ،وخصػػت اأيػػة بلهػػؿ الكتػػاب،

لػػه خهػ ٌػد مؤقػػت يػػو ى لػػه بمدتػػه ،فػػـ يكػػوف وكمػػها كػػاأخريف)
ببقرارهـ خمى ال زية أو القتؿ ،و ي وديث ابريدة "إذا لقيػتـ المشػركيف ػادخوهـ الػى اإلسػالـ ،ػبف
تػػابوا-أي خػػف الشػػرؾ -ػػادخوهـ الػػى أداء ال زيػػة ػػبف عم ػوا خػػذوا مػػبهـ وكف ػوا خػػبهـ"،

)(118

وهػػذا

الوديث صواف كاف خاما ي سائر المشركيف إال أبه استفبي مبه مشركو العرب ب ية السيؼ ،وصار
قولػػه تعػػالى ﭽ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ خاصػػا ػػي مشػػركي العػػرب دوف غيػػرهـ .وبهػػذا التوقيػػؽ يػػزوؿ

اإلشكاؿ.

)(119

 -7إحكام آية السيف من انتساخها ووعضها:
يقوؿ ابف ال وزي (رومه اهلل) (وقد ذكر بعض مف ال هـ لها مػف بػاقمي التفسػير أف هػذ
اأية ،وهي آية السيؼ بسخت مف القرآف مائة وأربعا وخشريف آية ،فـ صار آخرها باسخا ألولهػا،
وهػو قولػػها " ﭽﯥﯢﯣﯦ ﯧﯝﯞﯟﭼ وهػػذا سػػوء هػػـ ألف المعبػى اقتمػػوهـ وأسػػروهـ إال أف يتوبػوا مػػف
)(120
شركهـ ،ويقروا بالصالة والزكاة خموا سبيمهـ وال تقتموهـ).
اف القوؿ ببس آية السػيؼ بعضػها بػبعض مػردود قطعػا وذلػؾ لمخالفتػه شػروط البسػ

الكريـ ،ومبها

ػي القػرآف

أ -أف يكوف الوكـ ي الباسػ والمبسػوخ متباقضػا ،بويػث ال يمكػف العمػؿ بهمػا ميعػا ،ػبف كػاف
ممكبػػا لػػـ يكػػف أوػػدهما باسػػخا لآلخػػر.

)(121

الوكمػػاف ال ػوارداف ػػي اأيػػة (قتػػؿ المشػػركيف ويػػث

و دهـ المسمموف صواخالء السبيؿ والعفو خبهـ) كؿ وكـ مبهما متباوؿ لواؿ غيػر الوػاؿ األخػر ،
الوػػاؿ األولػى بقػػاؤهـ خمػػى شػػركهـ بعػػد ابقضػػاء المػػدة وكمهػػـ القتػػؿ ،والوػػاؿ الفابيػػة تػػوبتهـ

ور وخهـ خف الشرؾ صواقامتهـ الصالة صوايتاؤهـ الزكػاة ،وكمهػـ تخميػة السػبيؿ .الوػاؿ الفػابي هػو
بمبزلة االستفباء مف األوؿ أي إذا ابسم األشهر الورـ اقتموا المشركيف ويث و دتموهـ إال إف
تابوا وأقاموا الصالة وأخطوا الزكاة .
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ولهػػذا اختمػػد ابػػو بكػػر الصػػديؽ ( )ػػي قتػػاؿ مػػابعي الزكػػاة خمػػى هػػذ اأيػػة ومفيالتهػػا  ،ويػػث

ورمػت قتػالهـ بشػرط هػذ األ ع ػاؿ .
خمى اف تارؾ الصالة يقتؿ

)(123

)(122

.

وك ػذلؾ اوت ػذ االمػاـ الشا ػعي ( رومػه اهلل) بهػذ اأيػة

أي بهػػذ األركػػاف تتوقػػؽ التوبػػة ،واكتفػػى بالصػػالة ألبهػػا أخظػػـ مػػا يتعمػػؽ باألبػػداف وبالزكػػاة ألبهػػا
أخظـ ما يتعمؽ باألمواؿ مف العبادات.

)(124

لمداللة خمى باقي األركاف.

أي اف ش ػػرط البسػ ػ أف يك ػػوف الوكم ػػاف متباقض ػػيف ال يمك ػػف ال م ػػع بيبهم ػػا لو ػػاؿ واو ػػدة ،وهب ػػا

واالف .والمراد بالواؿ الفابي غير المراد بػاألوؿ ولػيس بػديال خبػها .شػرط البسػ أف يكػوف ال مػع
بػػيف الػػدليميف غيػػر ممكػػف (125).وهػػذا غيػػر متوقػػؽ ػػي القػػوؿ بالبسػ هبػػا إذ يمكػػف ال مػػع بيبهمػػا
الختالؼ المقتضى بيف الواليف.

ب -أف يكػػوف الباس ػ مبفصػػال خػػف المبسػػوخ غيػػر متصػػؿ بػػه

)(126

إذ لػػو كػػاف الباس ػ متصػػال

بالمبسػػوخ لكػػاف بمفابػػة القريبػػة ،مػػف المبالغػػة تقطيػػع أوصػػاؿ اأيػػة الواوػػدة ليكػػوف أولهػػا مبسػػوخا

ب خرها.

ي ػػب أف يكػػوف الوكػػـ المبسػػوخ فابتػػا قبػػؿ فبػػوت وكػػـ الباسػ ) .(127وأف يكػػوف فبػػوت هػػذا التػػاخر

بالتواتر ألف الوكـ المبسوخ كاف قبؿ الباس مف القرآف ،وفبتت قرآبيته بالتواتر ،وما فبت بالتواتر
ال يػػزوؿ إال بمػػا هػػو فابػػت بػػالتواتر لمقاخػػدة الشػػرخية العامػػة المتفػػؽ خميهػػا (إف اليقػػيف ال يػػزوؿ إال
)(128

هذا إف لـ يكف

بالظف أيضا.
باليقيف) والقاخدة الفقهية (اليقيف ال يزوؿ بالشؾ) بؿ وال يزوؿ
و
ي اأية ما يدؿ خمى تلخر بزولها خف المبسوخة أو ما يو ب التباقض بيف اأيتيف.

