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 بإرشاداتهِ وزودين  الرسالة، إمتام سبيل يف وجهدهِ  وقتهِ  من منحين الذي هنار، بن نايف الدكتور مشريف

 درجته   يرفعَ  وأن اجلزاء خري عين جيزيه أن تعاىل اهلل فأدعو القيمة، ونصائحهِ  النرية وملحوظاتهِ  يدةِ السد

 أجزله، الشكر من فلهم ودعم، عون   من يل بذلوه ما على أساتذيت أيضاً  بالشكرِ  وأخص. شأنه   ويعلي
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 المقدمة

احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم على خري املرسلي حممد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه 

 أما بعد.. أمجعي،

ففي ظِل احلاِل الذي يعيشه  العامل  اإلسالمي اليوم، وتضارَب املواقف يف حتديِد طبيعِة العالقاِت 

الدوليِة اليت تقيمها الدولة  اإلسالمية  مع الدوِل غري اإلسالميِة أصبحت احلاجة  ماسٌة إىل دراسِة هذه 

ته م والتعامل  معهم. وألَن هذه الدراسة  متعلقٌة العالقاِت من حيث األطراِف الذين حيق  للمسلمي موادع

بالدولِة اإلسالميِة فالبد إذن من االعتماِد على األساِس املنشأ هلذه العالقات واملبي  ألحكامها، وهذا 

 للحياة، ومشلَ  متكامالً  شامالً  هلا نظاماً  قدمَ الذي هذه األمة،  دستورَ األساس  هو القرآن  الكرمي  الذي يعد  

، حيث  إن هذا النوع من العالقاِت خباصة بي املسلمي وغري املسلمي السياسيةِ  العالقاتِ  ا النظام  هذ

 املعاهدين تشوبه  بعض الشوائِب يف كثري  من كتب التفسري.

، ، وحفظ الكرامةِ ، واحلريةِ العدلِ  يف إقامةِ   القرآنِ منهجَ ومن هنا جاءت فكرة  البحِث الذي سيبي  

وذلك عند دراسِة اآلياِت املتعلقِة ،  مع املعاهديَن امللتزمي واألحكاِم املرتتبِة على عدِم االلتزاملعهدِ با والوفاءِ 

بي اإلمامي القرطيب  مقارنةٌ  وهي دراسةٌ باملعاهدين وما تتضمنه  من أحكام  يقوم  عليها أساس  العالقات، 
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 يف شأنِ  الواردةِ  لقرطيب وابن عاشور لآلياتِ َض كٌل من اكيف َتعرَّ   وابن عاشور، حيث ستبي الباحثة  

 املالكي، ولكن لكلِ  سباهبا، فكال املفسرين من املذهبِ أوالوفاق و  االختالفِ  املعاهدين، لبيان أوجهِ 

، يف القرآنيةِ  املوضوعاتِ  يف تناولِ  الفقهيةِ  على املقارباتِ  به عن غريه، فالقرطيب يعتمد   يتميز   منهما منهجٌ 

باالستعانِة كذلك بآلييت النسخ وداللة السياق  .اللغويةِ  على املقارباتِ  بن عاشور يعتمد  ا رَ الطاهأن حي 

ومدى أثِر اعتبارمِها يف ممارسِة العالقاِت الدوليِة للدولة اإلسالمية مع الدول غري املسلمة من خالل حماولة 

 البحث عن مدى تفاعل املفسرين مع هاتي األداتي.
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 وأسئلته:إشكالية البحث 

 جتيب هذه األطروحة عن جمموعة من األسئلة: 

 اختالف القرطيب وابن عاشور يف بيان أنواع املعاهدين؟ ما مدى -1

 اختالف القرطيب وابن عاشور يف بيان كيفية التعامل مع املعاهدين؟ ما مدى -2

 من املفسرين لداللة السياق يف تفسري آيات املعاهدين؟ ما مدى اعتبار كل   -3

 يل كل من املفسرين على آلية الناسخ واملنسوخ يف تفسري آيات املعاهدين؟ما مدى تعو  -4

 ما مدى التزام كل من املفسَرين يف تفسريمها آليات املعاهدين بنهجيهما؟  -5

 ما مدى توافق مقاربيت املفسَرين للخطاب القرآين؟  -6

 أسباب اختيار الموضوع:

ملة املعاهدين. وقد اختلفت أقوال املفسرين لقد وضع القرآن الكرمي منهجا للمسلمي يف كيفية معا

 :وهذا ما أدى إىل اختيار هذا املوضوع، باإلضافة لألسباب اآلتية يف فهم هذا املنهج تبعا حملددات كثرية،

تعرض الدين اإلسالمي لكثري من االِتامات اليت ترّوج لتصورات سلبية عن موقف القرآن  -1

 من األطراف الدولية األخرى.
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ملنهج الذي تتبعه الدول املسلمة يف عالقاِتا مع غريها من الدول، ومن عدم وضوح ا -2

الدول اليت يسمح هلا بأن تعقد معاهدات مع الدولة املسلمة ومن اليت ال يسمح هلا 

 مدة املعاهدات. كيفية تقديربذلك، و 

حماولة البحث عن مدى تفاعل املفسرين مع بعض أدوات التفسري مثل أدايت داللة السياق  -3

  النسخ. و 
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 أهمية البحث:

إن القرآن الكرمي بي موقف الدين اإلسالمي من املعاهدين، وذكر أنواعهم وكيفية التعامل معهم 

بنحو دقيق، إال أن األقوال تعددت، واألحكام اختلفت، وهذا ما أدى إىل تباين مواقف املسلمي من 

  املعاهدين، وهنا تكمن أمهية هذا البحث يف النقاط اآلتية:

شرف املوضوع الذي ركز عليه القرآن الكرمي يف أكثر من موضع، فقد اهتم لتنظيم  -1

العالقات السياسية بي املسلمي وغريهم، ومشوليته يف بيان أنواع املعاهدين وكيفية 

 معاملتهم.

حاجة األمة اإلسالمية إىل دراسة مثل هذه القضايا، فأمن الدولة املسلمة واستقرارها   -2

 ه من معاهدات مع غريها.مرتبط مبا تربم

تضمن القرآن الكرمي مناذج تطبيقية يف كيفية التعامل مع املعاهدين، مما يوضح الرؤية  -3

 القرآنية، لتتخذها الدولة املسلمة دستوراً يف التعامل مع املعاهدين.

، إنه حماولة لبيان أوجه االتفاق واالختالف يف أقوال املفسرين يف اآليات املرتبطة باملعاهدين -4

 هذه األقوال للوصول إىل منهج سليم يقوم على الرؤية القرآنية يف معاملتهم. فحصو 
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 أهداف البحث:

بيان مشولية القرآن الكرمي، حيث إنه نظم العالقات السياسية بي املسلمي وغريهم،  -1

 .ويدخل يف ذلك املعاهدات اليت تعقد بينهم

مع املعاهدين بأنواعهم، وعنايته  التأكيد على اهتمام القرآن يف بيان أحكام التعامل -2

 .الشديدة حبفظ احلقوق وبيان الواجبات

 التعرف على أوجه االختالف والوفاق بي املفسرين يف تناوهلما آليات املعاهدين. -3

 بيان األسباب اليت أدت إىل اختالف أقوال املفسرين يف تفسريمها آليات املعاهدين. -4

 فرضيات البحث:

 ف املقاربة له تأثري يف فهم اخلطاب القرآين.عامل الزمن وعامل اختال -1

 .إذا أعملنا آلييت النسخ وداللة السياق مقاربتا القرطيب وابن عاشور ال تتوافق مع الرؤية القرآنية -2

 حدود البحث:

 سيكون البحث حمدوداً من جهتي:

 .وتالياً ال تشمل عموم آيات القتال اآليات املرتبطة باملعاهدين حصراً  -1
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 .من حيث األصل قرطيب وابن عاشوروتفسريا ال -2

 الدراسات السابقة:

حقوق غير المسلمين في الدولة اإلسالمية وحمايتها الجزائية وتطبيقاتها في المملكة  -1

حبث لنيل  -إشراف زيد عبدالكرمي الزيد -إعداد فهد حممد املسعود العربية السعودية:

كلية   -اجلنائي اإلسالميختصص التشريع  -قسم العدالة اجلنائية -درجة املاجستري

 م.2003ه/ 1424 -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -الدراسات العليا

تضمنت هذه الدراسة سبعة فصول، يف املبحث الثالث من الفصل الثالث تناولت التعريف 

ة، باملعاهدين لغة واصطالحا، وأن مصطلح املعاهدة استعمل يف عقد الصلح واملوادعة واهلدنة واملسامل

وهي معان مرادفة لكلمة ميثاق، مث بينت األصل يف مشروعية املعاهدات من الكتاب والسنة، واآلثار 

املرتتبة على املعاهدات، كالوفاء بالعهد والتحرز من الغدر، ومتيزت املعاهدات بأهنا مؤقتة فهي إما موادعة 

هور الفقهاء ال يرون جواز مهادنة وإما مهادنة، ومنها ما هو بعوض أو بغري عوض، وبينت الدراسة أن مج

املشركي أكثر من عشر سني، لفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم، مث بينت نقض اهلدنة وما يرتتب عليه، 
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وبينت املصاحلة وجماالِتا، وما ينقضها، وما يرتتب على نقض العهد، ومعاهدات تتعلق حبسن اجلوار، أما 

 ناولت الدراسة حقوق املعاهدين يف عصمة دمائهم وأمواهلم. تفيف الفصل الرابع يف املبحث الثالث، 

أن تلك الدراسة ليست دراسة قرآنية مستقلة، فقد تناولت  ما مييز هذا البحث عن تلك الدراسة

املعاهدين بغض النظر عن أنواعهم، يف حي هذا البحث يعد دراسة قرآنية مستقلة يبي موقف القرآن من 

رنة بي مفسرين مها القرطيب وابن عاشور، يبحث أوجه االختالف والوفاق املعاهدين من خالل املقا

 وأسباهبما.

العالقات اإلنسانية مع غير المسلمين في ضوء التربية اإلسالمية وتطبيقاتها في  -2

حبث  -إشراف حممود كسناوي -إعداد حممد بن مطلق الشمري الواقع المعاصر:

جامعة أم  -كلية الرتبية  -ة اإلسالمية واملقارنةقسم الرتبي -تكميلي لنيل درجة الدكتوراه

 ه.1429 -اململكة العربية السعودية -القرى

تضمن البحث مخسة فصول، منها فصل متهيدي تناول اإلطار العام للدراسة، والدراسات السابقة، 

المية، يشتمل وكان الفصل األول بعنوان "مالمح العالقات اإلنسانية مع غري املسلمي يف ضوء الرتبية اإلس

على ثالثة مباحث: املبحث األول: اإلطار العام للعالقات اإلنسانية، املبحث الثاين موقف غري املسلمي 
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يف عالقاِتم اإلنسانية مع املسلمي، املبحث الثالث: اختالط املسلمي بغري املسلمي وإقامة عالقات 

للعالقات  ةأطر معزز  :صل الثاين فكان بعنوانإنسانية يف جمتمع واحد يف زمن البعثة احملمدية، أما الف

اإلنسانية مع غري املسلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية، تضمن أربعة مباحث، والفصل الثالث بعنوان: دعائم 

معززة للعالقات اإلنسانية مع غري املسلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية، اشتمل على تسعة مباحث، والفصل 

معززة للعالقات اإلنسانية مع غري املسلمي يف ضوء الرتبية اإلسالمية، اشتمل على الرابع بعنوان: حقوق 

أربعة مباحث، أما الفصل اخلامس بعنوان: ضوابط معززة للعالقات اإلنسانية مع غري املسلمي يف ضوء 

 الرتبية اإلسالمية، تضمن مخسة مباحث، مث اخلامتة ومجلة من النتائج والتوصيات.

ا البحث مع الدراسة السابقة يف بعض مضامينه حيث تضمن يف املبحث الثاين من قد يتشابه هذ

، واملستأمني، يالفصل األول، موقف غري املسلمي يف عالقاِتم اإلنسانية مع املسلمي من الذمي

ق واحملاربي، واملهادني، واحملايدين، وأيضا تضمن املطلب السابع من املبحث الثالث يف الفصل الرابع ح

إعطاء األمان واإلجارة واملوادعة والصلح مع غري املسلمي، وكذلك يف ضابط الوفاق بالعهود واملواثيق 

 وعدم اخليانة يف العالقات مع غري املسلمي.
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حمتوى هذه الدراسة، ولكن مثة فروق، فهذا البحث تفاصيل مل تتمكن الباحثة من االطالع على و 

 وازنةات املرتبطة باملعاهدين لبيان املوقف القرآين منهم، وذلك من خالل املدراسة قرآنية تعمد إىل حتليل اآلي

بي التفاسري، حيث خصص هذا البحث تفسريي القرطيب والطاهر ابن عاشور بالدراسة، لبيان أوجه 

، مع الرتكيز على آليتي، مها النسخ وداللة االختالف والوفاق يف تفسري هذه اآليات، وأسباب ذلك

 مدى اعتبار املفسرين هلما.السياق و 

إشراف  -إعداد وفاء حيدر شقور الوفاء في ضوء القرآن الكريم )دراسة موضوعية(: -3

كلية أصول   -قسم التفسري وعلوم القرآن -حبث لنيل درجة املاجستري -زكريا الزميلي

 م.2010ه/ 1431 -غزة-اجلامعة اإلسالمية -عمادة الدراسات العليا -الدين

اسة يف الفصل األول التعريف بالوفاء وأنواعه وأسسه، والفصل الثاين تضمن تضمنت هذه الدر 

الفرد واجملتمع  يفجماالت الوفاء يف القرآن، ومنها الوفاء بالعهود واملواثيق، والفصل الثالث تناول أثر الوفاء 

 والعالقات الدولية.

مطالبها العهود واملواثيق أن هذه الدراسة تناولت يف أحد  ما مييز هذا البحث عن تلك الدراسة

يف جانب العالقات الدولية بصورة عامة، دون بيان ألنواع املعاهدين يف القرآن، واألحكام املتعلقة هبم، 
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هذا البحث سيدرس املعاهدين يف القرآن، لبيان أنواعهم وكيفية التعامل معهم، باإلضافة إىل أهنا  يف حي

 عاشور.القرطيب وابن  يدراسة مقارنة بي تفسري 

 إعداد أ. د. ناصر العمر. العهد والميثاق في القرآن الكريم: -4

تضمن هذا البحث أربعة مباحث وخامتة، اشتمل املبحث األول على ما يتعلق مبعىن العهد 

وامليثاق، وورودمها يف القرآن الكرمي، وأحلق بأمثلة من ورود العهد وامليثاق يف السنة النبوية، يف هذه املبحث 

احث العهد وامليثاق يف اللغة، ومعانيهما يف القرآن، وبي أن العهد أعم من امليثاق، فالعهد يأيت ف البعرّ 

األسلوب القرآين يف عرض العهد وامليثاق،  أيضاً  ودرس .الوصية واألمر وغريمهاكملعان غري معىن امليثاق  

هذا املبحث على العهد وامليثاق ويف املبحث الثاين درس العهود واملواثيق اليت وردت يف القرآن، فاشتمل 

الذي أخذه اهلل على ذرية آدم، وعلى النبيي، وعلى بين إسرائيل، والعهود واملواثيق اليت جرت يف عهد 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وهي على نوعي: األول عهود ومواثيق باشرها الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

، الثاين: رسائل ومكاتبات بعثها الرسول صلى اهلل عليه ونركمع أصحاهبا، وهم الصحابة واليهود واملش

وسلم، وتضمنت بعض العهود واملواثيق لبعض القبائل اليت دخلت يف اإلسالم، ولبعض اليهود والنصارى 

العهد وامليثاق، وهي:  يوقبائل العرب، أما املبحث الثالث فقد درس فيه جماالت استعمال مصطلح
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 .خالق، العالقات الدولية، املعامالت، القضايا االجتماعية، اجلهاد يف سبيل اهللالعقيدة، العبادات، األ

وكان املبحث الرابع بعنوان الوفاء بالعهد وامليثاق، وتضمن حكم الوفاء بالعهد وامليثاق وآثار الوفاء هبما، 

 وآثار نقضهما.

العهد وامليثاق، وصنفت  أن الدراسة السابقة تناولت موضوع ما مييز هذا البحث عن تلك الدراسة

 هذا البحث يف حي، ذين مل يدخلوايف اإلسالم وال الداخلةالعرب و مشركي و نصارى و املعاهدين إىل يهود 

سيدرس املعاهدين يف القرآن، لبيان أنواعهم وكيفية التعامل معهم، حيث يقسمهم إىل معاهدين ملتزمي، 

 القرطيب وابن عاشور.  يدراسة مقارنة بي تفسري وغري ملتزمي وغري مأموني، باإلضافة إىل أنه 

 -مكتبة القدس -: د. عبدالكرمي زيدانأحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم -5

 م.1982هـ/ 1402 -2ط -بغداد

تتكون الدراسة السابقة من باب متهيدي وقسمي وخامتة، تناول الباب التمهيدي النظرة الشرعية 

تقسيم البشر وديارهم على أساس العقيدة اإلسالمية، فالناس: إما مسلم وإما غري اإلسالمية إىل العامل، و 

مسلم، والديار: إما ديار اسالم وإما دار حرب، وغري املسلمي يكونون يف دار اإلسالم على أساس عقد 

ببيان املركز  والشروط املتعلقة بذلك، مث ختم الباب ي واملستأمنيالذمة أو األمان املؤقت، فبي فيه الذمي
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القانوين للذميي واملستأمني من جهة متتعهم جبنسية دار اإلسالم أو عدم متتعهم هبا، والقسم األول تضمن 

أحكام الذميي واملستأمني يف عالقاِتم مع الدولة اإلسالمية، فبي فيه حقوقهم وواجباِتم، وكذلك الكالم 

أم كانت ضد األشخاص واألموال، وتناول أيضا  عن جرائمهم، سواء أكانت ضد أمن الدولة وسالمتها

عقوبات املسلمي بسبب جرائمهم ضد الذميي واملستأمني، والقسم الثاين تناول أحكامهم يف عالقاِتم 

 مع االفراد سواء أكانت عالقات أحوال شخصية أم عالقات مالية، ودور القضاء يف ذلك. 

بحث سيتناول غري املسلمي خارج الدولة أن هذا ال ما مييز هذا البحث عن تلك الدراسة

اإلسالمية، وعالقتهم مع الدولة اإلسالمية من حيث كوهنم معاهدين ملتزمي، أو غري ملتزمي أو غري 

الدارسة السابقة يف حي هذه مأموني، باإلضافة إىل أنه دراسة مقارنة بي تفسريي القرطيب وابن عاشور، 

 يف دار اإلسالم. اقتصرت على دراسة غري املسلمي 

  منهج البحث:

: من خالل تتبع تام لآليات املتعلقة باملعاهدين، وتتبع أقوال القرطيب المنهج االستقرائي -1

باملعاهدين، لبيان أوجه االختالف والوفاق،  ملتعلقةبن عاشور يف اآليات ااوالطاهر 

 واألسباب املؤدية إىل ذلك.
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إلمامي القرطيب وابن عاشور يف تفسريمها آليات ملقارنة بي امن خالل ا المنهج المقارن: -2

واملقارنة يف اآلليات اليت مت توظيفها من قبل اإلمامي يف تفسري آيات املعاهدين، 

 املعاهدين.

: من خالل حتليل بنية اآليات املتعلقة باملعاهدين والتعويل على التحليل المنهج التحليلي -3

تحليل مقاربات اإلمامي لتلك اآليات من خالل السياقي لآلية ونظرياِتا وكذلك القيام ب

  حتليل مناهج توظيفهما ألدايت السياق والنسخ.
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 هيكل البحث:

حيتوي البحث على مقدمة ومدخل منهجي يتضمن مبحثي، وثالثة فصول حتت كل فصل عدد 

.من املباحث يتفرع عنها عدد من املطالب، مث خامتة تتضمن ما توصل إليه البحث من نتائَج   وتوصيات 

 مدخل منهجي، وفيه مبحثان:

 التعريف باملعاهدة واملعاهدين لغة واصطالحاً.: األول املبحث

 املطلب األول: املعاهدة لغة واصطالحا.

 املطلب الثاين: املعاهدون لغة واصطالحا. 

 املبحث الثاين: املصطلحات ذات الصلة )املهادنة، الصلح، امليثاق(.

 هادنة وعالقتها باملعاهدة.املطلب األول: تعريف امل 

 املطلب الثاين: تعريف الصلح وعالقته باملعاهدة. 

 املطلب الثالث: تعريف امليثاق وعالقته باملعاهدة. 

 أنواع المعاهدين وأحكامهم بين تفسيري القرطبي وابن عاشور:: األول الفصل

  أنواع املعاهدين وأحكامهم يف ضوء تفسري القرطيب:: األول املبحث
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 ملطلب األول: املعاهدون امللتزمون وأحكامهم.ا 

 املعاهدون غري امللتزمي وأحكامهم. املطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: املعاهدون غري املأموني وأحكامهم. 

 .أنواع املعاهدين وأحكامهم يف ضوء تفسري ابن عاشور: الثاين املبحث

 املطلب األول: املعاهدون امللتزمون وأحكامهم.

 املعاهدون غري امللتزمي وأحكامهم. لب الثاين:املط 

 املطلب الثالث: املعاهدون غري املأموني وأحكامهم. 

 .المعاهدين آيات تفسير في القرطبي وابن عاشور بين منهجي مقارنة: الثاني الفصل

 .واملنسوخ الناسخ اعتبار مدى يف عاشور وابن القرطيب منهجي بي مقارنة األول: املبحث

 النسخ لغة واصطالحا. ب األول: تعريفاملطل

 وطرق معرفته. النسخ املطلب الثاين: شروط

 .القرطيب اإلمام عند الناسخ واملنسوخ مدى اعتبار: الثالث املطلب 

  .عاشور اإلمام ابن الناسخ واملنسوخ عند مدى اعتبار: الرابع املطلب 
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 .السياق داللة اعتبار مدى يف عاشور وابن القرطيب منهجي بي الثاين: مقارنة املبحث

 تعريف داللة السياق، وشروطها. املطلب األول:

 مدى اعتبار داللة السياق عند اإلمام القرطيب.: الثاين املطلب 

 املطلب الثالث: مدى اعتبار داللة السياق عند اإلمام ابن عاشور. 

 ص القرآن.الفصل الثالث: قراءه تقيمية لمقاربتي القرطبي وابن عاشور في ضوء نصو 

 املبحث األول: آيات املعاهدين يف ضوء آلييت النسخ وداللة السياق.

 املطلب األول: آيات املعاهدين يف ضوء آلية النسخ.

 املطلب الثاين: آيات املعاهدين يف ضوء آلية داللة السياق. 

 املبحث الثاين: مقارنة بي مدى التزام القرطيب وابن عاشور يف اعتبار آلية النسخ.

 املطلب األول: مدى التزام القرطيب مبنهجه املعتمد يف آلية النسخ. 

 املطلب الثاين: مدى التزام ابن عاشور مبنهجه املعتمد يف آلية النسخ. 

 املبحث الثالث: مقارنة بي مدى التزام القرطيب وابن عاشور يف اعتبار آلية داللة السياق.

 املعتمد يف آلية داللة السياق. املطلب األول: مدى التزام القرطيب مبنهجه 
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 املطلب الثاين: مدى التزام ابن عاشور مبنهجه املعتمد يف آلية داللة السياق. 

 املبحث الرابع: مقارنة يف مدى توافق مقاربيت القرطيب وابن عاشور للخطاب القرآين.

 املطلب األول: مدى موافقة مقاربة القرطيب للخطاب القرآين. 

 مدى موافقة مقاربة ابن عاشور للخطاب القرآين.املطلب الثاين:  

 .الخاتمة

 النتائج.
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 مدخل منهجي: 

ي عىن هذا املدخل بتعريف مفهوم املعاهدة لغة واصطالحا من جانبي عند الفقهاء واملفسرين، مبيناً 

مليثاق، كذلك العالقة بي مفهوم املعاهدة واملصطلحات األخرى اليت أطلقت عليها كاملهادنة والصلح وا

 أي هل هذه املفاهيم مرتادفة أم لكل منها جماله اخلاص؟

 التعريف بالمعاهدة والمعاهدين لغة واصطالحا .: األول المبحث

 يعرف هذا املبحث املعاهدة لغًة واصطالحا واملعاهدين كذلك.

روده يف وقبل البدء بتعريف املعاهدة تشري الباحثة أوالً إىل لفظ العهد ومشتقاته من حيث عدد و  

 القرآن الكرمي واملراد به.

فقد ورد لفظ العهد يف القرآن الكرمي مخٌس وعشرون مرًة منها سبعة عشر فيما يتعلق بالعهد بي 

 من تبقى وماالعبد وربه، وأربعة هي حمل البحث فقد تضمن العهد معىن املعاهدة اليت هي التزام سياسي، 

 .سياسي التزام هي حيث من املعاهدة معىن سياقتها حتتمل ال حيث العباد، بي املعامالت باب
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 المطلب األول: المعاهدة لغة واصطالحا.

 أوال: المعاهدة لغة :

: وقد (1")"الـم عاَهَدة  من الَعْهدالفارابي:  فيما يتعلق بالتعريف اللغوي لكلمة "املعاهدة"، فقد قال

 صاحبك بشيء، ومنه اشتق الَعْهد  الذي ي ْكَتب  الَعْهد : الوصية والتقدم إىلالفراهيدي بـقوله " عرّفها

لِلو الِة، وجيمع على ع هود ، والَعْهد : اَلمْوِثق ومجع ه ع ه ود، والتعاهد االحتفاظ بالشيء، وإحداث العهد 

 .(2)به، وكذلك التعهد واالعتهاد"

ألمان، واليمي، إىل ما قرره الفراهيدي عدة معان  لـلعهد مثل: "الَعْهد : ا الجوهريوقد أضاف 

 .(3)والذمة"، وذكر كذلك أن التَـَعه د  يعين: "التحفظ بالشيء وجتديد الَعْهِد به"

                                                           

، حتقيق: أمحد خمتار )جممع اللغة العربية: القاهرة، )د. ط( معجم ديوان األدبالفارايب، إسحاق بن إبراهيم، (1) 
 .383، ص 2م( ج2003

، 1عبد احلميد هنداوي )بريوت: دار الكتب العلمية، ط ، حتقيق: كتاب العينالفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  (2)
 . 245 -244، ص 3م( ج2003هـ/ 1424

حتقيق: أمحد عبد الغفور )بريوت: دار العلم  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،( اجلوهري، إمساعيل بن محاد، 3)
 .516 -515، ص 2م( ج1990، 4للماليي، ط 
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معاين أخرى للعهد مل يتطرق إهليا ال الفراهيدي وال اجلوهري وهي:  ابن منظوروكذلك أضاف 

 . (1)"الوفاء، احلفاظ ورعاية احلرمة، الزمان"

معاين أخرى هي: "الضَّمان ، واْستَـْعَهَد من صاحبه: اْشتَـَرَط  الفيروزآباديوزاد على تلك املعاين 

 .(2)عليه، وكتب عليه عهده، وفالناً من نفسه: َضمََّنه َحواِدث نـَْفِسه"

إذن املعاهدة يف اللغة تأيت مبعىن: الوصية، املوثق، االحتفاظ بالشيء، األمانة، اليمي، الذمة،  

 ن.الوفاء، رعاية احلرمة، الزمان والضما

 .اءالفقهفي اصطالح  ةالمعاهدثانيا: 

 مدلول املعاهدة عند الفقهاء هو كاآليت:

                                                           

، ص 3ه( ج 1300، 1)دار صادر: بريوت، ط لسان العرب يقي املصري،ابن منظور، حممد بن مكرم األفر  (1)
311- 315. 

