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 الــمقــذمـــت
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ـ لمػػب نبينػػن محمػػد كلمػػب  لػػو الحمػػد هلل را العػػنلميف ، كالصػػبلل كالسػػبل
 كصحبو أجمعيف.

 كبعػد:
ف تحرير معنني  ينت القر ف الكريـ ىك أفضؿ من ُصرفت إليو أقبلـ فإ 

معنني بعض اآلينت يحتنج إلب تحقيؽ كبينف ، إذ البنحثيف في التفسير
يضنح ؛خصكصنن لندمن ُتبنب لمب المعنب أحكنـ فقيية ، كأمكر لممية ،  كا 

بعيدان لف معننىن الحقيقي ،  بنآلية بننء لمب لمـك لفظين كيكثر االستدالؿ
كمف اآلينت التي يكثر االستدالؿ بين لمب ألسنة الننس ، كيذىا بعض 
المستدليف بين مذاىا شتب بعيدان لف معننىن األصمي بننء لمب لمـك لفظين 

يِن  ﴿، قكلو تعنلب :  ت ىذا البحث ؛ كلذا اختر [ ٕٙ٘]البقرل: ﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ
ألبيف معننىن ، كأزيؿ لبس مكىـ التعنرض الكارد حكلين ، كاكشؼ غمط 

معنب الاالستدالؿ بين لمب بعض المسنئؿ ، كغير ذلؾ مف األمكر التي تبيف 
 آلية ، كسميت البحث " القكؿ المبيف في بينف معنب قكلو تعنلب : الصحيح ل

يِن  ﴿  . " ﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ
 ذث:أًْٛخ انج

 تتضح أىمية ىذا البحث مف خبلؿ األمكر التنلية : 
أف ىذه اآلية مف اآلينت التي يكثر االستدالؿ بين لمب قضنين ىنمو  أكالن:

بطنؿ حد الرده كنحك ذلؾ ؛ ممن يكجا تحرير معنب ا  نكنر جيند الطما ، ك إك
 اآلية إلبطنؿ ىذا النكع مف االستدالالت .

نحك ذلؾ ممن ك العمـك ك أنلنسخ إلب القكؿ با أف بعض المفسريف لجأك  ثننينن :
ذا  ممن يجعؿ تحرير ذلؾ ليو بعيدان لف معنب اآليةيتكافؽ مع من ذىبكا إ

 .أىمية
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ثنلثنن: أف تحرير المعنب الصحيح لمعنب اآلية ؛ يزيؿ مكىـ التعنرض مع  ينت 
 ؛ ممن يزيد في أىمية البحث.  كأحنديث أخرل ظف البعض أنين معنرضة لآلية

 ْضاف انجذث :أ

جمع أقكاؿ العممنء قديمنن كحديثنن في بينف معنب اآلية كمننقشتين،  -ٔ
 كتحرير المعنب الصحيح لين .

سكاء القكؿ بنلنسخ مف  بينف كتحرير أسبنا الخبلؼ في معنب اآلية -ٕ
 . لدمو، أك تخصيص المعنب بسبا النزكؿ

زالة إيضنح -ٖ  . لخر أمكىـ التعنرض بيف ىذه اآلية ك ينت كأحنديث  كا 
بنآلية لمب بعض القضنين  ت الخنطئةبينف كتحقيؽ أكجو االستدالال -ٗ

 الشرلية.
 سطخ انجذث : 

 يتككف البحث مف خمسة مبنحث : 
 المبحث األكؿ : سبا نزكؿ اآلية كأثره لمب المعنب.

 المبحث الثنني : أقكاؿ العممنء في النسخ كاإلحكنـ كأثره لمب المعنب.
 نء في معنب اآلية .المبحث الثنلث : أقكاؿ العمم

 المبحث الرابع : أكجو التعنرض الكاردل حكؿ معنب اآلية.
 االستدالؿ بنآلية استدالالت خنطئة .  المبحث الخنمس : 

 : فيين بينف ألىـ النتنئج التي تكصمت إليين مف خبلؿ البحث. كخنتمة
 كفيرس المصندر كالمراجع

 كفيرس المكضكلنت
 يُٓجٛخ انجذث :

 ذا البحث المنيج االستقرائي التحميمي .كقد سمكت في ى



 

 ص.ؿٛف ثٍ يُصغ ثٍ ػهٙ انذبعثٙ     انمٕل انًجٍٛ فٙ ثٛبٌ يؼُٗ لٕنّ رؼبنٗ:) ال إكغاِ فٙ انضٍٚ (

 

 5          ـ  ٕٙٔٓمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الرابع الثبلثكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث األول
 صبب وزول اآليت وأثري على ادلعىن.

َرِضَي  -أبك داكد كالنََّسنِئي لف ابف لبَّنٍس  وأخرج من (ٔ)سبا نزكؿ اآلية
َعاَش َلَها ِإْن " َكاَنِت اْلَمْرَأُة َتُكوُن ِمْقََلًة فَ َتْجَعُل َعَلى نَ ْفِسَها )قنؿ:  -المَُّو َلْنُيَمن 

َأْن تُ َهوَِّدُه، فَ َلمَّا ُأْجِلَيْت بَ ُنو النَِّضيِر َكاَن ِفيِهْم ِمْن أَبْ َناِء اْْلَْنَصاِر فَ َقاُلوا: ََل نَدَُع  َوَلد  
يِن َقْد تَ بَ يََّن الرُّْشُد ِمَن الَغيِّ{ ]ال  بقرة[ " أَبْ َناَءنَا، فَأَنْ َزَل اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ: }ََل ِإْكَراَه ِفي الدِّ

 قَاَل أَبُو َداُوَد: " اْلِمْقََلُت: الَِّتي ََل يَِعيُش َلَها َوَلد  "  .(2)
قنؿ: كننت المرأل مف  -َرِضَي المَُّو َلْنُو  -كفي لفظ لمنسنئي لنو      

دنو فممن  األنصنر ال يككف لين كلد تجعؿ لمب نفسين لئف كنف لين كلد لتيكِّ
                                                           

 فٙ ؿجت َؼٔنٓب أعثؼخ ألٕال:(1)

أدضْب: أٌ انًغأح يٍ َـبء األَصبع كبَذ فٙ انجبْهٛخ إطا نى ٚؼق نٓب ٔنض، رذهف: نئٍ 

صَّّ. فهًب أجهٛذ ٕٚٓص ثُٙ انُضٛغ، كبٌ فٛٓى َبؽ يٍ أثُبء األَصبع. ػبف نٓب ٔنض نزٓ ّٕ
 فمبل األَصبع:

 ٚب عؿٕل هللا أثُبؤَب؟ فُؼنذ ْظِ اٜٚخ، ْظا لٕل اثٍ ػجبؽ.

ٔلبل انلؼجٙ: لبنذ األَصبع: ٔهللا نُكغٍْ أٔالصَب ػهٗ اإلؿالو، فإَّب إًَّب جؼهُب فٙ صٍٚ 

 ، فُؼنذ ْظِ اٜٚخ.انٕٛٓص إط نى َؼهى صُٚبً أفضم يُّ

 ّٙ ، ثى لضيب انًضُٚخ ٔانثبَٙ: أٌ عجال يٍ األَصبع رُّصغ نّ ٔنضاٌ لجم أٌ ٚجؼث انُج

 ّٙ ، فهؼيًٓب أثًْٕب، ٔلبل: ٔهللا ال أصػكًب دزٗ رـهًب، فأثٛب، فبسزصًٕا إنٗ انُج

 فُؼنذ ْظِ اٜٚخ، ْظا لٕل يـغٔق.

ثُٙ انُضٛغ،  هًب أجهٗ عؿٕل هللا ٔانثبنث: أٌ َبؿبً كبَٕا يـزغضؼٍٛ فٙ انٕٛٓص، ف

لبنٕا: ٔهللا نُظْجٍ يؼٓى، ٔنُضٍُٚ ثضُٚٓى، فًُؼٓى أْهْٕى، ٔأعاصٔا إكغآْى ػهٗ 

 اإلؿالو، فُؼنذ اٜٚخ.

ٔانغاثغ: أٌ عجالً يٍ األَصبع كبٌ نّ غالو اؿًّ صجٛخ، كبٌ ٚكغّْ ػهٗ اإلؿالو، 

 فُؼنذ ْظِ اٜٚخ، ٔانمٕالٌ ػٍ يجبْض.

انمصخ يٍ ٔجِٕ، دبصهٓب يب طكغِ اثٍ ػجبؽ يغ ػٚبصاد رزضًٍ أٌ ٔلض ٔعصد ْظِ 

األَصبع لبنٕا إًَب جؼهُبْى ػهٗ صُٚٓى، أ٘: صٍٚ انٕٛٓص، َٔذٍ َغٖ أٌ صُٚٓى أفضم 

ٔنى  يٍ صُُٚب، ٔأٌ هللا جبء ثبإلؿالو فهُكغُْٓى فهًب َؼنذ سٛغ األثُبء عؿٕل هللا 

 ٚكغْٓى ػهٗ اإلؿالو. 

 (.  1/515(، ٔفزخ انمضٚغ )151اَظغ : ػاص انًـٛغ ) 

( 3/596(  أسغجّ أثٕصأص فٙ ؿُُّ ، كزبة انجٓبص، ثبة فٙ األؿٛغ ُٚكغِ ػهٗ اإلؿالالو )5)

(، ٔانُـبئٙ فٙ انكجغٖ ، كزبة انزفـٛغ ، لٕنّ رؼبنٗ : ) لض رجٍٛ انغكالض يالٍ 5615ح)

( ٔصذذّ األنجبَٙ فٙ انزؼهٛمبد انذـالبٌ ػهالٗ صالذٛخ 11903( ح)11/36انغٙ( ، )

 (.1/536()141اثٍ دجبٌ ح)
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 .(ٔ)ع بأبننئنن؟ فنزلت ىذه اآليةأسممت األنصنر قنلكا: كيؼ نصن
 أثر سبا النزكؿ لمب المعنب :

لند مف يقكؿ العبرل أنو خنص بيذه الحندثة ، ك  اآلية الكاضح في سبا نزكؿ
بخصكص السبا يجعؿ المعنب خنصنن بيذه الحندثة التي مف أجمين نزلت ىذه 

خنص ف يقكؿ بأف ىذا المعنب كيقصر الحكـ لميين ، كىذا ىك دليؿ ماآلية 
، كىك أحد األقكاؿ  ، حيث يجعؿ ىذا الحكـ في األنصنر خنصة كليس لنمنن 

 .(ٕ)الكاردل في معنب اآلية
ص ال بخصك لكف الصحيح لند جميكر أىؿ العمـ أف العبرل بعمـك المفظ 

شكنالن في تعميـ ىذا الحكـ في كؿ حنلة ينطبؽ إالسبا ، كحينئذ ال نجد 
رير الطبرم : )فإف قنؿ قنئؿ: فمن أنت لميين مثؿ ىذا الحكـ ، يقكؿ ابف ج

قنئؿ فيمن ركم لف ابف لبنس كلمف ركم لنو: مف أنين نزلت في قـك مف 
قمنن: ذلؾ غير مدفكلة  األنصنر أرادكا أف يكرىكا أكالدىـ لمب اإلسبلـ؟

صحتو، كلكف اآلية قد تنزؿ في خنص مف األمر، ثـ يككف حكمين لنمن في 
لمب  -لت فيو. فنلذيف أنزلت فييـ ىذه اآلية كؿ من جننس المعنب الذم أنز 

إنمن كننكا قكمن دانكا بديف أىؿ التكرال قبؿ ثبكت  -من ذكر ابف لبنس كغيره 
لقد اإلسبلـ ليـ، فنيب اهلل تعنلب ذكره لف إكراىيـ لمب اإلسبلـ، كأنزؿ 
بنلنيي لف ذلؾ  ية يعـ حكمين كؿ مف كنف في مثؿ معننىـ، ممف كنف لمب 

قرارىـ لميين، لمب ديف مف األ دينف التي يجكز أخذ الجزية مف أىمين، كا 
قد ذكركا أف سبا نزكؿ ، كقنؿ ابف كثير : )ك  (ٖ) النحك الذم قمنن في ذلؾ (

ف كنف حكمين لنمنن   . (ٗ) (ىذه اآلية في قـك مف األنصنر، كا 
 

                                                           

أسغجالالّ انُـالالبئٙ فالالٙ ؿالالُُّ ، كزالالبة انزفـالالٛغ ، لٕنالالّ رؼالالبنٗ : ) ال إكالالغاِ فالالٙ انالالضٍٚ( ،  (1)

 (.11905( ح)11/36)

 (.3/15اَظغ : جبيغ انجٛبٌ )  (5)

 (.3/19(  اَظغ : جبيغ انجٛبٌ )3)

 (.5/651(  اَظغ : رفـٛغ اثٍ كثٛغ )4)
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 ادلبحث الثبوي
وأثري على ادلعىن . : أقىال العلمبء يف الىضخ واإلحكبم  

أك منسكخة  لمب   مةمحك القكؿ بأنين  أىؿ العمـ في  ىذه اآلية في اختمؼ
               :  أقكاؿ كمن يمي

 القكؿ األكؿ: أف ىذه اآلية منسكخة بآية السيؼ .
ت بمنسكخة  لمب اختبلؼ في المعنب القكؿ الثنني : أف اآلية محكمة كليس

 . المراد كمن سيأتي بيننو إف شنء اهلل
األمر من تفرد بو ابف لنشكر أف ىذه اآلية ننسخة آلينت  :القكؿ الثنلث 

 .بنلقتنؿ لمب تفصيؿ في ذلؾ سيأتي إيضنحو إف شنء اهلل
ذا القدر مف اآلية اختمؼ العممنء ىؿ ى) :في بينف ذلؾ قنؿ ابف الجكزم 
فذىا قـك إلب أنو محكـ، ثـ اختمفكا في كجو إحكنمو لمب محكـ أك منسكخ، 

 قكليف:
مف العنـ المخصكص كأنو خص منو أىؿ الكتنا فإنيـ ال  حدىمن: أنوأ

يكرىكف لمب اإلسبلـ بؿ يخيركف بينو كبيف أداء الجزية كىذا المعنب مركم 
 . لف ابف لبنس، كمجنىد، كقتندل 

ليس الديف من يديف بو في الظنىر لمب جية اإلكراه  " كالثنني: "أف المراد بو
الضمنئر، إنمن الديف ىك المعتقد لميو كلـ يشيد بو القما كينطكم لميو 

 . بنلقما، كىذا قكؿ أبي بكر بف األنبنرم
نزلت قبؿ األمر بنلقتنؿ ثـ نسخت  "كالقكؿ الثنني: أنو منسكخ، "ألف ىذه اآلية

 . (ٔ) ( بآية السيؼ، كىذا قكؿ الضحنؾ كالسدم كابف زيد
 قكؿ ابف لنشكر في ىذه اآلية : 
                                                           

(،ٔانُـز فٙ 550انُبؿز ٔانًُـٕر نهُذبؽ)(، 550ٔ/ 1اَظغ : َٕاؿز انمغآٌ ) (1)

 (.5/14انمغآٌ)
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شيكر مف كبلـ أىؿ العمـ ، كمع ذلؾ من قيؿ مف النسخ فيمن سبؽ ىك الم
ذىا ابف لنشكر إلب قكؿ غريا في ىذا الشأف كىك لكس من ذىا إليو 

قنؿ ابف  حيث جعؿ  ية اإلكراه ننسخة آلينت القتنؿ ،القنئمكف بنلنسخ ،
كال جنئز أف تككف ىذه اآلية قد نزلت قبؿ ابتداء القتنؿ كمو، ) لنشكر : 

فتح مكة كاستخبلص ببلد العرا، إذ يمكف  فنلظنىر أف ىذه اآلية نزلت بعد
أف يدـك نزكؿ السكرل سنيف كمن قدمننه في صدر تفسير سكرل الفنتحة ال 

ُ لَُكۡم أَن ﴿ سيمن كقد قيؿ بأف  خر  ية نزلت ىي في سكرل النسنء
ُيَبيُِّن ٱَّلله

فنسخت حكـ القتنؿ لمب قبكؿ الكنفريف اإلسبلـ ، [ٙٚٔ: ]النسنء ﴾َتِضلُّوا   
عبر لنو لمب االقتننع منيـ بنلدخكؿ تحت سمطنف اإلسبلـ كىك الم كدلت

كذلؾ حيف خمصت ببلد العرا مف الشرؾ بعد   بنلذمة، ككضحو لمؿ النبي
فتح مكة كبعد دخكؿ الننس في الديف أفكاجن حيف جنءت كفكد العرا بعد 
 الفتح، فممن تـ مراد اهلل مف إنقنذ العرا مف الشرؾ كالرجكع بيـ إلب ممة
إبراىيـ، كمف تخميص الكعبة مف أرجنس المشركيف، كمف تييئة طنئفة 
لظيمة لحمؿ ىذا الديف كحمنية بيضتو، كتبيف ىدم اإلسبلـ كزاؿ من كنف 
 يحكؿ دكف اتبنلو مف المكنبرل، كحقؽ اهلل سبلمة ببلد العرا مف الشرؾ كمن