ج -اتفؽ خمماؤبا خمى أف بس الطمب قبؿ التمكف مف العمـ به ممتبع ،كما اتفقوا خمى أف بسخه
ائز.
بعد تمكف امتفاله ٌ

)(129

ػؽ ػي اأي ػة إال اف ام ػتفاؿ الطم ػب المبس ػوخ والعم ػؿ بػه قبػؿ
أما التمكف مف العمـ بالمبسوخ متوق ٌ
بسخه غير متوقؽ لكوف الباس له ي اأية بفسها ،وال دليؿ خمى تلخر خبها
ي البزوؿ أو تراخيه.

)(130

بص بعض العمماء خمػى خػدـ ػواز البسػ قبػؿ الػتمكف مػف االمتفػاؿ بالفعػؿ.
وقد و
شبع ابف ال ػوزي خمػى القػائميف ببسػ آخػر آيػة السػيؼ -كمػا م أػر سػابقا -بلولهػا قػاؿ (وقػد ذكػر
و
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بعػض مػف ال هػـ لػها مػف بػػاقمي التفسػير أف هػذ اأيػة ،وهػي آيػػة السػيؼ بسػخت مػف القػرآف مائػػة
وأربعػػا وخش ػريف آيػػة ،فػػـ صػػار آخرهػػا باسػػخا ألولهػػا ،وهػػو قولػػها " ػػبف تػػابوا وأقػػاموا الصػػالة وآت ػوا
الزكػػاة خم ػوا سػػبيمهـ" وهػػذا سػػوء هػػـ ألف المعبػػى اقتمػػوهـ وأسػػروهـ إال أف يتوب ػوا مػػف شػػركهـ،
)(131

ويقروا بالصالة والزكاة خموا سبيمهـ).
و
إذا مػػيس هبػػاؾ بس ػ ػػي اأيػػة ،صوابمػػا هػػو تخصػػيص باالسػػتفباء لمعمػػوـ المفهػػوـ مػػف صػػدر

اأية.

 -8إحكام اآلية من انتساخها وما وعتما:

أما بس آية السيؼ بما بعدها وهػو قولػه تعػالى ﭽﯦﯧﯨﯨﯨﯨﯨﯨﯨﯨﯨﯨﯨﯨ
)(132
ﯨﯨﯨﯨﯨ ﭼ.
البس ػ خبػػد خممػػاء الق ػرآف والمفس ػريف واألصػػولييف هػػو إلغػػاء أو ر ػػع
ظػػاهر الػػبطالف و
وكـ شرخي سابؽ بدليؿ شرخي الوؽ .وهذ اأيػة لػـ تمػك وكػـ آيػة السػيؼ ولػـ تر ػع مػدلولها ،بػؿ
ر عت بعض وكمها ،ور ع بعػض الوكػـ او ػزء مبػه ال يسػمى بسػخا بػؿ هػو تخصػيص ،ويظهػر
ذلؾ مف قوؿ ابف خزيمة السابؽ الذكر (فـ اف اهلل أبزؿ آية بس بها بعض وكـ آية السػيؼ ػي
)(133

وكذلؾ قوؿ ابف البػارزي (فػـ بسػ اهلل خػز و ػؿ بعػض وكػـ

قوله تعالى ﭽﯦﯧﯨﯨﯨﯨﭼ
)(134
آية السيؼ بقوله تعالى ﭽﯦﯧ ﯨﯨﯨﯨﭼ).

والبػػادي أبهػػـ لػػـ يقصػػدوا بالبس ػ معبػػى األصػػولييف وهػػو إلغػػاء وكػػـ سػػابؽ بػػدليؿ الوػػؽ،

صوابمػػا أرادوا البسػ بمعبػػا العػػاـ الشػػامؿ ،ومػرادهـ هبػػا تخصػػيص لعمػػوـ المفهػػوـ مػػف آيػػة السػػيؼ.
رؽ بيف البس والتخصيص.
وهباؾ ٌ
اذا اليمكػػف اط ػػالؽ القػػوؿ ببسػ ػ ايػػة دوف االختم ػػاد خمػػى الرواي ػػة الصػػويوة ،والب ػػد خب ػػد

مباقشة بس آيػة مػا مػف م ارخػاة شػروط البسػ وضػوابطه ،ود ارسػة كػؿ مػا يخػص اأيػة مػف معبػى
وسبب بزوؿ ومكاف و زماف وغير ذلؾ مما يعيف لموصوؿ الى وقيقة المراد.

الموحثث الثالثث:
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أثر آيثة السيثف في كتب النسثخ

يتضػػح لبػػا مػػف المبوفػػيف السػػابقيف األفػػر البػػالك أيػػة السػػيؼ ػػي خمػػـ الباس ػ والمبسػػوخ ،وقػػد

ابعكػػس ذلػػؾ األفػػر ػػي الكتػػب المؤلفػػة ػػي البس ػ

إذ يكفػػي إلدراؾ ذلػػؾ األفػػر معر ػػة أف تعػػداد

اأيػػات المبسػػوخة الوكػػـ دوف الػػتالوة التػػي أوردهػػا العممػػاء ػػي كتػػبهـ تقػػرب مػػف المػػائتيف آيػػة مبهػػا

مائة وأربعٌ وخشروف آية بسخت ب ية السػيؼ ولقػد طػاؿ ال ػدؿ وػوؿ كػؿ آيػة مػف تمػؾ اأيػات بػيف
مؤيد ومعارض وم مؿ ومفصؿ ومستببط لموكـ واألوكاـ.

استوخبت هذ اأية وآفارها ا وؿ صفوات أي كتاب مف كتب البسػ  .وبػاختالؼ موضػوخات
اأيات التي ادخي أبها بسختها او بسخت بها ازدادت أهمية آيػة السيؼ،واتسػع افرهػا ،والسػيما أف

معظػـ تمػؾ اأيػات تتعمػؽ بمػبهذ اإلسػالـ وخالقاتػػه بالم تمعػات األخػر  ،ولعػؿ ذلػؾ كػاف واضػػوا
ي المبوفيف السابقيف ،ولغرض إيضاح افر اية السيؼ ي كتب البس

أ ردت هذا المبوث ومػف

خػالؿ موػػوريف األوؿ بد ارسػة مفػػاؿ تطبيقػػي خمػى آيػػة أدخػػي بسػخها ب يػػة السػػيؼ مػع بمػػاذج مػػف
آراء وأدلة العممػاء وولهػا .والفػابي مػف خػالؿ إوصػاء واسػتقراء لآليػات التػي قيػؿ إبهػا بسػخت ب يػة

السيؼ.