ه/ 1426، 8)مؤسسة الرسالة: بريوت، ط  حتقيق: حممد نعيم ،، القاموس المحيطالفريوزآبادي، حممد بن يعقوب(2) 
 .303ص  م(2005
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، (1)فاملعاهدة مبعىن املوادعة القول بالتماهي بي مصطلحي املعاهدة واملوادعة. إىلاألحناف  ذهب -

ال فال وهي ترك القتال أو تأخريه مدة، مبال أو بغري مال يأخذه املسلمون، وإن اضطر املسلمون لدفع امل

 السرخسي.كما يرى (2)بأس 

 َواْلم ْشرِك ونَ  اْلم ْسِلم ونَ  تـََوادَعَ  َوِإَذاوقد أكد السرخسي على ضرورة تعيي مدة املعاهدة حيث قال: "

 .(3)"مَيَْتد   َعْقدٌ  َهَذا أِلَنَّ  ِكَتابًا؛  ِبَذِلكَ  َيْكت ب وا َأنْ  هَل مْ  يـَْنَبِغي فَِإنَّه   َمْعل وَمةً  ِسِنيَ 

ا نلحظ ملحظًا آخر يف هذا التعريف وهو أنه ليس من شرط حتقق مفهوم املعاهدة وجود كم

 العوض على املعاهدة فقد يكون بعوض وقد يكون بغري عوض.

وأضاف السرخسي نقطة مهمة، وهي أن العوض ال إشكال يف كونه من املسلمي لكن قيد ذلك 

 حبال االضطرار.

                                                           

ي )دار الكتب العلمية: بريوت، ، حتقيق: حممد حسن الشافعشرح كتاب السير الكبيرالسرخسي، حممد بن أمحد، ( 1)
 .64، ص 5م( ج1997هـ/ 1417، 1ط

 .4-3، ص 5السرخسي، املصدر ذاته، ج  (2)
 .62، ص 5السرخسي املصدر ذاته، ج )3)
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دة أنه قد ذكر عنصرًا آخر من عناصر املعاهدة وهو وكذلك نالحظ من خالل تعريفه للمعاه

الطرف اآلخر املتمثل يف املشركي وأهل البغي، حيث قال: "وإذا خاف املسلمون املشركي فطلبوا 

 .(2)، وقوله يف أهل البغي: "وكذلك ال بأس مبوادعة أهل البغي ملا بينا"(1)موادعتهم"

اهدة والصلح على ترك القتال، يقال توادع الفريقان؛ بقوله: "املوادعة وهي املع الكاسانيوعرفها 

أي تعاهدا على أال يغزو كل واحد منهم صاحبه"، وأضاف أن "املوادعة تسمى أيضا املهادنة، واملوادعة، 

عقد يتضمن مصاحلة  وشرعا:واملعاهدة واملساملة: مشتقة من اهلدن، وهو السكون، ومعناها: املصاحلة، 

 .(3)حلرب على ترك القتال مدة مؤقتة"اإلمام أو نائبة أهل ا

 -جند الكاساين هنا يـ َعّرف املعاهدة باملهادنة واملصاحلة، وقد بّي الطرف اآلخر وهم أهل احلرب

، وجعلها مؤقتة، وهو كالسرخسي ال جّيوزها إال عند الضرورة لقوله: "وشرطها: الضرورة وهي -مشركي

                                                           

 .4، ص 5، ج، شرح كتاب السير الكبيرالسرخسي( 1)
 السرخسي، املكان نفسه.( 2)
، حتقيق: علي معوض وعادل ع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائالكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي،  (3)

 .420-419، ص 9م( ج2003هـ/ 1424، 2املوجود )دار الكتب العلمية: بريوت، ط
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ضعف، وبالكفرة قوة اجملاوزة إىل قوم آخرين، فال جتوز عند  ضرورة استعداد القتال، بأن كان باملسلمي

 .(1)عدم الضرورة، ألن املوادعة ترك القتال املفروض فال جيوز"

 ومن المالكية: -

: "وسئل أصبغ عن الوايل ينزع من مجاعة املسلمي وهو يف حصن من حصون ابن رشد الجد قال

ى املسلمي فهل حَيْر م وَن بذلك الصلح على اإلسالم. املسلمي فيصاحل العدو الذي يلونه ويستمد هبم عل

قال: أما ما مل يـ َغيـ ر وا بعد  معاهَدَته إياهم وأمسكوا فال أرى أن ي ْسَتَحل وا، وأما إذا عابوا وأعاروا هلواء ما 

ئذ أن يكونوا بينه وبينهم فقاتلوا املسلمي هبذا الوجه فأرى أن يـ َقاتَلوا وأن ي ْسَتَحل وا فأرى أمرهم حين

، ألن هذه ليست معاهدة، إنما المعاهدة اإلمساك فإن لم كاللصوص ه ْم وه و ويكونون ناقضي

 .(2) "يُْمِسُكوا ُقوتِلوا

نستخلص من قول ابن رشد اجلد أن املعاهدة هي اإلمساك عن القتال حبسب تعبريه، دون تقييد 

 هذا اإلمساك مبدة حمددة.

                                                           

 .420، ص 9، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، ( 1)
، 2رب اإلسالمي: بريوت، ط، حتقيق: حممد حجي )دار الغ، البيان والتحصيلابن رشد اجلد، أبو الوليد القرطيب (2)

 .87، ص 3م( ج1988هـ/ 1408
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 .(1)و املعاهدة تأمي حريب ينزل بنا ألمر ينصرف بانقضائه": "االستئمان وهالحطابوقال 

نالحظ هنا أن احلطاب جعل املعاهدة كاألمان، وقد حدد الطرف اآلخر بأنه احلريب، لكنه قيده 

 باإلقامة يف دار اإلسالم.

وألن العهد أعم من األمان، حبسب ما جاء يف اللغة، فإن بعض الفقهاء فـَّرق بي العهد واألمان، 

أشاروا إىل أن العهد يشمل األمان كما يشمل الذمة أيضا، ومنهم ابن القيم فقد قال: "املستأمن هو و 

الذي يقدم بالد املسلمي من غري استيطان هلا، وهؤالء أربعة أقسام: رسل، جتار، ومستجريون حىت يعرض 

وطالبوا حاجة من زيارة أو  عليهم اإلسالم والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إىل بالدهم،

، بذلك يكون ما قاله احلطاب هو (2)غريها، وحكم هؤالء أال يهاجروا، وال يقتلوا، وال تؤخذ منهم اجلزية"

 عهد أمان.

 ومن الشافعية: -

                                                           

، )دار مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، املغريب املالكي عبدالرمحن بن حممد بن حممداحلطاب،  (1)
 .167، ص 4م( ج2010ه/ 1431، 1الرضوان: نواكشوط، ط

: يوسف البكري وشاكر العاروري )رمادي: الدمام، ، حتقيقأحكام أهل الذمة، اجلوزية بكر أيب بن حممد ( ابن القيم،2)
 .874م( ص 1997ه/ 1418، 1ط 
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: "العهد: هو أن جيعل ملن دخل من املشركي إىل دار اإلسالم أمان إىل مدة مقدرة الماورديقال 

 .(1)أن تبلغ سنة، وفيما بي أربعة أشهر وسنة قوالن" بأربعة أشهر، وال جيوز

واملاوردي أيضا وقع فيما وقع به احلطاب، فقد حصر مفهوم العهد باألمان، إال أنه قيده مبدة خمتلف 

 فيها بي قولي: األول: أربعة أشهر، والثاين: عدم بلوغ السنة.

 ومن الحنابلة: -

ك القتال مدة معلومة الزمة، وتسمى: م هاَدنًة، وم واَدعًة، : "عقد إمام أو نائبة على تر المرداويقال 

 .(2)وم عاَهدًة، ومساملة"

نلحظ من تعريف املرداوي إنه جيعل املعاهدة واملهادنة واملساملة واملوادعة ألفاظاً مرتادفة تفيد معىًن 

 واحًدا، إال أنه جعل هلا مدة معلومة. 

                                                           

، حتقيق: علي معوض وعادل املوجود )دار الكتب الحاوي الكبير، البصري حبيب بن حممد بن علياملاوردي،  (1)
 .296، ص 14، ج1م( ط 1994ه/ 1414، 1العلمية: بريوت، ط 

، حتقيق: ناصر التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع احلنبلي، السعدي أمحد بن سليمان بن علي ( املرداوي،2)
 .208م( ص 2004ه/ 1425، 1سالمة )مكتبة الرشد: الرياض، ط
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ربعة يف معىن املعاهدة، يتبي لنا عدم اتفاقهم على عرض بعض أقوال الفقهاء من املذاهب األ بعد

مفهوم واحد للمعاهدة، باإلضافة إىل عدم تفريقهم بي مصطلحات املعاهدة واملهادنة والصلح، فلم 

يقيدوها مبن هو يف دار اإلسالم، إال أن مجاعة منهم جعلوها مبعىن آخر وهو االستئمان كاحلطاب، ومنهم 

 اهدة مرتبطة مبن هو يف دار اإلسالم، كاحلطاب واملاوردي.من حصرها، بأن جعل املع

ولكن من خالل حتليل أقوال الفقهاء يف املعاهدة، وبعد أن استبعدنا تعريف احلطاب واملاوردي 

المعاهدة عند الفقهاء هي: عقد إمام أو نائبه مع أهل  لألسباب اليت ذكرت سابقا، ميكن القول إن

يزوهنا إال عند ضعف املسلمي، ومنهم الكاساينقتة، الحرب على ترك القتال مدة مؤ   . (1)إال أهنم ال جيِ 

ولذلك احتاج البحث لدراسة هذه املصطلحات، واملوازنة بينها وبي مفهوم املعاهدة، وهو ما 

 سنجده يف املبحث الثاين. 

 

 

 

                                                           

 . 420، ص 9، ج بدائع الصنائعالكاساين،  (1)
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 المفسرين. في اصطالح المعاهدة ثالثا:

 .(1)لى عدم احملاربة واملظاهرة العهد ع: إىل أن املعاهدة هيالطبري  ذهب

اكتفى الطربي ببيان اهلدف من املعاهدة، وذلك حبسب ورودها يف سياق اآلية اليت تضمنت 

احلديث عن العهد، ومل يتطرق لعنصر الطرف اآلخر وال عنصر املدة، ولكن يف موضع آخر بي ذلك 

 ين ىن من خن حن جن ُّٱٱٱبسبب السياق الذي ترد فيه املعاهدة وهو قوله تعاىل:

فقد جاء هذا التوقيت  ،]2 – 1التوبة: [ َّىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

بعد ذكر املعاهدة اليت بي الرسول صلى اهلل عليه وسلم واملشركي، ومن خالل هذا السياق أشار أن 

 فالطربي من الذين يقولون بأن آية األشهر احلرم َنسخت آية السلم، فقد قال: املعاهدة مؤقتة مبدة معينة،

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ :قوله ماوأ"

  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب

                                                           

، 1هرة، طحتقيق: عبداهلل الرتكي )دار هجر: القا جامع البيان عن تأويل آي القرآن،حممد بن جرير، الطربي،  (1)
 .235، ص 11م( ج2001ه/ 1422
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 لكم اْسَتْسلم إذا: يقول   فإنه ،]90النساء: [ َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

: أي ، َّ  حض جض مص خص حص مس خسُّٱلكم،  منهم صلًحا ِصَفتهم، وَصف الذين املنافقون هؤالء

 منه بإباحة   سباء، غنيمة أو أو قتل إىل طريًقا ونسائهم وذراريهم وأمواهلم أنفسهم على لكم اهلل جَيَْعل فلم

، وال لكم ذلك  واليت اآلية هذه حكم مجيع اهلل نسخ خري، مث سبيل إال ذلك يف هلم تعرَّضوا فال إْذن 

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱبقوله:  بعدها

 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 مل خل ٱُّٱ لطربي يف قوله تعاىل:وقول ا"، ]5التوبة: [ َّ  خص حص مس خس حس جسمخ

 جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

 أنّ : ذكره تعاىل قال: "يقول، ]7التوبة: [ َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه

 رسوله، وعند اهلل عند وذمة عهدٌ  برهبم للمشركي يكون معىن، وبأي   ورسوله، باهلل املؤمنون أيها يكون

 على الواجب وأن هلم، عهد ال: معناه وإمنا البالد؟ يف صرفونيت آمني أجله من ويرتكوا به، هلم يوفّ 
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 أمرَ  ثناؤه جل اهلل فإن منهم، احلرام املسجد عند العهد أعطوا الذين إال وجدوهم، حيث قتلهم املؤمني

 .(1)مستقيمي" للمؤمني عليه داموا ما عليه، هلم واالستقامة بعهدهم، هلم بالوفاء املؤمني

الطربي، حيمل املراد من االستقامة على العهد ليس الدوام مطلقا، إمنا الدوام  حبسب ما ذهب إليه

 يق ىقٱُّٱعلى العهد املتفق عليه لوقت معي حبسب ما أشارت إليه اآلية يف أوهلا وهو قوله تعاىل: 

 ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

الطرف اآلخر، إن مل يشوب هذا العهد اخرتاقات من ، ]4التوبة: [ َّ ىي ني مي زي ري

 فبحسب هذا الفهم تكون املعاهدة ملدة معلومة غري دائمة.

  ىنُّلكن يشكل على هذا الرأي أن اآلية غري صرحية بذلك، بل العكس أوىل، إذ اآلية تقول 

 فنسبت املدة إىل الطرف اآلخر ليس إىل املعاهدة وال إىل املسلمي. َّٱين

 عنصران جوهريان: ويتبي مما سبق أن املعاهدة عند الطربي فيها

                                                           

 .350-349، ص 11، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
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 االتفاق على ترك القتال. -1

 أن يكون مؤقتا. -2

 .(1)"الـم واثقة: املعاهدة" وقد ذهب القرطبي إلى أن:

هنا جند أن القرطيب أوجز قوله، فلم يفسر املعاهدة بألفاظ أخرى واكتفى بأهنا املواثقة، لكنه 

ية من سورة التوبة يشري إىل الطرف كالطربي من حيث اشرتط )التوقيت( فعند تفسري اآلية األوىل والثان

 اآلخر وهم املشركون وأن املعاهدة مؤقتة بأجل معي.

وقوله يف آيات األشهر احلرم إهنا حمكمة ال ناسخة وال منسوخة، وقوله يف االستقامة على العهد 

 . (2)هو: "أي: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا هلم على مثل ذلك"

 املعاهدة وامليثاق سيدرسها املطلب الثالث من املبحث الثاين إن شاء اهلل.  وطبيعة العالقة بي

 .(3)"التزامهم بأن ال يعينوا عليه عدوا" في حين قال الطاهر ابن عاشور إن المعاهدة تعني:

                                                           

، حتقيق: عبداهلل الرتكي )دار عامل الكتب: الرياض، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر،  (1)
 .371، ص 1م( ج2013ه/ 1434)د. ط(، 

 .118، 110، ص 10، ج حكام القرآنالجامع أل، القرطيب (2)
 .48، ص 10م( ج1984)الدار التونسية للنشر: تونس، )د. ط(،  التحرير والتنوير ابن عاشور، حممد الطاهر،( 3)
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واملالحظ على تعريف املعاهدة عند ابن عاشور أنه ليس تعريفًا لعموم املعاهدة، وإمنا تعريف 

سياق ورودها يف القرآن، فألن اآلية نصت على عدم إعانة اآلخرين فقد ضمنها ابن  للمعاهدة حبسب

 عاشور يف حد املعاهدة.

وقول الطاهر بن عاشور يف آية األشهر احلرم: "وهذه اآلية نسخت آيات املوادعة واملعاهدة، وقد 

 .(1)ة"عمت اآلية مجيع املشركي وعمت البقاع إال ما خصصته األدلة من الكتاب والسن

وقد أشار يف تفسريه لآلية اليت سبقت هذه اآلية أن املشركي الذين عاهدهم النيب صلى اهلل عليه  

 .(2)وسلم ومل ينقضوا عهده ال تشملهم الرباءة من العهد

 خي حي جييه  ىه مه  جه   ينٱُّ"وقوله يف آية االستقامة على العهد هو: 

قدير إال الذين عاهدمت عند املسجد ، تفريع على االستثناء، فالت]7التوبة: [ َّ يي  ىي مي

                                                           

 .115، ص 10ج  ،التحرير والتنوير ابن عاشور، (1)
 .113، ص 10، ج املصدر ذاتهابن عاشور،  (2)
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احلرام فاستقيموا هلم ما استقاموا لكم، أي ما داموا مستقيمي لكم، والظاهر أن استثناء هؤالء ألن 

 . (1)لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند املسجد احلرام حول الكعبة"

بعض هذه اآليات،  نالحظ أن املفسرين هنا يذهبون إىل قول واحد، وإن اختلفوا يف أمر النسخ يف

 فهم يرون أن االستقامة على العهد مرتبطة باستقامة الطرف اآلخر.

 . (2)عقد العهد بي فريقي على شروط يلتزموهنا"وأخيرا رأى الزحيلي أن المعاهدة هي: "

املالحظ على هذا التعريف أنه مل حيدد نوع املعاَهدين، لكنَّ سياق اآلية حيددهم وهم املسلمون 

ون، أما عنصر الزمن فتفسريه لآلية األوىل والثانية من سورة التوبة أشار إىل أن العهد له مدة معينة واملشرك

(3). 

وقال الزحيلي يف آية االستقامة على العهد: "فهؤالء حكمهم أهنم ما استقاموا لكم فاستقيموا 

ال عهد له فقاتلوه حيث  هلم، أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم، فأقيموا هلم على مثل ذلك، فأما من

                                                           

 .122، ص 10، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
م( 2009ه/ 1430، 10)دار الفكر: دمشق، ط التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبة،  (2)

 .445، ص 10ج 
 .446، ص 5، ج املصدر ذاتهالزحيلي،  (3)
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غري أن الكالم  ]4التوبة: [ َّٱٰىين  ىن نن من زن ٱُّوجدمتوه إال أن يتوب، وهو كقوله: 

هنا مطلق، واآلية النظري مقيدة، وأعيد ذكرهم هنا لبيان أنه جيب أن تكون االستقامة على العهد مرعية 

 .(1)من الطرفي املتعاقدين إىل هناية املدة، وأما غريهم فينبذ عهدهم"

 إذن نفهم من قول الزحيلي أن املعاهدة معينة املدة، واالستقامة مطلوبة من الطرفي.

بقوله: "ما يتفق طرفان من الناس على التزامه بينهما ملصلحتهما  الزحيلي العهدوقد عرف 

 .(2)املشرتكة"

 ومن المفسرين من عرف العهد ولم يتطرق لتعريف المعاهدة، ومنهم: 

ل: "العهد: كل ما تقلده اإلنسان من قول أو فعل أو مودة، إذا كانت هذه فقد قا ابن عطية،

 .(3)األشياء على طريق الرب فهو عهد ينبغي رعيه وحفظه"

                                                           

 .465، ص 5، ج التفسير المنيرالزحيلي،  (1)
 .464، ص 5الزحيلي، املصدر ذاته، ج  (2)
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  احملاريب، األندلسي متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد ابن عطية،  (3)

 .369، ص5م( ج2001هـ/ 1422، 1، حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف )دار الكتب العلمية: بريوت، طالعزيز
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جعل ابن عطية العهد أمرًا يقوم به اإلنسان حيتمل أن يكون للنفس أو للغري، فلم يقيده بوجود 

 هو طريق الرب.طرف آخر، ولكن قيد حفظه ورعايته باهلدف املرجو منه و 

: "العهد ما يتفق رجالن أو فريقان من الناس على التزامه بينهما ملصلحتهما وقال رشيد رضا

، وأكمل على ما سبق من التفريق بي العهد وبعض املصطلحات املقاربة له، ولكن مت تأخريه (1)املشرتكة"

 إىل مبحثه اخلاص به.

، أفراد أو مجاعات، إال أن املعاهدة يشرتط هنا نلحظ أن مفهوم العهد يشرتط فيه وجود طرفي

 أن يتوالها اإلمام أو من ينوب عنه، وجيب فيه االلتزام، واملصلحة فيه حمققة للطرفي.

يف العهد هو: "االلتزام للغري مبعاملة التزامًا ال يفرط فيه املعاهد حىت  وقول الطاهر ابن عاشور

 .(3)لوعد املوثق بإظهار العزم على حتقيقه من ميي أو تأكيد"، وقال أيضا العهد هو: "ا(2)يفسخاه بينهما"

َعّرَف هنا الطاهر بن عاشور العهد بتعريفي، األول هو االلتزام، وهو موافق لبعض ما ذهب إليه 

املفسرون، يف حي َضمن التعريف الثاين معىن امليثاق، وذلك بقوله: "الوعد املوثق"، وأيضا ربطه باليمي 

                                                           

ه/ 1366، 2لقاهرة، ط )دار املنار: اتفسير القرآن الحكيم الشهير بـ )تفسير المنار( رشيد رضا، حممد،   (1)
 .222، ص 10م( ج 1974

 .453، ص 1ج  ،التحرير والتنويرابن عاشور،   (2)
 .125، ص 13ابن عاشور، املصدر ذاته، ج (3)
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 يه ىه ٱُّٱهو بذلك جعله مرادفا للميثاق، إال أنه قال هبذا من خالل تفسريه لقوله تعاىل: والتأكيد، و 

 . ]20الرعد: [ َّ يي  ىي مي خي حي جي

 بعد استعراض أقوال املفسرين يف تفسري املعاهدة والعهد تتضح لنا النتائج اآلتية: إذن و 

يات اليت تتحدث عن هذا إن تعريف املعاهدة عند املفسرين كان مبنيًا على تفسريهم لآل أوال:

 الشأن، وكان التعريف أكثر وضوحاً عند املتأخرين منهم.

 إن تعريف املفسرين للعهد ميكن أن يفهم منه تعريف املعاهدة عندهم. ثانيا:

"عقد العهد بين وميكن اختيار تعريف الزحيلىي للمعاهدة ألنه أكثر وضوحا واختصارا، وهو: 

 .(1)فريقين على شروط يلتزمونها"

 المعاهدة وبعد هذه املقارنة واملوازنة بي الفقهاء واملفسرين ميكن اخلروج من ذلك كله بتعريف

 اتفاق سياسي ملزم بين طرفين لمدة معلومة.بأهنا: 

 

                                                           

 .445، ص 10، ج التفسير المنير( الزحيلي، 1)
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 شرح التعريف:

 احرتازا من االتفاقات األخرى اليت تربم يف جماالت غري اجملال السياسي. اتفاق سياسي:

عقود اجلائزة اليت حيق اخلروج منها دون إعالمهم، بل هو ملزم لطريف أي أنه ليس من ال ملزم:

 املعاهدة.  

 للخروج هبا من أن تكون مطلقة. لمدة معلومة: 

بعد هذا العرض ألقوال الفقهاء واملفسرين يف املعاهدة، وقد تبي لنا سابقا عدم تفريق الفقهاء بي 

سرين من مل يفرق بي العهد وامليثاق، توجب على هذا مصطلح املعاهدة والصلح واهلدنة، وكذلك من املف

البحث دراسة هذه املصطلحات لبيان العالقة اليت جتمعها مع مصطلح املعاهدة، وهذه الدراسة حملها 

  املبحث الثاين إن شاء اهلل.
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 المطلب الثاني: المعاهدون لغة واصطالحا.

 أوال: المعاهدون لغة: 

ابن ، حبسب ما نص عليه (1)املعاَهد فهو "من كان بينك وبينه عهد"عرفنا الَعْهد يف اللغة، أما 

، وأضاف إليه "أنه أكثر ما يطلق يف احلديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غريهم من الكفار منظور

 .(2)إذا صوحلوا على ترك احلرب مدة ما"

ابن سب ما ذكره ويبدو أنه إذا كان هناك طرف تكثر معاهدته فإنه يطلق عليه اسم "عهيد" حب

ْعَهد مثل ذلك، ومجعه َمعاهد، وعهيدك: الذي  فارس
َ
فقد قال: "العهيد: الشيء الذي قدم عهد ه، وامل

  .(3)ي عاِهدك وت عاِهد ه"

  

                                                           

 .313، ص 3، ج لسان العرب( ابن منظور، 1)
 ( ابن منظور، املكان نفسه.2)
م(، 1979هـ/ 1399(، )د. ط)عمان: دار الفكر،  معجم مقاييس اللغةسي أمحد ابن زكريا، أبو احلابن فارس،  (3)

  .168، ص 4ج
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 ثانيا: المعاَهد في االصطالح:

َعاَهد : الذ ّمي  ألنه م َعاَهٌد وم باَيٌع على ما عليه من إعطاء اعرفه الفراهيدي قال: 
 
جلزية والكف  "امل

 .(1)عنه، وهم أهل الَعْهِد، فإذا أسلم ذهب عنه اسم املعاَهد"

 جينح إىل التعميم ليشملالراغب األصفهاني  جند، املعاهد ذميا حصراً الفراهيدي وبينما جعل 

الكافر الذي يدخل يف عهد املسلمي، فقد قال: "واملعاهد يف عرف الشرع خيتص مبن يدخل من الكفار 

ال ي قتل  مؤمن بكافر وال ذو عهد يف »ملسلمي، وكذلك ذو العهد، قال صلى اهلل عليه وسلم: يف عهد ا

 .  (3)"(2)«عهده

 .(4)وقال السمي احلليب: "قد غلب املعاهد على من دخل دار اإلسالم بأمان التجارة وحنوها"

                                                           

 .245، ص 3، جكتاب العينالفراهيدي،  (1)
(، وقال: 959، رقم )268، ص 2ج  ، مسند علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه،المسند ،أخرجه ابن حنبل (2)

 غري أيب حسان األعرج، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وروايته عن علي صحيح لغريه، رجاله ثقات رجال الشيخي
، شرح صحيح البخاري فتح الباري، ابن حجر، أمحد بن علي، مرسلة، ومع ذلك َحسن سنده احلافظ يف الفتح

م( كتاب الديات، باب ال 2001ه/ 1421، 1حتقيق: عبدالقادر احلمد، )مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض، ط
 (.6915، رقم )272، ص 12مسلم بكافر، ج  يقتل

حتقيق: مصطفى العدوي )مكتبة فياض: ، مفردات ألفاظ القرآن احلسي بن حممد بن املفضل، الراغب األصفهاين، (3)
 . 446ص  م(2009ه/ 1430 ،1طاملنصورة، 

)دار الكتب العلمية:  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ أمحد بن يوسف بن عبدالدائم، السمي احلليب، )4)
 .135، ص3م( ج1996ه/1417، 1بريوت، ط
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أن هذا  إن السمي احلليب جعل املعاهد يقتصر فقد على من يدخل دار اإلسالم، يف حي

االقتصار من شأن املستأمن والذي عرف سابقا بأنه يطلق على من دخل دار اإلسالم كرسل أو جتار أو 

 .(1)مستجريون أو طالبوا حاجة

 ثانيا : في اصطالح الفقهاء:

 عند األحناف:  -

 .(2)"مسي املعاَهد ذميا"امليثاق مبعىن العهد وكذا الذمة وهلذا  قال الزيلعي:

 عند المالكية:  -

 .(3)"املعاَهد بضم امليم وفتح اهلاء أي احلريب املصاحل على ترك القتال مدة"قال محمد عليش: 

 

 

                                                           

 .874، صأحكام أهل الذمةانظر: ابن القيم،  )1)
ه( 1313، 1ط)املطبعة الكربى األمريية: القاهرة،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي، الزيلعي، (2)

 .110، ص 3ج
م( 1984ه/ 1404، 1ط )دار الفكر: بريوت، المة خليلشرح منح الجليل على مختصر العحممد، عليش، ( 3)

 .96، ص 9ج 
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 عند الشافعية:  -

 .(1)"املعاَهدون: هم أصحاب العهود املؤقتة"قال الجويني: 

 عند الحنابلة:  -

املنوال ، وعلى هذا (2)أن املعاَهد هو: "املستأمن بدارنا على الصحيح من املذهب" ذكر المرداوي

 .(3): "املعاَهد، وهو الذمي يف دار اإلسالم"ابن مفلح حيث قالسار 

 وبذلك يتبي أن هناك اجتاهي لدى الفقهاء يف تعريف املعاَهد: 

االجتاه األول: يذهب إىل التعميم من خالل القول بأن املعاَهد هو من عاهد املسلمي، وهذا ما 

 ذهب إليه مجهور الفقهاء.