ـ إف الشيطنف قد يئس مف أف يعبد في بمدك»كقع في خطبة حجة الكداع 
 «ىذا

لمن تـ ذلؾ كمو أبطؿ اهلل القتنؿ لمب الديف كأبقب القتنؿ لمب تكسيع سمطننو، 
ِ َوََل بِٱۡلَيۡوِم ٱأۡلِٓخِر َوََل ﴿ذلؾ قنؿ )سكرل التكبةكل تِلُوا  ٱلهِذيَن ََل ُيۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َٰ
َق

ُ َوَرُسولُُهۥ َوََل َيِديُنوَن ِديَن ٱلۡ 
َم ٱَّلله ُموَن َما َحره َب ُيَحرِّ َحقِّ ِمَن ٱلهِذيَن أُوُتوا  ٱۡلِكَتَٰ

ىَٰ ُيۡعُطوا  ٱۡلِجۡزَيَة َعن َيد   ِغُرونَ  َحته ، كلمب ىذا تككف اآلية [ٜٕ]التكبة:﴾َوُهۡم َصَٰ
ِهِد ٱۡلُكفهاَر ﴿مف  ينت القتنؿ مثؿ قكلو قبمين  ننسخة لمن تقدـ بِيُّ َجَٰ َها ٱلنه أَيُّ ٓ َيَٰ

فِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيهِ   َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيرُ َوٱۡلُمَنَٰ
ُم  ُهۡم َجَهنه لمب   [ٖٚ]التكبة:﴾ۡمۚۡ َوَمۡأَوىَٰ

 أف اآلينت الننزلة قبمين أك بعدىن أنكاع ثبلثة:
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تِلُوا  ٱۡلُمۡشِرِكيَن َكآفهة  ﴿أمرت بقتنؿ الدفنع كقكلو تعنلب:  أحدىن:  ينت
َٰ
َكَما  َوَق

 
ۡۚ تِلُوَنُكۡم َكآفهة 

َٰ
ُت ٱلشه ﴿كقكلو،  [ٖٙالتكبة:] ﴾ُيَق ۡهِر ٱۡلَحَراِم َوٱۡلُحُرَمَٰ ۡهُر ٱۡلَحَراُم بِٱلشه

َ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡم َفٱۡعَتُدوا   قَِصاص ۚۡ  قُوا  ٱَّلله َعلَۡيِه بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡمۚۡ َوٱته

قِيَن  َ َمَع ٱۡلُمته  [ٜٗٔ]البقرل: ﴾3٩4َوٱۡعلَُمٓوا  أَنه ٱَّلله
 لمب اإلسبلـ بؿ ىك لدفع غنئمة المشركيف. كىذا قتنؿ ليس لئلكراه  

النكع الثنني:  ينت أمرت بقتنؿ المشركيف كالكفنر كلـ تغي بغنية، فيجكز أف 
ِغُروَن  َحتهىَٰ ُيۡعُطوا  ٱۡلِجۡزَيَة َعن َيد  ﴿ يككف إطبلقين مقيدا بغنية  ﴾َوُهۡم َصَٰ

 [ٜٕ : ]التكبة
 كحينئذ فبل تعنرضو  يتنن ىذه ال إكراه في الديف.
ىَٰ ََل َتُكوَن فِۡتَنة  ﴿ النكع الثنلث: من غيي بغنية كقكلو تعنلب: تِلُوُهۡم َحته

َٰ
َوَق

لِِمينَ َوَيُكوَن 
َن إَِله َعلَى ٱلظهَٰ ِ  َفإِِن ٱنَتَهۡوا  َفََل ُعۡدَوَٰ يُن َّلِله  [ٖٜٔ]البقرل:﴾ ٱلدِّ

َوُهۡم  َيَة َعن َيد  َحتهىَٰ ُيۡعُطوا  ٱۡلِجزۡ ﴿، فيتعيف أف يككف منسكخن بينتو اآلية ك ية 

ِغُروَن  ، ىذا من «أمرت أف أقنتؿ الننس»حديث  كمن نسخ  [ٜٕ]التكبة: ﴾َصَٰ
 .( 1( ) يظير لنن في معنب اآلية، كاهلل ألمـ

 كبلـ ابف لنشكر :  مننقشة
 بنر  ية اإلكراه ىي الننسخة مردكدمن ذىا إليو ابف لنشكر في القكؿ بنلت

 مف كجكه:
محكمة بنإلجمنع كلـ يقؿ أحد بنسخين ممن يرد كبلـ  أكالن : أف  ينت السيؼ

 ابف لنشكر.
ثننينن : أف القكؿ بنلنسخ مف لدمو يحتنج إلب النقؿ ال مجرد العقؿ ، كليس 

 ىننؾ منقكؿ يؤيد كبلـ ابف لنشكر .
ثنلثنن : التفرد مف ابف لنشكر بيذا القكؿ يدؿ لمب غرابتو خصكصنن أنو في 
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 التفرد . يحتمؿ ال مكضكع النسخ الذم
كبنلتنلي نقكؿ أف من ذىا إليو ابف لنشكر  ال يمكف قبكلو ؛ ألنو يعكزه 

 الدليؿ.
  أثر القكؿ بنلنسخ لمب المعنب :   

،  مف خبلؿ من تقدـ مف القكؿ بنلنسخ كلدمو يتبيف أثر ذلؾ لمب المعنب
 كيتضح ذلؾ مف خبلؿ اآلتي : 

ينر اإلكراه لمب الدخكؿ في ابقنء خ فإف مقتضب كبلموأكالن : مف قنؿ بنلنسخ 
 ، يستكم فيو أىؿ الكتنا مع غيرىـ ممف ُيدلب إلب اإلسبلـ .كجكدان اإلسبلـ م
نمن جعؿ المعنب خنص  يست بمنسكخةجعؿ اآلية محكمة كل ثننينن : مف ، كا 

أم أف أىؿ الكتنا كمف في حكميـ ال ُيكرىكف لمب الدخكؿ في بأىؿ الكتنا ،
نآلية لندىـ مف العنـ المخصكص ، كبعض كبلـ ف، اإلسبلـ إذا أدكا الجزية

،  كيريدكف بو التخصيصب إذ يطمقكف النسخ ىك ضمف ىذا المعن المتقدميف
إف شنء اهلل  –كىذا القكؿ ىك اقكل ىذه األقكاؿ ، كسيأتي في المبحث القندـ 

 .مزيد بينف لرجحنف ىذا القكؿ  –
،  د ىك نسخ األمر بنلقتنؿثنلثنن : من ذىا إليو ابف لنشكر يجعؿ المعنب المرا

كلدـ اإلكراه لمب الدخكؿ في اإلسبلـ سكاء ألىؿ الكتنا أك لغيرىـ ممف 
 ُيدلب لئلسبلـ .
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ثادلبحث الثبل  
 .أقىال العلمبء يف معىن اآليت

،  كحديثنن  بعد القينـ بنلقراءل كاالطبلع لمب  معظـ أقكاؿ المفسريف قديمنن  
كالبعض  عنب اآلية ،في م أك ترجيح كجدت أف بعض المفسريف  كنف لو رأم

 ترجيح في كأدكف أف يككف لو اختينر كاضح  اآلخر لـ يكف لو سكل النقؿ
الذيف  كبننء لمب ذلؾ سأكرد مننقشنت المفسريف ليذه اآلية،  (ٔ)اآلية معنب 

، ثـ ممخصنن لؤلقكاؿ الكاردل في اآلية  كنف ليـ رأم أك ترجيح في معنب اآلية
 .ترجيح في معنب اآلية إف شنء اهلل، ثـ المننقشتين ك قديمنن كحديثنن 

تمنـ معنب اآلية ال بد مف بينف معنب  لفظي اإلكراه ، كالديف ، إ كمف بنا
 :الكارداف في اآلية

، كال يككف ذلؾ إال بتخكيؼ كقكع من ٓٓالحمؿ لمب فعؿ مكركه :ىك فنإلكراه
 .(ٕ)ىك أشد كراىية مف الفعؿ المدلك إليو

ۡشُد ِمَن ﴿:قكلوقرينة بكالممة، المعتقد ىذه اآلية فيالديف الديف: َن ٱلرُّ َبيه َقد ته

  (3) [ 265: ]البقرة ﴾ٱۡلَغيِّۚۡ 
 . أٔالً : يُبللبد انًفـغٍٚ نًؼُٗ ْظِ اٜٚخ

ح حكؿ معنب اآلية كلـ سيككف النقؿ ىنن لف المفسريف الذيف كنف ليـ ترجي
 النقؿ فقط :  در يكتفكا بمج

 انطجغ٘ اثٍ جغٚغ أٔالً : 

ذاكران بعد كؿ قكؿ  ذكر ابف جرير الطبرم األقكاؿ الثبلثة في تفسير اآلية
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 (1/559) ٔرفـٛغ انـًؼبَٙ (،5/535ٔيذبؿٍ انزأٔٚم ) (،1/351ٔانُكذ ٔانؼٌٕٛ )

ٔدضائك انغٔح  (،1/591(،ٔإعكبص انؼمم انـهٛى )1/519) ٔرفـٛغ انجٛضبٔ٘ ،

 (.4/53) ٔانغٚذبٌ

 (.5/55(  اَظغ : انزذغٚغ ٔانزُٕٚغ )5)

 (.531(  اَظغ : انًذغع انٕجٛؼ )3)



 

 ص.ؿٛف ثٍ يُصغ ثٍ ػهٙ انذبعثٙ     انمٕل انًجٍٛ فٙ ثٛبٌ يؼُٗ لٕنّ رؼبنٗ:) ال إكغاِ فٙ انضٍٚ (

 

 12          ـ  ٕٙٔٓمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الرابع الثبلثكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثـ رجح القكؿ بأف اآلية خنصة فيمف يدفع الجزية  الركاينت التي تدؿ لميو ،
كتقبؿ منو كضعؼ القكؿ بنلنسخ ، كجمع بيف المعنب العنـ لآلية كسبا 

الذم أنزلت مف  لسباجعؿ العبرل بعمـك المفظ ال بخصكص انزكلين ، حيث 
 اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنب ذلؾ. ): كقنؿ في ذلؾأجمو اآلية ،

كنف  -أك في رجؿ منيـ  -فقنؿ بعضيـ: نزلت ىذه اآلية في قـك مف األنصنر
ليـ أكالد قد ىكدكىـ أك نصركىـ، فممن جنء اهلل بنإلسبلـ أرادكا إكراىيـ لميو، 

 نركف الدخكؿ في اإلسبلـ.فنينىـ اهلل لف ذلؾ، حتب يككنكا ىـ يخت
كقنؿ  خركف: بؿ معنب ذلؾ: ال يكره أىؿ الكتنا لمب الديف إذا بذلكا الجزية، 
 خكلكنيـ يقركف لمب دينيـ. كقنلكا: اآلية في خنص مف الكفنر، كلـ ينس

 منين شيء.
نمن نزلت قبؿ أف يفرض القتنؿ.  كقنؿ  خركف: ىذه اآلية منسكخة، كا 

األقكاؿ بنلصكاا قكؿ مف قنؿ: نزلت ىذه اآلية في قنؿ أبك جعفر: كأكلب ىذه 
يِن  ﴿ لنب بقكلو تعنلب ذكره:كقنؿ:  -خنص مف الننس  ﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ

، أىؿ الكتنبيف كالمجكس ككؿ مف جنء إقراره لمب دينو المخنلؼ  [ٕٙ٘البقرل:]
نمن ق منن ديف الحؽ، كأخذ الجزية منو، كأنكركا أف يككف شيء منين منسكخن كا 

ىذا القكؿ أكلب األقكاؿ في ذلؾ بنلصكاا، لمن قد دلمنن لميو في كتنبنن )كتنا 
المطيؼ مف البينف لف أصكؿ األحكنـ( : مف أف الننسخ غير كنئف ننسخن إال من 
نفب حكـ المنسكخ، فمـ يجز اجتمنليمن. فأمن من كنف ظنىره العمـك مف األمر 

ذ كنف ذلؾ  المنسكخ بمعزؿك  خكالنيي، كبنطنو الخصكص، فيك مف الننس ، كا 
ككنف غير مستحيؿ أف يقنؿ: ال إكراه ألحد ممف أخذت منو الجزية في كذلؾ  

الديف، كلـ يكف في اآلية دليؿ لمب أف تأكيمين بخبلؼ ذلؾ، ككنف المسممكف 
كره لمب اإلسبلـ قكمن فأبب أف يقبؿ منيـ إال أ أنو جميعن قد نقمكا لف نبييـ 

ميـ إف امتنعكا منو، كذلؾ كعبدل األكثنف مف مشركي العرا، اإلسبلـ، كحكـ بقت
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ككنلمرتد لف دينو ديف الحؽ إلب الكفر كمف أشبييـ، كأنو ترؾ إكراه اآلخريف 
قراره لمب دينو البنطؿ، كذلؾ كأىؿ الكتنبيف  لمب اإلسبلـ بقبكلو الجزية منو كا 

يِن  ََلٓ إِۡكَراَه فِ ﴿ أف معنب قكلو:كنف بينن بذلؾ مف أشبييـ ك  ،  [ٕٙ٘]البقرل: ﴾ي ٱلدِّ
دائو الجزية، كرضنه إنمن ىك ال إكراه في الديف ألحد ممف حؿ قبكؿ الجزية منو بأ

كال معنب لقكؿ مف زلـ أف اآلية منسكخة الحكـ، بنإلذف بحكـ اإلسبلـ، 
 بنلمحنربة.

فإف قنؿ قنئؿ: فمن أنت قنئؿ فيمن ركم لف ابف لبنس كلمف ركم لنو: مف أنين 
 ي قـك مف األنصنر أرادكا أف يكرىكا أكالدىـ لمب اإلسبلـ؟نزلت ف

قمنن: ذلؾ غير مدفكلة صحتو، كلكف اآلية قد تنزؿ في خنص مف األمر، ثـ 
يككف حكمين لنمن في كؿ من جننس المعنب الذم أنزلت فيو. فنلذيف أنزلت فييـ 

يف أىؿ إنمن كننكا قكمن دانكا بد -لمب من ذكر ابف لبنس كغيره  -ىذه اآلية 
التكرال قبؿ ثبكت لقد اإلسبلـ ليـ، فنيب اهلل تعنلب ذكره لف إكراىيـ لمب 
اإلسبلـ، كأنزؿ بنلنيي لف ذلؾ  ية يعـ حكمين كؿ مف كنف في مثؿ معننىـ، 
قرارىـ  ممف كنف لمب ديف مف األدينف التي يجكز أخذ الجزية مف أىمين، كا 

 (1) (لميين، لمب النحك الذم قمنن في ذلؾ 
 كثٛغ اثٍ بً :ثبَٛ

ذكر ابف كثير في مقدمة تفسيره ليذه اآلية معنب لين،خبلصتو أف ال حنجة 
ََلٓ إِۡكَراَه ﴿ يقكؿ تعنلب:لئلكره لمب الديف لكضكح دالئمو كبراىينو ،حيث قنؿ:) 

يِن   أم: ال تكرىكا أحدا لمب الدخكؿ في ديف اإلسبلـ فإنو  [ٕٙ٘البقرل:] ﴾فِي ٱلدِّ
كبراىينو ال يحتنج إلب أف يكره أحد لمب الدخكؿ فيو، بؿ  بيف كاضح جمي دالئمو

مف ىداه اهلل لئلسبلـ كشرح صدره كنكر بصيرتو دخؿ فيو لمب بينة، كمف ألمب 
اهلل قمبو كختـ لمب سمعو كبصره فإنو ال يفيده الدخكؿ في الديف مكرىن مقسكرا  
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أف يكضح  ، ثـ ذكر خبلصة األقكاؿ التي ذكرىن ابف جرير الطبرم دكف(1) (
 اختينره فيين. 