أوالً :المثال التطويقي

زيػػادة خمػػى مػػا سػػبؽ مػػف األمفمػػة ػػي المبوفػػيف السػػابقيف سلا صػػؿ القػػوؿ ػػي أوػػد تمػػؾ األمفمػػة

خمى المبسوخ ب ية السيؼ موضوا اأفار التي تركها ي كتب البس  ،ومبهذ العممػاء ػي التعامػؿ

معها.

قال تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﭼ

()135

قاؿ سعيد خف قتادة بسختها آية السيؼ ،كما ذهب إلى ذلؾ ابف وزـ األبدلسي ،قاؿ

)(136
مبسػػوخةٌ وباسػػخها آيػػة السػػيؼ  ،وقػػاؿ ابػػف العربػػي المػػالكي وقالػػت ال ماخػػة هػػي مبسػػوخةٌ

بقوله ﭽ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ وقاؿ قتادة مفمها).(137
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والمعػ ِّػوؿ لبسػػخها خبػػد القػػائميف بػػه مػػا تقتضػػيه اأيػػة مػػف العفػػو والتسػػاهؿ واإلخ ػراض خػػف

قوـ الى أف المراد بػذلؾ مسػاهمة المشػركيف ػي دخػائهـ الػى
المشركيف ،قاؿ ابف ال وزي (وذهب ٌ
اإلسالـ ،اأيةا خبد هؤالء مبسوخةٌ ب ية السيؼ)).(138
ويظهػػر مػػف قػػوؿ ابػػف ال ػػوزي أف الخػػالؼ ػػي معبػػى اأيػػة والمقصػػود بالبػػاس ػػي اأيػػة كػػاف هػػو

المودد لبسخها مف خدمه .

قاؿ أبو عفر البواس قاؿ سفياف "قولػوا لمبػاس وسػبا" مػروهـ بػالمعروؼ وابهػوهـ خػف

ػرض مػف اهلل كمػا قػاؿ ﭽ
المبكر .وهذا أوسف ما قيؿ ألف األمر بػالمعروؼ والبهػي خػف المبكػر ٌ
)(139
ػرض واألمػػر بػػالمعروؼ والبهػػي
ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝ ﮞﮟﮠﭼ
ميػػع المبكػػر البهػػي خبػػها ػ ٌ
خف المبكر مف الفرائض .وخف الببي " لتلمروف بػالمعروؼ ولتػبهف خػف المبكػر ،ولتػلطرف خميػه

أط ار أو ليعمبكـ اهلل بعذاب"

)(140

(خز و ؿ) ﭽﮦﮦﮨﮩهﮫهﮭ ﭼ
قاؿ و

صح أف اأية غير مبسوخة وأف المعبػى ادخػوهـ الػى اهلل .كمػا
و

)(142) (141

كما اختمؼ المفسروف ي المخاطبيف بهذ اأية خمى قوليف

األوؿ ابهـ اليهود ،والتقدير مف سللكـ خف شلف مومػد  اصػدقو  ،وبيبػوا لػها صػفته وال تكتمػوا

أمر  ،قالها ابف خباس ،وابف بير ،وابف ريذ ،ومقاتؿ.
والفابي أمة سيدبا مومد .

بف كاف المعبى مروهـ بالمعروؼ ،وابهوهـ خف المبكر كما قاؿ الوسف ،أو قولوا لمباس

معرو ػا ،كمػا قػػاؿ أبػو العاليػة ،أو كممػػوهـ بمػا توبػػوف أف يقولػوا لكػـ ،كمػػا قػاؿ مومػد بػػف خمػي بػػف

الوسيف) ،(143او أف المراد خمػوـ الػدخوة إلػى الوػؽ اأيػة خمػى هػذا موكمػة ألف تعامػؿ اإلبسػاف
مػػع أخيػػه اإلبسػػاف بالوسػػبى قػوال وخمػػال مػػف امهػػات الفضػػائؿ التػػي ي ػػب أف يتومػػى بهػػا اإلبسػػاف،
والقوؿ بالبس قوؿ ببس هذ الفضيمة والالزـ باطؿ ،وكذلؾ الممزوـ).(144

ػوـ الػػى أف المػراد بػػذلؾ مسػػاهمة المشػػركيف ػػي دخػػائهـ الػػى اإلسػػالـ ،اأيػػة خبػػد
وذهػػب قػ ٌ
هؤالء مبسوخة ب ية السيؼ).(145
قاؿ ابف ال وزي وهذا قوؿ بعيد ألف لفظ الباس خاـ تخصيصه بالكفار يفتقر الى دليؿ،

وال دليؿ ها هبا ،فـ اف إبذار الكفار مف الوسبى).(146
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قاؿ القاضي ابف العربي (رومه اهلل) والصويح أبها موكمة ألف العمماء بيف قائميف
أوػدهما أبهػا خامػةٌ موقو ػة ،هػـ القػائموف بػالوقؼ خمػى العموميػات ،مػا د أؿ الػدليؿ خميػه مػف ذلػػؾ

قمبا به.

والفػػابي أف العمػػوـ صػػويح تكػػوف مخصوصػػة ػػي الكػػا ر والم ػػاهر بالمعاصػػي ،وتغييػػر المبكػػر

مع الخوؼ ود ع اإلبساف خف بفسه بالقوؿ الوسف يما يوذر ممف يوذر.

و ػػي الصػػويح قػػاؿ الببػػي " اتق ػوا البػػار ولػػو بشػػؽ تم ػرة ػػبف لػػـ ت ػػدوا بكممػػة طيبػػة"

وخمى بوو ما قدمبا

)(147

اء قوله تعالى ﭽﮨﮩ هﮫ هﮭ ﮮ ﮯﭼ ).(149)(148

ب ػػر أف تودي ػػد معب ػػى اأي ػػة والمخاط ػػب به ػػا ه ػػو ال ػػذي أد ال ػػى اخ ػػتالؼ العمم ػػاء ػػي

إوكامها أو بسخها.

وقد يكوف سبب البزوؿ أو زمف البزوؿ ومكابه خامال ػي توديػد بسػ آيػة أو ال ،كمػا ابػه

يمكػػف الخػػتالؼ المصػػطموات واألوكػػاـ والقواخػػد األفػػر الكبيػػر ػػي ذلػػؾ .ممػػا يبػػرر ذهػػاب العممػػاء

الى القوؿ ببس بعض اأيػات .هػو لػيس إدخػاء بػال مسػوغ خبػدهـ وال ر مػا بالغيػب خبػدهـ صوابمػا
هو تابع لبوع اختالؼ مما سبؽ ذكر وغير ذلؾ.