                                                           

حتقيق: عبدالعظيم حممود الديب )دار  ،نهاية المطلب في دراية المذهبعبدامللك بن عبداهلل بن يوسف، اجلويين، ( 1)
 .555، ص 16ج  م(2007ه/ 1428، 1املنهاج: جدة، ط

حتقيق: حممد  ،على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي،  (2)
 .65، ص 10جم( 1997ه/ 1418، 1ط  حسن الشافعي )دار الكتب العلمية: بريوت،

حتقيق: حممد حسن الشافعي )دار ، شرح المقنع المبدع إبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد احلنبلي، ابن مفلح، (3)
 .351، ص 7ج م(1997 /ه1418 ،1طالكتب العلمية: بريوت، 
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 .(1): خيصص املعاَهد حبدود أرض اإلسالم، وهذا ما ذهب إليه احلنابلةاالجتاه الثاين

وميكن اجلمع بي االجتاهي إذا أخذنا مبقاربة ابن القيم حيث يقول: "ولكن صار يف اصطالح 

كثري من الفقهاء )أهل الذمة( عبارة عمن يؤدي اجلزية، وهؤالء هلم ذمة مؤبدة، وهؤالء قد عاهدوا 

جيري عليهم حكم اهلل ورسوله، إذ هم مقيمون يف الدار اليت جيري فيها حكم اهلل املسلمي على أن 

، وهبذا خيرج الكافر املقيم خارج دولة اإلسالم من كونه ذميا، وإن اقتصر مفهوم املعاَهد على (2)ورسوله"

يقيم يف الذمي، خلرج الكافر املقيم خارج دولة اإلسالم من كونه معاهدا، لذلك جيب التفريق بي من 

دولة اإلسالم وبي من يقيم خارجها، وملا كان الذمي هو من يقيم يف دولة اإلسالم، فيرتجح أن يكون 

فقد قسم أهل العهد إىل ثالثة أقسام  ابن القيملفظ املعاَهد أعم بأن يشمل كليهما، وهذا ما أشار إليه 

مجيعهم يدخلون حتت مسمى واحد  وهم : أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، وَبي الفرق بينهم، ولكن

 وهو أهل العهد. 

 

                                                           

"املعاَهد هو الذي جرى بينه وبي املسلمي عهد، لكنه يف بلده مستقل، ليس للمسلمي به تعلق، قال ابن عثيمين: ( 1)
، )دار ابن اجلوزي: جدةالشرح الممتع على زاد المستقنع إال العهد الذي بيننا وبينه" ابن عثيمي، حممد بن صاحل، 

 ، وبذلك يتبي أن ما قرره الشيخ ابن عثيمي ال يتوافق مع معتمد مذهب أمحد.305، ص 11ه( ج 1426، 1ط
 .874، ص أحكام أهل الذمة( ابن القيم، 2)
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 ثالثا: المعاَهد في اصطالح المفسرين: 

يف  (1)وذهب شيخ املفسرين ابن جرير الطربي إىل أن املعاَهد هو: "الذي بيننا وبي قومه ميثاق"

 بيان دية املعاَهد.

 .(2)"املستأمن من أهل احلرب"في حين المعاَهد عند ابن كثير هو 

ابن وبي ما ذكره  الطبرين بينا الفرق بي الذمي واملعاهد حناول اآلن التفريق بي ما ذكره بعد أ

إىل هذا من خالل تعريفه ألهل العهد، ابن القيم ، لذلك جيب معرفة من هو املستأمن؟، وقد أشار كثير

 واليت ذكرنا تفاصيله فيما سبق.

د املسلمي من غري استيطان هلا، وهؤالء هو: "الذي يقدم بال ابن القيمفاملستأمن حبسب قول 

أربعة أقسام: رسل، وجتار، ومستجريون حىت يعرض عليهم اإلسالم والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن 

شاءوا رجعوا إىل بالدهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غريها، وحكم هؤالء أال يهاجروا، وال يقتلوا، وال 

                                                           

 .329، ص 7، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 1)
بة: الرياض، ط ، حتقيق سامي سالمة )دار طيتفسير القرآن العظيمابن كثري، إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي،  (2)

 .363، ص 3م( ج 1990ه/ 1420، 2
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كان مقيم خارج الدولة اإلسالمية وبينه وبي املسلمي عهد يستثىن   ، وبذلك من(1)تؤخذ منهم اجلزية"

 من مفهوم املستأمن.

هو: من  المعاَهدوبعد هذا التفريق، وبيان أن لفظ املعاَهد أعم من املستأمن، ميكن القول إن 

 كان بينه وبين المسلمين التزام سواء أ كان مقيما  في دولة اإلسالم أم خارجها.

ا سبق فإن الذي يبدو للباحثة أن املعاَهد حبسب ما ورد يف اخلطاب القرآين هو وبعد توضيح م

 من كان بينه وبي املسلمي التزام وكان خارج الدولة اإلسالمية.

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱوهذا ما يدل عليه قول اهلل تعاىل: 

 ٱُّٱوقوله: [، ٤التوبة: ] َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام

  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل

 ىت نت ٱُّٱوقوله: [، 7التوبة: ] َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه

 [.56األنفال: ] َّ يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت

                                                           

 .874، ص أحكام أهل الذمةابن القيم،  (1)
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 فهذه اآليات وغريها تدل على أن املعاَهد هو من توافرت فيه اخلصائص اآلتية: 

 غري مسلم. -1

 خارج الدولة اإلسالمية. -2

 مل خلُّٱمفهوم املخالفة يف قوله تعاىل: أن يكون ملتزما بعهده، وهذا ما يؤخذ من  -3

  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

  [.7التوبة: ] َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه
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  المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة )المهادنة، الصلح، الميثاق(

يف هذا املبحث حناول بيان العالقة بي هذه املصطلحات ومصطلح املعاهدة عند كل  من الفقهاء 

 رين، وفقاً للمطالب اآلتية: واملفس

 المطلب األول: تعريف المهادنة وعالقتها بالمعاهدة. 

 أوال: في اللغة:

يكون بعدها هدنة على »"املْهَدنة  من اهل ْدنة، وهو السكون، وقوله:  المهادنة: عند الفراهيدي:

 .(1)، أي صلح واستقرار على أمور كريهة"«دخن، ومجاعة على أقذاء

أي سكون  «هدنة على دخن»"هادنه: صاحله، واالسم منها اهلدنة، وقوهلم  ري:الجوهوعرفها 

 .(2)على غل، وتـََهاَدَنِت األمور استقامت"

                                                           

 .299 -298، ص 4، ج كتاب العينالفراهيدي،  (1)
 .69، ص 6، جالصحاحاجلوهري،  (2)
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من خالل ذينك التعريفي لكلمة هدنة يف اللغة يتضح لنا أن اهلدنة يسبقها نزاع أو أمر مكروه، 

: "سكون على غل". وهذه ريالجوه: "صلح واستقرار على أمور كريهة"، ولقول الفراهيديلقول 

 املالحظة مهمة حملاولة حل اإلشكال الذي وقع فيه الفقهاء من خالل تعريفهم االصطالحي للمهادنة. 

 ثانيا: المهادنة في االصطالح الفقهي:

املراد باهلدنة: الصلح الذي كان بي رسول اهلل صلى اهلل عليه قال السرخسي من األحناف: "

 .(1)احلديبية" وسلم وبي أهل مكة يوم

املالحظ من تعريف السرخسي أنه فسره حبادثة وقعت، وجعل الصلح مرادفًا للهدنة، ومل يتطرق 

 لذكر مدة هذه اهلدنة. 

بقوله: "املوادعة وهي املعاهدة والصلح عل ترك القتال، يقال توادع الفريقان؛  الكاسانيوعرفها 

ضاف أن "املوادعة تسمى أيضا املهادنة، واملوادعة، أي تعاهدا على أال يغزو كل واحد منهم صاحبه"، وأ

                                                           

 .96، ص 1، جشرح السير الكبيرالسرخسي،  (1)



 

 48 

عقد يتضمن مصاحلة  وشرعا:واملعاهدة واملساملة: مشتقة من اهلدن، وهو السكون، ومعناها: املصاحلة، 

 .(1)اإلمام أو نائبة أهل احلرب على ترك القتال مدة مؤقتة"

تعريفه للمعاهدة يف هذا  نلحظ هنا أن الكاساين ال يفرق بي املعاهدة واهلدنة، لذلك أعيد

 املبحث.

: "املهادنة: هي الصلح عقد املسلم مع احلريب على املساملة مدة ومن المالكية قال الحطاب

 .(2)ليس هو فيها حتت حكم اإلسالم فيخرج األمان واالستئمان"

نلحظ من تعريف احلطاب أن املهادنة عنده تعقد مع حريب، غري مقيم يف دار اإلسالم، ومقيدة 

مبدة معينة، هبذا القول يتبّي لنا أنه يفرق بي املعاهدة واملهادنة، فقد ذكرنا يف املبحث السابق أنه يعرف 

املعاهدة باألمان الذي يعطى للحريب الذي يدخل دار اإلسالم، والعالقة بي املعاهدة واألمان عالقة 

العهد، وقد ناقشنا هذا سابقا، ، فالعهد يشمل األمان، ولكن األمان ال يشمل (3)عموم وخصوص مطلق

 لذلك ال ميكن أن نأخذ بتعريفه للمعاهدة لبيان العالقة بي املصطلحي. 

                                                           

 .420-419، ص 9، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساين، 1)
 .167، ص 4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل( احلطاب، 2)
)مطبعة  حاشية الدسوقي والعطار على شرح الخبيصي على التهذيب( الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفه املالكي، 3)

 .137م( ص1936ه/ 1355، 1مصطفى البايب: القاهرة، ط
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"اهلدنة: هي أن يوادع أهل احلرب يف دارهم على ترك القتال مدة ومن الشافعية قال الماوردي: 

 .(2)مينع من القتال واملنافرة"، وقال أيضا: "املهادنة، فهي املساملة واملوادعة عن عهد (1)أكثرها عشر سني"

إن املاوردي هبذا الشرح الذي يقدمه ملصطلح اهلدنة بأهنا موادعة أهل احلرب يف دارهم على ترك 

القتال، يستبعد أن تكون املعاهدة هي ذاِتا املهادنة، فقد ذكرنا سابقا ما يقصد باملعاهدة واليت عرفها 

اب، واجلواب عليه هو كاجلواب الذي ذكرناه سابقا، وهبذا على أهنا األمان، فهو إذا يرى كما يرى احلط

 نستبعد تعريفه للمعاهدة.

: "عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة الزمة، وتسمى: ابن النجار ومن الحنابلة قال

 . (3)م هاَدنًة، وم واَدعًة، وم عاَهدًة، ومساملة"

 دة كاملهادنة، أي أهنما لفظان ملعىن واحد.ي صرح ابن النجار يف هذا التعريف بأن املعاه

                                                           

 .296، ص 14، جالحاوي الكبير( املاوردي، 1)
 .350، ص 14دي، املصدر ذاته، ج( املاور 2)
، حتقيق: عبداهلل الرتكي )مؤسسة الرسالة: بريوت، ، منتهى اإلراداتحممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي (  ابن النجار،3)

 .237، ص 2م( ج1999ه/ 1419، 1ط
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خنرج من املناقشة السابقة ألقوال الفقهاء بعدم تفريقهم بي املعاهدة واملهادنة، وأن العالقة  وأخير ا،

  . (1)عالقة تساٍو على حد تعبير علماء المنطقبينهما 

                                                           

 ( هناك أربع عالقات بي املعاين:1)
 تساوي. -3عموم وخصوص وجهي.  -1
 ين.تبا -4عموم وخصوص مطلق.  -2
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 في اصطالح المفسرين:ثالثا: المهادنة 

بّي فيه معىن املهادنة بأهنا: "فلما كانت اهلدنة وضعت  ريالبن شهاب الزهقوال ذكر الطبري 

 .(1)احلرب، وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا، فالتقوا، فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة"

تعبري ابن شهاب بكلمة "وضع"، حيتمل أن احلرب كانت قائمة قبالً، ويدعم ذلك عدة مفردات 

ين تبادل اآلراء للوصول إىل تسوية أو اتفاق، وكذلك كلمة أضافها وهي يأمن، واملفاوضة، فاملفاوضة تع

املنازعة تشري إىل وجود القتال إن صح التعبري، ولكن الزهري مل يتطرق لذكر التفاصيل من حيث الطرف 

املقابل واملدة اليت تستغرقها اهلدنة، هبذا التحليل لقول الزهري نستطيع بيان الفرق بي املعاهدة واملهادنة، 

 نتمهل ملناقشة آراء بقية املفسرين. ولكن 

 .(3)القتال" (2)اهلدنة: "غب وقال الزمخشري 

                                                           

 .318، ص 21، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
: قال ابن منظور غ ب  األمر وَمَغبَّت ه عاقبت ه وآِخره ، وأضاف أيضا وَغبََّب عن القوم: َدَفع عنهم. ابن منظور، ( 2) الِغب 

 .636، 634، ص 1، ج لسان العرب
حتقيق: عادل أمحد وعلي حممد  ،غوامض التنزيل وعيون األقاويلف عن حقائق الكشا حممود بن عمر، الزخمشري،( 3)

 .536، ص5ج م(1998ه/ 1418، 1)مكتبة العبيكان: الرياض، ط
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عرب الزخمشري عن اهلدنة بإجياز، فقد استخدم كلمتي فقط، لكنهما معربتان جدا، فكلمة غب 

تعين دفع، والدفع يكون ملا هو آت، هبذا نستدل أن اهلدنة تكون وقت القتال حبسب تعبري الزخمشري، 

 الزخمشري اكتفى هبذا التعبري ومل يذكر بقية التفاصيل كاألطراف واملدة اليت تستغرقها اهلدنة.ولكن 

 .(1)" اعتزلوكم أي هادنوكم وتاركوكم يف القتل"وقال ابن عطية: 

 جس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱٱابن عطية يف هذا املقام يفسر قوله تعاىل:

ن االعتزال وقت إذن نالحظ أنه عرب ع، ]90النساء: [ٱَّ حض جض مص خص حص مس خس حس

القتال وتركه باهلدنة، ومل يتطرق لذكر تفاصيل أخرى، ألنه يفسر حبسب  خصوص السياق وعموم 

 املصطلح.

"وقيل: أراد باالعتزال هنا املهادنة، ومسيت اعتزااًل ألهنا سبب االعتزال أما أبو حيان فقد قال: 

 مخ   جخ مح جح مجُّٱ: عن القتال"، مث أشار إىل أن اعتبار املستثنون يف قوله تعاىل

                                                           

 .90، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، ( 1)
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كفارا، فحينها تكون حقيقة   [90النساء: ] َّحض جض مص خص حص مس خس حس جس

 .(1)االعتزال ال تتهيأ إال عند املواجهة يف احلرب

إن املالحظ من تعريف أيب حيان أنه أكثر بيانًا وتفصياًل ملصطلح املهادنة من ابن عطية، فقد 

، وذكر تقيدا مهما وهو أهنا ال تكون إال عند عرب عنها باالعتزال، وذكر الطرف اآلخر وهم الكفار

 املواجهة يف احلرب، وهبذا نقرتب من بيان مفهوم املهادنة عند املفسرين. 

إذن بعد عرض أقوال املفسرين يف اهلدنة، يتضح لنا مدى وضوح مفهوم اهلدنة لدى املفسرين 

ملتعلقة هبذا الشأن، ونلحظ أيضًا أن خالفًا للفقهاء. وأن قوهلم يف اهلدنة مبيٌن على تفسريهم لآليات ا

املفهوم لدى املتأخرين أكثر بياناً وتفصيال من املتقدمي الذين اتسم تعريفهم باإلجياز، إال أن أقواهلم ت رجح 

 ما أشرنا إليه سابقاً من أن اهلدنة يسبقها نزاع أو قتال.

  نية معلومة.هي: وقف القتال أثناء الحرب مدة زم المهادنةلذلك ميكن القول إن 

 اتفاق سياسي ملزم بين طرفين لمدة معلومة. المعاهدة هي:يف حي 

                                                           

 دار) 451ص ،3ج املهدي، عبدالرزاق: حتقيق ،المحيط البحر يوسف، بن علي بن يوسف بن حممد ،( أبو حيان1)
 (.  م2002 /ه1423 ،1ط بريوت،: الرتاث إحياء
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 فالفارق هنا أن املعاهدة قد ال يسبقها قتال، بينما املهادنة تكون أثناء القتال.

وبعد هذه املوازنة نصل إىل أن مصطلح املعاهدة عند املفسرين ليس كاملهادنة، بعكس الفقهاء، 

  . عالقة تباينالعالقة بينهما إذن ميكننا القول إن 
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 المطلب الثاني: تعريف الصلح وعالقته بالمعاهدة.

 أوال: في اللغة:

 .(2)، والص ْلح : َتصاحل   القوم بينهم"(1)"الصالح: نقيض الطالح الصلح: عرفه الفراهيدي بـ 

 .(3)أن الصلح مبعىن: "الس لْم"أضاف ابن منظور إلى ما سبق، 

ذا البيان ملعىن الصلح، وهلذا قد يصعب علينا االحتجاج باللغة إن أردنا املوازنة اكتفى أهل اللغة هب

 وبيان العالقة بينه وبي املعاهدة عند كل  من الفقهاء واملفسرين.

 ثانيا: الصلح في االصطالح الفقهي:

 .(4)"الصلح يف الشريعة: عبارة عن عقد وضع لرفع املنازعة"من األحناف قال ابن الهمام: 

الصلح عند ابن اهلمام هو عقد، وقوله "وضع لرفع املنازعة"، هذا ما يعىن أن املنازعة كانت قائمة، 

 ولكن ابن مهام مل يعي األطراف، ومل يبّي هل الصلح دائم؟

                                                           

 نقيض الفساد. (1)
 .406، ص 2، ج كتاب العينالفراهيدي،  (2)
 .517، ص 2، ج لسان العربابن منظور، ( 3)
، 1)دار الكتب العلمية: بريوت، طر في كشف الرموز واألسرار نتائج األفكا أمحد بن قودر، قاضي زاده أفندي، (4)

 .423، ص 8ج م(2002 /ه1424
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قول يشري إىل أن الصلح ال يكون مبنيا على الدوام مع الكفار، وهو هبذا القول  للسرخسيولكن 

لح، فقد قال: ".. وإمنا أختار لفظ املوادعة ألنه ال مسألة وال مصاحلة حقيقية يفرق بي املعاهدة والص

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱبي املؤمني واملشركي، وإمنا يكون بينهم املعاهدة كما قال تعاىل: 

، إذن الصلح عند السرخسي يعد (1)واملوادعة هي املعاهدة" ،]1التوبة: [ َّ  يم ىم مم خم

 دائما.

 .(2): "املصاحلة: قطع املنازعة"الحطابومن المالكية قال 

، أيضا ابن احلطاب -واهلل أعلم -نالحظ من قول احلطاب "قطع" أن فيه إشارة إىل أنه على الدوام

 مل يعي األطراف.

"قطع النزاع، وشرعا: عقد حيصل به ذلك، وهو أنواع صلح  ومن الشافعية قال زكريا األنصاري:

 .(3)مام والبغاة، وبي الزوجي عند الشقاق، وصلح يف املعاملة"بي املسلمي والكفار، وبي اإل

                                                           

 .64-63، ص 5، جشرح كتاب السير الكبيرالسرخسي،  (1)
 .454، ص 5، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلاحلطاب،  (2)
، حتقيق: حممد عبدالقادر )دار الكتب العلمية: بريوت، الغرر البهية شرح البهجة الوردية زكريا بن حممد، األنصاري، (3)

 .363، ص 5ج  م(1997ه/ 1418، 1ط
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قوله )قطع النزاع( كما قلنا سابقا حيتمل أن يكون على الدوام، وقد ذكر األطراف فشمل الصلح 

غري أهل احلرب كالزوجي وأصحاب املعامالت، وأما أهل احلرب فقد تكون أطرافه مكونة من مسلمي 

 املسلمي لقولة بي اإلمام والبغاة، إذن فهو أعم من املعاهدة. ومشركي أو من فئتي من

"التوفيق والسلم، ويكون بي مسلمي وأهل حرب،  ومن الحنابلة عرف المرداوي الصلح قائال:

وبي أهل بغي وعدل، وبي زوجي إذا خيف الشقاق بينهما، أو امرأة خافت إعراض زوجها عنها، وبي 

يف مال عبارة عن معاقدة يتوصل هبا إىل موافقة بي خمتلفي"، وأضاف أيضا: متخاصمي يف غري مال، و 

 .(1)وجه خاص""هو عقد قاطع خلصومة متخاصمي على 

واملرداوي كذلك قوله يشري إىل أن الصلح على الدوام، وقد ذكر األطراف أيضا، ومل يشر إىل 

  يسبق الصلح قتال. وجود النزاع إمنا قال بي املختلفي واملختصمي، فيحتمل أال

عقد إمام أو نائبه بعد استعراض أقوال الفقهاء، جيب أوالً التذكري بقوهلم يف املعاهدة واليت هي: 

يزوهنا إال عند ضعف املسلمي، أهل الحرب على ترك القتال مدة مؤقته،  والصلح في إال أهنم ال جي 

لمين وأهل الحرب، وبين أهل بغي قولهم: هو عقد وضع لرفع المنازعة وقطعها، ويكون بين المس

                                                           

 .250ص  التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع،املرداوي،  (1)
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وأهل عدل، وبين متخاصمين في غير مال، وفي مال وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو 

 .امرأة خافت إعراض زوجها عنها

خنرج من هذه املقارنة بأن الصلح أعم من املعاهدة، وذلك ألن الصلح عند بعضهم دائم 

ضا أن املعاهدة تكون بي املسلمي ومن حيارهبم، أما الصلح كالسرخسي، يف حي أن املعاهدة مؤقتة، أي

 فيشمل غري أهل احلرب املتخاصمي يف املعامالت، والزوجي.

 . فالعالقة إذن بي املعاهدة والصلح عالقة تباين

 ثالثا: الصلح في اصطالح المفسرين: 

، وإما مقابل اجلزية، امليل إىل ترك القتال إما باعتناق اإلسالميرى الطبري أن الصلح هو: 

 .(1)وإما بإبرام موادعة وحنوها من أسباب السلم والصلح 

إما بالدخول يف اإلسالم، ، وذلك من خالل قوله: "وإن مالوا إىل مساملتك، ومتاركتك احلرب

 .(2)"وإما بإعطاء اجلزية، وإما مبوادعة وحنو ذلك من أسباب السلم والصلح

                                                           

 .251، ص 11ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،( الطربي، 1)
 ( الطربي، املكان نفسه.2)
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ة، فقد يكون الصلح بالدخول يف اإلسالم، أو الصلح على الصلح بقول الطربي له طرق متعدد

اجلزية، أو موادعة، ويف كل هذه احلاالت يرتك القتال، ففي احلالة األوىل والثانية هو دائم، أم العهد فال، 

 جن   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوذلك أنه حي فسر قوله تعاىل: 

 – 1التوبة: [ َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 . (1)أشار إىل أنه مؤقت، وذلك لتعيينه مبدة ،]2

وبالنسبة لألطراف املطلوب اإلصالح بينها فهم حبسب اخلطاب القرآين املسلمون واملشركون، 

 زن  رن ممٱُّٱوكذلك يطلب الصلح بي املسلمي يف حال قتال بعضهم البعض لقوله تعاىل: 

 خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من

فقد قال [، 9احلجرات: ] َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت  هب مب

                                                           

 . 304، ص 11، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 1)
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َتتلوا، فأصلحوا أيها املؤمنون بينهما، وذلك  الطربي: "يقول تعاىل ذكره: وإن طائفتان من أهل اإلميان اقـْ

 .(1)هو اإلصالح بينهما بالعدل.."

أن القتال حيصل بي املسلمي وفيه تفصيل، إن كان البغي من اجلانبي فإصالح وذكر الزمخشري 

بي بينهما واجب مما يثمر املكافة واملوادعة، فإن أصرا على البغي صري إىل مقاتلتهما، وإن كان ذات ال

القتال لشبهة حصلت بينهما وكالمها يظن أنه على حق فإزالة الشبهة بالرباهي القاطعة واحلجج النرية 

وإن كانت إحدامها الباغية واطالعهما على مراشد احلق واجب، فإن تبي احلق ومل يتبعاه، كانتا باغيتي، 

 . (2)على األخرى، فتقاتل حىت تتوب وتكف، فإن تابت أصلح بينهما بالقسط والعدل

"وحقيقة السلم الصلح وترك احلرب"، مث أشار إىل أنه ال خالف أما الطاهر بن عاشور فقد قال: 

 .(3) بي أئمة اللغة بأن السلم اسم من أمساء الصلح

ل حبسب سياق اآلية، فلم يفصل كثريا، لكنه يف تفسري اآلية الواحدة قال ابن عاشور هذا القو 

والستي من سورة األنفال ذكر قول ابن العريب يف الصلح وطبيعته، وهو: إن كان املسلمون يف قوة وعزة 

                                                           

 .357ص  ،21، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 1)
 . 572، ص 5، ج الكشاف( الزخمشري، 2)
 .256، 257، ص 2، ج التحرير والتنوير( ابن عاشور، 3)
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فال صلح إال أن تلحقهم منه منفعة ويدفع عنهم ضرر، وَجّوز أن يدفع املسلمون املال إن كانوا يف ضعف 

، واستدل على ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وادع عيينة بن حصن الموادعةعن هذا بلفظ وعرب 

 .(2).(1)املدينةوغريه يوم األحزاب، على أن يعطيه نصف متر 

يف هذا: "مالوا عن جانب احلرب إىل جانب السلم خالفا للمعهود منهم حال  رشيد رضاوقال 

 .(3)قوِتم"

رين يف الصلح، حيتمل أن يكون الصلح واملعاهدة مبعىن واحد عند بعد أن ناقشنا أقوال املفس

. لكنه أعم من ناحية األطراف فقد يطلب يف حال احلرب بي فهو عقد على ترك القتالاملفسرين، 

املسلمي واملشركي، وأيضا يف حال احلرب بي طائفتي من املسلمي، إال أنه حيتمل أال يطلب من جانب 

كون القتال بي املسلمي واملشركي، أما احلالة األخرى فالسعي إىل الصلح تقوم به املسلمي عندما ي

 طائفة أخرى حماولًة التوفيق بي الطائفتي، يف حي أن املعاهدة مل يصرح هبا هبذا القول.

                                                           

، حتقيق: شوقي ضيف )دار املعارف: الُدرر في اختصار المغازي والسير( ينظر: ابن عبد الرب، يوسف النمري، 1)
 طاءه النصف ونزل به إىل الثلث. ورفض النيب صلى اهلل عليه وسلم إع-. 174-173ه( ص1403، 2القاهرة، ط

ه/ 1424، 3، حتقيق: حممد عبدالقادر )دار الكتب العلمية: بريوت، طأحكام القرآن( ابن العريب، حممد بن عبداهلل، 2)
 .427، ص 2م( ج 2003

 .78، ص 10، ج تفسير المنارشيد رضا، ( ر 3)
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أما دوام الصلح أو توقيته مبدة معينة، فالطربي جعله دائما يف حالتي ومها الدخول يف اإلسالم 

 اجلزية، أما احلالة الثالثة وهي العهد فال، وهذا عندما يكون الطرف اآلخر مشرًكا.  ودفع

بعد توضيح ما سبق، نعيد أوال ما مت اختياره يف املبحث السابق لبيان العالقة بي املعاهدة 

ركي، والصلح، فاملعاهدة مؤقتة، وطرفاها املسلمون واملشركون، أما الصلح فقد يكون بي املسلمي واملش

وبي فئتي من املسلمي، والقول هل هو دائم خمتلف فيه، ولكن ال خالف أنه يطلب على الدوام بي 

  الطائفتي من املسلمي حبسب اخلطاب القرآين. 
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 المطلب الثالث: تعريف الميثاق وعالقته بالمعاهدة.