 لبل انكٛب انٓغاؿٙ ثبنثبً: 

ذكر الكين اليراسي قكليف ألىؿ العمـ كىمن القكؿ بنلنسخ كالقكؿ بأف اآلية في  
راه كإثـ ذكر رأينن لو في التفريؽ بيف خنصة أىؿ الكتنا دكف مشركي العرا، 

، مبيننن أف  كراه أىؿ الكتنا كذكر كذلؾ الحكمة في األمريفإمشركي العرا كلدـ 
قنؿ  )االكراه ىنن لمب إظينر اإلسبلـ ال لمب االلتقند، حيث قنؿ في ذلؾ كمو : 

 .القتنؿ  كثير مف المفسريف: ىك منسكخ بآية
كركم لف الحسف كقتندل، أنين خنصة في أىؿ الكتنا الذيف يقركف لمب 

إال ؿ منيـ الجزية، دكف مشركي العرا، فإنيـ ال يقركف لمب الجزية، كال يقب
 .اإلسبلـ أك السيؼ 

ككؿ ذلؾ محتمؿ، يجكز أف يككف قد نزؿ قبؿ األمر بنلقتنؿ، فممن الح لنندىـ، 
نعـ، مشركك العرا كالعجـ، ال يقبؿ منيـ إال اإلسبلـ أك نليـ ، أمر المسممكف بقت

 السيؼ، ككذلؾ المرتد..
زية؟ ككيؼ الج فإف قنؿ قنئؿ: فمن معنب إكراىيـ لمب اإلسبلـ، كأف ال يقبؿ منيـ

كمن معنب  يتحقؽ إكراىو لمب اإلسبلـ، كذلؾ اإلسبلـ ال ينفعو لند اهلل تعنلب؟ ..
.. كألم معنب فرؽ بيف المشرؾ كالكتنبي في ىذا المعنب، الحمؿ لمب من ال ينفع؟

كالعنند الدالي إلب القتنؿ كنف في حؽ أىؿ الكتنا أشد، كقد كصفيـ اهلل تعنلب 
 مف بعد لممو، كالمشرككف كننكا أبعد مف ذلؾ؟ ..بأنيـ حرفكا ككتمكا الحؽ 

لتقند الذم ال يصح كالجكاا: أف الكفنر أكرىكا لمب إظينر اإلسبلـ، ال لمب اال
التقندا بنلقما  نعـ، الدليؿ منصكا لمب تبديؿ البنطؿ بنلحؽ،اإلكراه لميو، 

ظينرا بنلمسنف،  ضت ألف تمؾ الدالئؿ مف حيث ألزمتيـ التقند اإلسبلـ، اقتكا 
منيـ إظينره، كالقتنؿ إلظينر اإلسبلـ، ككننت الحكمة في ذلؾ أف مجنلستو 
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المسمميف، كسمنلو لمقر ف، كمشنىدتو لدالئؿ الرسكؿ لميو السبلـ، مع ترادفين 
 لميو تدلكه إلب اإلسبلـ، كتكضح لنده فسند التقنده.

، مع العمـ كالحكمة الثننية، أف في نسميـ مف يعتقد التكحيد، فمـ يجز أف يقتمكا
 بأنو سيككف مف أكالدىـ مف يعتقد اإلسبلـ كاإليمنف.

كلمن ألمـ اهلل تعنلب نكحن، أف قكمو ال يمدكف إال فنجرا كفنرا، ال جـر دلن لمييـ 
 بنليبلؾ كاالستئصنؿ.

كيجكز أف يككف اختبلؼ أحكاؿ أىؿ الشرؾ، كأىؿ الكتنا في ذلؾ، أف الكتنبي 
الشرائع، كصدؽ اإللبلـ كاآلينت، كنف ذلؾ أدلب  إذا خنلطنن، كرأل تكافؽ من بيف

ضين بعضن، فيذا ىك السبا في الفرؽ بيف يصدؽ بع إلب إيمننو، فإف كتا اهلل
ذا ـ إذا قبؿ الجزية، فبل يجكز إكراىالكتنبي كالمشرؾ، ال جر  و لمب اإلسبلـ، كا 

ردل أكره لميو لـ يصح إسبلمو، خبلفن ألبي حنيفة فإنو حكـ بإسبلمو، مع أف ال
 . (1) (ال يثبت حكمين حنلة اإلكراه

 بً : اثٍ انؼغثٙعاثؼ

كبنلتنلي  ذىا ابف العربي إلب أف اإلكره المنفي ىنن ىك اإلكراه لمب البنطؿ،
ىذا البنا ألنو اكراه لمب الحؽ ،قنؿ في ذلؾ:)الجزء  فنإلكراه لمب الديف ليس مف

يِن  ﴿ لو تعنلب :األكؿ قك  فيين ثبلث مسنئؿ :   [ٕٙ٘البقرل:] ﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ
المسألة األكلب : قيؿ : إنين منسكخة بآية القتنؿ ؛ كىك قكؿ ابف زيد . الثنني : 
أنين مخصكصة في أىؿ الكتنا الذيف يقركف لمب الجزية ؛ كلمب ىذا فكؿ مف 
رأل قبكؿ الجزية مف جنس تحمؿ اآلية لميو . الثنلث : أنين نزلت في األنصنر 

أل منيـ إذا لـ يعش لين كلد تجعؿ لمب نفسين إف لنش أف تيكده ؛ كننت المر 
ترجك بو طكؿ لمره ، فممن أجمب اهلل تعنلب بني النضير قنلكا : كيؼ نصنع 

يِن  ﴿بأبننئنن ؟ فأنزؿ اهلل تعنلب اآلية :  مسألة  [ٕٙ٘]البقرل: ﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ

                                                           

 (.1/191(  اَظغ : أدكبو انمغآٌ نهكٛب انٓغاؿٙ )1)



 

 ص.ؿٛف ثٍ يُصغ ثٍ ػهٙ انذبعثٙ     انمٕل انًجٍٛ فٙ ثٛبٌ يؼُٗ لٕنّ رؼبنٗ:) ال إكغاِ فٙ انضٍٚ (

 

 16          ـ  ٕٙٔٓمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الرابع الثبلثكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثننية : قكلو تعنلب : ) ال إكراه (  معنب قكلو تعنلب ال إكراه الجزء األكؿ المسألة
: لمـك في نفي إكراه البنطؿ ؛ فأمن اإلكراه بنلحؽ فإنو مف الديف ؛ كىؿ يقتؿ 

س حتب يقكلكا : ال إلو إال أمرت أف أقنتؿ النن ):  ديف ؛ قنؿ الكنفر إال لمب ال
تِلُوُهۡم َحتهىَٰ ََل َتُكونَ ﴿. كىك مأخكذ مف قكلو تعنلب :  (اهلل

َٰ
يُن فِۡتَنة  َوَيُكوَن  َوَق ٱلدِّ

لِِمينَ 
َن إَِله َعلَى ٱلظهَٰ ِ  َفإِِن ٱنَتَهۡوا  َفََل ُعۡدَوَٰ كبيذا يستدؿ لمب  [ٖٜٔ]البقرل:﴾ َّلِله

ضعؼ قكؿ مف قنؿ : إنين منسكخة ، فإف قيؿ : فكيؼ جنز اإلكراه بنلديف لمب 
اا : أف اهلل الحؽ ، كالظنىر مف حنؿ المكره أنو ال يعتقد من أظير ؟ . الجك 

يدلك الخمؽ إليو ، كيكضح ليـ السبيؿ ،  سبحننو بعث رسكلو محمدا 
كيبصرىـ الدليؿ ، كيحتمؿ اإلذاية كاليكاف في طريؽ الدلكل كالتبييف ، حتب 
قنمت حجة اهلل ، كاصطفب اهلل أكلينءه ، كشرح صدكرىـ لقبكؿ الحؽ ؛ فنلتفت 

، ثـ نقمو مف حنؿ اإلذاية إلب كتيبة اإلسبلـ ، كائتمفت قمكا أىؿ اإليمنف 
العصمة ، كلف اليكاف إلب العزل ، كجعؿ لو أنصنرا بنلقكل ، كأمره بنلدلنء 
بنلسيؼ ؛ إذ مضب مف المدل من تقـك بو الحجة ، ككنف مف اإلنذار من حصؿ بو 
اإللذار . جكاا ثنف : كذلؾ أنيـ يؤخذكف أكال كرىن ، فإذا ظير الديف كحصؿ 

قنمة في جممة المسمميف  ، كلمت الدلكل في العنلميف حصمت ليـ بمثنفنتيـ كا 
الطنلة معيـ النية ؛ فقكم التقنده ، كصح في الديف كداده ، إف سبؽ ليـ مف 

ال أخذنن بظنىره كحسنبو لمب اهلل (  .  (1) اهلل تعنلب تكفيؽ ، كا 
 بً: انجصبمسبيـ

كرغبكا البقنء ذىا الجصنص إلب أف اآلية خنصة بأىؿ الكتنا إذا أدكا الجزية 
لمب دينيـ ، كأمن سنئر الكفنر فإنيـ ُيكرىكف لمب إظينر اإلسبلـ ال لمب 

قنؿ في  التقنده كربمن يككف ذلؾ مدلنل لدخكليـ في اإلسبلـ ظنىران كبنطننن ،
تقرير ذلؾ :) ال إكراه في الديف أمر في صكرل الخبر كجنئز نزكؿ ذلؾ قبؿ األمر 
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الكفنر، فكنف القتنؿ محظكرا في أكؿ اإلسبلـ إلب بقتنؿ المشركيف فكنف في سنئر 
فممن لنندكه بعد البينف أمر  أف قنمت لمييـ الحجة بصحة نبكل النبي 

َفٱۡقُتلُوا  ﴿ب: المسممكف بقتنليـ فنسخ ذلؾ لف مشركي العرا بقكلو تعنل

أىؿ كسنئر اآلم المكجبة لقتنؿ ،  [٘التكبة:]﴾ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحۡيُث َوَجدتُُّموُهۡم 
الشرؾ كبقي حكمو لمب أىؿ الكتنا إذا أذلنكا بأداء الجزية كدخمكا في حكـ أىؿ 

مشركب العرا إال بؿ مف لـ يق اإلسبلـ كفي ذمتيـ كيدؿ لمب ذلؾ أف النبي 
 اإلسبلـ أك السيؼ .

كجنئز أف يككف حكـ ىذه اآلية ثنبتن في الحنؿ لمب أىؿ الكفر ألنو من مف 
تنصر لـ يجبر لمب اإلسبلـ كأقررننه لمب دينو  مشرؾ إال كىك لك تيكد أك

ذا كنف ذلؾ حكمن ثنبتن في سنئر مف انتحؿ ديف أىؿ الكتنا ففيو داللة  بنلجزية كا 
لمب بطبلف قكؿ الشنفعي حيف قنؿ مف تيكد مف المجكس أك النصنرل أجبرتو 

فيين لمب الرجكع إلب دينو أك إلب اإلسبلـ كاآلية دالة لمب بطبلف ىذا القكؿ ألف 
األمر بأف ال نكره أحدا لمب الديف كذلؾ لمـك يمكف استعمنلو في جميع الكفنر 

بقتنليـ  لمب الكجو الذم ذكرنن فإف قنؿ قنئؿ فمشرككا العرا الذيف أمر النبي 
كأف ال يقبؿ منيـ إال اإلسبلـ أك السيؼ قد كننكا مكرىيف لمب الديف كمعمـك أف 

ـ فمن كجو إكراىيـ لميو قيؿ لو إنمن أكرىكا مف دخؿ في الديف مكرىن فميس بمسم
لمب إظينر اإلسبلـ ال لمب التقنده ألف االلتقند ال يصح منن اإلكراه لميو كلذلؾ 
قنؿ النبي صمب اهلل لميو كسمـ أمرت أف أقنتؿ الننس حتب يقكلكا ال إلو إال اهلل 

  فأخبر فإذا قنلكىن لصمكا مني دمنءىـ كأمكاليـ إال بحقين كحسنبيـ لمب اهلل
أف القتنؿ إنمن كنف لمب إظينر اإلسبلـ كأمن االلتقندات فكننت مكككلة  إلب اهلل 

 .  (1) تعنلب (
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 :اثٍ انمٛىؿبصؿبً  

كأنو ال يكره أحد  في جميع الكفنر لب أف اآلية لمب لمكمينإذىا ابف القيـ  
 و لمب اإلسبلـ ، حيث قنؿ ابف القيـ رحمو اهلل : ) فممن بعث اهلل رسكل

استجنا لو كلخمفنئو بعده أكثر أىؿ األدينف طكلنن كاختينران ، كلـ يكره احدان قط 
نمن كنف يقنتؿ مف يحنربو كيقنتمو ، كأمن مف سنلمو كىندنو فمـ  لمب الديف ، كا 

 حيث  سبحننو  ألمر ربو  يقنتمو ، كلـ يكرىو لمب الدخكؿ في دينو امتثنالن 
كىذا نفي في معنب النيي ، أم :  [ٕٙ٘البقرل:] ﴾يِن  ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ ﴿ :  يقكؿ

ال تكرىكا أحدان لمب الديف ، نزلت ىذه اآلية في رجنؿ مف الصحنبة كنف ليـ أكالد 
قد تيكدكا كتنصركا قبؿ االسبلـ ، فممن جنء اإلسبلـ أسمـ اآلبنء ، كأرادكا إكراه 

كنكا ىـ الذيف يختنركف األكالد لمب الديف ، فنينىـ اهلل سبحننو لف ذلؾ حتب يك
 .الدخكؿ في اإلسبلـ

كالصحيح أف اآلية لمب لمكمين في حؽ كؿ كنفر ، كىذا ظنىر لمب قكؿ مف 
يجكز أخذ الجزية مف جميع الكفنر، فبل يكرىكف لمب الدخكؿ في الديف ، بؿ إمن 
من أف يعطكا الجزية كمن يقكلو أىؿ العراؽ كأىؿ المدينة ،  أف يدخمكا في الديف كا 

                                    .ف استثنب ىؤالء بعض لبدل األكثنف كا  
نو لـ يكره أحدان لمب دينو قط ، كأنو إنمن قنتؿ أتبيف لو  كمف تأمؿ سيرل النبي 

مف قنتمو ، كأمن مف ىندنو فمـ يقنتمو منداـ مقيمن لمب ىدنتو لـ ينقض ليده ، 
َفَما ﴿ من استقنمكا لو كمن قنؿ تعنلب:ـ بؿ أمره اهلل تعنلب أف يفي ليـ بعيدى

قِينَ  َ ُيِحبُّ ٱۡلُمته
ُموا  لَُكۡم َفٱۡسَتقِيُموا  لَُهۡمۚۡ إِنه ٱَّلله

َٰ
كلمن قدـ المدينة  [ٚ]التكبة: ﴾ٱۡسَتَق

قضكا ليده كبدؤكه بنلقتنؿ صنلح الييكد كأقرىـ لمب دينيـ ، فممن حنربكه كن
ككذلؾ لمن ىندف   كقتؿ بعضيـ عضيـ ، كأجمب بعضيـ ،، فمّف لمب ب قنتميـ

قريشنن لشر سنيف لـ يبدأىـ بقتنؿ حتب بدأكا ىـ بقتنلو ، كنقضكا ليده فعند 
ذلؾ غزاىـ في دينرىـ ، ككننكا ىـ يغزكنو قبؿ ذلؾ كمن قصدكه يـك أحد كيـك 

 .الخندؽ، كيـك بدر ايضنن ىـ جنءكا لقتنلو كلك انصرفكا لنو لـ يقنتميـ
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نمن دخؿ الننس لـ ي كالمقصكد: أنو  كره أحدان لمب الدخكؿ في دينو البتة ، كا 
في دينو اختينران كطكلنن ، فأكثر أىؿ األرض دخمكا في دلكتو لمن تبيف ليـ 

  (1) اليدل كأنو رسكؿ اهلل حقنن (
  االنٕؿٙؿبثؼبً : 

ف اإلكراه لمب خبر،كليس حقيقة أل  بو إلب أف اإلكراه ىنن المراد لكسياأل  ذىا
جممة مستأنفة جيء بين إثر كقنؿ في ذلؾ : ) ،  إكراىنن في حقيقتوالخير ليس 

بينف دالئؿ التكحيد لئليذاف بأنو ال يتصكر اإلكراه في الديف ألنو في الحقيقة إلزاـ 
الغير فعبل ال يرل فيو خيرا يحممو لميو كالديف خير كمو، كالجممة لمب ىذا خبر 

  (.2( ) خبلفو فميس إكراىن حقيقينبنلتبنر الحقيقة كنفس األمر كأمن من يظير ب
 بً: اثٍ جؼ٘ انكهجٙثبيُ

كراه ألنو في غنية إف ديف اإلسبلـ ال يحتنج إلب ذىا ابف جزم الكمبي إلب أ 
ََلٓ ﴿ قكلو تعنلب :)  : قنؿ في بينف ذلؾ، ة مضعفنن القكؿ بنسخ اآلي الكضكح،

يِن   سبلـ في غنية الكضكح المعنب: أف ديف اإل  [ٕٙ٘]البقرل: ﴾إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ
كظيكر البراىيف لمب صحتو، بحيث ال يحتنج أف يكره أحد لمب الدخكؿ فيو بؿ 
: يدخؿ فيو كؿ ذم لقؿ سميـ مف تمقنء نفسو، دكف إكراه كيدؿ لمب ذلؾ قكلو

ۡشُد ِمَن ٱۡلَغيِّۚۡ ﴿ َن ٱلرُّ َبيه أم قد تبيف أف اإلسبلـ رشد كأف  [ٕٙ٘البقرل:]﴾َقد ته
يفتقر بعد بيننو إلب إكراه، كقيؿ: معننىن المكادلة، كأف ال يكره  الكفر غي، فبل

أحد بنلقتنؿ لمب الدخكؿ في اإلسبلـ ثـ نسخت بنلقتنؿ، كىذا ضعيؼ ألنين 
نمن  ية المسنلمة كترؾ القتنؿ بمكة (  . (3) مدنية كا 

 بً :اثٍ ػبكٕعربؿؼ

ننسخة  ،حيث جعؿ ىذه اآلية غيره إليو ذىا ابف لنشكر في قكؿ لـ يسبقو
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كأنو ال ُيكره أحد    -لمب تفريؽ بيف أنكع القتنؿ كمن سيذكر  –آلينت القتنؿ 
قنؿ في   لمب دخكؿ اإلسبلـ بعد نزكؿ ىذه اآلية كُيكتفب منيـ بإلطنء الجزية ،

 ﴿)بينف ذلؾ : 
ۡشُد ِمَن ٱۡلَغيِّۚۡ َفَمن َيۡكفُۡر بِٱلطهَٰ َن ٱلرُّ َبيه يِن  َقد ته ُغوِت ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم 
ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوِة ٱۡلُوۡثَقىَٰ ََل ٱنفَِصاَم لََها  َوٱَّلله  َوُيۡؤِمۢن بِٱَّلله

 [ٕٙ٘البقرل:]﴾
تِلُوا  فِي ﴿ استئننؼ بينني ننشئ لف األمر بنلقتنؿ في سبيؿ اهلل في قكلو: 

َٰ
َوَق

 َ
ِ َوٱۡعلَُمٓوا  أَنه ٱَّلله إذ يبدك لمسنمع أف  [ٕٗٗ]البقرل: ﴾  َسِميٌع َعلِيم   َسبِيِل ٱَّلله

القتنؿ ألجؿ دخكؿ العدك في اإلسبلـ فبيف في ىذه اآلية أنو ال إكراه لمب الدخكؿ 
 في اإلسبلـ كسيأتي الكبلـ لمب أنين محكمة أك منسكخة.