ثانيا  :اإلستقثراء:

صواتماما لمفائدة ،ولكي يستوخب القارئ األفر الكبير أية السيؼ ي كتب البس  ،قد قمت

بعمؿ استقراء ألبرز تمؾ الكتب موصيا يها اأيات التي قيؿ ببسخها ب ية السيؼ.

وسلكسػر ػي هػذا االسػتقراء تمػؾ المقولػة التػي بػاد بهػا خممػاء القػرآف مػف أف آيػة السػػيؼ

بسػػخت مائػػة وفػػالث خشػرة آيػػة كمػػا قػػاؿ ابػػف خزيمػػة ػػي كتابػػه
)(149

)(148

أو مائػػة وأربػػع خشػرة آيػػة كمػػا

وبقمها خبه اإلماـ الزركشي) ،(150وكذلؾ ابف البارزي ي كتابه

خدها ابف العربي
و
)(153
)(152
وابف ال وزي .
وأربعا وخشريف آية كما أشار الى ذلؾ هبة اهلل ابف سالمة

)(151

أو مائة

واف كاف هؤالء العمماء قد بقموا هذ األرقاـ ،وقاـ بعضهـ ببوصػاء تمػؾ اأيػات ،آيػة آيػة

فإن ذلك ال يعني والضرورة تسثميمهم وثذلك القثول فػي الوقػت الػذي بقػؿ بعضػهـ تمػؾ اأيػات
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وأوصػػاها دوف التعميػػؽ خميهػػا بتػػر يح لبسػػخها او بفيػػه كػػابف خزيمػػة ،وابػػف البػػارزي ،ػػبف الػػبعض

اأخػػر قػػاـ بتفصػػيؿ القػػوؿ ػػي كػ ِّػؿ آيػػة مبهػػا مباقشػػا القػػائميف بالبسػ  ،ليخػػرج بالبتي ػػة بالموا قػػة او
الرد باألدلة والبراهيف -ومو اْلكثر -كلبي خبيدة والبواس وابف العربػي وابػف ال ػوزي
المعارضة و و
وغيرهـ.

اخترت ستة كتب مبها وهػي كتػب (ابػف العربػي،
وقمت بدراسة ألهـ الكتب ي البس  ،فـ
ا
وابف ال وزي والبواس ،وابف خزيمة ،وابف سػالمة وابػف البػارزي) موصػيا اأيػات التػي بقمػوا القػوؿ

بالبس

يها ،سواء وا قوا القائميف بالبس أـ خالفوهـ .و دت اتفاقهـ ي بعض اأيات ،واختال هـ

خد أودهـ ضمف المائة واألربع وخشريف آية المبسوخة ب ية السيؼ
ي بعضها أي إف بعض ما و
اء
لـ و
يعد اأخر ضمف ما أوصا ا مف اأيات وبالبتي ة إذا معبا كؿ آية ادخي خميها البسػ سػو ٌ
اتفقوا ي ذكرها أـ ابفرد أودهـ أو بعضهـ بذكرها سيكوف خدد اأيات أكبر مما بقمه العمماء مػف

أبها (مائة وأربعا وخشريف) آية.
بالبسػ

ولذلؾ قمت بوضػع ػدوؿ ذكػرت يػه كػؿ آيػة بقػؿ هػؤالء العممػاء السػتة أو بعضػهـ القػوؿ
يػػه-سػواء وا ػػؽ القػػوؿ ببسػػخها أو ال -مػػع ذكػػر السػػورة ،ورقػػـ اأيػػة ومػػف بقػػؿ البسػ

يهػػا

مبهـ ليتسبى لمقارئ إدراؾ مد األفر الذي تركتها آية السيؼ ي كتب البس  ،وتبوع الموضوخات
التي بسختها تمؾ اأية.
بمػػك خػػدد اأيػػات التػػي قيػػؿ ببسػػخها ب يػػة السػػيؼ ػػي هػػذ الكتػػب مائػػة وخمسػػا وخمسػػيف

آية.

ولعموي إذا كبت أدخمت ي هػذا االسػتقراء كتبػا أخػر مػف كتػب البسػ  ،أو أدخمػت يػه مػا

ذكػػر ػػي كتػػب التفسػػير وخمػػوـ القػرآف ممػػا ادخػػي خميػػه البسػ ب يػػة السػػيؼ معػ وؿ العػػدد زاد ،واألفػػر
اتسـ بلبعاد أخر  ،ولكف ليس ي مفؿ هذا الموضع الى زيادة مف سبيؿ.
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الخثاتثثمة:

 -1تعد آية السيؼ أكفر آية وأدخي أبهػا بسػخت آيػات مػف القػرآف الكػريـ ،إذ بمػك مػا بسػ بهػا
خبد القائميف بذلؾ ما يزيد خمى المائة وخمسيف آية وهي أكفر اأيات أف ار ي خمػـ البسػ
وكتبه.
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 -2لػػـ تبسػ آيػػة السػػيؼ آيػػات العفػػو والصػػفح والمسػػالمة قػػط صوابمػػا تتعػػد ذلػػؾ خبػػد البوػػث
واالسػػتقراء إلػػى بس ػ آيػػات العهػػد والموافيػػؽ ،وورمػػة القتػػاؿ ػػي المس ػ د الو ػراـ ،وورمػػة

القتػػاؿ ػػي األشػػهر الوػػرـ ،وآيػػة ال زيػػة ،و ػػداء األسػػر والمػ وػف خمػػيهـ ،وغيػػر ذلػػؾ خبػػد
المكفريف مف القوؿ بالبس بها.

 -3لـ تكف تمؾ اأيات موؿ اتفاؽ ػي كوبهػا مبسػوخة ب يػة السػيؼ مػا عمػها بعػض العممػاء
مبسوخا ب ية السيؼ مف ورمة القتاؿ ي المسػ د الوػراـ ،أو ػداء األسػر والمػف خمػيهـ،
وأخ ػػذ ال زي ػػة م ػػف المش ػػركيف ،ك ػػاف خب ػػد اأخػ ػريف باسػ ػ ٌ أي ػػة الس ػػيؼ ،وذل ػػؾ لمتع ػػارض
الظاهر بيف األوكاـ خبدهـ واالختالؼ ي توديد زمف البزوؿ أويابا.