 أوال: الميثاق لغَة:

عاهَ قال الفراهيدي
 
واثَقة وامل

 
 .(1)ِدة": "امليثاق من امل

: العهد ، صارت الواو ياء النكسار ما قبلها، واجلمع املواثيق على األصل، الجوهريوزاد  : "امليثاق 

، واملواثقة: املعاهدة، وأوثقه يف الوثاق، أي َشدَّه ، والوثيق الشيء  ْوِثق : املِيثَاق 
َ
واملياثق واملياثيق أيضا، وامل

 .(2)احملكم"

حكَم، : "الواو والثابن فارسوأضاف 
 
اء والقاف كلمة تدل على َعْقد  وإحكام، وامليثاق الَعهد  امل

 .(3)وهو ثَِقٌة"

 .(4)معناً جديداً مل يذكره من سبقه وهو: "ائْـَتَمَنه " الفيروزآباديبينما ذكر 

 إذن امليثاق هو عهد، إال أنه عهد مؤكد حمكم مؤمتن. 

                                                           

 .347، ص 4، ج كتاب العين( الفراهيدي، 1)
 .251، ص 4ج ،الصحاح( اجلوهري، 2)
 .85، ص 6، جمعجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 3)
 .927، ص القاموس المحيط( الفريوزآبادي، 4)
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 ثانيا: الميثاق في اصطالح الفقهاء:

أن امليثاق أعظم الفاظ التزام العهد، واملراد به تأكيد املوادعة ر السرخسي عند األحناف، ذك

  .(1)بالقسم بعبارات خمتلفة، ليكون االلزام على أبلغ الوجوه

 .(2)"امليثاق هو العهد الذي قد ارتبط وانتظم، ومنه الوثيقة" ومن المالكية قال ابن العربي:

 موثق من حيث ارتباطه وانتظامه. ابن العريب يرى أن امليثاق عهد، إال أنه 

"امليثاق مأخوذ من التوثق وهو التقوية، والفرق بينه وبي العهد واليمي؛ أما اليمي وقال القرافي: 

فهو القسم، وأما العهد فهو االلتزام، وامليثاق هو العهد املوثق باليمي، فيكون امليثاق مركبا من العهد 

 .(3)واليمي معا"

القرايف أنه يفرق بي امليثاق وبي العهد واليمي أيضا، وقد أشرنا سابقا إىل أن  املالحظ من قول

العهد مبعىن االلتزام، فهنا يشري القرايف أنه عندما يرتبط العهد باليمي يصبح ميثاقا، أي التزام قوي باليمي، 

 ه هكذا عن اللغة. لقوله إنه التقوية، وهو هبذا حيذو حذو الشيخ عز بن عبدالسالم الذي كان ينقل

                                                           

 .64، ص 5، ج شرح كتاب السير الكبير( السرخسي، 1)
 .603، ص 1، جأحكام القرآن( ابن العريب، 2)
ه/ 1424، 1الرسالة: بريوت، ط حتقيق: عمر حسن )مؤسسة ،الفروق أمحد بن إدريس املصري املالكي، القرايف، (3)

 .40، ص 3ج م(2003
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مَِّة، أَْهلِ  ِمنْ  اْلك فَّارِ  ِمنَ  اْلِميثَاقِ  َهَذا صحاب كان  وسواء"ومن الشافعية، قال الماوردي:   الذ 

يَةِ  و ج وبِ  يف  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  َغرْيِ  ِمنْ  َأوْ  اْلِكَتاِب، أَْهلِ  ِمنْ  َكانَ   َوَسَواءٌ  اْلَعْهِد، َأْصَحابِ  ِمنْ  َأوْ   فَّاَرةِ َواْلكَ  الد 

 .(1)"اإلسالم دار يف  ق ِتلَ  ِإَذا

 .(2)أن أهل امليثاق: هم قوم بينكم وبينهم عهد من ذمة أو أمانوذكر البغا 

 والبغا أيضا يرى أن امليثاق عهد، وهو بذلك يشمل الذمة واألمان، ومل يشري إىل مدى إلزامه. 

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱٱٱومن الحنابلة، قال ابن قدامة في قوله تعالى: 

 .(3)، أي: "وإن كان من أهل الذمة، فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق"]92النساء: [ َّ  نب مب

 ذهب هنا ابن قدامة إىل أن أهل امليثاق هم أهل الذمة.

، وال خالف الميثاق هو عهد مؤكدبعد هذا التقدمي، نالحظ اتفاق مجلة من الفقهاء على أن 

  األصل عهد، والعهد يشمل الذمة واألمان. بأنه الذمة واألمان، ألن امليثاق يف

                                                           

 .66، ص13، جالحاوي الكبيراملاوردي،  )1)
م( 1989ه/ 1409، 4)دار ابن كثري: بريوت، ط التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبمصطفى ديب، البغا،  (2)

 .204ص 
قيق: عبداهلل الرتكي وعبدالفتاح حممد )دار حت ،المغني شرح مختصر الخرقي عبداهلل بن أمحد املقدسي، ابن قدامة،( 3)

 .80، ص 12ج  م(1997ه/ 1417، 3عامل الكتب: الرياض، ط



 

 66 

 ثالثا: الميثاق في اصطالح المفسرين:

، وبّي أيضا أن (1): "امليثاق من التوثيق باليمي وحنوها من األمور اليت تؤكد القول"قال الطبري

 َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئُّٱ أهل امليثاق هم أهل العهد والذمة، فقد قال يف قوله تعاىل:

 .(2)وليسوا أهل حرب لكم"ميثاق: أي عهد وذمة، " ،[92النساء: ]

 إذن الطربي يرى أن امليثاق عهد فهو بذلك يتضمن الذمة، ولكنه مؤكد مبؤكدات منها اليمي. 

 .(3): "ميثاق مفعال من الوثاقة، وهي الشد يف العقد والربط وحنوه"وقال ابن عطية

 . ابن عطية يراه عقًدا أحكم شده وربطه، يراد به التأكيد

بأن امليثاق هو: "العهد املؤكد باليمي، مفعال من الوثاقة  وقد زاد القرطبي على قول ابن عطية

 .(4)واملعاهدة، وهي الشدة يف العقد والربط وحنوه"

 فهنا القرطيب يبّي قول ابن عطية أن العهد إذا شد وأرتبط باليمي أصبح ميثاقا. 

                                                           

 .188، ص 2، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 1)
 .318، ص 7، ج ذاته ( الطربي، املصدر2)
 . 1، ط 113، ص 1، ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  (3)
 .2، ط 246، ص 1، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (4)
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 . (1)ؤكد الذي يقتضي زيادة العناية حبفظه والوفاء به أن امليثاق هو: العهد امل وذكر رشيد رضا:

 مل يرتبط امليثاق باليمي يف قول رشيد رضا، فقد اكتفى بالتأكيد وأنه يراعى فيه زيادة احلفظ. 

فاملفسرون إذن متفقون على أن امليثاق عهد مؤكد، لكن منهم من ربطه باليمي ومنهم من جعله 

ا إما بيمين هما، فاليمي من املؤكدات، وهبذا يكون عهدا أكثر تأكيدا، وال ضري بين الميثاق عهد ا مؤكد 

 أو بزيادة العناية على حفظه.

                                                           

 .2، ط 222، ص 10، ج تفسير المناررشيد رضا،  (1)
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أنواع المعاهدين وأحكامهم بين تفسيري القرطبي وابن : األول الفصل

 عاشور:

يتناول هذا الفصل أنواع املعاَهدين عند كل  من القرطيب وابن عاشور، فبعد أن تبّي يف الفصل 

، حنتاج إىل أن ابق أن املعاَهدين هم أناس خارج الدولة اإلسالمية جيمع بينهم وبي املسلمي التزامالس

نعرف أنواعهم وأحكام كل نوع، وهذا ما سيناقشه هذا الفصل يف ضوء تفسريي القرطيب وابن عاشور.
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  أنواع المعاهدين وأحكامهم في ضوء تفسير القرطبي:: األول المبحث

ا املبحث أنواع املعاَهدين الذين جاء ذكرهم يف القرآن الكرمي يف ضوء تفسري القرطيب، يناقش هذ 

وما يتعلق بأحكامهم من حقوق وواجبات، فقد أشار القرآن الكرمي إىل مجاعة من الكفار جيوز للمسلمي 

حالة ثالثة إبرام العهود معهم، وأشار أيضًا إىل مجاعة أخرى جيب على املسلمي قتاهلم، وكذلك هناك 

، معاَهدين ملتزميأشار إليها القرآن وهي حالة ال ميكن الوثوق هبا، هبذا يصنف هذا البحث املعاَهدين إىل 

 . ومعاَهدين غري مأموني، ومعاَهدين غري ملتزمي

 وذلك يف ثالثة مطالب:  

 المطلب األول: المعاهدون الملتزمون وأحكامهم: 

املعاهدين، وهم املعاهدون امللتزمون، واألحكام املتعلقة هبم  يدرس هذا املطلب النوع األول من

 يف ضوء تفسري القرطيب. 

 أوال : محددات المعاَهدين الملتزمين:  

 ورد ذكر هذا النوع يف عدة آيات منها. 
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 مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يبُّفقد جاء فيها قوله تعاىل:  أوال : سورة النساء: 

 مم ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث

 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن

 مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ

 [.90 – 88النساء: ]  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ

أي: متنوا أن تكونوا َكه م يف الكفر ( زت  رت يب)قال القرطيب يف هذه اآلية: "قوله تعاىل: 

كما قال ( ىف يث  ىث نث مث زث)والنفاق شرٌع سواء، فأمر اهلل بالرباءة منهم، فقال: 

 .(1) ["72األنفال: ]  َّ  اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّتعاىل: 

                                                           

 .506، ص 6، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 1)
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يقول: إن أعرضوا عن التوحيد (   يك ىك مك لك")وبعد أن بّي أنواع اهلجرة قال: 

، مث استثىن (1)عامٌّ يف األماكن من ِحل  وَحَرم. واهلل أعلم" (ىل مل)واهلجرة، فأسروهم واقتلوهم. 

، ويدخ لون فيما بينهم باجِلوار واحللف، املعىن فال تقتلوا أي يتصلون هبم( ري ٰى ين)"فقال: 

قوماً بينهم وبَي َمن بينكم وبيَنهم عهٌد، فإهنم وغريهم على عهدهم، مث انتسخت العهود فانتسخ هذا. 

 .(2)هذا قول جماهد وابن زيد وغريهم، وهو أصح ما قيل يف معىن اآلية. وقال أبو عبيدة: َيِصلون: ينتسبون"

قل القرطيب أقوال العلماء الذاهبي إىل أن كلمة يصلون تعين "ينتسبون" وانتقد ذلك حيث وقد ن

قال: "قال املهدوي: أنكره العلماء، ألن النسَب ال مينع من قتال الكفار وقتلهم، وقال النحاس: وهذا 

نسب، واملشركون قد  غلٌط عظيم، ألنه َيذهب إىل أن اهلل تعاىل َحظََر أن ي قاتل أحٌد بينه وبي املسلمي

كان بينهم وبي السابقي األولي أنساب، وأشد  من هذا اجلهل االحتجاج بأنه كان، مث ن سخ، ألن أهل 

ِمعون على أن الناسخ له )براءة(، وإمنا نزلت )براءة( بعد الفتح، وبعد أن انقطعت احلروب"  .(3)التأويل جم 

                                                           

 .507، ص 6، ج الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 1)
 القرطيب، املكان نفسه.( 2)
 .508 -507، ص 6، ج املصدر ذاتهالقرطيب، ( 3)
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العلماء معىن ينتسبون على األمان، أي: إن وكان تعقيبه على هذه األقوال هو: "محل بعض  

 .(1)املنتسب إىل أهل األمان آِمٌن إذا أِمن الكل منهم، ال على معىن النسب الذي هو مبعىن القرابة"

  :  وتتجلى عالقة املعاهدين هبذه اآلية يف عدة نواح 

د أشار القرطيب إىل أواًل: يف اآلية دليل على جواز إبرام املعاهدات بي املسلمي واملشركي، وق

ذلك حي قال: "يف هذه اآلية دليل على إثبات املواَدعِة بي أهل احلرب وأهل اإلسالم، إذا كان يف 

 . (2)املوادعة َمصلحٌة للمسلمي"

ثانياً: أشارت اآلية بصورة مباشرة إىل حلفاء املعاَهدين، وبّينت أن هلم ما للمعاَهدين من عدم 

، وميكن عدهم نوعًا من حلفاء املعاَهدينم، وهؤالء ميكن أن يطلق عليهم االعتداء عليهم ومقاتلته

 املعاَهدين، حيث إهنم يعاملون معاملة املعاَهدين امللتزمي من عدم مقاتلتهم حبسب ما نصت عليه اآلية.

                                                           

 .508، ص 6، ج الجامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 1)
 .509، 6ج  ،املصدر ذاته القرطيب،( 2)
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ا ثالثاً: ميكن القول إن اآلية أشارت إىل املعاَهدين امللتزمي، ولكن بصورة غري مباشرة، وذلك عندم

بّينت وجوب التزام املسلمي للعهود اليت بينهم وبي من عاَهدهم من خالل عدم االعتداء على حلفائهم، 

 وهذه إشارة إىل أن هؤالء املعاَهدين ملتزمون مما أوجب التزام املسلمي جتاههم أيضا. 

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱوحيتمل قوله تعاىل يف رأي القرطيب:

حمايدة ال معاِهدة، فقد قال: ")أو( مبعىن الواو؛ كأنه يقول: إىل ، أن هؤالء هم مجاعة  َّهبمب خب

قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاؤوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، فكرهوا قتال الفريقي. 

وحيتمل أن يكونوا معاَهدين على ذلك، وهو نوع من العهد، وقالوا: نسلم وال نقاتل، فيحتمل أن يقبل 

. واهلل واألول أظهر أول اإلسالم تألفا حىت يفتح اهلل قلوهبم للتقوى، ويشرحها لإلسالم. ذلك منهم يف

 . (1)أعلم"

، فقد جاء فيها عدد من اآليات املتعلقة باملعاهدين بأنواعهم، ومنهم ثانيا : سورة األنفال

  مت زت رت يب ىب نب مب  زب ربُّاملعاهدون امللتزمون، فقد قال تعاىل: 

                                                           

 .511، 6ج  ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت

 جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل

 حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 حطمض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج

 مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 :[75 – 72األنفال: ] َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل

ذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم تضمنت هذه اآلية مسألة الَوالية، فجعلتها للقوم ال 

يف سبيل اهلل تعاىل والذين ءاووا ونصروا، وهؤالء هم املهاجرون واألنصار، واملراد بالَوالية هنا: النصرة 

 .(1)واملعونة 

مث أشارت اآلية إىل مجاعة مؤمنة مل ِتاجر، هذه احلالة مت استثناؤها من الَوالية إال يف حي طلب  

يف الدين، فهنا جيب على املسلمي نصرِتم، ولكن هلذه النصرة شرٌط حبسب اخلطاب القرآين،  النصرة

                                                           

 .86 -85، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآن القرطيب،( 1)
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وهو أال يكون على قوم بي املسلمي وبينهم ميثاق، أي عهد مؤكد. وهذا ما قاله القرطيب يف تفسري هذه 

وا من أرض يريد: إْن َدَعْوا هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجر ( من زن رن مم)اآلية: "قوله تعاىل: 

احلرب عوَنكم بنفري أو مال الستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فال ختذلوهم. إال أن يستنصرونكم 

على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنصروهم عليهم، وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته". ونقل القرطيب 

حبسب قوله،  (1)هلم قائمة والنصرة هلم واجبة"استثناء ابن العريب حلالة األسرى املستضعفي فإن "الَوالية 

 ولكن ذلك أيضا له قيد وهو أن يكونوا مستضعفي يف الدين، ففي هذه احلالة جيب نصرِتم. 

من هنا نلحظ عالقة هذه اآلية باملعاَهدين، وأن الذين ذكروا فيها هم املعاَهدون امللتزمون بعهودهم 

 أمر اهلل تعاىل املسلمي بأن ال يقاتلوهم ما داموا على عهدهم. مع املسلمي، والدليل على التزامهم، هو

وهذا ما أقره القرطيب حيث قال سابقاً: "وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته"، يف ذلك إقرار من 

 اإلمام القرطيب بوجود صنف املعاهدين امللتزمي.

                                                           

  .87 -86، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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امللتزمي، ومن ذلك ما  فيها آيات عديدة تضمنت احلديث عن املعاَهدينثالثا : سورة التوبة: 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱورد يف مطلع السورة: 

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت  نت مت

 مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

 : َّىي ني

منه، وهؤالء صنفي من املشركي، صنف تربأ اهلل ورسوله من خالل هذه اآليات ندرك أن هناك 

 لآليات امللتزمي بعهدهم. (1)هم املشركون الذين مل يلتزموا بعهودهم، فهذا ما يفهم من مفهوم املخالفة

 فهم املشركون الذين التزموا بعهودهم.  -وهو حمل حبثنا هنا-أما الصنف الثاين 

                                                           

و ما يدل من جهة كونه خمصصًا بالذكر على أن املسكوت عنه خمالف للمخصَّص بالذكر". ( مفهوم املخالفة: "ه1)
، 1ه( ج1399، 1حتقيق: عبدالعظيم الديب ))د. ن(: الدوحة، ط البرهان في أصول الفقه،ينظر: اجلويين، 

 .449ص
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 ر شرطان:فهؤالء جيب االلتزام معهم إذا تواف

 مل ينقضوا. األول:

 مل يعينوا أحداً.  الثاين:

تقول: برِئت من ( خل)ومقاربة القرطيب هلذه اآليات مل تبعد عما سبق، فقد قال: "قوله تعاىل: 

 جم)الشيء أَبرأ براءًة، فأنا منه بريء: إذا أزلَته عن نفسك، وقطعَت سبَب ما بينك وبينه.. وقوله تعاىل: 

ن عاهَدهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألنه كان املتويل َ يعين الذي( ىم مم خم حم

للعقود، وأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأهنم عاقدوا وعاهدوا، فنسب العقد إليهم، وكذلك ما عقَده 

 .(1)أئمة الكفر على قومهم منسوب إليهم"

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّفقد قال يف قوله تعاىل: 

يف موضع ": َّىيٱني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام

نصب باالستثناء املتصل، املعىن: أن اهلل بريء من املشركي إال من املعاَهدين يف مدة عهدهم، وقيل 

                                                           

 .96، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)



 

 78 

، (1)االستثناء منقطع، أي: أن اهلل بريء منهم، ولكن الذين عاهدمت فثبتوا على العهد، فأمتوا إليهم عهدهم

اس بعهده، ومنهم من ثبت يدل على أنه كان من أهل العهد من خ( ىل  مل يك ىك)وقوله: 

عليه، فَأِذَن اهلل سبحانه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يف نقض عهد من خاس، وأمر بالوفاء ملن بقي على 

مل يعاِونوا، (: رن مم ام يل)ومعىن )مل ينقصوكم( أي: من شروط العهد شيئاً،  عهده إىل مدته،

على حذف مضاف، التقدير: مث مل وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار: )مث مل ينقضوكم( بالضاد معجمة 

  ىن نن من زن)ينقضوا عهدهم. يقال: أن هذا خمصوص يراد به بنو َضمرة خاصة. مث قال: 

 .(2)أي: وإن كانت أكثر من أربعة أشهر" (ينٰى

وقبل استثناء هؤالء امللتزمي، امهل اهلل املعاهدين مدة معينة يكونون فيها آمني على أنفسهم، 

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ُّاىل: وهذا ما تضمنه قوله تع

 :َّ  ىي مي خي

                                                           

 هنا هم املعاهدون الذين ثبتوا على العهد. والذي تراه الباحثة أن املراد (1)
 .108 -107، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (2)
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"قال فبحسب هذه املهلة أصبح للمعاَهدين أربع حاالت، وقد نقل القرطيب قول العلماء فيهم:  

حممد بن إسحاق وغريه: مها صنفان من املشركي، أحدمها كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر، فأمهل 

بغري أجل حمدود، فقصر به على أربعة أشهر لريتاد لنفسه، مث متام أربعة أشهر، واآلخر كانت مدة عهده 

هو حرب بعد ذلك هلل ولرسوله وللمؤمني، ي قتل حيث ما أدرك ويؤسر إال أن يتوب"، "وقال الكليب: 

إمنا كانت األربعة األشهر ملن كان بينه وبي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عهد دون أربعة أشهر، ومن 

  ىن نن من زن) من أربعة أشهر فهو الذي أمر اهلل أن يتم له عهده بقوله كان عهده أكثر 

 . (1)وهذا اختيار الطربي وغريه" (ينٰى

 إذن احلاالت هي: 

 ميهل أربعة أشهر. ،عهد مدته أقل من أربعة أشهر -1

 ميهل حىت انتهاء املدة. ،عهد مدته أكثر من أربعة أشهر -2

 عهد ال مدة له قصر على أربعة أشهر. -3

                                                           

 .98 -97، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 1)
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 له ميهل أربعة أشهر. من ال عهد -4

أربعة أشهر  اأمهلت هي على عهد مع املسلمي، حالتان هناك ثالث حاالت يلحظ من ذلك أن

، واحلالة الرابعة ال عهد هلا مع املسلمي، وحالة واحدة متهل حىت انتهاء املدة املتفق عليها حبسب نص اآلية

 أمهلت أيضا أربعة أشهر. 

مدة عهدها، فقد مت استثناؤها من نقض العهد ملا اتصفت به من  فاحلالة اليت أمهلت حىت انتهاء

صفات نصت عليها اآلية الكرمية، وهذه الصفات دليل على التزامهم لذلك أمر اهلل تعاىل بتمام عهدهم 

 إىل مدته. 

 وما صفوا به يف اآليات السابقة بينه القرطيب من خالل تفسريه، وهذه الصفات هي: 

 العهد. عدم نقض أي من شروط  -1

 عدم إعانة غري املسلمي على املسلمي. -2

إذن هؤالء املعاَهدون امللتزمون هم الذين استثنوا من الرباءة من العهد حبسب قول القرطيب، ودَل 

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّعلى هذا اآلية السابعة من سورة التوبة 
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 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم

 : َّٱيي  ىي

تعجب، ويف اآلية إضمار، أي: كيف يكون للمشركي عهد مع قال القرطيب: " كيف هنا لل

إضمار الغدر، وقيل املعىن: كيف يكون للمشركي عهد عند اهلل يأمنون به عذابه غداً، وكيف يكون هلم 

( من خن حن جن يم ىم)عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا، مث استثىن فقال: 

 . (1)إال هلؤالء الذين مل ينقضوا ومل ينكثوا" قال حممد بن إسحاق: هم بنو بكر، أي: ليس العهد

تشري اآلية الكرمية إىل أنه ال عهد للمشركي مع املسلمي، إال أن هناك استثناء، وهذا االستثناء 

مرتبط بصفات هؤالء املعاَهدين، وهذا ما ذهب إليه القرطيب حي قال: "ليس العهد إال هلؤالء الذين مل 

 هي الصفات اليت ذكرت يف اآلية الرابعة من سورة التوبة.، و (2)ينقضوا ومل ينكثوا"

                                                           

 .118 -117، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 .118، ص 10، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  (2)
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 جه  ين)إذن العهد هلؤالء فقط، ويرتتب عليه ما ذكر يف بقية اآلية، وهو "قوله تعاىل: 

أي: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا هلم على مثل ذلك، ابن زيد: فلم ( يهجي ىه مه

 .(1)عهد له فقاتِلوه حيث وجدمتوه إال أن يتوب" يستقيموا فضرب هلم أجال أربعة أشهر، فأما من ال

 يلحظ هنا أن هؤالء املتصفي هبذه الصفات هم املعاَهدون امللتزمون.

قد أضافت على تلك الصفات صفات أخرى تضمنتها إحدى آياِتا،  رابعا : سورة الممتحنة

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱوهي قوله تعاىل: 

 : َّ  ىق يف ىف يث ىثنث

فيها ثالث مسائل: األوىل: ( زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ)القرطيب: "قوله تعاىل:  قال

هذه اآلية رخصة من اهلل تعاىل يف صلة الذين مل يعادوا املؤمني ومل يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا يف 

 جب هئ مئ)أول اإلسالم عند املوادعة وترك األمر بالقتال، مث نسخ. قال قتادة: نسختها: 

                                                           

 .118، ص 10ج  ،ألحكام القرآن الجامع القرطيب، (1)
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ان هذا احلكم لعلة، وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة، ن سخ احلكم وبقي وقيل ك، (حب

الرسم ي تلى. وقيل: هي خمصوصة يف حلفاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد مل ينقضه، 

قاله احلسن. الكليب: هم خزاعة وبنو احلارث بن عبد مناف. وقاله أبو صاحل، وقال: هم خزاعة. وقال 

اهد: هي خمصوصة يف الذين آمنوا ومل يهاجروا. وقيل: يعين به النساء والصبيان، ألهنم ممَّن ال يقاتل، جم

 .(1)فأذن اهلل يف ِبر هم. حكاه بعض املفسرين"

مث قال: "وقال أكثر أهل التأويل: هي حمكمة. واحتجوا بأنَّ أمساء بنت أيب بكر سألت النيب صلى 

 .(2)أمها حي قِدمت عليها مشركة؟ قال: )نعم(.  وقيل: إن اآلية فيها نزلت"اهلل عليه وسلم: هل َتِصل  

عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت: َقِدَمْت َعليَّ أمي وهي م شركٌة، يف »واحلديث هو: 

عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فاستفتيت  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قلت: َوهي راغبة، 

 . (3)«نـََعْم، ِصِلي أ مَّكِ  َأصل أمي؟ قال:أَفَ 

                                                           

 .408 -407، ص 20، ج 2، ط الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 .408، ص 20ج  املصدر ذاته، ،القرطيب )2)
 ، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب اهلدية للمشركي،صحيحالجامع ال ،حممد بن إمساعيل ،أخرجه البخاري )3)

 .(2620، رقم )347ص
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)أن( يف موضع خفض على البدل من )الذين( أي: ال ( زث رث): مث قال: "الثانية: قوله تعاىل

ينهاكم اهلل عن أن ترب وا الذين مل يقاتلوكم. وهم خزاعة، صاحلوا النيب صلى اهلل عليه وسلم على أال يقاتلوه 

أي: تعطوهم ( نث مث). بربهم والوفاء هلم إىل أجلهم، حكاه الفراء وال ي عينوا عليه أحًدا، فأمر

قسطا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل 

 . (1)يقاتل، قاله ابن العريب"

دين، فقد رأينا بعد عرض قول القرطيب يف هذه اآلية، وقوله إهنا حمكمة، نبّي أوال عالقتها باملعاهَ 

أن اآلية الكرمية عددت صفات جلماعة كافرة رخص اهلل للمسلمي بـَرَّهم، واإلقساط إليهم حبسب تعبري 

 القرطيب، وهذه الصفات هي: 

 الذين ال يقاتلون املسلمي. -1

 الذين ال خيرجون املسلمي من ديارهم.  -2

                                                           

 .409 -407، ص 20، ج الجامع ألحكام القرآنقرطيب، ال (1)
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متصفي هبذه الصفات، فهم إذن هؤالء ميكن للمسلمي أن يعقدوا معهم معاهدات، وما داموا 

لكنه لم إذن معاَهدون ملتزمون، وقد أشار القرطيب إىل أن من كانت هذه صفاته ال يقاتله املسلمون، 

 يبّين كيف يمكن الجمع والعمل بهاتين اآليتين عند قوله بعدم النسخ. 
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 الخالصة: 

قرطيب فيهم، وما تقدم من شرح، بعد مجع اآليات املتعلقة هبذا النوع من املعاَهدين، وبَيان قول ال

مجاعة ملتزمة بعهدها مع املسلمي، من حيث الثبات على العهد إىل  يتبّي أن املعاَهدين امللتزمي هم:

مدته، وذلك من خالل عدم نقض أي من شروط العهد، وعدم قتال املسلمي واإلعانة عليهم، وإخراجهم 

 من ديارهم.