كتعقيا  ية الكرسي بينتو اآلية بمننسبة أف من اشتممت لميو اآلية السنبقة مف 
الكحدانية كلظمة الخنلؽ كتنزييو لف شكائا من كفرت بو األمـ، مف  دالئؿ

شأنو أف يسكؽ ذكم العقكؿ إلب قبكؿ ىذا الديف الكاضح العقيدل، المستقيـ 
الشريعة، بنختينرىـ دكف جبر كال إكراه، كمف شأنو أف يجعؿ دكاميـ لمب الشرؾ 

الجممة استئننفن  بمحؿ السؤاؿ: أيترككف لميو أـ يكرىكف لمب اإلسبلـ، فكننت
 بيننين.

كاإلكراه الحمؿ لمب فعؿ مكركه، فنليمزل فيو لمجعؿ، أم جعمو ذا كراىية، كال 
 يككف ذلؾ إال بتخكيؼ كقكع من ىك أشد كراىية مف الفعؿ المدلك إليو.

يِن ﴿كالديف تقدـ بيننو لند قكلو:  لِِك َيۡوِم ٱلدِّ ، كىك ىنن مراد  [ٗالفنتحة:]﴾4َمَٰ
 بو الشرع.

  تعريؼ في الديف لمعيد، أم ديف اإلسبلـ. كال
كنفي اإلكراه خبر في معنب النيي، كالمراد نفي أسبنا اإلكراه في حكـ اإلسبلـ، 
أم ال تكرىكا أحدا لمب اتبنع اإلسبلـ قسرا، كجيء بنفي الجنس لقصد العمـك 

 نصن.
يمنف كىي دليؿ كاضح لمب إبطنؿ اإلكراه لمب الديف بسنئر أنكالو، ألف أمر اإل
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يجرم لمب االستدالؿ، كالتمكيف مف النظر، كبنالختينر. كقد تقرر في صدر 
أمرت أف أقنتؿ الننس حتب »كفي الحديث:  لمب اإلسبلـ، اإلسبلـ قتنؿ المشركيف

كال ،  «يقكلكا ال إلو إال اهلل فإذا قنلكىن لصمكا مني دمنءىـ كأمكاليـ إال بحقين
ابتداء القتنؿ كمو، فنلظنىر أف ىذه اآلية  جنئز أف تككف ىذه اآلية قد نزلت قبؿ

نزلت بعد فتح مكة كاستخبلص ببلد العرا، إذ يمكف أف يدـك نزكؿ السكرل سنيف 
كمن قدمننه في صدر تفسير سكرل الفنتحة ال سيمن كقد قيؿ بأف  خر  ية نزلت 

ُ لَُكۡم أَن َتِضلُّوا   ﴿ىي في سكرل النسنء 
ُن ٱَّلله فنسخت حكـ ، [ٙٚٔالنسنء:]﴾ُيَبيِّ

القتنؿ لمب قبكؿ الكنفريف اإلسبلـ كدلت لمب االقتننع منيـ بنلدخكؿ تحت 
سمطنف اإلسبلـ كىك المعبر لنو بنلذمة، ككضحو لمؿ النبيء صمب اهلل لميو 
كسمـ كذلؾ حيف خمصت ببلد العرا مف الشرؾ بعد فتح مكة كبعد دخكؿ الننس 

تح، فممن تـ مراد اهلل مف إنقنذ في الديف أفكاجن حيف جنءت كفكد العرا بعد الف
العرا مف الشرؾ كالرجكع بيـ إلب ممة إبراىيـ، كمف تخميص الكعبة مف أرجنس 
المشركيف، كمف تييئة طنئفة لظيمة لحمؿ ىذا الديف كحمنية بيضتو، كتبيف 
ىدم اإلسبلـ كزاؿ من كنف يحكؿ دكف اتبنلو مف المكنبرل، كحقؽ اهلل سبلمة 

إف الشيطنف قد يئس »كقع في خطبة حجة الكداع كمن  ببلد العرا مف الشرؾ
 «مف أف يعبد في بمدكـ ىذا

تنؿ لمب تكسيع سمطننو، لمن تـ ذلؾ كمو أبطؿ اهلل القتنؿ لمب الديف كأبقب الق
ُمونَ ﴿ تعنلب : كلذلؾ قنؿ ِ َوََل بِٱۡلَيۡوِم ٱأۡلِٓخِر َوََل ُيَحرِّ تِلُوا  ٱلهِذيَن ََل ُيۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َٰ
 َق

َب َحتهىَٰ ُيۡعُطوا   ُ َوَرُسولُُهۥ َوََل َيِديُنوَن ِديَن ٱۡلَحقِّ ِمَن ٱلهِذيَن أُوُتوا  ٱۡلِكَتَٰ َم ٱَّلله َما َحره

ِغُرونَ  ٱۡلِجۡزَيَة َعن َيد   ، كلمب ىذا تككف اآلية ننسخة لمن [ٜٕ: التكبة] ﴾َوُهۡم َصَٰ
َها ٱلنه ﴿ تقدـ مف  ينت القتنؿ مثؿ قكلو قبمين أَيُّ ٓ فِقِيَن َوٱۡغلُۡظ َيَٰ ِهِد ٱۡلُكفهاَر َوٱۡلُمَنَٰ بِيُّ َجَٰ

ُم  َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيرُ  ُهۡم َجَهنه لمب أف اآلينت الننزلة   [ٖٚالتكبة:]﴾َعلَۡيِهۡمۚۡ َوَمۡأَوىَٰ
 قبمين أك بعدىن أنكاع ثبلثة:

تِلُوا  ٱۡلُمۡشِرِكيَن َكآفه ﴿ :أحدىن:  ينت أمرت بقتنؿ الدفنع كقكلو تعنلب
َٰ
َكَما  ة  َوَق
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ۡۚ تِلُوَنُكۡم َكآفهة 

َٰ
ُت ﴿[ ، كقكلوٖٙ: ]التكبة ﴾ُيَق ۡهِر ٱۡلَحَراِم َوٱۡلُحُرَمَٰ ۡهُر ٱۡلَحَراُم بِٱلشه ٱلشه

َ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡم َفٱۡعَتُدوا   قَِصاص ۚۡ  قُوا  ٱَّلله َعلَۡيِه بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡمۚۡ َوٱته

 َ
قِيَن َوٱۡعلَُمٓوا  أَنه ٱَّلله  [ ٜٗٔ: ]البقرل ﴾3٩4 َمَع ٱۡلُمته

 كىذا قتنؿ ليس لئلكراه لمب اإلسبلـ بؿ ىك لدفع غنئمة المشركيف.  
النكع الثنني:  ينت أمرت بقتنؿ المشركيف كالكفنر كلـ تغي بغنية، فيجكز أف 

ىَٰ ُيۡعُطوا  ٱۡلِجۡزَيَة َعن َيد  ﴿يككف إطبلقين مقيدا بغنية  ِغرُ  َحته وَن َوُهۡم َصَٰ

 [ٜٕ]التكبة:﴾
 كحينئذ فبل تعنرضو  يتنن ىذه ال إكراه في الديف.

تِلُوُهۡم َحتهىَٰ ََل َتُكوَن فِۡتَنة  َوَيُكوَن ﴿ النكع الثنلث: من غيي بغنية كقكلو تعنلب:
َٰ
َوَق

لِِمينَ 
َن إَِله َعلَى ٱلظهَٰ ِ  َفإِِن ٱنَتَهۡوا  َفََل ُعۡدَوَٰ يُن َّلِله تعيف أف في ، [ٖٜٔالبقرل:]﴾ ٱلدِّ

ِغُروَن  َحتهىَٰ ُيۡعُطوا  ٱۡلِجۡزَيَة َعن َيد  ﴿ يككف منسكخن بينتو اآلية ك ية َوُهۡم َصَٰ

، ىذا من يظير لنن في  «أمرت أف أقنتؿ الننس»حديث  كمن نسخ [ٜٕالتكبة:]﴾
 . (1) معنب اآلية، كاهلل ألمـ

  : انلٕكبَٙ ػبكغاً  

رجيح القكؿ بأنين في أىؿ الكتنا إلب ت ذىا بعد لرضو لؤلقكاؿ الكاردل في اآلية
خنصة دكف المحنربيف منيـ ، حيث قنؿ : )كالذم ينبغي التمنده كيتعيف الكقكؼ 

أف المرأل  لنده: أنين في السبا الذم نزلت ألجمو محكمة غير منسكخة، كىك:
مف األنصنر تككف مقبلل ال يكند يعيش لين كلد، فتجعؿ لمب نفسين إف لنش 

فممن أجميت ييكد بني النضير كنف فييـ مف أبننء األنصنر لين كلد أف تيكده، 
فقنلكا: ال ندع أبننءنن. فنزلت. أخرجو أبك داكد، كالنسنئي، كابف جرير، كابف 
المنذر، كابف أبي حنتـ، كابف حبنف، كابف مردكيو، كالبييقي في السنف، كالضينء 

مين من ذكره في المختنرل لف ابف لبنس. كقد كردت ىذه القصة مف كجكه، حنص
ابف لبنس مع زيندات تتضمف أف األنصنر قنلكا إنمن جعمننىـ لمب دينيـ، أم: 
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ديف الييكد، كنحف نرل أف دينيـ أفضؿ مف ديننن، كأف اهلل جنء بنإلسبلـ 
فمنكرىنيـ فممن نزلت خير األبننء رسكؿ اهلل صمب اهلل لميو كسمـ كلـ يكرىيـ 

نا ال يكرىكف لمب اإلسبلـ إذا اختنركا لمب اإلسبلـ. كىذا يقتضي أف أىؿ الكت
ف كننت تعميـ، ألف  البقنء لمب دينيـ كأدكا الجزية. كأمن أىؿ الحرا فنآلية كا 
النكرل في سينؽ النفي كتعريؼ الديف يفيداف ذلؾ، كااللتبنر بعمـك المفظ ال 
بخصكص السبا، لكف قد خص ىذا العمـك بمن كرد مف  ينت في إكراه أىؿ 

 .  (1) فنر لمب اإلسبلـ (الحرا مف الك
 : اثٍ ػغفخ انذبص٘ ػلغ  

ذىا ابف لرفة إلب أف اآلية خبران بمعنب أنو ال ُيتصكر اإلكره لمب المعتقد ، قنؿ 
في المفظ كالمعنب،  ىن كيككف خبران الظنىر لندم )أّنين( لمب ظنىر ) في ذلؾ : 

خبرا في معنب  كالمراد أنو ليس في االلتقند إكراه كىك أكلب مف قكؿ مف جعمين
 . (2) ( الّنيي

 انًغاغٙ :انثبَٙ ػلغ 

لدخكؿ في اإلسبلـ لكضكح دالئمو إلب القكؿ بعدـ اإلكره لمب ا المراغي ذىا
: )  قنؿ حيث ،  كتكسع في المعنب إلب انكنر انتشنر اإلسبلـ بنلسيؼ ،منراتوأك 

إليو  كالكبلـ ىنن في بينف أف االلتقند بيذا أمر تيدل إليو الفطرل، كترشد
المشنىدات الككنية، فأمنراتو كاضحة، كالّنصا لميو جمية ال لبس فيين كال 
إبينـ، فمف ىدل إليو فقد فنز بنلسعندل، كمف ألرض لنو خسر الدنين كاآلخرل، 

 كذلؾ ىك الخسراف المبيف.
 اإلٚضبح

يِن  ﴿ نف أم ال إكراه في الدخكؿ فيو، ألف اإليم[ٕٙ٘البقرل:]﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ
نمن يككف بنلحجة كالبرىنف.  إذلنف كخضكع، كال يككف ذلؾ بنإللزاـ كاإلكراه، كا 
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ككفب بيذه اآلية حجة لمب مف زلـ مف ألداء الديف، بؿ مف أكلينئو، أف 
، اإلسبلـ من قنـ إال كالسيؼ ننصره، فكنف يعرض لمب الننس، فإف قبمكه نجكا

ف رفضكه حكـ فييـ السيؼ حكمو،  دؽ لمب كذا ىذا التنريخ شنىد صكا 
االفتراء، فيؿ كنف السيؼ يعمؿ لممو فب إكراه الننس لمب اإلسبلـ حيف كنف 
النبي يصمب مستخفين كالمشرككف يفتنكف المسمميف بضركا مف التعذيا، كال 
يجدكف زاجرا حتب اضطر النبي كصحبو إلب اليجرل؟ أك كنف ذلؾ اإلكراه في 

ىذه اآلية في مبدأ ىذه العزل، فإف غزكل المدينة بعد أف التز اإلسبلـ؟ كقد نزلت 
  (1) .( بنب النضير كننت في السنة الرابعة لميجرل، الميـ ال ىذا كال ذاؾ

 انـؼض٘: انثبنث ػلغ

يرل ابف سعدم أف اآلية خبر كأنو ال اكراه في الديف لعدـ الحنجة إليو كبيف أف  
: )يخبر تعنلب نف ذلؾ في بي قنؿاآلية ال تدؿ لمب ترؾ قتنؿ الكفنر المحنربيف ، 

أنو ال إكراه في الديف لعدـ الحنجة إلب اإلكراه لميو، ألف اإلكراه ال يككف إال لمب 
أمر خفية ألبلمو، غنمضة أثنره، أك أمر في غنية الكراىة لمنفكس، كأمن ىذا 
الديف القكيـ كالصراط المستقيـ فقد تبينت ألبلمو لمعقكؿ، كظيرت طرقو، كتبيف 

لرشد مف الغي، فنلمكفؽ إذا نظر أدنب نظر إليو  ثره كاختنره، كأمن أمره، كلرؼ ا
مف كنف سيئ القصد فنسد اإلرادل، خبيث النفس يرل الحؽ فيختنر لميو البنطؿ، 
كيبصر الحسف فيميؿ إلب القبيح، فيذا ليس هلل حنجة في إكراىو لمب الديف، 

كال تدؿ اآلية الكريمة لعدـ النتيجة كالفنئدل فيو، كالمكره ليس إيمننو صحيحن، 
نمن فيين أف حقيقة الديف مف حيث ىك مكجا  لمب ترؾ قتنؿ الكفنر المحنربيف، كا 
نمن  لقبكلو لكؿ منصؼ قصده اتبنع الحؽ، كأمن القتنؿ كلدمو فمـ تتعرض لو، كا 
يؤخذ فرض القتنؿ مف نصكص أخر، كلكف يستدؿ في اآلية الكريمة لمب قبكؿ 

  (2) كمن ىك قكؿ كثير مف العممنء( الجزية مف غير أىؿ الكتنا،
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 انمطبٌ ثغاْٛى إ ػلغ : غاثغان

بلـ لكضكح طريؽ ال يكره أحد لمب الدخكؿ في اإلسذىا القطنف إلب أف  
ال ُيكره لمب مبدأ حرية االلتقند ، قنؿ في تقرير ذلؾ : )  نآليةالحؽ،مستدالن ب

طريؽ الغي  حؽ كاليدل مفاحد لمب الدخكؿ في االسبلـ، فقد كضح طريؽ ال
فمف ىداه اهلل ألف يدخؿ في الديف كيكفر بنألكثنف ككؿ من ِسكل اهلل، ، كالضبلؿ

فقد استمسؾ بأمتف كسنئؿ الحؽ، التي ال تنقطع، كمن التصـ بطنلة اهلل فبل 
 يخشب خذالنو إينه لند حنجتو اليو في اآلخرل.