 -4تعد بعض أقواؿ العمماء ي آية السيؼ مػف أغػرب األقػواؿ وأخ بهػا بعػد أف بسػخت كػؿ

ذلؾ العدد مف اأيات قيؿ بابتساخها بما بعدها صػار الباسػ مبسػوخا بػؿ ذهػب الػبعض

الى ابعد مف ذلؾ
بغير .

عؿ صدر آيػة السػيؼ مبسػوخا ب خرهػا بسػ الباسػ بفسػه .فػـ بسػ

 -5كاف لممقاربة بيف األوكػاـ البهائيػة ػي العالقػات بػيف األمػة المسػممة وسػائر األمػـ الػواردة
ػي مقدمػػة سػورة التوبػػة – وهػي مػػف آخػػر السػور بػػزوال – والسػيما مػػا ورد ػي آيػػة السػػيؼ

وبيف آيات العفو والصبر والمسالمة والعهود والموافيؽ التػي اسػتمر بزولهػا طػواؿ المرومػة
المكيػػة والسػػبوات األولػػى ػػي المديبػػة دور كبيػػر ػػي د ػػع العممػػاء إلػػى القػػوؿ ببس ػ تمػػؾ
اأيات .ي ويف خمؿ غيػرهـ تمػؾ األوكػاـ بلبهػا كابػت مروميػة ليسػت مبسػوخة بويػث ال

ي وز العمؿ بها ي أي ظرؼ مف الظروؼ .

 -6تتعػدد أسػباب اإلكفػار ػي القػػوؿ بالبسػ ب يػة السػيؼ وسػػب الموضػوع وسػياؽ الػبص ػػي
اأية المدخى بسخها .مبهػا مػا هػو خمػط بػيف البسػ والتخصػيص ،والسػيما أف مصػطمح

البس خبد األقدميف أشمؿ مبها خبد المودفيف كاف يشمؿ خبدهـ التخصيص وغير .
خطاب واؿ
اخر بيابه بوقت الوا ة ،أو
ومبها ما هو مف قبيؿ البسل والتلخير أو م م ٌؿ أ و
ٌ
بيبها وبيف أوله خطاب غير ظبوا ذلؾ بسػخا بمعبػى الر ػع واإللغػاء واإل ازلػة .ػازداد بػذلؾ
تعداد ما قيؿ ببسخه .
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 -7لػػـ يقػػؼ العممػػاء موقفػػا واوػػدا مػػف تمػػؾ اأيػػات المبسػػوخة ب يػػة السػػيؼ ،مػػبهـ م ػف اكتفػػى

صػؿ القػػوؿ بالمباقشػة واالسػػتدالؿ،
ببوصػائها ،ومػػبهـ مػف أبكػػر ذلػؾ البسػ ومػبهـ مػػف و
وقد بيبت بعض تمؾ المواقؼ ي المبوفيف األوليف .

 -8مف العمماء مف قاؿ بلبها بسخت مائة وأربػع خشػرة آيػة ومػبهـ مػف قػاؿ ابهػا بسػخت مائػة
وأربعػػا وخش ػريف آيػػة ولكػػف خبػػد االسػػتقراء والبوػػث والتموػػيص ػػبف العػػدد يزيػػد خمػػى ذلػػؾ
ويتعد المائة وخمسيف آية.

ػػي آيػػة السػػيؼ بشػػروط البس ػ وض ػوابطه عػ وػدوا

 -9لػػـ يمتػػزـ المكفػػروف مػػف القػػوؿ بالبس ػ

االسػػتفباء بس ػػخا ،و عمػ ػوا ػػي المتص ػػؿ وغي ػػر المتعػػارض بس ػػخا كم ػػا أوقع ػوا البسػ ػ قب ػػؿ
التمكف واالمتفاؿ ،مما أسهـ ي ارتفاع خدد المبسوخ ،مما دخا بعض العمماء إلى التببيػه
خم ػػى أس ػػباب المبالغ ػػة ػػي البسػ ػ وتبي ػػيف ش ػػروطه وضػ ػوابطه ك ػػابف ال ػػوزي والزركش ػػي

والسيوطي ،وغيرهـ رومهـ اهلل تعالى .

(واسلؿ اهلل تعالى العفو خف الزلؿ والبسياف)

الهوامش والمصثاتر
القرآف الكريـ

( )1سورة التوبة اأية .5

( )2يبظر تفسير القػرآف العظػيـ ،ابػو الفػداء إسػماخيؿ الدمشػقي (ت  774هػػ) ط  ،2دار الفيوػاء
– دمشػػؽ  444/2واإلكميػػؿ ػػي اسػػتبباط التبزيػػؿ ،ػػالؿ الػػديف خبػػد الػػرومف السػػيوطي (ت

911هػػ) ،ط دار الكتػػب العمميػػة – بيػػروت  ،116وبواسػ القػرآف ،أبػػو الفػػرج خبػػد الػػرومف
بػػف ال ػػوزي ،ط المطبعػػة العصػرية – بيػػروت1425 ،ه ػ2004-ـ  .155الباسػ والمبسػػوخ
هبة اهلل بف سالمة البغدادي ط  ،1الدار العربية لمموسوخات – بيروت 1989ـ .123
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1341هـ 0212-م
العـذد الثاهـن

( )3سورة التوبة مف اأية .36

( )4يبظػػر روح المعػػابي ػػي تفسػػير الق ػرآف العظػػيـ والسػػبع المفػػابي ،شػػهاب الػػديف السػػيد مومػػود
األوس ػػي (ت 1270هػ ػػ) ،توقي ػػؽ موم ػػد أوم ػػد االم ػػد وخم ػػر خب ػػد الس ػػالـ ،ط  ،1دار إوي ػػاء

التراث العربي – بيروت1420 ،هػ1990-ـ .342/10

( )5تفسير ابف أبي واتـ ،خبد الرومف بف مومد بف إدريس الػرازي ،توقيػؽ أسػعد مومػد الطيػب،
ط المكتبة العصرية .1752/6