 مين: ثانيا : أحكام المعاَهدين الملتز 

بعد دراسة اآليات املتعلقة هبذا النوع يف ضوء تفسري القرطيب، والتعرف على الصفات اليت ميزِتم 

كما بّي القرآن حاهلم وأنواعهم بّي كذلك عن غريهم ينتقل البحث اآلن إىل بيان األحكام املتعلقة هبم، ف

 ا إىل قسمي:أحكامهم املوضحة لكيفية التعامل معهم، وهذه األحكام ميكن تقسيمه

احلقوق، أي حقوق املعاهدين على املسلمي. وحبسب استقراء نصوص القرآن  القسم األول:

جند أنَّ احلقوق ستة، وهي: االلتزام بالعهد إىل مدته، عدم جواز االعتداء على حلفاء املعاهدين، عدم 

الرب واإلقساط ى املعاهدين، جواز مقاتلة املعاهدين حال اختاذهم موقف احلياد، عدم مناصرة املسلمي عل

 باملعاهدين، وجوب دفع دية املعاهد املقتول خطأ من قبل املسلمي. 
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الواجبات، أي ما جيب على املعاهدين جتاه املسلمي. والواجبات هي: االلتزام  القسم الثاني:

عدم جواز االعتداء  املتبادل ببنود املعاهدة، عدم اإلعانة على املسلمي، عدم إخراج املسلمي من ديارهم،

 على حلفاء املسلمي. 

 وسوف نتحدث اآلن عن احلقوق والواجبات بشيء من التفصيل.

 حقوق المعاهدين الملتزمين على المسلمين

 حقوق: ستة كما ذكرنا سابًقا أنَّ حقوق املعاهدين إذا كانوا ملتزمي تتجسد يف

 الحق األول: االلتزام بالعهد إلى مدته:

آن الصرحية على أنَّه جيب على املسلمي إذا عاهدوا عهًدا أن يلتزموا به التزاًما تدل نصوص القر 

 صرحًيا، وقد دل على ذلك عدة آيات، منها:

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّقوله تعاىل:  -

 ]التوبة[. َّٱىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن
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ا ما أقره القرطيب حيث ففي هذه اآلية داللة واضحة على وجوب االلتزام بالعهد إىل مدته، وهذ

يف موضع نصب باالستثناء املتَّصل، املعىن: أن اهلل بريء من (:  مك لك اك يق ىق) "قال: 

املشركي إال من املعاَهدين يف مدة عهدهم، وقيل االستثناء منقطع، أي: أن اهلل بريء منهم، ولكن الذين 

 .(1)عاهدمت فثبتوا على العهد، فأمتوا إليهم عهدهم"

رطيب من خالل تفسريه شروط الثبات على العهد مع املعاهدين، فقد قال: "وقوله: مث علل الق

يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده، ومنهم من ثبت عليه، فأَِذَن ( ىل  مل يك ىك)

اهلل سبحانه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يف نقض عهد من خاس، وأمر بالوفاء ملن بقي على عهده إىل 

مل يعاِونوا، وقرأ (: رن مم ام يل))مل ينقصوكم( أي: من شروط العهد شيئاً، ومعىن  مدته،

عكرمة وعطاء بن يسار: )مث مل ينقضوكم( بالضاد معجمة على حذف مضاف، التقدير: مث مل ينقضوا 

                                                           

 . والذي تراه الباحثة أن االستثناء منقطع مبا سيأيت من أدلة.107، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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 (ينٰى  ىن نن من زن)عهدهم. يقال: أن هذا خمصوص يراد به بنو َضمرة خاصة. مث قال: 

 .(1)"أي: وإن كانت أكثر من أربعة أشهر

 إذن الثبات على العهد مع املعاهدين يقوم على شرطي، مها:

 مل خيلوا ببنود املعاهدة. -1

 مل يعينوا أحداً، )مل يظاهروا أحداً(. -2

وقد أكد القرطيب على هذين الشرطي يف موضع آخر حيث قال: " كيف هنا للتعجب، ويف 

يل املعىن: كيف يكون للمشركي اآلية إضمار، أي: كيف يكون للمشركي عهد مع إضمار الغدر، وق

عهد عند اهلل يأمنون به عذابه غداً، وكيف يكون هلم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا، مث استثىن 

قال حممد بن إسحاق: هم بنو بكر، أي: ليس ( من خن حن جن يم ىم)فقال: 

 .(2)العهد إال هلؤالء الذين مل ينقضوا ومل ينكثوا"

                                                           

 .108 -107، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 .118، ص10ج  ،املصدر ذاته، القرطيب )2)
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 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعاىل:  -

 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن

 :]التوبة[ٱَّٱيي  ىي

وقد قرر القرطيب هذا احلق بنحو واضح، حيث قال: " أي: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم 

 .(1)فأقيموا هلم على مثل ذلك"

 الحق الثاني: عدم جواز االعتداء على حلفاء المعاهدين:

املعاهدين، يأيت السؤال عن حلفاء املعاهدين: هل بعد أن استقر األمر على عدم جواز املساس ب

 يأخذون حكم املعاهدين أم أنَّ العالقة بي املسلمي واملعاهدين ليس هلا أي انعكاس إجيايب على حلفائهم؟

إذا تأملنا نصوص القرآن جند أنَّه يعطي حلفاء املعاهدين حكم املعاهدين فيما يتعلق بعدم املقاتلة 

 زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ُّ، فاهلل عز وجل يقول: (2)ع السلميواحملافظة على الوض

                                                           

 .118 -117، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآن القرطيب، )1)
( عندما حفظ القرآن للمعاهدين هذا احلق من حيث عدم االعتداء على حلفائهم، مل جند فيه نصوصا تدل على 2)

 حقوق أخرى كمناصرِتم، ولذلك مل نضف هذا احلق. 
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 ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 .[90-89النساء: ]َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

يأمرنا اهلل تعاىل هبذه اآلية بأال نعتدي على قوم هلم عهٌد مع معاهدينا، وقد صرح القرطيب هبذا 

لون هبم، ويدخلون فيما بينهم باجِلوار واحلِلف؛ املعىن أي يتَّص(: ري ٰى يناحلق حيث قال: ")

. هذا ثم انتسخت العهود فانتسخ هذافال تقتلوا قوماً بينهم وبَي َمن بيَنكم عهٌد، فإهنم على عهدهم، 

 .(1)"وهو أصح  ما قيل يف معىن اآليةقول  جماهد  وابِن زيد وغريهم، 

 حبسب ما قال.إال أنه حكم عليه بالنسخ نظرا لنسخ العهود 

 

 

 

 

                                                           

 .507، ص 6، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 1)
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 عدم جواز مقاتلة المعاهدين حال اتخاذهم موقف الحياد:الحق الثالث: 

 هئ مئ خئ  حئ جئُّجند هذا احلق منصوص عليه صراحًة يف قوله تعاىل: 

  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب

 ]النساء[:  َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

وإال الذين جاؤوكم قد حصرت : "وما تضمنته اآلية السابقة من حق أقر به القرطيب فقد قال

 .(1)"فال تقتلوهم فدخلوا فيكمصدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، 

 الحق الرابع: عدم مناصرة المسلمين على المعاهدين:

 زت رت يب ىب نب مب  زب ربُّدل على هذا احلق قوله تعاىل: 

 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت

                                                           

 .512، ص6ج  ،القرآن الجامع ألحكامالقرطيب،  1))
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 ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك

 األنفال[:]َّٱمئ خئ حئ جئ يي

فمنطوق اآلية يدل على عدم جواز مناصرة املسلمي على املعاهدين، وهذا ما أقره القرطيب حيث 

يريد: إْن َدَعْوا هؤالء املؤمنون الذين مل يهاجروا من أرض ( من زن رن مم)قال: "قوله تعاىل: 

ض عليكم فال ختذلوهم. إال أن يستنصرونكم احلرب عوَنكم بنفري أو مال الستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فر 

 .(1)على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فال تنصروهم عليهم، وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته"

 الحق الخامس: البر واإلقساط بالمعاهدين: 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱدل على هذا احلق قوله تعاىل: 

  ]املمتحنة[: َّٱيق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت

                                                           

 .87 -86، ص 10ج  الجامع ألحكام القرآن،، القرطيب( 1)
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 رث): وقد دلت عبارات القرطيب على إقراره هبذا احلق بنحو واضح، حيث قال: "قوله تعاىل 

)أن( يف موضع خفض على البدل من )الذين( أي: ال ينهاكم اهلل عن أن ترب وا الذين مل يقاتلوكم. ( زث

، فأمر بربهم والوفاء وهم خزاعة صاحلوا النيب صلى اهلل عليه وسلم على أال يقاتلوه وال ي عينوا عليه أحًدا

، وليس تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلةأي: ( نث مث). هلم إىل أجلهم، حكاه الفراء

 .(1)يريد به من العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتل، قاله ابن العريب"

وإمنا تكرم وقد ينشأ وهم مقدر بأن الرب واإلقساط جائزان وليسا واجبي، أي أهنما ليس حبق 

وتفضل وهذا غري دقيق باعتقاد الباحثة، نظرًا ألن نصوص القرآن املتكاثرة يف األمر بالرب واإلحسان 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱواإلقساط لغري املسلمي، ومن ذلك قوله تعاىل: 

 َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب

 [.83البقرة: ] َّ  حط مض  خض  ٱُّٱوقوله تعاىل: [، 125النحل: ]

                                                           

 .409 -408، ص 20، ج ألحكام القرآن الجامعالقرطيب، ( 1)
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 الحق السادس: وجوب دفع دية المعاهد المقتول خطئا من قبل المسلمين: 

 حم جم يل ىل مل خلُّفهم هذا احلكم من داللة منطوق اآلية يف قوله تعاىل: 

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم خم

 ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي

  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ

 َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث

 [: النساء]

 زئُّوقد أقر القرطيب بوجوب دية املعاهد املقتول خطأً والكفارة أيضا، حي قال: "قوله تعاىل: 

هذا يف الذمي واملعاَهد ي قتل خطًأ، فتجب الدية والكفارة؛  َّٱزب رب يئ ىئ نئ  مئ
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اىل َأهبمه ومل يقل: قاله ابن عباس والشَّعيب  والنََّخعي والشافعي. واختاره الطربي؛ قال: ألن اهلل سبحانه وتع

 .(1)وهو مؤمن كما قال يف القتيل من املؤمني ومن أهل احلرب. وإطالقه ما قـ ي د قبل  يدل  على أنه خالفه"

مث ذكر أقواال لبعض العلماء ممن خالفوا ما ذهب إليه، فمنهم من حيمل املطلق على املقيد أي 

جيعلها خاصًة مبشركي العرب، ويقول إهنا منسوخة بقوله أن املراد باملقتول مؤمنًا ال معاهداً، ومنهم ومن 

 . (2) ]التوبة[ َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱتعاىل: 

 واجبات المعاهدين الملتزمين تجاه المسلمين: 

 تتجسد واجبات املعاهدين جتاه املسلمي يف ثالثة واجبات:

 الواجب األول: االلتزام المتبادل ببنود المعاهدة: 

اهلل تعاىل املسلمي بوجوب االلتزام بعهودهم نص كذلك على شرط هذا االلتزام، وهو  فعندما أمر 

 أن يبادهلم املعاهدون هذا االلتزام، وقد ن ص على هذا الواجب يف آيات عدة، منها:

  :َّٱىييي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىنُّقوله تعاىل:  -

                                                           

 .27، ص 7، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (  1)
 .28-27، ص 7القرطيب، املصدر ذاته، ج ) 2)
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ذا ما قرره القرطيب، فقد قال: دلت هذه اآلية صراحًة على وجوب االلتزام املتبادل من الطرفي، وه

 .(1)أي: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا هلم على مثل ذلك""

 [:4]التوبة:  َّٱىل  مل يك ُّقوله تعاىل:  -

إذ يكون االلتزام بعدم نقض العهد، وهذا ما دلت عليه هذه اآلية، فقد دلت على جواز معاهدة 

يل على التزامهم الذي هو أحد واجباِتم جتاه املسلمي، املشركي الذين مل ينقضوا العهود، فهي إذن دل

يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس ( ىل  مل يك ىك)"وقد صرح هبذا القرطيب يف قوله: 

بعهده، ومنهم من ثبت عليه، فَأِذَن اهلل سبحانه لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يف نقض عهد من خاس، وأمر 

 .(2)ومعىن )مل ينقصوكم( أي: من شروط العهد شيئاً" ته،بالوفاء ملن بقي على عهده إىل مد

 [:8]املمتحنة:  َّٱزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱقوله تعاىل:  -

                                                           

 .118 -117، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 املكان نفسه.القرطيب،  2))
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كذلك يكون التزامهم بعدم قتال املسلمي، وهو ما نصت عليه اآلية، ففيها جواز معاهدة 

من اهلل تعاىل يف صلة الذين املشركي الذين مل يقاتلوا املسلمي، وقد قال هبذا القرطيب: "هذه اآلية رخصة 

 .(1)مل يعادوا املؤمني ومل يقاتلوهم"

 الواجب الثاني: عدم اإلعانة على المسلمين: 

ففي هذه اآلية داللة [: 4التوبة: ]َّٱرن مم ام يلُّدل على هذا الواجب قوله تعاىل: 

قرر القرطيب هذا احلق واضحة على أنه جيب على املعاهدين امللتزمي أال يعينوا أحداً على املسلمي، وقد 

 .(2)مل يعاِونوا"(: رن مم ام يل)"حيث قال: 

 الواجب الثالث: عدم إخراج المسلمين من ديارهم: 

 [:8املمتحنة: ]َّٱيت ىت  نت متُّنص على هذا الواجب قوله تعاىل: 

                                                           

 .407، ص 20ج ، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 1)
 .108، ص 10، ج املصدر ذاته ،القرطيب( 2)
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فقد تضمنت اآلية صفة املعاهدين امللتزمي، وهو ي عد واجبا عليهم االلتزام به جتاه املسلمي، 

قد عرب عن إخراج املسلمي من ديارهم بالعداوة حيث قال: "هذه اآلية رخصة من اهلل تعاىل يف ولعله 

 .(1)صلة الذين مل يعادوا املؤمني ومل يقاتلوهم"

  

                                                           

 .407، ص 20، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ( 1)
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 المطلب الثاني: المعاَهدون غير الملتزمين وأحكامهم:

م املعاهدون غري يعمل هذا املطلب على تسليط الضوء على النوع الثاين من أنواع املعاهدين، وه

 امللتزمي، ويتناول كذلك أحكامهم: 

 أوال : محددات المعاهدين غير الملتزمين: 

وقد جاء ذكر هذا النوع من املعاَهدين الناقضي لعهودهم أو أحد شروطها يف آيات القرآن  

 الكرمي يف عدد من السور:

   أوال : سورة األنفال:

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئٱُّقال تعاىل: 

 :َّ يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت

أي: من َيِدب  على ( مب زب رب يئ ىئ)يقول القرطيب يف تفسري هذه اآلية: "قوله تعاىل: 

 ني مي زي ريُّنظريه:  (.زت رت يب ىب نب)وجه األرض يف علم اهلل وح كِمه 

 زث رث يت ىت نت)مث وصفهم فقال: . َّٱهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي
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يف قوله )منهم( للتبعيض،  أي: ال خيافون االنتقاَم، و)من( (ىق يف ىف  يث ىث نث مث

ألن العهَد إمنا كان جيري مع أشرافهم، مث ينقضونه. واملعين  هبم: ق ريظة  والنَِّضري ، يف قول جماهد وغريه. 

نقضوا العهد، فأعانوا مشركي مكَة بالسالح، مث اعتذروا فقالوا: نسينا، فعاهدهم عليه الصالة والسالم 

 .(1)ثانيًة، فنقضوا يوَم اخلندق"

جاء يف اآلية الكرمية صفٌة من صفات هذا النوع، وهو عدم ثباِتم على العهد من خالل نقضهم  

املتكرر، ال مرة واحدة بل مرات عدة، من خالل مقاتلة املسلمي، واإلعانة عليهم حبسب فعل بين قريظة 

تعم كل من يتصف  والذي قيل إنه سبب نزول اآلية حبسب ما ذكره القرطيب، واآلية وإن نزلت فيهم، فهي

، فهؤالء ي عدون معاَهدين غري ملتزمي بالعهود (2)فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببهبذه الصفة، 

 اليت أبرموها.

  

                                                           

 .47، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
م( 1995ه/ 1416)دار الكتب العلمية: بريوت، )د.ط(، ح المنهاج اإلبهاج في شر السبكي، علي عبدالكايف،  )2)

 .185، ص2ج
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 :ثانيا : سورة التوبة

 ييُّٱوقوله تعاىل: ،َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  -

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 : َّ  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب

ميكن محل هاتي اآليتي على أن املراد هبما املعاهدون غري امللتزمي، وذلك حبسب مفهوم املخالفة 

 آليات امللتزمي بعهدهم الذين استثنوا بعد ذكر هؤالء مباشرة.

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ  جئُّقوله تعاىل:  -

 :َّجح مج حج مث هت مت خت حت
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النكث: النقض، وأصله يف كل ما ف ِتل مث ح لَّ، فهي ( حئ جئ)قال القرطيب: "قوله تعاىل: 

أي: باالستنقاص واحلرب، وغري ذلك مما يفعله ( مب خب حب)يف األميان والعهود مستعارة. وقوله: 

 .(1)املشرك، يقال: طعنه بالرمح، وطعن بالقول السيء فيه"

خفاف على ما هو من مث قال: "والطعن: هو أن ينسب إليه ما ال يليق به، أو يعرتض باالست

 . (2)الدين، ملا ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه"

أشارت اآلية إىل املعاَهدين غري امللتزمي، الذين مل يلتزموا بعهودهم مع املسلمي فنقضوها، وزادوا 

احلرب، أو على ذلك الطعن يف دين املسلمي، وكما ذكر القرطيب فإن الطعن يف الدين قد يكون ب

 باستنقاصهم يف دينهم أو عهودهم.

                                                           

 .122، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 .122، ص 10ج  ،القرطيب، املصدر ذاته (2)
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وقد جعلت اآلية الطعن يف الدين من نواقض العهد، فقد ح ل قتاهلم يف حال طعنوا يف دين 

املسلمي، وقد َبىن القرطيب هذا احلكم بناًء على ما جاء يف هذه اآلية، فقد قال: "وتقدير اآلية عندنا: 

 .(1)بل طعنوا يف الدين  مع الوفاء بالعهد حلَّ قتاهلم" فإن نكثوا حلَّ قتاهلم، وإن مل ينكثوا

لذلك فقد ختمت اآلية باحلكم الذي يقع عليهم يف حال نقضوا العهد وهو قتاهلم، ومناقشة هذه 

 املسألة حملها القسم الثاين من هذا املبحث.

ف منها وبعد وصف هؤالء املعاَهدين غري امللتزمي بتلك الصفات أضيف هلم صفات أخرى يعر 

ل هبا قتاهلم، فقد قال تعاىل:   خس حس جس مخ جخ محُّٱحاهلم، وحي 

 جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص حص مس

 : َّخف حف

 (حس جس مخ جخ مح)قال القرطيب يف تفسري هذه اآلية: "قوله تعاىل: 

أي  (حص مس  خس)، توبيخ، وفيه معىن التحضيض، نزلت يف كفار مكة، كما ذكرنا آنفا

                                                           

 . 124، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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خراج إليهم، وقيل أخرجوا الرسوَل عليه الصالة والسالم من املدينة كان منهم سبب  اخلروج، فأضيف اإل

أي: نقضوا العهَد، (   حضخض جض ، )بالقتال( مص خص)لقتال أهل مكة، للنكث الذي كان منهم، 

وأعانوا بين بكر على خزاعة، وقيل بدؤوكم بالقتال يوم بدر، ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج للعري، 

 مع جع مظ)كان ميكنهم االنصراف، فأبـَْوا إال الوصول إىل بدر وشرب اخلمر هبا،   وملا أحرزوا عريهم

أي ختافوا عقابه يف ترك قتاهلم، من أن ختافوا أن ينالكم يف قتاهلم مكروه، وقيل إخراجهم الرسول  (جغ

 .(1)منع هم إياه من احلج والعمرة والطواف، وهو ابتداؤهم. واهلل أعلم"

، فباإلضافة إىل نقضهم العهد فقد متيزوا (2)قتال من ينقض العهد حتدثت هذه اآلية أيضا عن

بأمر آخر وهو أهنم السبب يف خروج الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأن البدء باالعتداء على املسلمي 

 كان من جهتهم، فهؤالء مل يلتزموا مبا كان بينهم وبي املسلمي من عهود. 

                                                           

  .129 -128، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 غري امللتزمي.ين وهم كما مساهم هذا البحث املعاَهد (2)
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 مس خس): الثة أقوال يف املراد ِمن قوله تعاىلويف تفسري هذه اآلية ذكر القرطيب ث

 (: حص

أن سبب اإلخراج هو نقض املشركي للعهد، عن طريق إعانة بين بكر على خزاعة  القول األول:

حلفاء الرسول اهلل عليه وسلم، وهذا يعد سببًا ألن يقاتل املسلمون املشركي، ألن املسلمي مطالبون 

عانة املشركي حليفهم على قتال حليف املسلمي كان هذا سبًبا يف بنصرة حليفهم حي يعتدى عليه، وبإ

 نقض العهد.

أن املراد باخلروج هو بدء املشركون بقتال املسلمي، وذلك يوم بدر عندما أصروا  القول الثاني: 

على الوصول إىل بدر وشرب اخلمر فيها، فهذا كان سبب خروج النيب صلى اهلل عليه وسلم ومقاتلتهم، 

ه كان اخلطاب باخلشية من اهلل املوجه للمسلمي أوىل من خشية ما قد يصيبهم من مكروه لو وعلي

 قاتلوهم.

أن املراد بإخراج الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو منعه من العمرة واحلج، وهو  القول الثالث: 

 (.مص خص)املراد أيضا بقوله 
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ين غري امللتزمي، ذلك أنه كان هناك يلحظ من هذه األقوال أن القول األول ينطبق على املعاهد

عهد بي املسلمي واملشركي وكان لكل منهم حليف، فاعتدى حليف الثاين على األول فكان فعله سبباً 

 لنقض العهد املؤدي إىل القتال بينهم. 

أما القول الثاين والثالث فهما حوادث حدثت قبل أن يعقد الرسول عهود مع املشركي، فليست 

 حمل حبثنا.  واردة يف

ويفهم من القول األول أن من أسباب نقض العهد، هو االعتداء على حلفاء املسلمي، كما ذكر 

 ذلك القرطيب حي أشار إىل سبب نزول اآلية. 

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّ، فيها قوله تعاىل: ثالثا: سورة الممتحنة

 :َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم

أي:  (يل ىل مل يك ىك مك لك اك)قوله تعاىل: : "تفسري القرطيب هلذه اآلية هو

ي: عاونوا على إخراجكم، أ( زن)وهم عتاة أهل مكة. ( رن مم  ام)جاهدوكم على الدين 
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أي: )أن( يف موضع جر  على البدل، على تقدم يف )أن تربوهم(. ( ين ىن)وهم مشركو أهل مكة 

 . (1)("ىي ني  مي)أي: يتخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابًا ( زي ري)

لقرطيب هبذا التفسري، ولكن ما ميكن مالحظته أن هذه اآلية جاءت بعد اآلية اليت تضمنت اكتفى ا

وصف اجلماعة اليت ميكن للمسلمي مواالِتا، فهي بذلك تشري إىل اجلماعة اليت ال جيوز للمسلمي 

ملا كان مواالِتا، وحتتمل أن من يكون معاَهدا للمسلمي وتصدر منه مثل هذه األفعال فهو بذلك ناقضا 

بينه وبينهم، فقد بّينت هذه اآلية أن من يقاتل املسلمي، وخيرجهم من ديارهم، ويظاهر على إخراجهم 

 ال جتوز مواالته ونصرته وأن يتخذ حليفا، وهذا ما ميكن فهمه من تفسري القرطيب. 

 تزمي.وقد جاءت مثل هذه الصفات يف اآليات السابقة، واليت وصف هبا هم املعاَهدون غري املل

إذن بعد هذا اجلمع والشرح لآليات املتعلقة باملعاَهدين غري امللتزمي، وهم الذين ينقضون عهودهم، 

 وهذا النقض له عدة صور: 

 نقض العهد عند اإلخالل بأحد شروطه. -1

                                                           

 .409، ص 20، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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 الطعن يف دين املسلمي. -2

 قتال املسلمي. -3

 إخراج املسلمي من ديارهم. -4

 املظاهرة على إخراج املسلمي.  -5

 تداء على حلفاء املسلمي.االع -6

  وهذه كلها علل صاحلة ملقاتلة الكفار الذين نقضوا عهودهم. 
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 ثانيا : أحكام المعاهدين غير الملتزمين: 

أشارنا سابقاً إىل هذا النوع، واملوصوف يف اخلطاب القرآين بناقض العهود، وقد ذكر القرطيب من 

املسلمي،  املسلمي، قتال دين يف الطعنوالعهود،  بنقضوا خالل تفسريه ما مييز هذه اجلماعة حيث إهنم متيز 

 .املسلمي حلفاء على املسلمي، االعتداء إخراج على ديارهم، املظاهرة من املسلمي إخراج

وقد تضمنت النصوص القرآنية ما يرتتب على نقض العهود، واألحكام السارية على هذا النوع 

 يت:من املعاهدين، واليت ميكن عدها يف اآل

 أوال : وجوب قتال المعاهدين غير الملتزمين:

 وقد دل على ذلك داللة واضحة عدد من نصوص القرآن الكرمي، منها:

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئُّقوله تعاىل:  -

 حس جس مخ جخ مججحمح حج مث هت مت خت حت

 جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص حص مس  خس

 : [13-12]التوبة: َّٱخف حف
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وجوب قتال ناقضي العهود، وقد قرر القرطيب هذا احلكم  ففي هاتي اآليتي داللة واضحة على

حيث قال: "تقدير اآلية عندنا: فإن نكثوا حلَّ قتاهلم، وإن مل ينكثوا بل طعنوا يف الدين  مع الوفاء بالعهد 

 .(1)حلَّ قتاهلم"

 ويلحظ من قول القرطيب أن عدم التزامهم يكون بأحد أمرين:

 .  بالقتال وسلم، والبدء عليه اهلل صلى الرسول نقض العهد من خالل إخراج -1

 الطعن يف الدين. -2

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خلُّٱقوله تعاىل: -

 التوبة[.]َّٱيي  ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من  خن حن جن يم

دلت هذه اآلية صراحًة على وجوب قتال املعاهدين غري امللتزمي، وجند هذا احلكم واضحًا يف 

جوابه، وهو جزم مبعىن اجملازاة، والتقدير: ( ىل مل)أّْمٌر، ( خل)قول القرطيب: "قوله تعاىل: 

 من خن)إن تقاتلوهم يعذهبم اهلل بأيديكم، وخيزهم وينصركم عليهم، ويشِف صدور قوم مؤمني، 

                                                           

. وظاهر أن تعبري القرطيب بكلمة )حل( ال تعين جوازاً مطلق، 124، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) 1)
 بل مطلق اجلواز مبا يف ذلك )الوجوب(.