لمب اف  يحكىذه اآلية مف أكبر الحجج التي تبّيف لظمة اإلسبلـ، فيي نص صر 
ادتو كفي ىذا المبدأ يتجمب تكريـ اهلل لئلنسنف كاحتراـ ار ، مبدأه ىك حرية االلتقند

رية االلتقند ىي أك كح ،مره لنفسو فيمن يختص في االلتقندلقد ترؾ أ ،كمشنلره
اف اإلسبلـ ىك  ،لتقند ىذه تتمشب الدلكل لمعقيدلكمع حرية اال ،حقكؽ االنسنف

م بأف ال إكراه في الديف، كالذم يبيف ألصحنبو قبؿ الديف كالكحيد الذم ينند
امن الذيف يقكلكف اف ، مب التننقوسكاىـ أنيـ ممنكلكف مف إكراه غيرىـ ل

أف  لؾاالسبلـ قد انتشر بنلسيؼ، فإنيـ مف المغرضيف المفتريف لمب اهلل. ذ
لمب  الجيند في اإلسبلـ انمن ُفرض لرد االلتداء كلحمنية العقيدل، ال ليكرِه أحدان 

 .(1) ( اإلسبلـ
 سالصخ األلٕال ٔيُبللزٓب ، ٔثٛبٌ انزغجٛخ :

مف خبلؿ من تقدـ يتضح أف أبرز أقكاؿ أىؿ العمـ قديمنن كحديثنن في معنب اآلية 
 ىي األقكاؿ التنلية : 

قد أكره العرا لمب ديف  ألف رسكؿ اهلل ؛  يُـٕسخ : أٌ اٜٚخاألٔلانمٕل   
َها ﴿ قكلو تعنلب: ،نيـ إال بنإلسبلـ، كالننسخ لينم اإلسبلـ، كقنتميـ كلـ يرض أَيُّ ٓ َيَٰ

فِقِيَن  ِهِد ٱۡلُكفهاَر َوٱۡلُمَنَٰ بِيُّ َجَٰ َها ٱلهِذيَن َءاَمُنوا  ﴿ :كقكلو تعنلب [ٖٚالتكبة:]﴾ٱلنه أَيُّ ٓ َيَٰ

 
ۡۚ َن ٱۡلُكفهاِر َوۡلَيِجُدوا  فِيُكۡم ِغۡلَظة  تِلُوا  ٱلهِذيَن َيلُوَنُكم مِّ

َٰ
قِينَ ُمٓوا  أَنه ٱَوٱۡعلَ  َق َ َمَع ٱۡلُمته

 َّلله
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لِي َبۡأس  َشِديد  ﴿:  كلو تعنلبكق [ٖٕٔ]التكبة:﴾311 َسُتۡدَعۡوَن إِلَىَٰ َقۡوٍم أُو 

تِلُوَنُهۡم أَۡو ُيۡسلُِموَن  
َٰ
 [ٙٔ]الفتح: ﴾ ُتَق

كسميمنف بف مكسب ، كزيد ، كابف زيد كىك مركم لف ابف مسعكد ، كالسدم،
  .(1) بف أسمـ
   شة :المننق

 القكؿ بنلنسخ في ىذه اآلية مردكد ألمريف :
كربمن أف النسخ في كبلـ المتقدميف يطمؽ كيراد بو أحينننن التخصيص  -ٔ

: ) كألىؿ قنؿ بنلنسخ ىنن ، قنؿ ابف لنشكر مراد مفأف يككف ىك 
العمـ قبمنن فيين قكالف: األكؿ قنؿ ابف مسعكد كسميمنف بف مكسب: 

أَيُّ ﴿ىي منسكخة بقكلو  ٓ فِقِينَ َيَٰ ِهِد ٱۡلُكفهاَر َوٱۡلُمَنَٰ بِيُّ َجَٰ  : التكبة] ﴾َها ٱلنه
بلـ كقنتميـ كلـ يرض منيـ أكره العرا لمب اإلس  ، فإف النبي [ٖٚ

، أم أنو ال  (2)، كلعميمن يريداف مف النسخ معنب التخصيص (إال بو
 . إكراه ألىؿ الكتنا كمف في حكميـ لمب الدخكؿ في اإلسبلـ

نلجمع من اراده القنئمكف ىك النسخ ال التخصيص ف لمب فرضية أف -ٕ
كىك ممكف  ،بيف النصكص ىك األكلب قبؿ الذىنا إلب القكؿ بنلنسخ

قنؿ الطبرم : )كأكلب ىذه األقكاؿ بنلصكاا قكؿ مف قنؿ: نزلت  ،ىنن
ََلٓ ﴿كقنؿ: لنب بقكلو تعنلب ذكره -ىذه اآلية في خنص مف الننس

يِن   أىؿ الكتنبيف كالمجكس ككؿ مف ، [ٕٙ٘رل:البق] ﴾إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ
جنء إقراره لمب دينو المخنلؼ ديف الحؽ، كأخذ الجزية منو، كأنكركا 
نمن قمنن ىذا القكؿ أكلب األقكاؿ في  أف يككف شيء منين منسكخن كا 
ذلؾ بنلصكاا، لمن قد دلمنن لميو في كتنبنن )كتنا المطيؼ مف البينف 

غير كنئف ننسخن إال من نفب  لف أصكؿ األحكنـ( : مف أف الننسخ
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فأمن من كنف ظنىره العمـك مف  ،حكـ المنسكخ، فمـ يجز اجتمنليمن
األمر كالنيي، كبنطنو الخصكص، فيك مف الننسخ كالمنسكخ بمعزؿ 

كخة الحكـ، بنإلذف كال معنب لقكؿ مف زلـ أف اآلية منس ٓٓٓٓ
كخة بآية كالقكؿ الثنني أنين منس، قنؿ ابف بنز : )  (ٔ) بنلمحنربة(

السيؼ كال حنجة لمنسخ بؿ ىي مخصكصة بأىؿ الكتنا كمن جنء في 
التفسير لف لدل مف الصحنبة كالسمؼ ، فيي مخصكصة بأىؿ 
الكتنا كنحكىـ فبل يكرىكف إذا أدكا الجزية كىكذا مف ألحؽ بيـ مف 
المجكس كغيرىـ إذا أدكا الجزية فبل إكراه ، كألف الراجح لدل أئمة 

أنو ال يصنر إلب النسخ مع إمكنف الجمع ، كقد  الحديث كاألصكؿ
       (ٕ) (لرفت أف الجمع ممكف بمن ذكرنن

نمن نزلت في أىؿ الكتنا خنصة، كأنيـ  انمٕل انثبَٙ: أَٓب نٛـذ ثًُـٕسخ كا 
نمن ال يكرىكف الذيف يكرىكف ىـ أىؿ األكثنف،  لمب اإلسبلـ إذا أدكا الجزية، كا 

لب ىذا ذىا الشعبي، كالحسف،  فبل يقبؿ منيـ إال اإلسبلـ أك السيؼ، كا 
 كالكين اليراسي ،كىذا ىك اختينر ابف جرير الطبرم ، ، كقتندل، كالضحنؾ

 .  (ٖ)كالشككنني كالجصنص ،
 المننقشة : 

ذىا إليو كثير  ىذا القكؿ ىك أقكل األقكاؿ الكاردل في معنب اآلية ، كىك من
 مف المفسريف، كالسبا في قكل رجحنف ىذا القكؿ :

أنو متكافؽ مع سبا النزكؿ ، كسبا النزكؿ مف األمكر المعينة لمب  -ٔ
فيـ المعنب ، كالذم فعمو المفسركف ىنن ىك تكسيع مدلكؿ لفظ اآلية 

 ؛ إذ العبرل بعمـك المفظ ال بخصكص السبا .
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 (.3/190(  اَظغ : يجًٕع فزبٖٔ اثٍ ثبػ )5)

أدكبو انمالغآٌ (،1/191ٔ( ، ٔأدكبو انمغآٌ نهكٛب انٓغاؿٙ)3/10(  اَظغ : جبيغ انجٛبٌ )3)

 (.1/515(، ٔفزخ انمضٚغ )1/540نهجصبم)
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جنءت بقبكؿ الجزية مف  نديث التينآلينت كاألحب أف ىذا المعنب مؤيد -ٕ
فبيف لدـ إكراىيـ لمب اإلسبلـ أىؿ الكتنا مع بقنءىـ لمب دينيـ 

 .حنلة دفعيـ لمجزية 
كردت  التي حنديثاألينت ك أف ىذا القكؿ فيو جمع بيف ىذه اآلية كاآل  -ٖ

لمنؿ  ، في قتنؿ لمـك الكفنر دكف الحنجة إلب القكؿ بنلنسخ كا 
   .النصكص أكلب مف إىمنلين 

لف ابف لبنس ركم كىذا م، انمٕل انثبنث:أٌ ْظِ اٜٚخ فٙ األَصبع سبصخ
قكؿ سعيد ابف جبير، كمجنىد ، قنؿ النحنس: قكؿ  رضي اهلل لنيمن ،كىك

ابف لبنس في ىذه اآلية أكلب األقكاؿ لصحة إسننده، كأف مثمو ال يؤخذ 
 .(ٔ)بنلرأم

عنب اآلية بؿ ىك أسنسو الراجح في مىذا القكؿ متكافؽ مع القكؿ المننقشة : 
مع بنألنصنر لب ىذا القكؿ أنو خص المعنب إيؤخذ لمب مف ذىا لكف ، ك 

 ظ ال بخصكص السبا .بعمـك المف إمكننية تكسيع مدلكؿ اآلية فنلعبرل
، كالمراد فٙ انهفع ٔانًؼُٗ أٌ اٜٚخ ػهٗ ظبْغْب ٔٚكٌٕ سجغاً انمٕل انغاثغ: 

قكؿ أبي بكر بف كىك   ينر ابف لرفة ،، كىذا اختأنو ليس في االلتقند إكراه 
 .( ٕ)األنبنرم

 المننقشة : 
فيو تضييؽ المعنب ، خبر فقط بمعنب النيي ، كحصر المعنب أنو  خبراآلية 

، كزيندل ببل مرجح قكم ، ممن يجعؿ القكؿ بأف المعنب خبر فقط ضعيؼ 
د ببل مرجح، كمن أف سبا نزكؿ اآلية يؤكد أف المرا المعنب أرجح مف قصره
كنفي اإلكراه خبر في معنب قنؿ ابف لنشكر : ) ،  النيي ال مجرد الخبر

النيي، كالمراد نفي أسبنا اإلكراه في حكـ اإلسبلـ، أم ال تكرىكا أحدا لمب 
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 (ٔ) (. اتبنع اإلسبلـ قسرا، كجيء بنفي الجنس لقصد العمـك نصنن 
لـ يجبركا متب كننكا مف أىؿ الكتنا ف انمٕل انشبيؾ: أَٓب ٔعصد فٙ انـجٙ

 لمب اإلسبلـ. 
 المننقشة : 

عنب ماليدخؿ في يك كمع ذلؾ ف ىذا القكؿ فيو تخصيص ببل مخصص ؛ 
الراجح ضمننن ، كلكف حصر المعنب في السبنين فقط يحتنج إلب دليؿ كاألكلب 

 . كمف في حكميـ التعميـ فيشمؿ السبنين كغير السبنين مف أىؿ الكتنا
، فإنو بيف ا ػهٗ انضسٕل فٙ صٍٚ اإلؿالوال ركغْٕا أدضانمٕل انـبصؽ : 

كاضح، جمي دالئمو، كبراىينو ال تحتنج إلب أف يكره أحد لمب الدخكؿ فيو، بؿ 
مف ىداه اهلل لئلسبلـ كشرح صدره كنكر بصيرتو دخؿ فيو لمب بينة، كمف 
 ألمب اهلل قمبو كختـ لمب سمعو كبصره فإنو ال يفيده الدخكؿ في الديف مكرىنن 

 . (ٕ)ابف جزم الكمبي ، كالسعدمابف كثير ك ممف قنؿ بذلؾ أيضنن :، ك مقسكران 
 المننقشة : 

، فيككف  ككأنو شنرح لسبا لدـ اإلكراه ىذا القكؿ ال يتننفب مع القكؿ الراجح
المعنب أف أىؿ الكتنا ال يكرىكف لمب الدخكؿ في اإلسبلـ لكضكح دالئمو 

 سببنن في دخكليـ اإلسبلـفيككف من ىـ لميو ب وكبراىينو ، بؿ ربمن يقنرنكن
 . نن قننلة ال إكراى

، كأنو ال إكراه في الديف ،  انمٕل انـبثغ : أٌ آٚخ اإلكغاِ َبؿشخ ٜٚبد انمزبل
دفع الجزية ، ي ينت إنمن ىك ألجؿ الدفنع أك لمف لـكالقتنؿ المذككر في اآل

 .(ٖ)كمن لدا ذلؾ فمنسكخ ، كىذا اختينر ابف لنشكر 
 المننقشة : 
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(، 1/155(، ٔانزـالٓٛم نؼهالٕو انزُؼٚالم)5/651ٍ كثٛغ)(  اَظغ : رفـٛغ انمغآٌ انغظٛى الث5)

 (.111ٔرٛـٛغ انكغٚى انغدًٍ)

 (.5/56(  اَظغ : انزذغٚغ ٔانزُٕٚغ )3)
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 مف كجييف : ُيننقشإليو ابف لنشكر من ذىا 
من ذىا إليو في القكؿ بنلنسخ قكؿ غريا لـ ُيسبؽ إليو كقبكلو  -ٔ

في أف  ية  –رحمو اهلل  –يعكزه الدليؿ الذم لـ يذكره ابف لنشكر 
 .(ٔ)اإلكراه ننسخة آلينت القتنؿ

نمن ىك لمدفنع فقط مردكد ؛ إذ   -ٕ القكؿ بتحديد معنني القتنؿ كا 
في قتنؿ الطما ، كالقتنؿ ألجؿ دخكؿ الننس في النصكص متكافره 

، بؿ ذلؾ اإلسبلـ ليس مف المعنني التي تنفيين اآلية الكاردل في ذلؾ 
، مف محنسف اإلسبلـ ألف فيو داللة ليـ لمب خيرم الدنين كاألخرل

  .ليذه اآلية مف ذلؾ أىؿ الكتنا كمف في حكميـكُيستثنب 
، كأمن اإلكره  ّ ْٕ اإلكغاِ ػهٗ انجبطمانمٕل انثبيٍ : أٌ اإلكغاِ انًُٓٙ ػُ

لمب الديف فميس في معنب اآلية ؛ إذ ىك إكراه لمب الحؽ ، كىذا اختينر ابف 
 . ( ٕ)كاشنر إلب ذلؾ األلكسيالعربي ،

 المننقشة :
تحكيؿ معنب اآلية إلب ذلؾ يفتقر إلب ىذا المعنب صحيح في ذاتو ، كلكف 

فعمب  ، نب اآلية يتننفب مع ىذا القكؿالقكؿ الراجح في معدليؿ كبرىنف ، إذ 
كىك خير  إكراه لمب حؽ دخكؿ في اإلسبلـه أىؿ الكتنا لمب الاكر ىذا القكؿ إ

قد ،كلكف القكؿ بذلؾ يبطؿ معنب اآلية ، ممن يضعؼ تعميـ ىذا القكؿ،  ليـ
كيككف  في سنئر الكفنر مف غير مف تؤخذ منيـ الجزيةيصح ىذا المعنب 

الدخكؿ في اإلسبلـ الذم إذا شنىدكا من فيو مف خير حجة في إجبنرىـ لمب 
  التنقكه بعد ذلؾ لف قننلة .

لـ  ، كأف النبي  انمٕل انزبؿغ : أٌ اٜٚخ ػهٗ ػًٕيٓب فٙ جًٛغ انكفبع
لمب الدخكؿ في اإلسبلـ بؿ الكؿ دخمكه طكالية دكف اكراه ، كىذا  ان ُيكره أحد

                                                           

 .جك انغص ػهّٛ فٙ انًجذث انثبَٙ يٍ ْظا انجذث(  اَظغ : ٔلض ؿ1)
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 . (ٔ)اختينر ابف القيـ ،كالقطنف ،كالمراغي
 المننقشة : 

، فنآلية خنصة  يختمؼ ىذا القكؿ لف القكؿ الراجح في معنب اآلية في العمـك
بأىؿ الكتنا كمف في حكيـ ، كأمن سنئر الكفنر مف غير أىؿ الكتنا فإنيـ 

إال اإلسبلـ أك  ُيكرىكف لمب الدخكؿ في اإلسبلـ ،إذ لـ يقبؿ منيـ النبي 
كالكقنئع في حرا مشركي العرا كالقكؿ بعمـك اآلية تدفعو اآلينت السيؼ 

، قنؿ الطبرم : )ككنف  السيؼ إال اإلسبلـ أك الذيف لـ يقبؿ منيـ النبي 
أنو أكره لمب اإلسبلـ قكمن فأبب أف  المسممكف جميعن قد نقمكا لف نبييـ 

يقبؿ منيـ إال اإلسبلـ، كحكـ بقتميـ إف امتنعكا منو، كذلؾ كعبدل األكثنف مف 
 (ٕ) مرتد لف دينو ديف الحؽ إلب الكفر كمف أشبييـ(مشركي العرا، ككنل

 الترجيح : 
القكؿ الراجح في معنب اآلية ىك القكؿ الثنني ، كىك أنين ليست بمنسكخة 
نمن نزلت في أىؿ الكتنا خنصة، كأنيـ ال يكرىكف لمب اإلسبلـ إذا أدكا  كا 

في كأمن من لداىـ مف لمـك الكفنر فإنيـ ُيكرىكف لمب الدخكؿ  الجزية،
لب قننلة ىذا اإلكراه إ اإلسبلـ إذ ذلؾ في مصمحتيـ مستقببلن كربمن يتحكؿ

لب ىذا ذىا الشعبي، كالحسف، لندمن يتعرفكف لمب حقيقة اإلسبلـ  ، كا 
كقتندل، كالضحنؾ، كىذا ىك اختينر ابف جرير الطبرم ، كالكين اليراسي ، 

ا القكؿ أكجو كقد أكردت لند مننقشة ىذ،  ، كغيرىـ كالجصنص ، كالشككنني
  .(ٖ)ىنن  نقكل رجحننو بمن يغني لف إلندتي

 
 

                                                           

( ،ٔرفـالالالالالالٛغ 531انذٛالالالالالالبعٖ فالالالالالالٙ أجٕثالالالالالالخ انٛٓالالالالالالٕص ٔانُصالالالالالالبعٖ) (  اَظالالالالالالغ : ْضاٚالالالالالالخ1)

 (.3/16(،ٔانًغاغٙ)1/151انمطبٌ)

 (.3/10(  اَظغ : جبيغ انجٛبٌ )5)

 يٍ ْظا انجذث.( 31(  اَظغ : م )3)
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 ادلبحث الرابع
 أوجً التعبرض الىاردة حىل معىن اآليت.