( )6سورة التوبة اأية .29

( )7يبظر تفسير ابف كفير .444/2
( )8سورة الو رات مف اأية .9

( )9يبظر تح القدير ال امع بيف بي الرواية والدراية ي خمـ التفسير ،مومد بف خمي الشػوكابي
(ت 1250ه ػ ػػ) ،توقيػ ػػؽ د .خبػ ػػد الػ ػػرومف خمي ػ ػرة ،ط  ،3دار الو ػ ػػاء – مصػ ػػر 1426هػ ػ ػ-
2005ـ  ،484/2والمورر الو يز ي تفسير الكتاب العزيز ،القاضي ابو مومد خبػد الوػؽ
بػػف خطيػػة األبدلسػػي ،توقيػػؽ خبػػد السػػالـ خبػػد الشػػا ي ،ط  ،1دار الكتػػب العمميػػة – بيػػروت

1422هػ ػ2001-ـ  8/3وم مػػع البيػػاف ،ابػػو خمػػي الفضػػؿ بػػف الوسػػف الطبرسػػي ،ط دار

الفكر – دار الكتاب المببابي-بيروت 1376هػ1956-ـ .17/10

( )10يبظػر تفسػػير الكشػاؼ خػػف وقػائؽ التبزيػػؿ وخيػوف األقاويػػؿ ،ابػو القاسػػـ ػاد اهلل مومػػود بػػف

خمػ ػػر الزمخشػ ػػري ،توقيػ ػػؽ خميػ ػػؿ مػ ػػلموف شػ ػػيوا ،ط  ،1دار المعر ػ ػػة – بيػ ػػروت-1423 ،

2002ـ  ،424ولبػػاب التلويػػؿ ػػي معػػابي التبزيػػؿ ،خػػالء الػػديف خمػػي ابػػف مومػػد البغػػدادي،

توقيػػؽ خبػػد السػػالـ مومػػد خمػػي شػػاهيف ،ط  ،1دار الكتػػب العمميػػة – بيػػروت1425 ،هػ ػ-

2004ـ  ،336/2ومواس ػػف التلوي ػػؿ ،موم ػػد م ػػاؿ ال ػػديف القاس ػػمي ،توقي ػػؽ اوم ػػد خم ػػي،
ومدي صبيح ،ط دار الوديث -القاهرة424 ،هػ2003-ـ .363/5

( )11يبظػ ػػر تبػ ػػوير المقبػ ػػاس مػ ػػف تفسػ ػػير ابػ ػػف خبػ ػػاس  ،ط ،2دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة – بيػ ػػروت
2005-1425ـ  ،198ولباب التلويؿ .337/2
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( )12يبظػػر التفسػػير المبيػػر ػػي الش ػريعة والعقيػػدة والمػػبهذ ،د .وهبػػة الزويمػػي ،ط دار الفكػػر –
دمشػػؽ 2005-1426ـ  ،453/5األسػػاس ػػي التفسػػير ،سػػعيد وػػو  ،ط  ،2دار السػػالـ-
مصػ ػػر ،220/4 1998 ،ػ ػػي ظػ ػػالؿ الق ػ ػرآف ،سػ ػػيد قطػ ػػب ،ط  ،34دار الشػ ػػروؽ-مصػ ػػر
2004-1425ـ .1601/3

( )13يبظر تفسير ابف كفير  ،444/2ولباب التلويؿ  ،337/2وروح المعابي  ،342/10و ي
ظالؿ القرآف .1601/3

( )14يبظر ال امع ألوكاـ القرآف ،أبو خبػد اهلل مومػد بػف أومػد القرطبػي ،توقيػؽ صػدقي ميػؿ
العطار ،خر اف العشا ،ط  ،1دار الفكر-بيروت1424 ،هػ.2277/4 2003-

( )15يبظػػر لبػػاب التلويػػؿ  ،337/2والكشػػاؼ  ،424وأبػوار التبزيػػؿ وأسػرار التلويػػؿ ،ابػػو سػػعيد
خبد اهلل بف خمر بف مومد الشيرازي البيضاوي ،ط  1دار الكتب العممية – بيروت -1424

2003ـ .395/1

( )16يبظر لباب التلويؿ  ،337/2وتبوير المقباس  ،198والكشاؼ .424
( )17الكشاؼ .424

( )18يبظ ػػر لب ػػاب التلوي ػػؿ  ،337/2والتوري ػػر والتب ػػوير ،موم ػػد الط ػػاهر ب ػػف خاش ػػور ،ط دار
سوبوف-توبس .115/5

( )19يبظر تبوير المقباس  ،199ولباب التلويؿ  ،337/2وروح المعابي .343/10
( )20تفسير ابف كفير .444/2
( )21المصدر بفسه.

( )22المصدر بفسه.
( ) 99الوحرر الىجيس . 8/9 :
() 99سورة البساء مف اأية .90
( ) 99بواس القرآف .120
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( )26الباس والمبسوخ ػي الكتػاب والسػبة ،توقيػؽ مصػطفى خبػد القػادر خطػا ،ط  ،1دار الكتػب
العممية-بيروت .158 2006

( )27يبظر تفسير ابف كفير .444/2
( )28لباب التلويؿ .336/2

( )29يبظر الباس والمبسوخ ي القرآف الكريـ ،أبو بكر مومد بف العربي المالكي ،توقيػؽ زكريػا
خميرات ،ط  ،3دار الكتاب-بيروت.134 2006-1427 ،

( )30سورة الغاشية اأية .22
( )31سورة ؽ مف اأية .45

( )32سورة آؿ خمراف مف اأية .159
( )33سورة ال افية مف اأية .14
( )34سورة التوبة مف اأية .29

( )35يبظر الباس والمبسوخ . 156

( )36يبظر لباب التلويؿ  ،337/2تح القدير .484/2
( )37الباس والمبسوخ ي القرآف الكريـ .141

( )38اإلكميؿ ي استبباط التبزيؿ  ،116وقارف بروح المعػابي  .342/10وقػارف بػروح المعػابي
.342/10

( )39سورة البقرة مف اأية .191

( )40يبظػػر الباس ػ والمبسػػوخ ،توقيػػؽ ب يػػب الما ػػدي ،بهػػامش الباس ػ والمبسػػوخ لمبوػػاس ،ط
المكتبة العصرية – بيروت .271 2004
() 99يٌظررر :الٌاسررل والوٌسررىي ،تحقيررس  :ن.هىسررا بٌرراي يلررىاى العليلرر  ،9 : ،الرردار العربيررت
للوىسىياث -بيروث9989 ،م .
( )42يبظر الباس والمبسوخ ي القراف الكريـ،ط المطبػعة العػصرية – بيػروت2004،ـ .29
( )43المصدر بفسه .30 ،29