 

 112 

دليل على أن غيضهم كان قد أشتد. قال جماهد: يعين خزاعة حلفاء رسول اهلل صلى اهلل عليه ( ىنين

 .(1)وسلم"

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتُّقوله تعاىل:  -

 [:57 -56]األنفال: ٱَّرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ىقيقاك

وجوب قتال املعاهدين غري امللتزمي، وقد أشار  -يف احلرب( 2)تثقفنهم-يفهم من ألفاظ اآلية 

تلقاهم حبال ضعف تقدر إىل ذلك القرطيب، فقد قال: "ومعىن )تثقفنَّهم(: تأِسرهم وجتعلهم يف ثقاف، أو 

 .(3)"الزم من اللفظ، لقوله: )يف احلرب(عليهم فيها وتغلبهم. وهذا 

 ثانيا : عدم َوالية المعاهدين غير الملتزمين: 

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّنص على هذا قوله تعاىل: 

 ]املمتحنة[: َّىييي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من

                                                           

 .129، ص 10ج ، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .117، ص 1، طمفردات ألفاظ القرآنثقف: احلذق يف إدراك الشيء وفعله. الراغب األصفهاين،  (2)
 . 48، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )3)
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جاء النهي يف هذه اآلية عن َوالية من يقاتل املسلمي وخيرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم، 

 يك ىك مك لك اك)قوله تعاىل: عليه فال معاهدة بي املسلمي وهؤالء، فقد قال القرطيب: "و 

ي: أ( زن)وهم عتاة أهل مكة. ( رن مم  ام)أي: جاهدوكم على الدين  (يل ىل مل

أي: )أن( يف موضع جر  على البدل، على ( ين ىن)عاونوا على إخراجكم، وهم مشركو أهل مكة 

وقد ، (1)("ىي ني  مي)خذهم أولياء وأنصاراً وأحبابًا أي: يت( زي ري)تقدم يف )أن تربوهم(. 

 هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱقال تعاىل: ٱأقر هبذا احلكم يف تفسريه لآلية اليت تلي هذه حيث قال: "

ملا أمر املسلمي برتك مواالة املشركي، اقتضى ذلك مهاجرة املسلمي عن بالد الشرك إىل  َّ  جب

 .(2)بالد اإلسالم"

  

                                                           

 .409، ص 20، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .410، ص 20، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  )2)
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 دون غير المأمونين وأحكامهم:المطلب الثالث: المعاهَ 

 يبحث هذا املطلب هذا النوع من املعاهدين واألحكام املتعلقة هبم يف ضوء تفسر القرطيب. 

 أوال : محددات المعاهدين غير المأمونين: 

اف املسلمون غدرهم وخيانتهم، وقد أشار إليهم اخلطاب  هؤالء هم معاَهدون غري مأموني، أي خي 

 : سورة األنفالإىل املعاَهدين امللتزمي وغري امللتزمي، فقد جاء ذكرهم يف القرآين كما أشار 

 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّقوله تعاىل: أوال : 

 :َّٱخئمئ

 ٰى)أي: ِغشًا ونقضًا للعهد. ( ين ىن نن من زن)قال القرطيب: "قوله تعاىل: 

ابن عطية: والذي وهذه اآلية نزلت يف بين قريظة، وحكاه الطربي عن جماهد. قال ( نيمي زي ري

، مث ابتدأ تبارك وتعاىل (يل ىل  مل يك)يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بين قريظة انقضى عند قوله: 
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يف هذه اآلية بأمره فيما يصنعه يف املستقبل مع َمن خَياف  منه خيانة ]إىل سالف الدهر، وبنو قريظة مل 

 . (1)إمنا كانت خيانتهم ظاهرة ]مشتهرة["يكونوا يف حد  من ختاف خيانته[ فترتتب فيهم هذه اآلية، و 

ما ي هم يف هذه اآلية هو اإلشارة إىل هذا النوع من املعاَهدين، فكما هو واضح يف كالم القرطيب 

 أهنم قوم أقرب إىل اخليانة من االلتزام، إذ ال يبدو عليهم أهنم حمل ثقة.

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّ: جاء فيهم أيضا قوله تعاىل: ثانيا  

 :َّٱخنمن حن جن

أي: بأن ي ظهروا لك السَّْلم، وي بطنون ( يل ىل مل خل)قال القرطيب: "قوله تعاىل: 

كافيك اهلل، أي: يتوىل (: ممخم حم جم)الغدر واخليانة، فاجنح، وما عليك من نياِتم الفاسدة 

 .(2)كفايتك وِحَياطتك"

د يبطنوا اخلداع، أشارت هذه اآلية كما فسرها القرطيب، أن هؤالء املعاَهدين يظهرون السلم، وق

 حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جلُّفقد ربطها باآلية اليت سبقتها وهي قوله تعاىل: 

                                                           

 .50، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .66، ص 10، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  (2)
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، إذن فهؤالء املعاَهدون الذين يطلبون السَّلم قد يكونون صادقي، وقد يتخذوه َّ  هن من خن

 وسيلة للخداع والغدر.

 ولكل حالة حكم خاص هبا، يبينها البحث يف حمها.

علقة هبذا النوع وقول القرطيب فيها يلحظ ما متيز به هذا النوع من إذن بعد عرض اآليات املت

املعاَهدين وهو أهنم مجاعة مشكوك فيهم، يسعون إىل معاهدة املسلمي ومساملتهم يف حال ضعفهم، 

حيث إهنم يظهرون عكس ما يبطنون يف نياِتم من غدر وخيانة، يكشفون عنها حال قوِتم. فهم هبذا 

 دين غري مأموني.الوصف أصبحوا معاهَ 

  ثانيا : أحكام المعاَهدين غير مأمونين:

اف غدرهم ويلحظ عليهم بوادر اخليانة،  هؤالء معاَهدون بينهم وبي املسلمي عهود، لكن خي 

 وقد أشار القرآن إىل هذا النوع يف عدد من آيات القرآن الكرمي وإىل األحكام املتعلقة هبم.

 : فكيفية التصرف مع هؤالء تتمثل يف
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 : أوال : جواز إبداء الرغبة بإنهاء عهد من تخاف خيانته

 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنُّدل عليه صراحًة قوله تعاىل: 

 ]األنفال[:  َّٱخئمئ حئ جئ يي

أي: ِغشًا ونقضاً ( ين ىن نن من زن)"قوله تعاىل: وقد أقر به القرطيب فقد قال: 

الطربي عن جماهد. قال ابن وهذه اآلية نزلت يف بين قريظة، وحكاه ( نيمي زي ري ٰى)للعهد. 

، مث (يل ىل  مل يك)عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بين قريظة انقضى عند قوله: 

]إىل سالف الدهر،  بأمره فيما يصنعه يف املستقبل مع َمن خَياف  منه خيانةابتدأ تبارك وتعاىل يف هذه اآلية 

تب فيهم هذه اآلية، وإمنا كانت خيانتهم ظاهرة وبنو قريظة مل يكونوا يف حد  من ختاف خيانته[ فترت 

 .(1)]مشتهرة["

                                                           

 .51، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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ولقد خلص القرطيب مسألة خوف اخليانة واليقي بنقض العهد بقوله: "ألنَّ يف قطع العهد منهم 

ونكثه مع العلم به حصوَل نقِض عهِدهم واالستواء معهم، فأما مع غري العلم بنقض العهد منهم فال حيَِل  

  .(1)وال جيوز"

 ثانيا : وجوب إبالغ المعاهدين بإرادة نقض العهد: 

 ]األنفال[:ٱَّخئمئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ُّف هم من قوله تعاىل: 

فقوله تعاىل )فانبذ( فعل أمر، وقد تقرر يف علم األصول أن األصل يف داللة األمر الوجوب، فثبت 

 من ذلك وجوب إبالغ الطرف اآلخر بالنقض. 

اس يف هذا احلكم فقد قال: "وال تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم وقد نقل القرطيب قول النح

 .(2)"َّٱخئمئ حئ جئ يي ىيُّيثقون بك، فيكون ذلك خيانًة وغدراً، مث بيَّ هذا بقوله: 

وقد أقر القرطيب بوجوب إبالغ املعاهدين بنقض العهد إن أراد املسلمون نقضه، حيث قال: "قال 

در  يف حق اإلمام أعظم وأفحش منه يف غريه ملا يف ذلك من املفسدة، علماؤنا رمحة اهلل عليهم: إمنا كان الغ

                                                           

 .51، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 .املكان نفسه القرطيب، (2)
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فإهنم إذا غدروا وع لم ذلك منهم ومل ينِبذوا بالعهد، مل يأمنهم العدو  على عهد وال صلح، فتشتد شوكته 

ويعظم ضرره، ويكون ذلك منفرًا عن الدخول يف الدين، وموجبًا لذم أئمة املسلمي. فأما إذا مل يكن 

مل قوله صلى اهلل عليه للع دو  عهد، فينبغي أن ي تحيَّل عليه بكل حيلة، وت دار عليه كل خديعة. وعليه حي 

 .(2)"(1)«احلرب خ ْدعة»وسلم: 

 ثالثا : وجوب إعداد القوة لقتال من يخشى خيانتهم: 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّجاء األمر بإعداد القوة يف قوله تعاىل: 

 [: 60األنفال: ]َّ جس

أمر اهلل سبحانه ( مث هت)بوجوب إعداد القوة القرطيب، إذ يقول: "قوله تعاىل:  وقد أقر

املؤمني بإعداد القوة لألعداء بعد أن أكَّد تـَْقِدمةَ التقوى. فإن اهلل سبحانه لو شاء هلزمهم بالكالم، والتـَّْفِل 

راد أن يبَتِلَى بعَض الناس يف وجوههم، وحَبْفنة من تراب كما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ولكنه أ

                                                           

 (.3030، رقم )408ري، باب احلرب خدعة، ص ، كتاب اجلهاد والسصحيحالجامع ال، أخرجه البخاري (1)
 .53، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (2)
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ببعض بعلمه السابق وقضاءه النافذ. وكل ما ت ِعد ه لصديقك من خري أو لعدوك من شر، فهو داخل 

 .  (1)ع دَّتك. قال ابن عباس: القوة هاهنا السالح والِقِسّي: )مجع قوس("

 رابعا : وجوب إعداد القوة إلى مستوى توازن الردع:  

 مص خص حص مس خس حسُّ يف قوله تعاىل:ودليل ذلك منصوص عليه 

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض

 األنفال[:]َّخكلك حك جك

 حص مس خس حس)ويف قول القرطيب إشارة إىل ذلك، حيث قال: "قوله تعاىل: 

يفون به عدوَّ اهلل وعدوَّكم من اليهود وقريش وكفار العرب"( خص  .(2)يعين خت 

 

 

                                                           

 .56 -55، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 . 61، ص10ج  ،املصدر ذاته القرطيب،) 2)
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 خامسا : جواز قبول السلم ممن يخاف غدره: 

 حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جلُّص على هذا احلكم قوله تعاىل: ن

 ]األنفال[:  َّٱمنهن خن

"واجل نوح: امليل. يقول: إن مالوا قال القرطيب هبذا احلكم من خالل ربط اآلية بسباقها، فقد قال: 

 .(1)إىل املساملة، أي: الصلح، فِمْل إليها" -يعين الذين نَبَذ إليهم عهدهم-

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّهلا، قوله تعاىل: وأيضا باآلية التالية 

فهذه اآلية تنص صراحة على حفظ اهلل تعاىل لرسوله الكرمي  ،َّٱخنمن حن  جن

 مل خل)وعليه ال يضره بعد ذلك ما يقومون به من غدر وخيانة، فقد قال القرطيب: "قوله تعاىل: 

عليك من نياِتم الفاسدة  أي: بأن ي ظهروا لك السَّْلم، وي بطنوا الغدر واخليانة، فاجنح، وما( يل ىل

 .(2)كافيك اهلل، أي: يتوىل كفايتك وِحَياطتك"(: ممخم حم جم)

                                                           

 .62، ص 10ج  ،الجامع ألحكام القرآن القرطيب،(1) 
 .66، ص 10، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  (2)
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 .أنواع المعاهدين وأحكامهم في ضوء تفسير ابن عاشور: الثاني المبحث

يتطرق هذا املبحث إىل أنواع املعاهدين يف القرآن من خالل تفسري ابن عاشور، وكذلك األحكام 

هم يف ضوء تفسري القرطيب، للتعرف على مدى توافق أو اختالف كال املتعلقة هبم، وذلك بعد دراست

 املفسرين حول اآليات املتعلقة باملعاهدين.

 المطلب األول: المعاهدون الملتزمون وأحكامهم: 

يبدأ هذا املطلب بالنوع األول من املعاهدين، وهم املعاهدون امللتزمون الذين ورد ذكرهم يف عدد 

 ، وبيان أحكامهم من خالل معرفة حقوقهم على املسلمي، وواجباِتم جتاههم.من آيات القرآن الكرمي

 أوال : محددات المعاهدين الملتزمين: 

 ذكرنا فيما سبق اآليات املتعلقة هبم، وهنا نناقشها يف ضوء تفسري ابن عاشور، وهذه اآليات:

 زث رثيت ىت نت مت زت  رت يبُّقوله تعاىل:  أوال : ما جاء في سورة النساء

 مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلىل
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 مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حجمث هت

 :َّجضحض

أي: إال  َّيك ىكُّيقول ابن عاشور يف هذه اآلية: "االستثناء من األمر يف قوله: 

كة بعد أن هاجروا، وهؤالء يصلون إىل الذين آمنوا ومل يهاجروا. أو إال الذين ارتدوا على أدبارهم إىل م

 . (1)قوم ممن عاهدوكم، فال تتعرضوا هلم بالقتل، لئال تنقضوا عهودكم املنعقدة مع قومهم"

يلحظ من قول ابن عاشور "لئال تنقضوا عهودكم" أن العهود على دوامها وهو دليل على التزام 

ء اللتزامهم، بذلك جند يف قوله إقرار بصنف املعاهدين هبا، حيث بي ابن عاشور أن النهى عن قتال هؤال

 املعاهدين امللتزمي.

 والبن عاشور تفسريان يف معىن )يصلون( مها: 

                                                           

 .152، ص 5، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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: أن يتصلوا مبعىن ينتسبون، وعليه فإن هؤالء الذين يصلون إىل قوم بيننا وبينهم ميثاق القول األول

 فهم من املعاهدين أصالة.

 .  (1)ق، وعليه فهم كاملعاهدين؛ ألن معاهد املعاهد كاملعاهد: أن يتصلوا مبعىن التحالقول الثاين

فاملراد به القبائل اليت  َّيي ىي ني مي زي ُّمث عرب ابن عاشور قائالً: "وأما قوله: 

، مث ذكر عدد من أمساء القبائل اليت قيل إن اآلية نزلت فيهم، وقد رجح (2)كان هلا عهد مع املسلمي"

 يع هذه القبائل. بعد ذلك أن األوىل مشول اآلية مج

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّويرى ابن عاشور أن قوله تعاىل: 

 جس مخ  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت هبمب

يراد به مسلمون هاجروا واشرتطوا أال يقاتلوا مع املسلمي  َّجضحض مص خص حص مس خس حس

فاقبلوا قومهم، فقد قال: "أو جاءوا إىل املدينة مهاجرين ولكنهم شرطوا أن ال يقاتلوا مع املؤمني قومهم 

منهم ذلك. وكان هذا رخصة هلم أول اإلسالم، إذ كان املسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تالفا هلم، 

                                                           

 .153، ص 5، جالتحرير والتنوير(  ابن عاشور، 1)
 .ابن عاشور، املكان نفسه )2)
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صار اجلهاد مع املؤمني واجباً على كل من يدخل يف اإلسالم، وملن دخل يف عهدهم، فلما قوي اإلسالم 

طوا هذا الشرط فال تشملهم الرخصة، أما املسلمون األولون من املهاجرين واألنصار ومن أسلموا ومل يشرت 

 .(1)وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغريها"

جمرور حبذف عن،  َّ جب هئ مئ ُّوالدليل على أنه يريد هبم املسلمي قوله: " 

أي ضاقت عن قتالكم، ألجل أهنم مؤمنون ال يرضون قتال إخواهنم، وعن قتال قومهم ألهنم من نسب 

 .(2)واحد، فعظم عليهم قتاهلم"

فقد حتدثت سورة األنفال عن هذا الصنف من املعاهدين من خالل قوله  انيا : سورة األنفال:ث

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب ربُّتعاىل: 

 مم  اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث

 خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 : َّمئ

                                                           

 .153، ص 5، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 .154، ص 5، جاملصدر ذاتهابن عاشور، ) 2)
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ة باملواالة واملؤاساة، يقول: يرى ابن عاشور أن اآلية تتكلم عن ثالث فرق مبينة أحكامهم املتعلق

"هذه اآلية استئناف ابتدائي لإلعالم بأحكام مواالة املسلمي للمسلمي الذين هاجروا والذين مل يهاجروا 

، وهو بذلك موافق ملا نقله عن ابن عطية الذي قال: " مقصد هذه اآلية (1)وعدم مواالِتم للذين كفروا"

نصار واملؤمني الذين مل يهاجروا والكفار، واملهاجرين بعد احلديبية وما بعدها تبيي منازل املهاجرين واأل

 .  (2)وذكر نسب بعضهم عن بعض"

فيقصد ابن عاشور بالفريق األول املهاجرين، والفريق الثاين األنصار، وهؤالء قد احتدوا يف احلكم 

، فهؤالء ال نصرة هلم حىت من حيث املواالة واملؤاساة، والفريق الثالث هم املؤمنون الذين مل يهاجروا

 . (3)يهاجروا، إال إذا طلبوا النصرة يف الدين أي إذا فتنوا يف دينهم، حبسب ما ذهب إليه ابن عاشور

وبعد أن بينا قول ابن عاشور فيما تضمنته اآلية من تصنيف املسلمي حبسب اهلجرة، نأيت ملا هو 

فاآلية استثنت هؤالء من قتاهلم بسبب العهد الذي بينهم حمل حبثنا، وهو عالقة اآلية باملعاهدين امللتزمي، 

 مي زي  ري ٰى ينُّ وبي املسلمي، وقد أقر هبذا ابن عاشور حي قال: "واالستثناء يف قوله:

                                                           

 .83، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 عاشور، املكان نفسه.( ابن 2)
 .86، ص 10، جاملصدر ذاته ابن عاشور،) 3)
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امليثاق يقتضي عدم قتاهلم إال إذا استثناء من متعلق النصر وهو املنصور عليهم، ووجه ذلك أن  َّ ىيني

 .(1)"نكثوا عهدهم مع املسلمي

د علل ابن عاشور استثناء هؤالء فقد قال: "وعهدهم مع املسلمي ال يتعلق إال باملسلمي وق 

املتميزين جبماعة ووطن واحد، وهم يومئذ املهاجرون واألنصار، فأما املسلمون الذين أسلموا ومل يهاجروا 

ات وإحن ألهنم من دار الشرك فال يتحمل املسلمون تبعاِتم، وال يدخلون فيما جروه ألنفسهم من عداو 

مل يصدروا عن رأي مجاعة املسلمي، فما ينشأ بي الكفار املعاهدين للمسلمي وبي املسلمي الباقي يف 

دار الكفر ال يعد نكثا من الكفار لعهد املسلمي، ألن من عذرهم أن يقولوا: ال نعلم حي عاهدناكم 

                                                           

. قيدت اآلية عدم النصرة بعدم هجرِتم، لذلك قيدها ابن عاشور 86، ص10ج، التحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
اقعنا اليوم، ببقائهم يف دار الكفر، فهل ميكن القول بأنه جيوز نصرِتم إن مل يكونوا بدار كفر، من خالل تطبيقها على و 

أي مجاعة مسلمة يف دولة مستقلة ال عهد هلا مع دولة مسلمة فتنت يف دينها من قبل الكفار؟، ميكن القول بالوجوب 
حبسب ما ذكره ابن عاشور من أن النصرة يف الدين ليست هلؤالء املسلمي وإمنا هي من الوالية للدين حينما قال: 

ظرفية جمازية تؤول إىل معىن التعليل،  َّٱمن زن رن ممُّه تعاىل: "والظرفية اليت دلت عليها )يف( من قول
 =أي: طلبوا ان تنصروهم ألجل الدين، أي لرد الفتنة عنهم يف دينهم إذا حاول املشركون إرجاعهم إىل دين الشرك وجب

تنصرهم نصرهم ألن نصرهم للدين ليس من الوالية هلم بل هو من الوالية للدين ونصره وذلك واجب عليهم سواء اس=
 الناس أم مل يستنصروهم إذا توفر داعي القتال، فجعل اهلل استنصار املسلمي الذين مل يهاجروا من مجلة دواعي اجلهاد".
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وهؤالء ظاهر حاهلم مع املشركي يساكنوهنم أن هؤالء منكم، ألن اإلميان ال يطلع عليه إال مبعاشرة، 

 .(1)ويعاملوهنم"

إذن ابن عاشور يقر هبذا الصنف املعاهد امللتزم، وإن مل يشر إليه مباشرة من خالل تفسريه 

لآليات، ولكن يلحظ ذلك من خالل تأكيده على وجوب التزام املسلمي هلم الذي هو نتيجة التزامهم، 

حتذير للمسلمي لئال حيملهم العطف على املسلمي  َّٱخئ حئ جئ ييُّفقد قال: "وقوله: 

ال ينفضه إال على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق، ويف هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد وأنه 

 .(2)"أمر صريح يف خمالفته

 جند ذكر املعاهدين امللتزمي يف آيتي منها:ثالثا : سورة التوبة: 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّقوله تعاىل:  أواًل:

 :َّىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن

                                                           

 .87، ص 10ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .املكان نفسه ابن عاشور، (2)
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يف هذه اآلية استثىن اهلل تعاىل صنفاً من املشركي من الرباءة من العهد، وهذا احلكم جنده واضحا 

 نث ُّ، ومن قوله َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّيف قول ابن عاشور: "استثناء من املشركي من قوله 

ناء إذا ورد عقب مجل أن ألن شأن االستث َّىف يث ىث نث مث ُّيف قوله ٱ َّىث

يرجع إىل ما حتتويه مجيعها مما يصلح لذلك االستثناء، فهو استثناء هلؤالء: من حكم نقض العهد، ومن 

حكم اإلنذار بالقتال، املرتتب على النقض، فهذا الفريق من املشركي باقون على عهودهم وعلى السلم 

 . (1)معهم"

 التزموا هبما: وقد مت استثناء هؤالء املشركي لشرطي 

 عدم نقض العهد. -1

 وعدم املظاهرة على املسلمي. -2

                                                           

 .112 -111، ص 10ج التحرير والتنوير،( ابن عاشور، 1)
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وبالذي سبق من شروط أقر ابن عاشور، فقد قال: "وهؤالء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع 

املسلمي، ووفوا به على أمت وجه، فلم يكيدوا املسلمي بكيد، وال ظاهروا عليهم عدوا سرا، فهؤالء أمر 

 .(1)دهم إىل املدة اليت عوهدوا عليها"املسلمون أن ال ينقضوا عه

إذن حبسب قول ابن عاشور السابق جند إقراره باملعاهدين امللتزمي، وقوله أيضا بوجوب االلتزام 

معهم الذي يفهم من قوله: " فهؤالء أمر املسلمون أن ال ينقضوا عهدهم إىل املدة اليت عوهدوا عليها"، 

 لك اك يق ىقُّريع على ما أفاده استثناء قوله تف َّزن ُّوقوله أيضا: "والفاء يف قوله 

 .(2)اخل، وهو أهنم ال تشملهم الرباءة من العهد" َّ ىل  مل يك ىك مك

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعاىل:  ثانياً:

 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن

 :َّىييي

                                                           

 .112، ص 10ج، لتحرير والتنويرا ابن عاشور،) 1)
 .113، ص 10ج ،املصدر ذاته(  ابن عاشور، 2)
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تضمنت هذه اآلية إنكار أن يكون للمشركي عهد مع املسلمي، وقد بّي ابن عاشور سبب هذا 

الستئناف فقد ذكر أن اآلية فيها استئناف بياين نشأ عن الرباءة من العهد، وبراءة اهلل من املشركي، ا

واألمر بقتل املشركي، فما سبق هو إلبطال ما بي املسلمي واملشركي من عهود، وهنا قد تتساءل بعض 

كان املقام مقام بيان قبائل العرب عن سبب الرباءة، فجاءت اآلية لتبي سبب ذلك حبسب قوله: "ف

 .(1)سبب ذلك، وأنه أمران: بعد ما بي العقائد، وسبق الغدر"

وليس اإلنكار يف اآلية السابقة لوقوع العهد بل لدوام العهد يف املستقبل مع املشركي، وهذا ما  

 ذهب إليه ابن عاشور فقد قال: "إن الشأن أن ال يكون لكم عهد مع أهل الشرك، للبون العظيم بي

دين التوحيد ودين الشرك، فكيف ميكن اتفاق أهليهما، أي فما كان العهد املنعقد معهم إال أمرا مؤقتا 

 .(2)مبصلحة. ففي وصفهم باملشركي إمياء إىل علة اإلنكار على دوام العهد معهم"

سجد إال أن اآلية استثنت مجاعة منهم، وهم املوصوفون يف اآلية باالستقامة، وعقد العهد عند امل 

احلرام، فهؤالء مستثنون من إنكار العهد، وهلم استمرارية العهد ما داموا مستقيمي، وهبذا أقر ابن عاشور، 

                                                           

 .121 -120، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 .121، ص 10( ابن عاشور، املصدر ذاته، ج2)
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، من معىن النفي الذي استعمل فيه االستفهام بــــ َّ جن يم ىمُّفقد قال: "واستثناء 

، أي ال يكون عهد املشركي إال املشركي الذين عاهدمت عند َّٱيل ىل مل خلُّ

 . (1)ام"املسجد احلر 

تفريع على  َّ جييه ىه مه جه ينُّويف االستقامة هلم قال: "وقوله  

االستثناء. فالتقدير إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فاستقيموا هلم ما استقاموا لكم، أي ما داموا 

مستقيمي لكم. والظاهر أن استثناء هؤالء ألن لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند املسجد احلرام حول 

 . (2)بة"الكع

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱقوله تعاىل:  رابعا : سورة الممتحنة: 

 :َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت

                                                           

 .121، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 1)
 .122، ص 10، ج، املصدر ذاته( ابن عاشور2)
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لقد سيقت هذه اآليات بعد عدد من اآليات اليت بّي اهلل تعاىل فيها عدو املسلمي، فجاءت 

د شرح ابن عاشور هذه اآليات مستأنفة ومستثنية جلماعة من هذا العدو بعد اتصافه بصفات معينة، وق

هذا االستئناف واالستثناء بكل وضوح حي قال: "استئناف هو منطوق ملفهوم األوصاف اليت وصف هبا 

 رث يت  ىتُّوقوله  َّ يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱالعدو يف قوله تعاىل 

، املسوقة مساق التعليل للنهي عن اختاذ عدو اهلل َّ يف  ىف يث ىث نث مث زث

املشركي غري مضمرين العداوة للمسلمي وكان دينهم شديد املنافرة مع دين  أولياء، استثىن اهلل أقواما من

 .(1)اإلسالم"

وقد بّي ابن عاشور على ماذا يقوم هذا االستثناء من خالل تتبع سياق اآليات، فقد محل قوله 

على أن العداوة بينهم الختالف الدين، مث بالنظر إىل قوله تعاىل  َّ خم حم جم يل ُّٱٱتعاىل

 َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ، يتبّي أن مضمون قوله تعاىل َّ يه  ىه مهُّ

                                                           

 . 151، ص 28، جالتحرير والتنويرر، ابن عاشو  )1)



 

 134 

ه "بيانا ملعىن العداوة اجملعولة علة للنهي عن املواالة وكان املعىن أن مناط النهي هو جمموع الصفات إىل آخر 

 .(1)الذكورة ال كل صفة على حياهلا"

الدين، أي خمالفة وبناًء على ذلك يقول ابن عاشور: "وإن نظرنا إىل أن وصف العدو هو عدو 

إىل آخره  َّ زب رب يئ ُّٱ، كان مضمون َّ جه ين ىن من خن حن ٱُّٱيف نفسه مع ضمنية وصف 

ختصيصا للنهي خبصوص أعداء الدين الذين مل يقاتلوا املسلمي ألجل الدين ومل خيرجوا املسلمي من 

 .(2)ديارهم"

لمسلمي أن إذن حبسب ما ذهب إليه ابن عاشور فإن املشركي املتصفي هبذه الصفات ل

يعاهدوهم، ما داموا ال يقاتلون املسلمي وال خيرجوهنم من ديارهم، فقد قال: "وأياما كان فهذه اجلملة 

قد أخرجت من حكم النهي القوم الذين مل يقاتلوا يف الدين ومل خيرجوا املسلمي من ديارهم. واتصال 

حكم اآلية أصناف وهم حلفاء النيب صلى  هذه اآلية باآليات اليت قبلها جيعل االعتبارين سواء فدخل يف

 .    (3)اهلل عليه وسلم مثل خزاعة، وبين احلارث بن كعب"

                                                           

 . 152، ص 28ج ،التحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 . 152، ص 28ج ،املصدر ذاته ،ابن عاشور )2)
 152، ص28ج ،( ابن عاشور، املصدر ذاته3)
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إذن من خالل العرض السابق جند املعاهدين امللتزمي يف نظر ابن عاشور هم مجاعة هلا عهود 

ووفوا به على  منعقدة مع املسلمي ملا وصفوا به حبسب قوله: "هم الذين احتفظوا بعهودهم مع املسلمي،

أمت وجه، فلم يكيدوا املسلمي بكيد، وال ظاهروا عليهم عدوا سرا، فهؤالء أمر املسلمون أن ال ينقضوا 

، وأضاف إىل ذلك يف موضع آخر بأهنم الذين تركوا املؤمني (1)عهدهم إىل املدة اليت عوهدوا عليها"

 . (2)وساملوهم ومل يقاتلوهم

ين امللتزمي، اليت استنبطت من اآليات املتعلقة هبم، وقول ابن اآلن ننتقل إىل أحكام املعاهد

 عاشور يف هذه األحكام.