 تتمخص أكجو التعنرض في اآلية لمب كجو العمـك في النصكص التنلية :
 أكالن : اآلينت  كاألحنديث التي كرد فيين ذكر القتنؿ .

 . ثننينن : أحنديث الردل لف اإلسبلـ
كىذا التعنرض مبني لمب إحكنـ اآلية كنسخين ، فمف رأل أف اآلية منسكخة 
بآينت السيؼ ، أك أنين ننسخة آلينت السيؼ ، فبل يرد ىنن تعنرض ، إذ 

 .فأبطمكا حجيتو كحينئذ فبل تعنرضالنص المقنبؿ ال أثر لو في المعنب 
بننء  لأمن مف رأل أف اآلية محكمة فينن ترد التعنرضنت مع نصكص أخر 

 :  نتفبل بد مف الجكاا لف ىذا التعنرض لمب المعنب المختنر لآلية 
 أٔالً : اٜٚبد  ٔاألدبصٚث انزٙ ٔعص فٛٓب طكغ انمزبل .

يَاأَي َُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ  قكلو تعنلب فمف اآلينت الكاردل ىنن
[ ، كغيرىن مف اآلينت التي  ٖٚالتكبة :  ] َهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُىْم جَ 
أف رسكؿ اهلل  ابف لمر  حديث ؿ ، كمف األحنديث الكاردلفيين األمر بنلقتن

  : أمرت أف أقنتؿ الننس حتب يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان » قنؿ
إذا فعمكا ذلؾ لصمكا مني رسكؿ اهلل ، كيقيمكا الصبلل ، كيؤتكا الزكنل ، ف

  (1) (اإلسبلـ ، كحسنبيـ لمب اهللدمنءىـ كأمكاليـ ، إال بحؽ 
 كجو التعنرض :

أف ىذه اآلينت كاألحنديث الكارد فيين ذكر القتنؿ يظير فيين اإلكراه لمب 
نص اآلية التي فيين نيي لف الدخكؿ في اإلسبلـ بنلسيؼ بمن يتعنرض مع 

 . سبلـاإلكراه لمب الدخكؿ في اإل
 الجكاا لف التعنرض : 

                                                           

(  أسغجّ  انجشبع٘ فٙ  صذٛذّ  كزالبة اإلًٚالبٌ ، ثالبة فالإٌ رالبثٕا ٔألالبيٕا انصالالح ٔآرالٕا 1)

 (. 55ٔيـهى فٙ صذٛذّ كزبة اإلًٚبٌ ، ح)(، 55انؼكبح فشهٕا ؿجٛهٓى   ،  ح )
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أف اآلية مخصكصة في أىؿ الكتنا ، كمف أشبييـ ممف تؤخذ منيـ الجػزية 
كنلمجكس ، فبل نيي فيين لف إكراه المشركيف كنحكىـ ، ممف ال يقبؿ منيـ 
إال اإلسبلـ أك القتؿ ، فبل تتعنرض مع حديث ابف لمر رضي اهلل لنيمن 

كاألحنديث التي جنء فيين األمر بقتنؿ  السنبؽ ، كمن في معننه مف اآلينت
، فتككف اآلية مخصصة كىـ ممف ال يجكز أخذ الجزية منيـالمشركيف كنح

لعمـك ىذه اآلينت كاألحنديث التي كرد فيين األمر بنلقتنؿ ممن يزيؿ مكىـ 
   (.1التعنرض بيف اآلية كىذه اآلينت كاألحنديث)

 ثبَٛبً : أدبصٚث انغصح ػٍ اإلؿالو . 

) مف بدؿ دينو قنؿ :  ابف لبنس رضي اهلل لنيمن ، أف النبي  حديث 
 . (2) فنقتمكه (

 كجو التعنرض :
كراه في مع النيي الكارد في اآلية لف اإل  يتننفب أف الحديث الكارد فيو إكراه

رجكلو لمديف مكرىنن أك  كجو اإلكراهؾ قتؿ مف بدؿ دينو،  ك ، ككجو ذلالديف
 .القتؿ

  لجكاا لف التعنرض :ا
أكالن: أف الحديث الكارد ىك في الردل لف اإلسبلـ ، كليس في دخكلو ،كىنن 

الدخكؿ ابتداء ، اإلكراه لمب البقنء بعد الدخكؿ ، كبيف  اإلكراه لمب فرؽ بيف
يمـز  حيث مثبلن  كىذا لو صكر في الشريعة كثيرل منين الدخكؿ في النكافؿ

 الدخكؿ في الننفمة مزمويكنف ال  إلتينف بمن يمـز ، بينمنالداخؿ فيين اإلتمنـ كا
، فنلحديث فيمف دخؿ ابتداء ، كىنن ينتفي التعنرض بيف الحديث الكارد كاآلية 

، فيننؾ فرؽ بيف  اإلسبلـ كأراد الخركج منو، كاآلية فيمف لـ يدخؿ اإلسبلـ

                                                           

 (.511ػجضانغدًٍ انًذًٛٛض ) (  اَظغ : يْٕى انزؼبعض ثٍٛ انمغآٌ ٔانـُخ 1)

(  أسغجّ انجشبع٘ فٙ صذٛذّ ، كزبة اؿززبثخ انًغرضٍٚ ٔانًؼبَضٍٚ ٔلزالبنٓى ، ثالبة دكالى 5)

 (.6955انًغرض ٔانًغرضح ٔاؿززبثزٓى ، ح )
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 .اإلكراه لمب البقنء كاإلكراه لمب الدخكؿ
ُيدلكف إلب اإلسبلـ ابتداء  ذيفأف اآلية مخصكصة بأىؿ الكتنا ال ثننينن :

، فبل تعنرض  الحديث الكارد فيمف التنؽ اإلسبلـ كأراد الخركج منو بينمن،
 . بينيمن

ف ىذا نص لنـ يشمؿ الكنفر األصمي الذم لـ يسبؽ إ قنؿ الشيخ األىدؿ : ) 
سبلـ ثـ خرج منو إلب أم لو الدخكؿ في اإلسبلـ، كيشمؿ مف دخؿ في اإل

األصكلية أف النص الخنص ُيخرج من دؿ لميو مف النص كالقنلدل ، ديف غيره
العنـ، كيبقب العنـ داال من لدا من أخرجو النص الخنص، كلمب ىذا يككف 
لدـ اإلكراه مقصكرا لمب مف لـ يدخؿ اإلسبلـ أصبل، كيخص بنلقتؿ مف خرج 
مف اإلسبلـ مف المسمميف، لمبل بنألدلة السنبقة مف األحنديث الصحيحة 

في ليد الرسكؿ كالخمفنء الراشديف، كمف تبعيـ، كمن قنـ لمب  كالعمؿ بين
 .(1( )العمؿ بين مف إجمنع األمة

                                                           

 ( .11) ى ٚزتإطا ن لزم انًغرض(  اَظغ : 1)



 

 ص.ؿٛف ثٍ يُصغ ثٍ ػهٙ انذبعثٙ     انمٕل انًجٍٛ فٙ ثٛبٌ يؼُٗ لٕنّ رؼبنٗ:) ال إكغاِ فٙ انضٍٚ (

 

 35          ـ  ٕٙٔٓمجمة كمية أصكؿ الديف بأسيكط ،العدد الرابع الثبلثكف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث اخلبمش
 . اصتذالالث خبطئتصتذالل ببآليت اال

، كىذا االستدالؿ يككف في  االستدالؿ بين كثرىذه اآلية مف اآلينت التي ي
األمكر التي يتـ  معنب الصحيح لآلية كمف أىـالبعض األحينف بعيدان لف 

 ىي :  لميين بنآلية االستدالؿ
 أٔالً : دغٚخ االػزمبص 

أطمؽ بعض المفسريف المعنصريف القكؿ بحرية االلتقند مستدالن بيذه اآلية 
قنؿ دكف التفريؽ بيف أىؿ الكتنا كغيرىـ مف أصحنا المعتقدات البنطمة ، 

إلسبلـ، فيي نص القطنف : )كىذه اآلية مف أكبر الحجج التي تبّيف لظمة ا
 صريح لمب اف مبدأه ىك حرية االلتقند. كفي ىذا المبدأ يتجمب تكريـ اهلل

مره لنفسو فيمن يختص في لقد ترؾ أ ،لئلنسنف كاحتراـ ارادتو كمشنلره
حرية االلتقند ىذه  كمع ،حقكؽ االنسنف ؿكحرية االلتقند ىي أك ،االلتقند

الكحيد الذم ينندم بأف ال إكراه  ف اإلسبلـ ىك الديفإ ،تتمشب الدلكل لمعقيدل
في الديف، كالذم يبيف ألصحنبو قبؿ سكاىـ أنيـ ممنكلكف مف إكراه غيرىـ 

 . (1)(لمب التننقو
كفي ىذا المبدأ يتجمب تكريـ اهلل لئلنسنف كاحتراـ إرادتو  : )  قطاكقنؿ سيد  

د كفكره كمشنلره كترؾ أمره لنفسو فيمن يختص بنليدل كالضبلؿ في االلتقن
كتحميمو تبعة لممو كحسنا نفسو.. كىذه ىي أخص خصنئص التحرر 

التي يثبت « اإلنسنف»! إف حرية االلتقند ىي أكؿ حقكؽ ٓٓٓٓ اإلنسنني..
فنلذم يسما إنسنننن حرية االلتقند، إنمن يسمبو « . إنسنف»لو بين كصؼ 

األذل  إنسننيتو ابتداء.. كمع حرية االلتقند حرية الدلكل لمعقيدل، كاألمف مف
ال فيي حرية بنالسـ ال مدلكؿ لين في كاقع الحينل ....كالفتنة..  . (2) ( كا 

                                                           

 (.1/151(  اَظغ : رفـٛغ انمطبٌ )1)
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 : مننقشة ىذا االستدالؿ 
ىذا الكبلـ مطمؽ فإف كنف المقصكد بو أىؿ الكتنا كمف في حكميـ ممف 

كبقنءىـ  االلتقند اختينر حرية اإلسبلـ تؤخذ منيـ الجزية ، كالذيف ترؾ ليـ
 فنلكبلـ صحيح . ،كليـ في اإلسبلـ ك دخأ لمب من ىـ لميو

ف كنف المقصكد ىك لمـك الكفنر كتركيـ لمب لقنئدىـ البنطمة كضمنف  كا 
، قنؿ الدكسرم : ) ىذه اآلية ال تدؿ لمب ىذا المعنبحرية التقندىـ فنآلية 

الكريمة تميع في فيـ معننىن بعض المفسريف المعنصريف كالكتنا الذيف 
كيمدحكنو بحرية األدينف كالمعتقدات حتب  يحنكلكف الدفنع لف اإلسبلـ

تكسعكا في ذلؾ تكسعن أضنلكا فيو قكالد اإلسبلـ كالشريعة ، كىذه اآلية 
يكفي من فيين مف تقرير لدـ اإلكراه لمب الديف اإلسبلمي لمف كنف منتسبنن 
إلب ديف نبي قبمو، فأمن أف تككف حنمية لمممحديف كالمرتديف كنحكىـ مف 

فحرية االلتقند في الديف اإلسبلمي ألىؿ ٓٓٓٓكال كرامة ننقضي العيد فبل
لتقند ، كمن أف القكؿ بحرية اال (1) (ٓٓٓالكتنا ممف ينتسبكف إلب ديف نبي

، بؿ إكراىيـ لمب الدخكؿ في اإلسبلـ ىك الذم ل لئلسبلـميز فيو  ليس مطمقنن 
و اهلل رحم –، قنؿ ابف بنز  ألف فيو انقنذىـ مف البنطؿ يمدح بو ديف اإلسبلـ

أمن مف سكل أىؿ الكتنا كالمجكس مف الكفرل كالمشركيف كالمبلحدل : ) -
ف لـ  فإف الكاجا مع القدرل دلكتيـ إلب اإلسبلـ فإف أجنبكا فنلحمد هلل ، كا 

الكاجا إكراه الكفنر  ٓٓٓيجيبكا كجا جيندىـ ، حتب يدخمكا في اإلسبلـ 
كالمجكس ؛ لمن في ذلؾ لمب اإلسبلـ ، حتب يدخمكا فيو من لدا أىؿ الكتنا 

مف سعندتيـ كنجنتيـ في الدنين كاآلخرل ، كىذا مف محنسف اإلسبلـ ؛ فإنو 
جنء بإنقنذ الكفرل مف أسبنا ىبلكيـ كذليـ كىكانيـ كلذابيـ في الدنين 

  (2) كاآلخرل ، إلب أسبنا النجنل كالعزل كالكرامة كالسعندل في الدنين كاآلخرل (
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 ثبَٛبً : َفٙ جٓبص انطهت

كمف االستدالالت الخنطئة بنآلية االستدالؿ بين لمب نفي جيند الطما ، لمن 
تكىمو المستدلكف بين مف أف جيند الطما فيو إكراه لمب اإلسبلـ كىك من 

ككفب بيذه اآلية حجة لمب مف زلـ قنؿ المراغي : )تنيب لنو اآلية الكريمة 
 كالسيؼ ننصره، فكنف مف ألداء الديف، بؿ مف أكلينئو، أف اإلسبلـ من قنـ إال

ف رفضكه حكـ فييـ السيؼ حكمو ، يعرض لمب الننس، فإف قبمكه نجكا، كا 
التنريخ شنىد صدؽ لمب كذا ىذا االفتراء، فيؿ كنف السيؼ يعمؿ لممو فب 
إكراه الننس لمب اإلسبلـ حيف كنف النبي يصمب مستخفين كالمشرككف يفتنكف 

اجرا حتب اضطر النبي كصحبو المسمميف بضركا مف التعذيا، كال يجدكف ز 
إلب اليجرل؟ أك كنف ذلؾ اإلكراه في المدينة بعد أف التز اإلسبلـ؟ كقد نزلت 
ىذه اآلية في مبدأ ىذه العزل، فإف غزكل بنب النضير كننت في السنة الرابعة 

 .(1) (لميجرل، الميـ ال ىذا كال ذاؾ
ع في اإلسبلـ : )لمـ مف ىذه اآلية أف سيؼ الجيند المشرك القنسميكقنؿ 

عمؿ لئلكراه لمب الدخكؿ في كالذم ال يبطمو لدؿ لندؿ كال جكر جنئر لـ يست
 .(2) ( كلكف لحمنية الدلكل إلب الديف كاإلذلنف لسمطننو كحكمو العدؿ ،الديف
: )كىذه اآلية أكضح دليؿ لمب بطبلف زلـ أف اإلسبلـ قنـ  الزحيميكقنؿ 

قندريف لمب مجنبية الكفنر أك بنلسيؼ، فمـ يكف المسممكف قبؿ اليجرل 
إكراىيـ، كبعد أف تقككا في المدينة كلمب مدل القركف المنضية لـ يكرىكا 
أحدا لمب اإلسبلـ، كمن يفعؿ أتبنع الممؿ األخرل كنلنصنرل، كقد نزلت ىذه 
، اآلية في بداية السنة الرابعة مف اليجرل، حيث كنف المسممكف ألزاء كأقكينء

لب الحرا أك الجيند إال لرد العدكاف، كالتمكيف مف حرية كلـ يمجأ المسممكف إ
التديف، كمنع تعسؼ السمطة الظنلمة الحنكمة مف استعمنؿ المسمميف حقيـ 
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إلب اهلل، كنشر اإلسبلـ في أنحنء األرض، بدليؿ قبكؿ المعنىدات  لفي الدلك 
 .كالصمح لمب دفع الجزية كتخيير العدك بيف ذلؾ كبيف االحتكنـ إلب القتنؿ

كمف ىداه اهلل لئلسبلـ، كشرح صدره كنكر بصيرتو، دخؿ فيو لمب بينة، كمف 
ألمب اهلل قمبو، كختـ لمب سمعو كبصره، بسبا لدـ استخدامو كسنئؿ 

 .(1)النظر كالمعرفة الصحيحة، فإنو ال يفيده الدخكؿ في الديف مكرىن مقسكرا(
 : مننقشة ىذا االستدالؿ  