( )44يبظر الباس والمبسوخ .40
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()45يبظػػر بواس ػ الق ػرآف ،توقيػػؽ الػػدابي بػػف مبيػػر آؿ زهػػوي ،ط المطبعػػة العص ػرية – بيػػروت
.67 2004-1425

( )46يبظر باس القرآف العزيز ومبسوخة ،توقيؽ د .واتـ صالح الضامف ،مبشور ضػمف م مػة
الم مع العممي العراقي ،ج ،1ـ  ،33ربيع األوؿ1402 ،هػ-كابوف الفابي.276 1982 ،

( )47يبظر تبػوير المقبػاس  ،198والكشػاؼ  ،424لبػاب التلويػؿ  ،337/2ومواسػف التلويػؿ
.363/5

( )48سورة البقرة مف اأية .217
( )49سورة التوبة مف اأية .36

( )50يبظر تبوير المقباس .198

( )51الباس والمبسوخ ي الكتاب والسبة .166
( )52المصدر بفسه.

( )53بواس القرآف .75

( )54المصدر بفسه .76
( ) 99هسٌد أحود بي حٌبل ،اإلهرام أحورد بري حٌبرل أبرى يبرد هللا الشريباً ،
هصر ،999/9 :ررن الحديث ) 99799( :
( )56يبظر الباس والمبسوخ ي القرآف الكريـ .34 ،33

 :هؤسسرت رر برت –

( )57المصدر بفسه .34

( )58سورة مومد  مف اأية .4
( )59سورة األبفاؿ مف اأية .57
( )60سورة التوبة مف اأية .36

( )61يبظر ال امع ألوكاـ القرآف .4628/8
( )62يبظر المصدر بفسه.

( )63وقػػد أ ػػرد أبػػو خبيػػد ػػي كتابػػه بابػػا لوكػػـ األسػػار  ،بقػػؿ يػه أخبػػا ار خػػف السػ وػدي ،وابػػف ػريذ،
ووكػػى أقػواؿ مخػػالفيهـ يبظػػر الباسػ والمبسػػوخ ػػي الكتػػاب والسػػبة  .169-166وأورد ابػػف
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ال وزي تمؾ األقواؿ بال تر يح ،يبظػر بواسػ القػرآف  .198-197بيبمػا ر ػح ابػف العربػي،

والبو ػػاس .بع ػػد بقمه ػػـ لتم ػػؾ األخب ػػار مفص ػػمة اوكامه ػػا ،يبظ ػػر الباسػ ػ والمبس ػػوخ ػػي القػ ػرآف

الكريـ ،ابف العربي  . 206يبظر الباس والمبسوخ ي القرآف الكريـ ،البواس . 225

( )64سورة مومد  مف اأية .4
( )65سورة مومد  مف اأية .4

( )66يبظػػر ال ػػامع ألوكػػاـ القػ ػرآف  ،4629 ،4628/8وتفس ػػير ابػػف كفي ػػر  ،444/2والباسػ ػ
والمبسوخ ،أبو خبيد .168 ،167

( )67يبظػػر الموػػرر الػػو يز  ،8/3بواس ػ الق ػرآف  ،154والباس ػ والمبسػػوخ ػػي الق ػرآف الك ػريـ
 163و .226

( )68سورة الكا روف اأية .6

( )69سورة التوبة مف اأية .29

( )70البرهػػاف ػػي خم ػػوـ الق ػرآف ،توقي ػػؽ مصػػطفى خب ػػد القػػادر خط ػػا ط دار الفكػػر – بي ػػروت،
1421هػ2001-ـ .37/2

( )71يبظر الباس والمبسوخ ،ابف العربي  ،139وبواس القرآف .155
( )72الباس والمبسوخ .278

( )73سورة اإلسراء مف اأية .34
( )74سورة التوبة مف اأية .2
( )75سورة التوبة مف اأية .5
( )76سورة التوبة مف اأية .4
( )77سورة التوبة مف اأية .7

( )78يبظر الباس والمبسوخ ،أبي خبيد .159
( )79يبظر تفسير ابف كفير .338 ،337/2
( )80سورة التوبة اأية .4
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( )81يبظر تفسير ابف كفير .331/2
( )82يبظر

امع البياف خف تلويؿ آي القراف ط دار الفكر -بيروت 1405هػ 63 /10

( )83يبظر األساس ي التفسير  ،223/4والتفسير المبير .457/5
( )84يبظر ال امع ألوكاـ القرآف  ،2276/4و تح القدير .484/2

( )85يبظػػر إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ،مومد بػػف مومػػد بػػف مصػػطفى العمػػادي ،توقيػػؽ مومػػد صػػبوي
وسػ ػػف ،ط  ،1ط  ،1دار الفكػ ػػر – بيػ ػػروت1421 ،هػ ػ ػ2001-ـ  ،351/3وروح المعػ ػػابي
.341/10وابوار التبزيؿ . 395/1

( )86يبظر لباب التاويؿ  ،336/2ولطائؼ اإلشارات ،ابو القاسـ القشيري ،توقيؽ خبػد المطيػؼ
وسف ،ط  ،1دار الكتب العممية – بيروت 1420هػ2000-ـ .408/1

( )87سورة البقرة مف اأية .106

( )88يبظر البرهاف ي خموـ القرآف .49/2

( )89يبظر ي ظالؿ القراف . 1581 ،1580 /3
( )90سورة البقرة مف اأية . 139
( )91بواس القرآف .47

( )92سورة البقرة مف اأية .191
( )93سورة التوبة مف اأية .5

( )94سورة البقرة مف اأية .191
( )95الباس والمبسوخ .40

( )96يبظر تفسير ابف كفير  ،443/2ومواسف التلويؿ .363/5

( )97ال امع الصويح المختصر ،مومد بف إسماخيؿ ابو خبػد اهلل البخػاري ،توقيػؽ د .مصػطفى
ديػػب البغػػا ،ط  ،3دار ابػػف كفيػػر -اليمامػػة – بيػػروت 1987-1407ـ  53/1بػػاب كتابػػة