 ثانيا : أحكام المعاهدين الملتزمين: 

كما ناقشنا سابقًا األحكام املتعلقة باملعاهدين عند القرطيب، نأيت هنا لنتحدث عن أحكام 

م إىل قسمي: القسم األول احلقوق، املعاهدين يف ضوء تفسري ابن عاشور، وقد قسمنا هذه األحكا

 والقسم الثاين: الواجبات.

                                                           

 . 112، ص10ج ،التحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 . 155، ص 5ابن عاشور، املصدر ذاته، ج) 2)
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 القسم األول: حقوق المعاهدين الملتزمين على المسلمين: 

 توصلنا فيما سبق إىل أهنا ستة حقوق، كاآليت:  

 الحق األول: االلتزام بالعهد إلى مدته: 

سلمي التزامهم بالعهود ينص على هذا احلق عدد من آيات القرآن الكرمي، اليت توجب على امل

 اليت يربموهنا مع غريهم، منها:

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّقوله تعاىل:  -

 [: 4]التوبة: ٱَّٱىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن

ويلحظ إقرار ابن عاشور هبذا احلق بنحو واضح يف قوله: "فهؤالء أمر املسلمون أن ال ينقضوا 

قد كان إقراره هذا بعد بيان سبب استثناء هؤالء من الرباءة من ، و (1)عهدهم إىل املدة اليت عوهدوا عليها"

 العهد، ذلك ألهنم حبسب ما ذكر متيزوا بصفات هي: 

 احلفاظ على العهد، والوفاء به على أمت وجه. -1

                                                           

 . 112، ص 10، جالتحرير والتنويرر، ابن عاشو  (1)
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 عدم الكيد للمسلمي. -2

 عدم املظاهرة عليهم. -3

يف قوله حي قال: "وحرف )مث(  ٱَّ ىل  مل يك ىكُّوقد أضاف شرحا بيانياً لقوله تعاىل: 

للرتاخي الرتيب، ألن عدم اإلخالل بأقل شيء مما عاهدوا عليه أهم من الوفاء  ٱَّ ىل  مل يك ىكُّ

باألمور العظيمة مما عاهدوا عليه ألن اإلخالل بأقل شيء نادر احلصول. والنقص لشيء إزالة بعضه، 

 . (1)واملراد: أهنم مل يفرطوا يف شيء مما عاهدوا عليه"

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعاىل:  -

]التوبة:  َّٱيي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن

7 :] 

                                                           

 .122، ص 10، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور (1)
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يلحظ يف اآلية نص صريح على وجوب االستقامة للمعاهد مقابل استقامته، وهذا ما أقر به ابن 

تفريع على االستثناء. فالتقدير  َّ جييه ىه مه جه  ينُّعاشور، فقد قال: "وقوله 

 .(1)ا هلم ما استقاموا لكم، أي ما داموا مستقيمي لكم"إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فاستقيمو 

 : (2)الحق الثاني: عدم جواز االعتداء على معاهد المعاهد

 زث رثيت ىت نت مت زت  رت يبُّلقد جاء هذا احلق منصوص عليه يف قوله تعاىل: 

 ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 [:90-89]النساء:  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

بن عاشور عن هذا احلق صراحًة حي قال: "وهؤالء يصلون إىل قوم ممن عاهدوكم، فال عرب ا

 .(3)تتعرضوا هلم بالقتل، لئال تنقضوا عهودكم املنعقدة مع قومهم"

                                                           

 .122، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
باحللف  مت تسمية هذا الصنف يف املبحث السابق حبلفاء املعاهدين، وذلك ألن القرطيب عرب عن العالقة اليت بينهم (2)

مل عليه واجلوار، يف حي ابن عاشو  ر اعتربهم معاهدين للمعاهدين امللتزمي يف أحد تفسرييه، حيث إن القول الثاين حي 
 ، حيث مت تلخيص قوليه وما حيتمالن. 72أهنم من املعاهدين أصالة. راجع ص 

 .152، ص 5جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، 3)
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 وقد ذكرنا فيما سبق أن البن عاشور تفسريين يف معىن يصلون:

 األول: مبعىن انتسب، وعليه هم من املعاهدين أصالة.

 التحق، وعليه هم معاهدون للمعاهدين، فيكونون كاملعاهدين. الثاين: مبعىن

ومل يبي ابن عاشور كيفية التعامل معهم إن كانوا من املعاهدين أصالة، كذلك لو كانوا معاهدين 

للمعاهدين، ألن هذا القول األخري جيعل هلم حق آخر غري االكتفاء بعدم االعتداء عليهم، فإن كانوا 

حيتمل أن يكون هلم ما للمعاهدين من  (1)عاهدين ألن معاهد املعاهد كاملعاهد"حبسب قوله: "هم كامل

 وجوب نصرِتم، ولكن مجيع ما سبق مل يناقشه ابن عاشور، أي ما يرتتب على االحتمالي.

 الحق الثالث: عدم جواز مقاتلة المعاهدين حال اتخاذهم موقف الحياد: 

 مئ خئ  حئ جئُّاحلالة قوله تعاىل: دل على عدم جواز مقاتلة املعاهدين يف هذه 

 مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ

 ]النساء[: َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ

                                                           

 .153، ص5ج، التحرير والتنوير ابن عاشور، )1)
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وقد أقر ابن عاشور هبذا احلق يف قوله: "ولذلك أمر املؤمني بكف أيديهم عن هؤالء إن اعتزلوهم 

تال أي إذنا بعد أن أمر املؤمني بق َّجض مص خص حص مس خسُّومل يقاتلوهم، وهو معىن قوله 

 .(1)غريهم حيث وجدوهم"

 الحق الرابع: عدم مناصرة المسلمين على المعاهدين: 

  زب ربُّعدم مناصرة املسلمي على املعاهدين حق منصوص عليه صراحًة يف قوله تعاىل: 

 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب

 من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث

 :]األنفال[ َّمئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

جند يف اآليات وبكل وضوح استثناء املعاهدين من قتاهلم ألجل نصر مسلمي هنى اهلل تعاىل عن 

واليتهم حىت يهاجروا، ولقد قال هبذا ابن عاشور حيث إنه أكد على عدم قتال املعاهدين نصرًة ملسلمي 

                                                           

. هذا الصنف علل ابن عاشور عدم قتاهلم املؤمني ألهنم مؤمنون 154، ص 5، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
فقد قال: "أي ضاقت عن قتالكم، ألجل أهنم مؤمنون ال يرضون قتال إخواهنم، وعن قتال قومهم ألهنم من نسب 

 واحد، فعظم عليهم قتاهلم".
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ابن عاشور فهؤالء  خارج حدود دار اإلسالم، أو بقول دقيق مل يهاجروا من دار الشرك كما عرب عن ذلك

ال نصرة هلم، فقد قال: "فال يتحمل املسلمون تبعاِتم، وال يدخلون فيما جروه ألنفسهم من عداوات 

وإحن ألهنم مل يصدروا عن رأي مجاعة املسلمي، فما ينشأ بي الكفار املعاهدين للمسلمي وبي املسلمي 

سلمي، ألن من عذرهم أن يقولوا: ال نعلم حي الباقي يف دار الكفر ال يعد نكثا من الكفار لعهد امل

عاهدناكم أن هؤالء منكم، ألن اإلميان ال يطلع عليه إال باملعاشرة، وهؤالء ظاهر حاهلم مع املشركي 

 .(1)يساكنوهنم ويعاملوهنم"

 الحق الخامس: البر واإلقساط بالمعاهدين:

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱيدل على هذا احلق داللة واضحة قوله تعاىل: 

 ]املمتحنة[: َّيق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت

منطوق اآلية جييز الرب واإلقساط باملعاهدين، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور حي قال: "استثىن 

، (2)اهلل أقواما من املشركي غري مضمرين العداوة للمسلمي وكان دينهم شديد املنافرة مع دين اإلسالم"

                                                           

 . 87، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
  .151، ص28ج ،املصدر ذاته ابن عاشور،  (2)



 

 142 

ملعاملة واإلكرام"، وعرف القسط بـ: "العدل. وضمن تقسطوا معىن تفضلوا وعرف الرب بأنه: "حسن ا

يتعاقبان كثريا يف الكالم، أي أن  َّإيلُّوكان حقه أن يعدى بالالم. على أن الالم و ٱَّإيلُّفعدي بـ 

 .(1)تعاملوهم مبثل ما يعاملونكم به من التقرب، فإن أحد ميثل ما عامل به من العدل"

تذييل، أي حيب كل مقسط  ٱَّ  ىق يف ىف يثُّقسط بأنه: "ومجلة ووَفسر ختم اآلية بال

 .(2)مع املخالفة حمسني يف معاملتهم" للذين حالفوهم يف الدين إذا كانوافيدخل الذين يقسطون 

 الحق السادس: دية المعاهد المقتول خطئا  من جانب المسلمين:

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّقال تعاىل: 

 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

                                                           

. نلحظ هنا أن ابن عاشور عرف القسط بالعدل، وبالعودة إىل 153، ص 28ج ،التحرير والتنوير، ابن عاشور) 1)
 القرطيب جند أنه جعل القسط مبعىن إعطاء املعاهدين مااًل، هذه النقطة يناقشها الفصل األخري. 

  املكان نفسه. ابن عاشور،) 2)



 

 143 

 مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب

 [:النساء] َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث

بينت هذه اآلية حكم املقتول خطئا، سواء كان مؤمناً أو كافراً معاهداً، وقد قال بأن القتيل مؤمن 

فيما بعد فقد محلوا املطلق على املقيد، يف مجيع املواضع من يعد  اآلية قيدت املقتول باإلميان، وإن أطلقت 

وهبذا يقول ابن عاشور، وعليه فهو ال يقر بكون القتيل معاهد يف املوضع الثالث، إذ يقول: "فال حاجة 

أو أن يكون املقتول معاهدا ال إىل تأويل اآلية بأن يكون للمقتول املؤمن وارث مؤمن يف قوم معاهدين، 

ألن  وهو تأويل بعيدعائد على القتيل بدون وصف اإلميان،  ٱَّكانُّبناء على أن الضمري يف  مؤمنا،

ألن  َّٱَّ ٍّ ُّٱموضوع اآلية فيمن قتل مؤمنا خطأ. وال يهولنكم التصريح بالوصف يف قوله

أن يظن أحد أنه عدو لنا  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ُّذلك احرتاس ودفع للتوهم عند اخلرب عنه بقوله 

 ُّحلكم مدلول حبمل مطلقه هنا على املقيد يف قوله هناك يف الدين. وشرط كون القتيل مؤمنا يف هذا ا
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  جن يم ُّٱويكون موضوع هذا التفصيل يف القتيل املسلم خطأ لتصدير اآلية بقوله َّٱَّ ٍّ

 .(1)وهذا قول مالك، وأيب حنيفة" َّٱخن حن

ويرى ابن عاشور أن من قال إن املراد باملقتول هو املعاهد والذمي، وأنه جتب فيه الدية وحترير 

قبة، أهنم قالوا "إن هذا كان حكما يف مشركي العرب الذين كان بينهم وبي املسلمي صلح إىل أجل، ر 

 .(2)حىت يسلموا أو يؤذنوا حبرب، وأن هذا احلكم نسخ"

                                                           

 . 162، ص5، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
  املكان نفسه.ابن عاشور،  (2)
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 القسم الثاني: واجبات المعاهدين الملتزمين تجاه المسلمين: 

 توصلنا فيما سبق إىل أهنا ثالثة واجبات:

 تزام المتبادل ببنود المعاهدة: الواجب األول: االل

 يتمثل التزام املعاهدين بعدة أمور نصت عليها آيات من القرآن الكرمي، منها: 

]التوبة:  َّيي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنُّقوله تعاىل:  -

7 :] 

فمنطوق اآلية يدل على وجوب استقامة املعاهدين ليبادهلم املسلمون االستقامة ذاِتا، واالستقامة 

فاستقيموا هلم ما استقاموا لكم، أي ما داموا التزامهم، وهذا ما أقر به ابن عاشور فقد قال: "دليل على 

 .(1)مستقيمي لكم"

 [: 4]التوبة:  ٱَّ ىل  مل يك ىكُّقوله تعاىل:  -

                                                           

 .122، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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نصت اآلية على أن استثنائهم كان بناًء على عدم نقضهم للعهود، فهم إذن ملتزمون هبا، وقد 

 .(1)"أهنم مل يفرطوا يف شيء مما عاهدوا عليه" صرح بذلك ابن عاشور حي قال:

 [:8]املمتحنة:  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱقوله تعاىل:  -

داللة اآلية على هذا احلكم من خالل ما جاء هبا من وصف، فقد وصفت من جيوز للمسلمي 

ا جتوز معاملتهم، وهم الذين ال يقاتلون املسلمي يف دينهم. وبذلك ميكن القول إن املوصوفي هن

 معاهدِتم، وحيمل عليه أن من واجب املعاهد أن يتضمن التزامه عدم قتال املسلمي.

وقد قال يف هذا املقام ابن عاشور: "وإن نظرنا إىل أن وصف العدو هو عدو الدين، أي خمالفة 

إىل آخره  َّ زب رب يئ ُّٱ، كان مضمون َّ جه ين ىن من خن حن ٱُّٱيف نفسه مع ضمنية وصف 

أعداء الدين الذين مل يقاتلوا املسلمي ألجل الدين ومل خيرجوا املسلمي من  ختصيصا للنهي خبصوص

 .(2)ديارهم"

 

                                                           

 .112، ص 10، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، (1)
 . 152، ص 28، جاملصدر ذاتهابن عاشور،  (2)
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 الواجب الثاني: عدم اإلعانة على المسلمين: 

]التوبة:  َّٱرن مم ام يل ُّٱلقد دل على وجوب عدم اإلعانة على املسلمي قوله تعاىل:

ن عاشور أيضاً: "وال ظاهروا عليهم [، نصت هذه اآلية وبكل وضوح على هذا الواجب، وقال به اب4

 .(1)عدوا سرا"

 الواجب الثالث: عدم إخراج المسلمين من ديارهم:

[: نصت اآلية على 8]املمتحنة:  َّيت ىت  نت متُّنص على هذا الواجب قوله تعاىل: 

صفة من جتوز معاهدِتم، وهم الذين مل خيرجوا املسلمي من ديارهم، وبذلك فإن من يعاهده املسلمون 

عليه أال خيرجهم من ديارهم، وقد أقر هبذا ابن عاشور حيث قال: "فهذه اجلملة قد أخرجت من  جيب

  . (2)حكم النهي القوم الذين مل يقاتلوا يف الدين ومل خيرجوا املسلمي من ديارهم"

                                                           

 . 112، ص 108، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، (1)
  .152، ص 28، جاملصدر ذاته ن عاشور،اب (2)
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 المعاهدون غير الملتزمين وأحكامهم. المطلب الثاني:

 األحكام املتعلقة هبم يف ضوء تفسري ابن عاشور: يدرس هذا املطلب النوع الثاين من املعاهدين و 

 أوال : محددات المعاهدين غير الملتزمين: 

للتعريف هبذا الصنف من املعاهدين جاء القرآن الكرمي بعدد من اآليات اليت تبي حاهلم وتصفهم،  

 ر فيها:يف عدد من السور، ولقد ذ كرت سابقا، إال أنه أ عيد تكراراها هنا لبيان رأي ابن عاشو 

 أوال: سورة األنفال:

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّقوله تعاىل: 

 [: 65-55]األنفال:  َّٱيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

وقد أقر ابن عاشور هبذا الصنف حي فسر اآلية السابقة بقوله: "استئناف ابتدائي انتقل به من 

 رث يت ىت نتُّم بقوله الكالم على عموم املشركي على ذكر كفار آخرين هم الذين بينه
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اآلية. وهؤالء عاهدوا النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهم على كفرهم، مث نقضوا  َّ مث زث

 .(1)عهدهم، وهم مستمرون على الكفر"

مث بي أهنم غري ملتزمي بالعهود، من حيث إن العهد يعين االلتزام، حي قال: "وتعدية )عاهدت( 

لتزاما من جانبهم، ألنه يقال أخذت منه عهدا، أي التزاما، ب )من( للداللة على أن العهد كان يتضمن ا

فلما ذكر فعل املفاعلة، الدال على حصول الفعل من اجلانبي، نبه على أن املقصود من املعاهدة التزامهم 

بأن ال يعينوا عليه عدوا، وليست )من( تبعيضية لعدم متانة املعىن إذ يصري الذم متوجها إىل بعض الذين 

 .  (2)هم ال يؤمنون، وهم الذين ينقضون عهدهم"كفروا، ف

 وأشار إىل الفائدة من التعبري عن نقضهم بصيغة املضارع، أنه للداللة على جتدد فعلهم وتكراره.

                                                           

 . 47-46، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ) 1)
 . 48-47، ص 10، جاملصدر ذاتهابن عاشور،  (2)
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 ىث نثُّٱفقد قال: "واملراد بــــ َّ  يث ىث نث ُّوالبن عاشور التفاته مهمة يف شرح قوله 

اهدوه عليه سواء تكرر العهد أم مل يتكرر، ألن العهد كل مرة من املرات اليت حيق فيها الوفاء مبا ع َّيث

 .(1)األول يقتضي الوفاء كلما دعا داع إليه"

 ثانيا : سورة التوبة: 

 ]التوبة[: َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل:  -

يرى ابن عاشور أن هذه اآلية تصف املعاهدين غري امللتزمي، أي أن الرباءة هنا منهم، لقوله: 

ة اخلروج والتفصي مما يتعب ورفع التبعة. وملا كان العهد يوجب على املعاهدين العمل مبا تعاهدوا "الرباء

عليه ويعد اإلخالف بشيء منه غدرا على املخلف، كان اإلعالن بفسخ العهد براءة من التبعات اليت 

ونبذه ليأخذ  كانت حبيث تنشأ عن إخالف العهد، فلذلك كان لفظ )براءة( هنا مفيد معىن فسخ العهد

 .(2)املعاهدون حذرهم"

                                                           

 . 48، ص 10ج التحرير والتنوير،، ابن عاشور (1)
  .103، ص 10، جاملصدر ذاته ابن عاشور، (2)
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وقد أكد على هذا يف موضع آخر، حيث بي إن املتصفي هنا هم املعاهدون غري امللتزمي، 

حبسب ما يدل عليه مفهوم املخالفة من اآليات املتحدثة عن املعاهدين امللتزمي، فقد قال: "وقد علم 

م ضد أولئك، وهم قوم نقضوا مما عاهدوا عليه، أي : أن الذين أمر اهلل بالرباءة من عهدهم ه(1)من هذا

 .(2)كادوا، وغدروا سرا، أو ظاهروا العدو باملدد واجلوسسة"

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّقوله تعاىل:  -

 ]التوبة[: َّمججح حج مث هت مت خت حت

 ُّ ٱٱقال ابن عاشور: "ملا استوف البيان ألصناف املشركي الذين أمر اهلل بالرباءة من عهدهم بقوله

وإمنا كان ذلك  َّىف يث ىث نث مث ُّ -إىل قوله -َّنئ مئ زئ رئ ّٰ

 اك يق ىق ُّإلبطاهنم الغدر، والذين أمر بإمتام عهدهم إىل مدِتم ما استقاموا على العهد بقوله 

اآليات، والذين يستجيبون عطف على أولئك بيان الذين يعلنون  َّ  مل يك ىك مك لك

                                                           

 زمي.( يريد به اآليات املتعلقة باملعاهدين امللت1)
 . 112، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 2)
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 ٰى ٰرُّا حال مضاد حلال قوله بنكث العهد، ويعلنون مبا يسخط املسلمي من قوهلم، وهذ

 .(1)"َّيئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

وأفاد ابن عاشور أن سبب التعبري عن النقض بالنكث تشنيعا للنكث وذلك حبسب قوله: "ألن 

 .(2)العهد كان يقارنه باليمي على الوفاء ولذلك مسي العهد حلفا"

ويستعمل جمازا مبعىن الثلب.  وعرف الطعن بـ: "والطعن حقيقته خرق اجلسم بشيء حمدد كالرمح،

والنسبة إىل النقص، بتشبيه عرض املرء، الذي كان ملتئما غري منقوص، باجلسد السليم. فإذا أظهرت 

 .(3)نقائصه بالثلب والشتم شبه باجللد الذي أفسد التحامه"

مث عرب صراحة عن كون الطعن يف الدين سببا لنقض العهد الذي يوجب قتاهلم، حي قال: 

عطف قسيم على قسيمه، فالواو فيه مبعىن أو. فإنه إذا حصل أحد  َّمب خب حب ُّ ٱٱ"وعطف

                                                           

 . 129، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 ( ابن عاشور، املكان نفسه. 2)
 ابن عاشور، املكان نفسه.  )3)



 

 153 

هذين الفعلي: الذين مها نكث األميان، والطعن يف الدين، كان حصول أحدمها موجبا لقتاهلم، أي دون 

 . (1)مصاحلة، وال عهد، وال هدنة بعد ذلك"

ثهم: بتذكري أنه زيادة يف تسجيل شناعة نك َّجب هئ مئُّوأضاف أيضا: "وزيد قوله 

 .(2)غدر لعهد، وحنث باليمي"

وبعد أن بينت هذه اآليات هذا الصنف من املعاهدين، تتبعها آيات أخريات تؤكد على عدم 

 التزامهم من خالل ما تصفهم به من صفات.

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّقال تعاىل: 

 ]التوبة[:  َّٱخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص

آلية سيقت للتحذير من التواين يف قتال هؤالء املعاهدين غري امللتزمي يرى ابن عاشور أن هذه ا

بعهودهم، فقد قال: "حتذير من التواين يف قتاهلم عدا ما استثين منهم بعد األمر بقتاهلم، وأسرهم، وسد 

                                                           

ل، . وهو هبذا يوافق القرطيب، يف أن الطعن يف الدين يوجب القتا130، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 إال أنه زاد على ذلك يف عدم مصاحلتهم أو معاهدِتم أو مهادنتهم بعد نكثهم أو الطعن. 

 . 129، ص 10( ابن عاشور، املصدر ذاته، ج2)
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  مب خب حب جب هئ مئُّمسالك النجدة يف وجوههم، بقوله 

 ، وهي قولهم اهلوادة يف قتاهلممثانية خالل تغري بعدوبعد أن أثبت هلم . َّ متخت حت جت هب

 وقوله َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ وقوله َّ يل ىل مل خلُّ

 ىب نبُّ وقوله َّزب  ربُّ وقوله َّيئ ىئ نئ مئُّ

 مل يكُّ وقوله َّىكمك لك اك ىقيق يف ىفُّ وقوله َّزت رت يب

 .(1)"َّ مث هت مت ختُّ وقوله َّىل

 يلحظ من قول ابن عاشور أن للمعاهدين غري امللتزمي مثان صفات يعرفون هبا، وهي:

 م لدين املسلمي.شركهم، أي خمالفته -1

 غدروا املسلمي ونكثوا العهود. -أصبحوا يف حال قوة-إن انتصروا  -2

 يظهرون عكس ما يبطنون.  -3

 أكثرهم فاسقون. -يغلب عليهم نقض العهد -4

                                                           

 . 132، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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 فضلوا احلياة الدنيا على اآلخرة. -5

عدم مراعاة حق احللف والعهد، وهذا الصفة حبسب ما ذهب إليه ابن عاشور أهنا خلق  -6

 .(1)من داللة اآلية عليها متأصل فيهم،

البادئي بنقض العهد، وهذا البدء كان حي انتصار قريش ألحالفهم من كنانة، وقتاهلم  -7

 .(2)خزاعة أحالف املسلمي

 عدم وفائهم باألميان. -8

ويلحظ أن هذه اآلية يف حتذيرها أكدت على صفتي مما سبق، ومها نقض العهد، والبدء به، 

م به هذا النوع من املعاهدين، كان سببا يف نقض العهد، وهو إخراج الرسول وأضافت هلما فعاًل آخر قا

 صلى اهلل عليه وسلم.

ولكن ما ذهب إليه ابن عاشور أن اإلخراج مل حيدث، ولكنهم مهوا، أي عزموا بإخراجه، فقد 

ى جمرد قال: ")واهلم( هو العزم على فعل شيء، سواء فعله أم أنصرف عنه. ومؤاخذِتم يف هذه اآلية عل

                                                           

 . 126، ص 10، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، (1)
ور أن املراد بالبدء هنا هو نقض العهد، يف حي يرى القرطيب أن املراد بالبدء . يرى ابن عاشاملكان نفسه ابن عاشور، )2)

قد يكون القتال سببًا لنقض العهد، ولكن هناك أسباب أخرى كالطعن يف الدين، وغريها مما بيناه يف هو القتال، 
  .البحث
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اهلم بإخراج الرسول تدل على أهنم مل خيرجوه وإال لكان األجدر أن ينعى عليهم اإلخراج ال اهلم به، كما 

  .(1)"َّحب جب  هئ مئ ٱُّٱيف قوله 

وقد رد ابن عاشور أن املراد باإلخراج هو إخراج الرسول من مكة إىل املدينة مهاجرا، ذلك ألن 

، ويرى أن باملراد باللذين مهوا (2) عليه وسلم العهود مع املشركياهلجرة حدثت قبل أن يربم النيب صلى اهلل

بإخراج الرسول صلى اهلل عليه وسلم هم: "قبائل كانوا معاهدين للمسلمي، فنكثوا العهد سنة مثان، يوم 

فتح مكة، ومهوا بنجدة أهل مكة يوم الفتح، والغدر بالنيب عليه الصالة والسالم واملسلمي، وأن يأتوهم 

هم غارون، فيكونوا هم وقريش ألبا واحدا على املسلمي، فيخرجوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم واملسلمي و 

 .(3)من مكة"

 

 

 

                                                           

 . 133، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 عند مناقشة هذه املسألة يف املبحث اخلاص بتفسري القرطيب.وهذا ما رجحته الباحثة  (2)
  .133، ص 10ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  )3)
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 ثالثا : سورة الممتحنة: 

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّ تعاىل: قوله

 :َّىييي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن

ولكنها صرحت بصفات مينع مل تأت هذه اآلية يف سياق احلديث عن املعاهدين غري امللتزمي، 

وجودها يف املشركي من نصرِتم، وعليه ميكن محلها على النهي من معاهدِتم، ملا اتصفوا به، حيث إن 

 هذه الصفات ذكرت سابقا عند احلديث عن املعاهدين غري امللتزمي، وهذه الصفات هي:

 قتال املشركي املسلمي يف دينهم.