نمن غنية من تدؿ لميو لدـ ليس في اآلية من يدؿ لمب ترؾ  جيند الطما ، كا 
إكراه أىؿ الكتنا كمف في حكميـ لمب الدخكؿ في اإلسبلـ لند دفعيـ الجزية 

بنآلية  ؿفإنو استدال  ، كمن ذىا إليو مف استدؿ بنآلية لمب ترؾ جيند الطما
التمندان لمب المعنب العنـ لآلية دكف التحقيؽ في  في غير من كضعت لو

، قنؿ  أف االستدالؿ بين لمب ذلؾ فيو ابطنؿ لنصكص أخرل ، كمنالمعنب 
نمن فيين دم : ) السع كال تدؿ اآلية الكريمة لمب ترؾ قتنؿ الكفنر المحنربيف، كا 

أف حقيقة الديف مف حيث ىك مكجا لقبكلو لكؿ منصؼ قصده اتبنع الحؽ، 
ن  (من يؤخذ فرض القتنؿ مف نصكص أخركأمن القتنؿ كلدمو فمـ تتعرض لو، كا 

كاآلية الثننية التي احتج بين مف قنؿ بأف الجيند ، كقنؿ ابف بنز : )  (2)
يِن  ﴿لمدفنع ىي قكلو تعنلب :  كىذه ال حجة  [ٕٙ٘]البقرل: ﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ

فيين ألنين لمب األصح مخصكصة بأىؿ الكتنا كالمجكس كأشبنىيـ ، فإنيـ 
كقنؿ أيضنن: )  (3(. )ا الجزيةال يكرىكف لمب الدخكؿ في اإلسبلـ إذا بذلك 

الجيند جينداف ، جيند طما ، كجيند دفنع ، كالمقصكد منيمن جمعين ىك 
خراجيـ مف الظممنت إلب النكر ، ك إلبلء  تبميغ ديف اهلل كدلكل الننس إليو كا 
ديف اهلل في أرضو ، كأف يككف الديف كمو هلل كحده كمن قنؿ لز كجؿ في 
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ىَٰ ََل َتُكوَن فِۡتَنة  َوَيُكوَن ﴿ل كتنبة الكريـ مف سكرل البقر  تِلُوُهۡم َحته
َٰ
ِ  َوَق يُن َّلِله  ٱلدِّ

 [ٖٜٔ: ]البقرل ﴾
تِلُوُهۡم َحتهىَٰ ََل َتُكوَن فِۡتَنة  ﴿ كقنؿ في سكرل األنفنؿ 

َٰ
يُن ُكلُُّهۥ  َوَق ِۚۡ َوَيُكوَن ٱلدِّ  ﴾َّلِله

َخ ٱأۡلَۡشُهُر ٱۡلُحُرُم َفإَِذا ٱنَسلَ ﴿ كقنؿ لز كجؿ في سكرل التكبة ، [ٜٖ ]األنفنؿ:

ُموُهۡم َوُخُذوُهۡم َوٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدوا  لَُهۡم ُكله  َفٱۡقُتلُوا  ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحۡيُث َوَجدتُّ
ةَ  َمۡرَصد ۚۡ  لَوَٰ َ َغفُور   َوَءاَتُوا   َفإِن َتاُبوا  َوأََقاُموا  ٱلصه

َة َفَخلُّوا  َسبِيلَُهۡمۚۡ إِنه ٱَّلله َكوَٰ  ٱلزه

ِحيم   ) أمرت  كقنؿ النبي ، ك اآلينت في ىذا المعني كثيرل  [٘التكبة:]﴾ ره
أف أقنتؿ الننس حتب يشيدكا أف ال إلو إال اهلل ، أف محمدا رسكؿ اهلل ، 
كيقيمكا الصبلل ، كيؤتكا الزكنل ، فإذا فعمكا ذلؾ لصمكا مني دمنءىـ ، 

لميو صحتو متفؽ  كأمكاليـ إال بحؽ اإلسبلـ كحسنبيـ لمب اهلل لز كجؿ (
 إلخٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ،ي اهلل لنيمن مف حديث ابف لمر رض

الطكر الثنلث : جيند المشركيف مطمقن كغزكىـ في ببلدىـ حتب ال تككف  
فتنة كيككف الديف كمو هلل ليعـ الخير أىؿ األرض ، كتتسع رقعو اإلسبلـ ، 

ـَ العبند بحكـ الش ريعة كيزكؿ مف طريؽ الدلكل دلنل الكفر كاإللحند ، كَينع
العندؿ ، كتعنليمين السمحة ، كليخرجكا بيذا الديف القكيـ مف ضيؽ الدنين إلب 
سعة اإلسبلـ ، كمف لبندل الخمؽ إلب لبندل الخنلؽ سبحننو ، كمف ظمـ 

كىذا ىك الذم استقر لميو ، ب لدؿ الشريعة ك أحكنمين الرشيدلالجبنبرل إل
فيو قكلو لز كجؿ في  كأنزؿ اهلل أمر اإلسبلـ كتكفي لميو نبينن محمد 

َفإَِذا ٱنَسلََخ ﴿كقنؿ لز كجؿ في سكرل التكبة سكرل براءل كىي مف  خر من نزل

في  كلوكق،  [٘التكبة:]﴾ ٱأۡلَۡشُهُر ٱۡلُحُرُم َفٱۡقُتلُوا  ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحۡيُث َوَجدتُُّموُهۡم 
تِلُوُهۡم َحتهىَٰ ََل َتُكوَن فِۡتَنة  ﴿سكرل األنفنؿ 

َٰ
يُن ُكلُُّهۥ  َوَيُكونَ  َوَق ِۚۡ ٱلدِّ َّلِله

لمي ىذا القكؿ كتشيد لو  كاألحنديث السنبقة كمين تدؿ ، [ٜٖ]األنفنؿ:﴾
ـُ كؿ مف لو أدنب بصيرل أف قكؿ مف قنؿ مف كتنا العصر ، بنلصحة كبيذا يعم

كغيرىـ إف الجيند شرع لمدفنع فقط قكؿ غير صحيح ، كاألدلة التي ذكرنن 
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اا ىك من ذكرنن مف التفصيؿ كمن قرر ذلؾ أىؿ كغيرىن تخنلفو ، ك إنمن الصك 
كسيرل أصحنبو رضي اهلل لنيـ  العمـ كالتحقيؽ ، كمف تأمؿ سيرل النبي 

في جيند المشركيف اتضح لو من ذكرنن ، كلرؼ مطنبقة ذلؾ لمن أسمفنن مف 
  ( 1( )اآلينت كاألحنديث

 ابطنؿ حد الردل ثنلثنن :
؛ إذ يركف أف في قتؿ  (2) د الردلاستدؿ بعضيـ بيذه اآلية لمب ابطنؿ ح
، كقد تقدـ في النيي الكارد في اآلية المرتد إكراه لمب الديف ممن يتننفب مع

، بمن يغني لف أف معنب اآلية ال يتننفب مع حد الردل المبحث السنبؽ بينف
    إلندتو في ىذا المكضع ، ممن يجعؿ االستدالؿ بنآلية لمب ذلؾ ضعيفنن .

 ض الكاجبنت أك فعؿ بعض المحرمنترابعنن : ترؾ بع
بيذه اآلية لمب تركيـ لبعض الكاجبنت أك فعميـ بعض لنمة الننس ،  يستدؿ

 ـ في ذلؾ أنو ال إكراه في الديف.لبعض المحرمنت كحجتي
 :مننقشة ىذا االستدالؿ 

كىذا االستدالؿ غير كارد ىنن بؿ ال أصؿ لو كليس مقصكدان في أحد معنني  
فيك استدالؿ في غير مكضعو بؿ يبطؿ نصكص  ،ح منين حتب المرجك اآلية 

؛ ممن يجعؿ كيفتح بنا اليكل في األخذ بأمكر الشريعة  شرلية أخرل
قنؿ الشعراكم :  االستدالؿ بنآلية لمب ذلؾ غير كارد أصبلن فضبلن لف صحتو،

لديف، ىذا ىك من فيننؾ فرؽ بيف القير لمب الديف، كالقير لمب مطمكا ا )
ََلٓ إِۡكَراَه فِي ﴿تقكؿ لمسمـ: لمنذا ال تصمي؟ يقكؿ لؾ: ، خبلؼيحدث فيو ال

يِن   ، كيدلي أنو مثقؼ، كيأتيؾ بيذه اآلية ليمجمؾ بين، [ٕٙ٘البقرل:]﴾ٱلدِّ
يِن  ﴿. فتقكؿ لو: ال يمنننن، إنمن إف  [ٕٙ٘البقرل:]﴾ََلٓ إِۡكَراَه فِي ٱلدِّ لقيدل كا 

فبل بد أف تعرؼ أنؾ إف   منت كألمنت أنؾ  منت بنهلل كصرت معنن مسممنن 
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كسرت حكمنن مف أحكنـ اإلسبلـ نطما منؾ أف تؤديو، أنت حر أف تؤمف أك ال 
ال  تؤمف، لكف حيف التزمت بنإليمنف، فعميؾ مسئكلية تنفيذ مطمكا اإليمنف، كا 
حسا تصرفؾ أنو مف تصرفنت اإلسبلـ، فإذا كنت تشرا خمران فإنؾ حر؛ ألنؾ 

أنت بذلؾ تكسر حدان مف حدكد ، را خمران!؟ ال، لكف أتؤمف ثـ تشكنفر مثبلن 
 اهلل، كلميؾ العقنا.

كألنؾ مندمت قد لممت كعنقؿ رشيد مطمكا اإلسبلـ، فعميؾ أف تنفذ مطمكا 
اإلسبلـ، كلذلؾ لـ يكمؼ اهلل اإلنسنف قبؿ أف ينضج لقمو بنلبمكغ؛ حتب ال 

بؿ ترؾ  ،لقمومنف كألزمو بو قبؿ أف يكتمؿ يقنؿ: إف اهلل قد أخذ أحدان بنإلي
التكميؼ حتب ينضج اإلنسنف كيكتمؿ، حتب إذا دخؿ إلب دائرل التكميؼ لرؼ 
مطمكبنتو، كىك حر أف يدخؿ إلب اإليمنف أك ال يدخؿ، لكف إف دخؿ 

 سُيحنسا.
ََلٓ إِۡكَراَه فِي ﴿إذف فبل يقؿ أحد لندمن يسمع حكمنن مف أحكنـ الديف: 

يِن   نزلت بشأف العقيدل األسنسية، فإف  ؛ ألف ىذه اآلية [ٕٙ٘البقرل:]﴾ٱلدِّ
 . (1( ) اتبعت ىذه العقيدل صنر لزامنن لميؾ أف تكفي بمطمكبنتين

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.5/1113(  اَظغ :رفـٛغ انلؼغأ٘ )1)
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 الــخـبتــمــت
 الحمد هلل كحده كالصبلل كالسبلـ لمب مف ال نبي بعده ،،،،،، كبعد 

بعد البحث في متعمقنت ىذه اآلية الكريمة تكصمت إلب لدد مف النتنئج ف
 أبرزىن:
سبا نزكؿ اآلية مف أقكل المرجحنت التي تكضح معنب ىذه أف  -ٔ

 اآلية حيث العبرل بعمـك المفظ ال بخصكص السبا .
منسكخة لمب قكؿ أكثر أىؿ العمـ ، كبمن  تأف اآلية محكمة كليس -ٕ

 يتكافؽ مع قكالد النسخ .
المفسريف في معنب ىذه اآلية االختبلؼ  أف مف أسبنا الخبلؼ بيف -ٖ

حكنـ كالنسخ ، ككذلؾ االختبلؼ في لمكمين مف حيث اإل في حكمين
 كخصكصين .

إنمن ىي مف بنا اختبلؼ التنكع  أف بعض االختبلفنت في معنب اآلية -ٗ
 التضند. ال

نمن نزلت إأف القكؿ الصحيح في معنب اآلية  -٘ نين ليست بمنسكخة ، كا 
في أىؿ الكتنا خنصة كمف في حكميـ، كأنيـ ال ُيكرىكف لمب 

ذا أدكا الجزية ، كأمن من لداىـ مف لمـك الكفنر الدخكؿ في اإلسبلـ إ
 فبل يدخمكف في معنب اآلية.

 ال تعنرض بيف ىذه اآلية كاآلينت كاألحنديث التي كرد فيين ذكر القتنؿ -ٙ
، كذلؾ أف  ىذه اآلية مخصكصة بأىؿ الكتنا كمف في حكميـ ، 
كيبقب حكـ القتنؿ فيمف لدا ىؤالء بمن يزيؿ مكىـ التعنرض الكارد 

 .نىن
كراه مقصكر اآلية كأحنديث الردل ، إذ لدـ اإل ال تعنرض بيف ىذه  -ٚ

ص بنلقتؿ مف خرج مف مف لـ يدخؿ اإلسبلـ أصبلن ، كُيخ لمب
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 اإلسبلـ مف المسمميف، كبيذا يزكؿ مكىـ التعنرض الكارد ىنن.
أف ىننؾ استدالالت خنطئة بيذه اآلية التمندان لمب لمـك لفظ اآلية  -ٛ

اآلية األصمي ، كنالستدالؿ الخنطئ بنآلية  دكف الرجكع إلب معنب
بطنؿ حد الردل ، كلدـ  لمب : حرية االلتقند ، كنفي جيند الطما ، كا 

 القينـ بنلكاجبنت الشرلية التمندان لمب أنو ال إكراه في الديف .
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 فهرس ادلصبدر وادلراجع
تحقيؽ لمي  –ألبي بكر محمد بف لبد اهلل بف العربي  –أحكنـ القر ف  -ٔ

 –، دار إحينء التراث العربي  ىٕٔٗٔالبجنكم، ط األكلب  محمد
 بيركت.

دار ابف  أحكنـ القر ف البف الفرس األندلسي،تحقيؽ د.طو بكسريح، -ٕ
،  ىػ.ٕٚٗٔط األكلب  بيركت، حـز

أحكنـ القر ف، ألبي بكر أحمد بف لمي الرازم الجصنص، تحقيؽ: لبد  -ٖ
الكتا العممية ، دار  ىٕٗٗٔالسبلـ محمد لمي شنىيف، ط الثننية، 

 بيركت. –
أحكنـ القر ف، ألبي جعفر الطحنكم، تحقيؽ د. سعد الديف أكننؿ، ط  -ٗ

، مركز البحكث اإلسبلمية التنبع لكقؼ الديننة التركي  ىٙٔٗٔاألكلب 
 استنبكؿ. –

أحكنـ القر ف، لعمند الديف الطبرم المعركؼ بنلكين اليراسي،  -٘
كت،ط األكلب تحقيؽ:مكسب لمي،كد.لزت لطية،دار الجيؿ،بير 

 ـ.ٕٗٓٓ
 أحكنـ القر ف،لمشنفعي،تحقيؽ لبدالغني لبدالخنلؽ،دار الكتا العممية، -ٙ

 ىػ.ٕٔٗٔ، بيركت
 أحكنـ القر ف،لمعثيميف،بإشراؼ مؤسسة العثيميف الخيرية،مدار الكطف، -ٚ

 ىػ.ٕٓٗٔاألكلب  الرينض،
أحكنـ القر ف،لمقنضي أبي إسحنؽ إسمنليؿ المنلكي،تحقيؽ د.لنمر  -ٛ

،دار ا صبرم،  ىػ.ٕٙٗٔبيركت األكلب  بف حـز
أحكنـ أىؿ الذمة،البف القيـ الجكزية،تحقيؽ د.صبحي الصنلح،دار العمـ  -ٜ

 ـ.ٜٜٗٔط الرابعة، لممبلييف،
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إرشند العقؿ السميـ إلب مزاين القر ف الكريـ، ألبي السعكد محمد بف  -ٓٔ
 ىػ.ٜٔٗٔمحمد العمندم، دار الكتا العممية،بيركت،ط األكلب 

 إيضنح القر ف بنلقر ف، محمد بف األميف الشنقيطي،أضكاء البينف في  -ٔٔ
 ،بيركت. لنلـ الكتا

دار ابف لفنف،ط األكلب  لمشنطبي،تحقيؽ سميـ اليبللي، االلتصنـ، -ٕٔ
 ىػ.ٗٔٗٔ

إلراا القر ف، ألبي جعفر أحمد بف محمد النحنس، تحقيؽ: لبد المنعـ  -ٖٔ
 بيركت. –، دار الكتا العممية  ىٕٔٗٔخميؿ إبراىيـ، ط األكلب 

إلكميؿ في استنبنط التنػزيؿ، لجبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: د. لنمر ا -ٗٔ
 جدل. –، دار األندلس الخضراء  ىٕٕٗٔالعرابي، ط األكلب 

 أنكار التنػزيؿ كأسرار التأكيؿ، لمقنضي البيضنكم،تحقيؽ محمد حبلؽ، -٘ٔ
 ىػ .ٕٔٗٔدار الرشيد،بيركت،ط األكلب  كمحمد األطرش،

القدير، ألبي بكر الجزائرم، ط الثنلثة أيسر التفنسير لكبلـ العمي  -ٙٔ
 المدينة المنكرل. –، مكتبة العمـك كالحكـ   ىٛٔٗٔ