العمػػـ ،رقػػـ الوػػديث ( ،)112و ،42/1بػػاب( االذخ ػرة والوشػػيش ػػي القبػػر) رقػػـ ()1484
و( 651/2بػػاب ال يبفػػر صػػيد الوػػرـ) ،رقػػـ (  ،) 1736وصػػويح مسػػمـ ،مسػػمـ بػػف الو ػػاج
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القشيري ،توقيؽ مومد ؤاد خبد الباقي ،ط دار إوياء التػراث العربػي – بيػروت (،988/2

باب توريـ مكة وصيدها) ،رقـ الوديث ( .)1355

( )98ال امع الصويح  (،651/2باب ال يبفر صيد الورـ) ،رقـ الوديث (.)1737
( )99سورة البقرة مف اأية .217

( )100يبظػػر بواس ػ القػرآف  ،74 ،73وتفسػػير الطبػػري  ،352/2وتفسػػير ابػػف كفيػػر ،254/1
وتفسير ابف ابي واتـ  ،384/2والع اب ي بياف األسػباب ،ابػف و ػر العسػقالبي ،توقيػؽ

خبد الوكيـ مومد ابيس ،ط  ،1دار ابف ال وزي1418 ،هػ1997-ـ.

( )101العكػوـ األوكػػاـ والعقػد التػػي تكػوف يهػػا األمتعػة وغيرهػػا أو الوبػؿ الػػذي تشػد خميػػه الفيػػاب،
يبظر لساف العرب ،مومد بف مكرـ بف مبظور ،ط  ،1دار صادر – بيروت.

( )102بواس القرآف .75
( )103المصدر بفسه.

( )104سورة البقرة مف االية .194
( )105يبظر امع البياف .145

( )106سورة مومد  مف االية .4

( )107يبظر ال امع ألوكاـ القرآف .4629/8
( )108الباس والمبسوخ .168

( )109يبظر الباس والمبسوخ .226
( )110اإلكميؿ .116

( )111يبظر مواسف التلويؿ .365/5

( )112أولى مػا قيػؿ ػي آيػات التبزيػؿ ،ط

دار الكتػب لمطباخػة والبشػر – الموصػؿ1973 ،ـ-

1393هػ

. 120/4

( )113يبظر التورير والتبوير . 115/5
999

آيـت السـيف وأثرهـا في علـن النسـخ
د .إبـراهيـن هحوـود إبـراهيـن النجـار

( )114سورة التوبة اأية .29

( )115تفسير ابف كفير .444/2

( )116الباس والمبسوخ .143 ،142
( )117األساس ي التفسير .223/4

( )118سبف البيهقي الكبر  ،ابو بكر اومد بف الوسػيف البيهقػي ،توقيػؽ مومػد خبػد القػادر خطػا،
ط دار البػػاز-مكػػة المكرمػػة 1414هػ ػ1994-ـ  85/9بػػاب مػػف اختػػار الكػػؼ خػػف القطػػع
والتوريؽ ،رقـ الوديث .17904

( )119يبظر التفسير المبير .457/5
( )120بواس القرآف .155
( )121بواس القرآف .20

( )122يبظر تفسير ابف كفير .443/2

( )123يبظر التفسير الكبير .180/15
( )124يبظر تح القدير .484/2

( )125الباس والمبسوخ ي القرآف ،ابف العربي .11
( )126المصدر بفسه .

( )127بواس القرآف .21

( )128يبظر التبياف .36

( )129يبظػػر مباهػػؿ العر ػػاف ػػي خمػػوـ الق ػرآف ،مومػػد خبػػد العظػػيـ الزرقػػابي ،ط  ،2داء إويػػاء
التراث العربي – بيروت .496/2

( )130يبظر المصدر بفسه .496/2
( )131بواس القرآف .155

( )132سورة التوبة اأية .6

( )133الباس والمبسوخ .278
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( )134باس القرآف العزيز ومبسوخه .729
) (999سىرة البقرة :هي االيت ، 89 :
( )136الباس والمبسوخ . 21
()137الباس والمبسوخ . 32
()138بواس القرآف .38

()139سورة آؿ خمراف اأية .104

()140س ػبف أبػػي داود ،سػػميماف بػػف األشػػعث أبػػو داود الس سػػتابي األزدي ،توقيػػؽ مومػػد مويػػي
الديف خبد الوميػد ط دار الفكػر

 ، 121 /4رقػـ الوػديث ( ،4336بػاب األمػر والبهػي)،

والسػبف الكبػػر  ،أومػػد بػػف الوسػػيف بػػف خمػػي بػػف موسػػى أبػػو بكػػر البيهقي،توقيػػؽ مومػػد خبػػد

الق ػ ػػادر خطػ ػ ػا ،ط مكتب ػ ػػة دار الب ػ ػػاز  -مك ػ ػػة المكرم ػ ػػة ،93/10 1994 – 1414 -رق ػ ػػـ

الوديث ( (،)19983باب ما يستدؿ به خمى أف القضاء وسػائر أخمػاؿ الػوالة ممػا يكػوف أمػ ار
بمعروؼ او بهيا خػف مبكػر مػف ػروض الكفايػات) ،المع ػـ الكبيػر ،،سػميماف بػف أومػد بػف

أيػػوب أبػػو القاسػػـ الطب اربػػي ،توقيػػؽ ومػػدي بػػف خبدالم يػػد السػػمفي ،ط  ،2مكتبػػة الزه ػراء -
الموصؿ  146/10 1983 – 1404 -رقػـ الوػديث ( ،) 10268 ،10267

وقولػه

ػي الوػديث ولتػلطرف خميػه أطػ ار أف يػه تقػػدير اخػؿ المبكػر ،يصػير المعبػى ولتػلطرف اخػػؿ

المبكر ،أي تعطفو خمى الوؽ وتردو إليه واهلل أخمـ

( )141سورة البوؿ مف االية . 125
()142الباس والمبسوخ .26

()143يبظر بواس القرآف .38
()144يبظر التبياف .111

()145يبظر بواس القرآف .38
( )146المصدر بفسه.
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()147صويح البخاري ( ،12/2بػاب الصػدقة قبػؿ ال وػرد) ،رقػـ (  ،)1347و( ،514/2بػاب اتقػوا
البار ولو بشؽ تمرة) ،رقـ (.)1351
()148الباس والمبسوخ .271

(.)149يبظر الباس والمبسوخ .139
()150يبظر البرهاف 47/2

()151يبظر باس القرآف العزيز ومبسوخه .729
(.)152يبظر الباس والمبسوخ . 123
153

(

)يبظر بواس القرآف .155
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