اإليضنح لننسخ القر ف كمنسكخو كمعرفة أصكلو كاختبلؼ الننس فيو،  -ٚٔ
ألبي محمد مكي بف أبي طنلا القيس، تحقيؽ: أحمد حسف فرحنت، 

 جدل. –، دار المننرل  ىٙٓٗٔط األكلب 
حينف، تحقيؽ: لندؿ لبد المكجكد، لمي معكض،  البحر المحيط، البف -ٛٔ

 بيركت. –ـ، دار الكتا العممية ٕٚٓٓك خركف، ط الثننية 
 بدائع التفسير الجنمع لتفسير ابف القيـ،ليسرم محمد،كصنلح الشنمي، -ٜٔ

 الدمنـ. –، دار ابف الجكزم  ىٕٚٗٔط األكلب 
ئد،مكة بدائع الفكائد،البف القيـ،تحقيؽ لمي العمراف،دار لنلـ الفكا -ٕٓ

 ىػ.ٕ٘ٗٔط األكلب  المكرمة،
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البرىنف في لمـك القر ف، لمزركشي، تحقيؽ: مصطفب لبد القندر لطن،  -ٕٔ
 بيركت. –، دار الكتا العممية  ىٕٕٗٔط 

تنج العركس مف جكاىر القنمكس، لمحا الديف الزبيدم، تحقيؽ لمي  -ٕٕ
 بيركت. –، دار الفكر  ىٗٔٗٔشيرم، ط 

تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، ط األكلب تأكيؿ مشكؿ القر ف،البف قتيبة،  -ٖٕ
 بيركت. –، دار الكتا العممية  ىٖٕٗٔ

التحرير كالتنكير، لمحمد الطنىر  بف لنشكر، دار سحنكف لمنشر  -ٕٗ
 تكنس. –كالتكزيع 

التسييؿ لعمـك التنػزيؿ، البف جزم الغرننطي، تحقيؽ:محمد ىنشـ،دار  -ٕ٘
 ىػ.٘ٔٗٔالكتا العممية،بيركت،ط األكلب 

 ، االلبنني ، دار بنكزير . لحسنف لمب صحيح ابف حبنفالتعميقنت ا -ٕٙ
تفسر القر ف، ألبي المظفر السمعنني، تحقيؽ: ينسر إبراىيـ، كغنيـ  -ٕٚ

 الرينض. –، دار الكطف لمنشر  ىٛٔٗٔلبنس، ط األكلب 
أبكلبدالرحمف  التنب بو، لعبدالحميد بف بنديس، ابف بنديس، تفسير -ٕٛ

 ىػ.ٖٓٗٔب دار الرشيد،الجزائر،ط األكل ، محمكد
 تحقيؽ جبلؿ األسيكطي، تفسير ابف لرفة،لمحمد بف محمد ابف لرفة، -ٜٕ

 ـ.ٕٛٓٓط األكلب  دار الكتا العممية،
 مطنبع أخبنر اليـك . محمد متكلي الشعراكمتفسير الشعراكم ، -ٖٓ
، دار المآثر،   ىٜٔٗٔالتفسير الصحيح المسبكر، أ.د. حكمت بشير،  -ٖٔ

 المدينة المنكرل.
يـ، البف أبي حنتـ، تحقيؽ: أسعد الطيا، ط الثننية تفسير القر ف العظ -ٕٖ

 مكة المكرمة. –، مكتبة نزار البنز  ىٕٗٗٔ
، دار الكتا  ىٔٔٗٔلفخر الديف الرازم، ط األكلب  –التفسير الكبير  -ٖٖ
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 بيركت. –العممية 
 التفسير الكبير لمطبراني،تحقيؽ ىشنـ البدراني،دار الكتنا الثقنفي، -ٖٗ

 ـ.ٕٛٓٓاألردف، ط األكلب 
التفسير المنير ، كىبة الزحيمي ، دار الفكر المعنصر ، دمشؽ ، ط  -ٖ٘

 ق.ٛٔٗٔالثننية 
المراغي، شركة البنني ، مصر ، ط تفسير المراغي، ألحمد مصطفب  -ٖٙ

 .قٖٙٗٔ – األكلب
المكتبة  تحقيؽ فؤاد لبدالغفنر، لمحمد رشيد رضن، تفسير المننر، -ٖٚ

 القنىرل. ، التكفيقية
ير كبلـ المننف،لعبدالرحمف السعدم،تحقيؽ تيسر الكريـ الرحمف في تفس -ٖٛ

 ىػ.ٙٔٗٔلبدالرحمف المكيحؽ،مؤسسة الرسنلة،ط الرابعة 
،  ىٛٔٗٔجنمع البينف في تأكيؿ القر ف، البف جرير الطبرم، ط الثننية  -ٜٖ

 بيركت. –دار الكتا العممية 
جنمع الترمذم،ألبي ليسب محمد بف ليسب الترمذم،إشراؼ كمراجعة  -ٓٗ

 ىػ.ٕٓٗٔر السبلـ،الرينض،ط األكلب دا صنلح  ؿ الشيخ،
الجنمع ألحكنـ القر ف، لمقرطبي، تحقيؽ: لبد الرزاؽ الميدم، ط األكلب  -ٔٗ

 بيركت. –، دار الكتنا العربي  ىٛٔٗٔ
جميرل المغة، ألبي بكر بف دريد، تحقيؽ: د. رمزم بعمبكي، ط األكلب  -ٕٗ

 بيركت. –ـ، دار العمـ لممبلييف ٜٛٛٔ
ف المسيح،البف تيمية،تحقيؽ مجمكلة،دار الجكاا الصحيح لمف بدؿ دي -ٖٗ

 ىػ.ٗٔٗٔط األكلب  العنصمة،
 حنشية الشينا لمب تفسير البيضنكم،لشينا الديف أحمد الخفنجي، -ٗٗ

تحقيؽ لبدالرزاؽ ميدم،دار الكتا العممية،بيركت،ط األكلب 
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 ىػ.ٚٔٗٔ
حنشية الصنكم لمب تفسير الجبلليف،ألحمد بف محمد الصنكم،دار  -٘ٗ

 ىػ.ٜٔٗٔربي،بيركت،األكلب إحينء التراث الع
حنشية زاده لمب تفسير البيضنكم،لمحيي الديف شيخ زاده،تحقيؽ  -ٙٗ

 ىػ.ٜٔٗٔمحمد شنىيف،دار الكتا العممية،بيركت،ط األكؿ 
حدائؽ الركح كالريحنف في ركابي لمـك القر ف، لمحمد األميف بف لبد  -ٚٗ

 بيركت. –، دار طكؽ النجنل  ىٕٔٗٔاهلل اليركم، ط األكلب 
لمنثكر في تفسير المأثكر، لمسيكطي، تحقيؽ: نجدت نجيا، ط الدر ا -ٛٗ

 بيركت. –، دار إحينء التراث العربي  ىٕٔٗٔاألكلب 
دفع إيينـ االضطراا لف  ينت الكتنا،لمحمد األميف الشنقيطي،مطنبع  -ٜٗ

 ىػ.ٖ٘ٚٔط األكلب  الرينض،
مؤسسة لمـك  تحقيؽ د.محمد الجميند، البف تيمية، دقنئؽ التفسير، -ٓ٘

 ىػ.ٙٓٗٔدمشؽ،ط الثنلثة  القر ف،
ركح البينف في تفسير القر ف،إلسمنليؿ حقي،تحقيؽ لبدالمطيؼ  -ٔ٘

 ـ.ٖٕٓٓدار الكتا العممية،بيركت،ط األكلب  حسف،
 ركح المعنني في تفسير القر ف العظيـ كالسبع المثنني، لؤللكسي، -ٕ٘

 ىػ.ٕٕٗٔتحقيؽ لمي لطية،دار الكتا العممية،بيركت،ط األكلب 
، دار  ىٖٕٗٔمـ التفسير، البف الجكزم، ط األكلب زاد المسير في ل -ٖ٘

 بيركت. –ابف حـز 
 دار الفكر العربي. لمحمد أبكزىرل، زىرل التفنسير، -ٗ٘
سمسمة األحنديث الصحيحة كشيء مف فقيين كفكائدىن، لمعبلمة  -٘٘

 بيركت. –، المكتا اإلسبلمي  ى٘ٓٗٔ، ط الرابعة  األلبنني
يد ابف منجة،إشراؼ كمراجعة سنف ابف منجة،ألبي لبداهلل محمد بف يز  -ٙ٘
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 ىػ.ٕٓٗٔصنلح  ؿ الشيخ،دار السبلـ،الرينض،ط األكلب 
سنف أبي داكد،ألبي داكد سميمنف بف األشعث السجستنني،إشراؼ  -ٚ٘

 ىػ.ٕٓٗٔكمراجعة صنلح  ؿ الشيخ،دار السبلـ،الرينض،ط األكلب 
سنف أبي داكد،ألبي داكد سميمنف بف األشعث السجستنني،تحقيؽ محمد  -ٛ٘

 ىػ .ٕ٘ٗٔالرينف ، بيركت ، ط الثننية ،  لكامو ،
سنف الدارقطني،لعمي بف لمر الدراقطني،تحقيؽ شعيا األرننءكط  -ٜ٘

 ىػ.ٕٗٗٔكجمنلة،مؤسسة الرسنلة،ط األكلب 
 البييقي،تحقيؽ حسف شمبي،السنف الكبرل،ألبي بكر أحمد الحسيف  -ٓٙ

 ىػ.ٕٔٗٔ،ط األكلب مؤسسة الرسنلة
 أحمد بف شعيا النسنئي، سنف النسنئي الصغرل،ألبي لبدالرحمف -ٔٙ

إشراؼ كمراجعة صنلح  ؿ الشيخ،دار السبلـ،الرينض،ط األكلب 
 ىػ.ٕٓٗٔ

، دار إحينء التراث  ىٔٓٗٔصحيح البخنرم بشرح الكرمنني، ط الثننية  -ٕٙ
 بيركت. –العربي 

 صحيح البخنرم،ألبي لبداهلل محمد بف إسمنليؿ البخنرم،دار السبلـ، -ٖٙ
 ىػ.ٜٔٗٔط الثننية  الرينض،

، مكتبة  ىٜٔٗٔح سنف أبي داكد، لمعبلمة األلبنني، ط األكلب صحي -ٗٙ
 الرينض. –المعنرؼ 

، مكتبة  ىٜٔٗٔصحيح سنف النسنئي، لمعبلمة األلبنني، ط األكلب  -٘ٙ
 الرينض. –التعنرؼ 

ألبي الحسيف مسمـ بف الحجنج،دار السبلـ،الرينض،ط  صحيح مسمـ، -ٙٙ
 ىػ.ٜٔٗٔاألكلب 

، المكتا  ىٓٔٗٔبنني، ط الثنلثة ضعيؼ سنف أبي داكد، لمعبلمة األل -ٚٙ
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 بيركت. –اإلسبلمي 
، مكتبة  ىٜٔٗٔضعيؼ سنف النسنئي، لمعبلمة األلبنني، ط األكلب  -ٛٙ

 الرينض. –المعنرؼ 
 فتنكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتنء،ترتيا أحمد الدكيش، -ٜٙ

 ىػ.ٕٗٗٔطبنلة مؤسسة العنكد الخيرية،ط األكلب 
لبخنرم، البف حجر العسقبلني، تحقيؽ: فتح البنرم، شرح صحيح ا -ٓٚ

،  ىٚٓٗٔمحمد فؤاد لبد البنقي كمحا الديف الخطيا، ط الثننية 
 القنىرل. –دار الرينف لمتراث 

فتح البينف في مقنصد القر ف، لصديؽ حسف خنف، لننية:إبراىيـ  -ٔٚ
 ىػ.ٕٓٗٔشمس الديف،دار الكتا العممية،بيركت،ط األكلب 

الركاية كالدراية مف لمـ التفسير، فتح القدير الجنمع بيف فني  -ٕٚ
 لبننف. –بيركت  –ـ، دار الكتا العممية ٜٜٗٔ/ ى٘ٔٗٔلمشككنني، 

 قتؿ المرتد إذا لـ يتا ، لبداهلل قندرم األىدؿ،المكتبة الشنممة. -ٖٚ
القنمكس المحيط، لمفيركز  بندم، تحقيؽ: حسنف لبد المننف، بيت  -ٗٚ

 لمنف. –األفكنر الدكلية 
مض التنػزيؿ كليكف األقنكيؿ في كجكه الكشنؼ لف حقنئؽ غكا -٘ٚ

،  ىٖٕٗٔالتأكيؿ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيحن، ط األكلب 
 بيركت. –دار المعرفة 

لبنا التأكيؿ في معنني التنػزيؿ "تفسير الخنزف"، لعبلء الديف البغدادم  -ٙٚ
، تحقيؽ: لبد السبلـ شنىيف،دار الكتا العممية،بيركت،ط  الخنزف
 .، ىٕ٘ٗٔاألكلب

 بيركت. –لسنف العرا، البف منظكر ط األكلب، دار صندر  -ٚٚ
 محنسف التأكيؿ، لمحمد جمنؿ الديف القنسمي، تحقيؽ:أحمد لمي، -ٛٚ
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 ىػ.ٕٗٗٔدار الحديث،القنىرل، كحمدم صبح،
المحرر الكجيز في تفسير الكتنا العزيز، البف لطية األندلسي، ط  -ٜٚ

 لبننف. –، دار ابف حـز  ىٖٕٗٔاألكلب 
د.خنلد المزيني،دار ابف الجكزم،الدمنـ،ط  بنا النزكؿ،المحرر في أس -ٓٛ

 ىػ.ٕٚٗٔاألكلب 
مختصر الصكالؽ المرسمة، البف القيـ، تحقيؽ: رضكاف رضكاف،  -ٔٛ

 مكة المكرمة. –المكتبة التجنرية، مصطفب أحمد البنز 
مسند اإلمنـ أحمد، تحقيؽ: شعيا األرنؤكط، ك خركف، ط  -ٕٛ

 ت.بيرك  –، مؤسسة الرسنلة  ىٜٕٗٔالثننية
المصنؼ في األحنديث كاآلثنر، البف أبي شيبة، تحقيؽ: حمد الجمعة  -ٖٛ

 الرينض. –، مكتبة الرشد  ىٕ٘ٗٔكمحمد المحيداف، ط األكلب 
المصنؼ، لمحنفظ أبي بكر لبد الرزاؽ الصنعنني، تحقيؽ: حبيا  -ٗٛ

 بيركت. –، المكتا اإلسبلمي  ىٖٓٗٔالرحمف األلظمي، ط الثننية 
 –لديف البغكم، ط األكلب، دار الكتا العممية معنلـ التنػزيؿ، لمحي ا -٘ٛ

 بيركت.
مكىـ التعنرض بيف القر ف كالسنة دراسة نظرية تطبيقية ، لبدالرحمف  -ٙٛ

 المحيميد ، رسنلة لممية .
الننسخ كالمنسكخ في القر ف العزيز كمن فيو مف الفرائض كالسنف، ألبي  -ٚٛ

نية لبيد القنسـ بف سبلـ، تحقيؽ: محمد المديفر، الطبعة الثن
 الرينض. –ـ، مكتبة الرشد ٜٜٚٔ/ ىٛٔٗٔ

الننسخ كالمنسكخ في القر ف الكريـ، البف العربي، تحقيؽ: لبد الكبير  -ٛٛ
العمكم، المممكة المغربية، كزارل األكقنؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 

 ـ.ٜٛٛٔ/ ىٛٓٗٔ
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الننسخ كالمنسكخ في كتنا اهلل لز كجؿ كاختبلؼ العممنء في ذلؾ،  -ٜٛ
ـ، ٜٜٔٔ/ ىٕٔٗٔمنف البلحـ، ط األكلب لمنحنس، تحقيؽ: سمي

 بيركت. –مؤسسة الرسنلة 
نزىة األليف النكاظر في لمـ الكجكه كالنظنئر، البف الجكزم، تحقيؽ:  -ٜٓ

 بيركت. –، مؤسسة الرسنلة  ىٚٓٗٔمحمد الراضي، ط الثنلثة 
النكت كالعيكف، ألبي الحسف المنكردم، تحقيؽ: السيد بف لبد  -ٜٔ

 ىػ.ٕٛٗٔمية،بيركت،ط الثننية، دار الكتا العم المقصكد
نكاسخ القر ف، البف الجكزم، تحقيؽ: محمد أشرؼ الممبنرم، الطبعة  -ٕٜ

 ـ، الجنمعة اإلسبلمية بنلمدينة المنكرل.ٜٗٛٔ/ ىٗٓٗٔاألكلب 
الكسيط في تفسير القر ف المجيد، لمكاحدم، تحقيؽ: لندؿ لبد  -ٖٜ

ـ، دار الكتا ٜٜٗٔ/ ى٘ٔٗٔالمكجكد ك خركف، الطبعة األكلب 
 بيركت. –لعممية ا

ىداية الحينرل في أجكبة الييكد كالنصنرل البف القيـ ، تحقيؽ محمد  -ٜٗ
 ق.ٙٔٗٔالشنـ ، ط االكلب  –الحنج ، دار القمـ 

  
 

  
 
  