 إخراج املسلمي من ديارهم.

 ونة على إخراج املسلمي من ديارهم. املعا

 لك اكُّوما ذهب إليه ابن عاشور قريب مما سبق، فقد قال: "والقصر املستفاد من مجلة 

 .(1)إىل آخرها قصر قلب لرد اعتقاد من ظن أو شك يف جواز صلة املشركي على اإلطالق" َّمك

                                                           

 . 153، ص 28ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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ال جتوز معاهدِتم ما داموا  إذن املتصفون بالصفات السابقة هنى اهلل عن صلتهم ومواالِتم، وعليه

 متصفي هبذه الصفات.

وبعد هذا الشرح لآليات املتعلقة باملعاهدين غري امللتزمي من وجهة نظر ابن عاشور، يتبي إقراره 

 هبذا الصنف، والذي يتصف بصفات داعية لقتاله حبسب ما ذكر ابن عاشور، هي: 

 أهل شرك. -1

 نكث العهد يف حال القوة. -2

 يبطنون. يظهرون عكس ما  -3

 أكثرهم فاسقون. -يغلب عليهم نقض العهد -4

 فضلوا احلياة الدنيا على اآلخرة. -5

 عدم مراعاة حق احللف والعهد، وهذا الصفة خلق متأصل فيهم. -6

 البدء بنقض العهد. -7

 عدم وفائهم باألميان. -8

 قتال املشركي املسلمي يف دينهم. -9
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 إخراج املسلمي من ديارهم. -10

 ي من ديارهم. املعاونة على إخراج املسلم -11

 الطعن يف دين املسلمي. -12

 كل ما سبق علل داعية لقتال هذا الصنف من املعاهدين حبسب قوله.

لكن الباحثة ال ترى ذلك، فمن هذه الصفات ما ال يعد علة لقتاهلم، وإمنا هي صفات بيانية، 

 فالعلل هي: 

 نكث العهد يف حال القوة. -1

 أكثرهم فاسقون. -يغلب عليهم نقض العهد -2

 لبدء بنقض العهد.ا -3

 عدم وفائهم باألميان. -4

 قتال املشركي املسلمي يف دينهم. -5

 إخراج املسلمي من ديارهم. -6

 املعاونة على إخراج املسلمي من ديارهم.  -7
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 الطعن يف دين املسلمي. -8

 عدم مراعاة حق احللف والعهد. -9

سياق اإلنكار،  وما تبقى هي صفات بيانية، فمنها مثال كوهنم مشركي، فهذه الصفة وردت يف

لكن اآلية استثنت فيما بعد صنف املعاهدين امللتزمي، وقال هبذا ابن عاشور، عندما بي سبب ختصيصهم 

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّبالذكر يف قوله تعاىل: 

 َّيي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن

 .(1)ا عاهدوا عليه"فقد قال: "واملقصود من ختصيصهم بالذكر: التنويه خبصلة وفائهم مب ]التوبة[،

  

                                                           

 . 122، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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 ثانيا : أحكام المعاهدين غير الملتزمين: 

 هلذا الصنف حكٌم واحٌد تكرر يف سياق احلديث عنهم، وهو: 

 وجوب قتال المعاهدين غير الملتزمين:   أوال : 

 ذكر هذا احلكم يف عدد من اآليات يف سور القرآن، منها:

 أوال : سورة التوبة:  

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّقوله تعاىل:  -

 جس مخ جخ مججحمح حج مث هت مت خت حت جت

 مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص حص مس  خس حس

 خم  حم جم يل ىل مل خل  حفخف جف مغ جغ

 مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من  جنحنخن يم ىم مم

 [: 15 -12]التوبة:  َّىييي
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ورد هذا احلكم يف هذه اآليات بصيغة األمر الدال على الوجوب، فعلم من منطوقها وجوب قتال 

 أقر ابن عاشور هبذا احلكم بصورة واضحة. املعاهدين غري امللتزمي، وقد

 جب هئ مئ خئ  حئ جئُّٱحيث جاء األمر األول بالقتال يف قوله تعاىل:

. َّمججح حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب

 يي ُّقال ابن عاشور: "واألمر، هنا: للوجوب، وهي حالة من أحوال اإلذن املتقدم يف قوله تعاىل: 

حرمة الدين، وقمعا ففي هذه احلالة جيب قتاهلم ذبا عن  َّهئ مئ خئ حئ جئ

 .(1)لشرهم من قبل أن يتمردوا عليه"

 وبي ابن عاشور أن القتال يقع بأحد أمرين حبسب منطوق اآلية، ومها: 

 نقض العهد. -

 الطعن يف الدين. -

                                                           

 . 129، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
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عطف قسيم على قسيمه، فالواو مبعىن أو. فإنه إذا  َّ مب خب حب ُّحيث قال: "وعطف 

ان، والطعن يف الدين، كان حصول أحدمها موجبا حصل أحد هذين الفعلي: الذين مها نكث األمي

 .(1)لقتاهلم، أي دون مصاحلة، وال عهد، وال هدنة بعد ذلك"

"واملراد بأئمة الكفر: املشركون الذين نكثوا أمياهنم من بعد  :ٱَّٱحت جت ُّٱٱٱوقال يف قوله

م ببلوغهم هذه عهدهم، فوضع هذا االسم موضع الضمري حي مل يقل: فقاتلوهم، لزيادة التشنيع عليه

املنزلة من الكفر، وهي أهنم قدوة لغريهم، ألن الذين أضمروا النكث يبقون مرتددين بإظهاره، فإذا ابتدأ 

 .(2)بعضهم بإظهار النقض اقتدى هبم الباقون، فكان الناقضون أئمة للباقي"

أهنا حمل تعليل قتاهلم، فقد قال: "تعليل لقتاهلم بأهنم  َّمث هت مت خت ُّويرى مجلة 

ستحقوه ألجل استخفافهم باألميان اليت حلفوها على السلم، فغدروا. وفيه بيان للمسلمي كيال يشرعوا ا

                                                           

 .129، ص 10، جتحرير والتنويرالابن عاشور،  )1)
 ابن عاشور، املكان نفسه. )2)
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يف قتاهلم غري مطلعي على حكمة األمر به، فيكون قتاهلم جمرد االمتثال ألمر اهلل، فال يكون هلم من 

 .  (1)الغيظ على املشركي ما يشحذ شدِتم عليهم"

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ محُّقوله تعاىل:  -

 :َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص

تضمنت هذه اآلية األمر الثاين يف قتال هؤالء املعاهدين غري امللتزمي، ويرى ابن عاشور أنه جيء 

هبا حتذيرا من التواين يف مبادرِتم بالقتال، ويقول يف )إال( قوالن لكل قول احتمال: "ولفظ )إال( حيتمل 

االستفهام، وال النافية، وحيتمل أن يكون حرفا واحدا للتحضيض، مثل أن يكون جمموع حرفي: مها مهزة 

فعلى االحتمال األول جيوز أن يكون . َّ مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱقوله تعاىل: 

االستفهام إنكاريا، على انتفاء مقاتلة املشركي، وهو ما ذهب إليه البيضاوي، فيكون دفعا ألن يتوهم 

، وجيوز أن يكون االستفهام تقريريا، وهو ظاهر ما محله عليه صاحب املسلمون حرمة لتلك العهود

                                                           

 .129، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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الكشاف، تقريرا على النفي تنزيال هلم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره برتكه، قال يف الكشاف: 

 .(1)ومعناه احلض على القتال على سبيل املبالغة"

حدا للتحضيض فهو حتضيض على مث قال: "وعلى االحتمال الثاين أن يكون )أال( حرفا وا

  .(2)القتال"

وعلل تعدد احتماالت )أال( بأهنا من التفنن، وهلذا التفنن سبب حبسب قوله، فقد قال: "ولعل  

موجب هذا التفنن يف التحذير من التهاون بقتاهلم مع بيان استحقاقهم إياه: أن كثريا من املسلمي كانوا 

إىل اجتناء مثرة السلم، باإلقبال على إصالح أحواهلم وأمواهلم،  قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا

فلذلك ملا أمروا بقتال هؤالء املشركي كانوا مظنة التثاقل عنه خشية اهلزمية، بعد أن فازوا بسمعة النصر. 

 . (3)ما يزيد هذا وضوحا" َّمضٱٱُّٱويف قوله عقبه

أسباب األمر بقتاهلم، واليت بلغت مثان وعدد ابن عاشور دواعي قتاهلم استنادا إىل ما سبق من  

 صفات كاآليت: 

                                                           

 . 132، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
  ( ابن عاشور، املكان نفسه.2)
 كان نفسه.ابن عاشور، امل (3)
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 .شرك أهل .1

 .القوة حال يف العهد نكث .2

 . يبطنون ما عكس يظهرون .3

 .فاسقون أكثرهم -العهد نقض عليهم يغلب .4

 .اآلخرة على الدنيا احلياة فضلوا .5

 .فيهم متأصل خلق الصفة وهذا والعهد، احللف حق مراعاة عدم .6

 .العهد بنقض ءالبد .7

 .باألميان وفائهم عدم .8

 جم يل ىل مل خلٱُّمث جاء األمر الثالث بقتاهلم يف قوله تعاىل: 

 يه ىه مه جه ينىن من جنحنخن يم ىم مم خم  حم

 :َّىييي مي خي حيجي
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هذه اآلية مبثابة العودة إىل األمر الصريح بالقتال، فيقول ابن عاشور: "استئناف ابتدائي للعود من 

وشأن مثل هذا  َّحت جت هبُّتاهلم الذي يف قوله غرض التحذير، إىل صريح األمر بق

 .(1)العود يف الكالم أن يكون باستئناف كما وقع هنا"

، يف كل منها كرامة للمؤمني وإهانة (2)وتتضمن هذه اآلية حبسب ما يرى ابن عاشور مخسة فوائد  

 هلؤالء املشركي، مع مراعاة التصريح بالغرض األهم، وكناية ما عداه، وهي: 

 املسلمي من خالل تعذيب املشركي على أيديهم، فتحصل إهانة املشركي.كرامة  -1

 خزي املشركي الذي يستلزم عزة املسلمي. -2

 نصرة املسلمي، والتصريح هبذه الكرامة للمسلمي، اليت تستلزم إهانة املشركي هبزميتهم. -3

سلمي وشفاء شفاء صدور فريق من املؤمني، وهم خزاعة، وهذه صرحية يف بيان كرامة امل -4

 صدورهم مجيعا، وعليه يرتتب حرج صدور أعدائهم.

 إذهاب غيظ قلوب بعض املؤمني أو كلهم، وما يستلزم من غيظ قلوب أعدائهم. -5

                                                           

 . 135، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 ن عاشور، املكان نفسه.( اب2)
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 . (1)واملراد بالتعذيب يف قول ابن عاشور إنه: "تعذيب القتل واجلراحة"

 :َّممرن ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱوأما قوله تعاىل:

حة بقتاهلم، لكنها دلت عليه بطريقة غري مباشرة، وذلك أنه يف حال ظفرت هذه اآلية مل تأمر صرا

هبم أي انتصرت عليهم، والنصر يتحقق بعد وقوع املعركة وقتاهلم، فهي بذلك أشارت إىل قتاهلم ومل تأمر 

به صراحًة، وما ذهب إليه ابن عاشور قريب من هذا، فقد قال: "وإذ حتقق منهم نقض العهد فيما مضى، 

متوقع منهم فيما يأيت، ال جرم تفرع عليه أمر اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن جيعلهم نكاال  وهو

 . (2)يشهروهنا عليه أو يعينون عليه عدوه" مىت ظفر هبم يف حربلغريهم، 

ذكرنا فيما سبق أن هلؤالء حكمًا واحدًا وهو وجوب قتاهلم، إال أن ابن عاشور رتب على هذا 

  وهو:  احلكم حكماً آخر

                                                           

 .135، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 . 49، ص 10، جاملصدر ذاتهابن عاشور،  )2)
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 عدم معاهدة المعاهدين غير الملتزمين بعد نقضهم العهود: ثانيا : 

فقد قال: "وقرأ َّٱمث هت مت ختُّتوصل ابن عاشور هلذا احلكم من خالل قوله تعاىل: 

بكسر  -على أنه مجع ميي، وقرأ ابن عامر َّهت ُّ ٱٱبفتح مهزة َّمث هت مت ختُّٱاجلمهور

 .(2)له ال عهد له النتفاء الوازع" ، أي ليسوا مبؤمني، ومن ال أميان-(1)اهلمزة

مث وبعد أن بّي أن كال من نقض العهد، والطعن يف الدين علال موجبة لقتال هؤالء، حكم بعدها  

  .(3)هبذا احلكم، قائالً: "أي دون مصاحلة، وال عهد، وال هدنة بعد ذلك"

                                                           

، 2)دار الكتاب العريب: بريوت، ط التيسير في القراءات السبعانظر: أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد بن عمر،  )1)
 .117، ص1م( ج1984ه/ 1404

 . 130، ص 10، جرير والتنويرالتحابن عاشور،  )2)
 ابن عاشور، املكان نفسه. )3)
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 المطلب الثالث: المعاهدون غير المأمونين وأحكامهم.

لضوء على النوع الثالث من املعاهدين الذين تبدوا عليهم بوادر اخليانة، يسلط هذا املطلب ا

 والتعرف عليهم من خالل تفسري ابن عاشور، وذكر ما يرتتب على هذا من أحكام.

 أوال : محددات المعاهدين غير المأمونين:

 ع رف هذا النوع من خالل آيات وردت يف سورة األنفال، وهي:

 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنُّأواًل: قوله تعاىل: 

 :َّمئ  خئ

هذا النوع من املعاهدين تبدو يف أعماهلم عالمات خليانة املسلمي، وهكذا عرفهم ابن عاشور، 

بعد احلكم اخلاص بقوم معيني الذين تلوح  (1)فقد قال: "عطف حكم عام ملعاملة مجيع األقوام اخلائني

هلم ما فيه خميلة بعدم وفائهم، فأمره اهلل أن يرد إليهم منهم بوارق الغدر واخليانة، حبيث يبدو من أعما

                                                           

 حيتمل أنه يريد هبم املعاهدين غري امللتزمي. )1)
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عهدهم، إذ ال فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مساملة املؤمني هلم، وال ينتفع املؤمنون من مساملتهم عند 

 .(1)احلاجة"

وقال ابن عاشور أن املراد باخلوف: "توقع ضر من شيء، وهو اخلوف احلق احملمود"، ويعين بذلك 

األمر هو الذي يستلزم نبذ العهد، وما عداه فال كالتخيل مثال، فقد قال: "وإما ختيل الضر بدون أن هذا 

أمارة فليس من اخلوف وإمنا هو اهلوس والتوهم. وخوف اخليانة ظهور بوارقها، وبلوغ إضمارها إياه، مبا 

  يل ىل مل يك ٱُّٱيتصل باملسلمي من أخبار أولئك وما يأيت به من جتسس أحواهلم كقوله 

 .(2)"َّام

وجميء )قوم( نكرة يف سياق الشرط أفاد العموم، حبسب قول ابن عاشور، فيكون املعىن: "أي     

 .(3)كل قوم ختاف منهم خيانة"

                                                           

 . 51، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 ، املكان نفسه.ابن عاشور (2)
  املكان نفسه.ابن عاشور، ) 3)
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وما يدل على كون اآلية تعين املعاهدين غري املأموني، أن اخليانة ضد األمانة، فقد قال ابن  

 .(1)ض العهد، ألن الوفاء من األمانة"عاشور: "واخليانة ضد األمانة، وهي، هنا: نق

شى غدره دون حتقق   وكان البن عاشور التفاته عظيمة عند بيان علة ترتيب نبذ العهد إىل من خي 

الغدر، قائاًل: "ألن شؤون املعامالت السياسية واحلربية جتري على حسب الظنون وخمائل األحوال وال 

يث والة األمور يف ذلك يكونون قد عرضوا األمة للخطر، أو ينتظر حتقق وقوع األمر املظنون ألنه إذا تر 

للتورط يف غفلة وضياع مصلحة، وال تدار سياسة األمة مبا يدار به القضاء يف احلقوق، ألن احلقوق إذا 

فاتت كانت بليتها على واحد، وأمكن تدارك فائتها. ومصاحل األمة إذا فاتت متكن منها عدوها، فلذلك 

 .(2)وقع خيانة املعاهدين من األعداء"علق نبذ العهد بت

إذن حفاظا على األمة، جيب على والة األمور أن يكونوا متيقظي ملثل هؤالء املعاهدين، ال سيما  

عند ظهور بوادر اخليانة منهم، أو يلحظ ذلك على أعماهلم، كما بي ذلك ابن عاشور من خالل عدم 

حفاظا على سالمة املسلمي، ولكن هذا ال يعين اإلضرار نفعهم املسلمي، فهنا جيب نبذ العهد إليهم، 

                                                           

 .51، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 . 52، ص 10عاشور، املصدر ذاته، ج ( ابن2)
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هبؤالء، فإن نبذ العهد يكون بطريقة واضحة مساملة، وقد أشار إىل هذا ابن عاشور فقد قال: "ووصف 

النبذ أو النابذ بأنه على سواء، متثيل حبال املاشي على طريق جادة ال التواء فيها، فال خماتلة لصاحبها 

وهذا كما يقال، يف ضده: هو يتبع بنيات الطريق، أي يراوغ  َّ خئحئ جئ  يي ىي ٱُّٱكقوله تعاىل 

 .(1)وخياتل"

 حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعاىل:  ثانيا :

 :َّمن خن

تأيت عالقة هذه اآلية بالصنف الثالث من املعاهدين أهنا سيقت تبعا ملا قبلها حبسب قول ابن 

طلب السلم من قبل املعاهدين غري املأموني الذين ن بذ  عاشور، فلما كانت اآلية اليت قبلها تتحدث عن

إليهم عهدهم، وأمر  اهلل تعاىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم بقبوله، جاءت هذه اآلية لتبي أن اهلل تعاىل 

كفيل باملسلمي، وأن املعاملة بالظاهر من أعماهلم، فقد قال ابن عاشور: "ملا كان طلب السلم واهلدنة 

د يكون خديعة حربية، ليغروا املسلمي باملصاحلة مث يأخذوهم على غرة، أيقظ اهلل رسوله هلذا من العدو ق

                                                           

 .52، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
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االحتمال فأمره بأن يأخذ األعداء على ظاهر حاهلم، وحيملهم على الصدق، ألنه اخللق اإلسالمي، 

ب مثل هذا وشأن أهل املروءة، وال تكون اخلديعة مبثل نكث العهد. فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكا

 .(1)التسفل، فإن اهلل تكفل، للويف بعهده، أن يقيه شر اخلائني. وهذا األصل، وهو أخذ الناس بظواهرهم"

إذن يعامل هؤالء بعد طلبهم السلم بناًء على ما يظهرونه ال ما يبطنونه من مكر وخداع، بذلك 

إليه ابن عاشور حي قال:  ال حتمل هذه اآلية على أن املراد هبا نقض العهد معهم، وهذا ما ذهب

"واملعىن: إن كانوا يريدون من ميلهم إىل املساملة خديعة فإن اهلل كافيك شرهم. وليس هذا هو مقام نبذ 

فإن ذلك مقام ظهور  َّ نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنُّالعهد الذي يف قوله 

 .(2)أمارات اخليانة من العدو، وهذا مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروه"

فقد قال ابن عاشور: "دلت على تكفل كفايته،  َّممخم حم جمٱُّودل على ذلك قوله تعاىل 

وقد أريد منه أيضا الكناية عن عدم معاملتهم هبذا االحتمال، وأن ال يتوجس منه خيفة، وأن ذلك ال 

 . (3)يضره"

                                                           

 . 62-61، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
  .62، ص 10ج املصدر ذاته، ابن عاشور، (2)
  املكان نفسه.( ابن عاشور، 3)
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 ثانيا : أحكام المعاهدين غير المأمونين:

ة هبم، وهنا ت بحث هذه األحكام من وجهة نظر ابن لقد ذكر البحث فيما سبق األحكام املتعلق

 عاشور، وما قد يزيد عليها أو ينقص، وقد عدت فيما سبق مخسة أحكام، وهي: 

 أوال : وجوب نبذ عهد من يخاف خيانته: 

 [:58]األنفال:  َّ نيمي زي ري ٰى ُّوقد دل على وجوب ذلك األمر يف قوله تعاىل:  

راره بوجوب نبذ العهد، فهو يراه أمرا من اهلل تعاىل لرسوله ويدل قول ابن عاشور يف هذا األمر إق

صلى اهلل عليه وسلم بأن ينبذ عهدهم، وقد عرب عن ذلك بصيغة األمر عند تفسريه هلذه اآلية، فقد قال: 

بعد احلكم اخلاص بقوم معيني الذين تلوح منهم بوارق  عطف حكم عام ملعاملة مجيع األقوام اخلائني "

، إذ ال فأمره اهلل أن يرد إليهم عهدهمانة، حبيث يبدو من أعماهلم ما فيه خميلة بعدم وفائهم، الغدر واخلي

 .(1)فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مساملة املؤمني هلم، وال ينتفع املؤمنون من مساملتهم عند احلاجة"

                                                           

 . 51، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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هم من ذلك ال بـــ)إىل( لتضمينه معىن اردد إليهم عهدهم، وقد ف َّ ٰىٱُّوقال أيضا: "وع ّدي 

 .(1)يستمر على عهدهم لئال يقع يف كيدهم"

هذا باإلضافة إىل ما بيناه سابقا من أن نبذ العهد إليهم يقوم على "اخلوف احلق احملمود" كما 

 قال ابن عاشور، ال على اهلوس والتوهم القائم على اخليال اخلايل من األمارات.

 عهد: ثانيا : وجوب إبالغ المعاهدين بإرادة نقض ال

واألصل يف األمر أنه  َّ ري ٰىٱُّدل على وجوب إبالغهم صيغة األمر يف قوله تعاىل: 

يدل على الوجوب كما قرر ذلك األصوليون، وأيضا تذييل اآلية بشنيع صنعهم أال وهو خيانة العهد يف 

 :َّمئ  خئ حئ جئ يي ىيُّقوله تعاىل: 

                                                           

 . 53، ص 10، جصدر ذاتهامل ابن عاشور، )1)
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لتضمينه معىن اردد إليهم عهدهم، بـــ)إىل(  َّ ٰىٱُّوع ّدي وبه أقر ابن عاشور، ذلك إذ يقول: " 

وقد فهم من ذلك ال يستمر على عهدهم لئال يقع يف كيدهم، وأنه ال خيوهنم ألنه أمره ينبذ عهده معهم 

 .(1)ليستلزم أنه ال خيوهنم"

  نن من زنُّتذييل ملا اقتضته مجلة  َّ  خئ حئ جئ يي ىيُّوقال أيضاً: "ومجلة 

 ال حيبهم ألهنم متصفون باخليانة فال تستمر على إخل تصرحيا واستلزاما. واملعىن ألن اهلل َّ ين ىن

 ُّٱعهدهم فتكون معاهدا ملن ال حيبهم اهلل؛ وألن اهلل ال حيب أن تكون أنت من اخلائني كما قال تعاىل 

يف سورة النساء.  َّ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن  جن يم

مما ال يوجد يف الكالم مثله على وذكر القرطيب عن النحاس أنه قال: هذا من معجز ما جاء يف القرآن 

اختصاره وكثرة معانيه. قلت وموقع )إن( فيه موقع التعليل لألمر برد عهدهم ونبذه إليهم فهي مغنية غناء 

 .(2)فاء التفريع كما قال عبد القاهر، وقد تقدم يف غري موضع وهذا من نكت اإلعجاز "

                                                           

 . 53، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 املكان نفسه. ابن عاشور، )2)
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 ثالثا : وجوب إعداد القوة لقتال من يخشى خيانتهم: 

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱنص على ذلك صراحة قوله تعاىل:

 مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس

 ]األنفال[:  َّلك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف

أو على  َّٱىك مك لك اكٱٱٱٱٱٱُّٱعلى مجلة  َّٱهتٱٱُّيقول ابن عاشور: "عطفت مجلة 

 هئ ُّ، فتفيد مفاد االحرتاس عن مفادها، ألن قوله َّ هبمب خب حب جب هئ ُّمجلة 

يفيد توهينا لشأن املشركي، فتعقيبه باألمر باالستعداد هلم: لئال  َّ هبمب خب حب جب

حيسب املسلمون أن املشركي قد صاروا يف مكنتهم، ويلزم من ذلك االحرتاس أن االستعداد هلم هو سبب 

 .(1)جعل اهلل إياهم ال يعجزون اهلل ورسوله، ألن اهلل هيأ أسباب استئصاهلم ظاهرها وباطنها"

                                                           

 . 55-54، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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داد القوة ورد يف سياق احلديث عن املعاهدين غري املأموني، إال أن هذا ال يعين أال وإن كان إع

يستعد املؤمني لقتال غريهم، فاآليات األخرى اليت تأمر بالقتال يستلزم منها أن يكون املسلمي دائما 

 على استعداد ملقاتلة العدو.

ا الصنف بوصفه العدو أو املشركي، وقد يفهم هذا من خالل ما كتبه ابن عاشور، فهو عرب عن هذ

 ومل خيصص اآلية باملعاهدين الذين تلوح منهم بوادر اخليانة.

 اكٱٱٱٱٱٱُّوقد يكون ما سبق هو القصد من قوله إن هذه اجلملة حيتمل أهنا معطوفة على قوله 

 اليت أمرت بقتال املعاهدين غري امللتزمي.  َّىك مك لك

 الردع:  رابعا : وجوب إعداد القوة إلى مستوى

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حسُّنص على ذلك قوله تعاىل: 

 َّلك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض

 ]األنفال[: 
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وأقر بذلك ابن عاشور بصورة واضحة، إذ يقول: "واإلرهاب جعل الغري راهبا، أي خائفا، فإن 

مي وأمنا من أن يغزوهم العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله خافه، ومل جيرأ عليه، فكان ذلك هناء للمسل

أعداؤهم، فيكون الغزو بأيديهم: يغزون األعداء مىت أرادوا، وكان احلال أوفق هلم، وأيضا إذا رهبوهم جتنبوا 

 .(1)إعانة األعداء عليهم"

 خامسا : وجوب قبول السلم من المعاهدين المنبوذ عهدهم لخوف الخيانة: 

 جم هل مل خل  حل جل ُّٱعاىل:جند هذا احلكم منصوص عليه صراحة يف قوله ت 

 ]األنفال[: َّهن من خن حن جن ممخم حم

دل هذا النص القرآين على وجوب قبول السلم من هذا الصنف من املعاهدين، وقد أقر هبذا ابن 

عاشور، حي قال: "انتقال من بيان أحوال ... إىل بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم واملهادنة، وكفوا 

 .(2)"لمي بأن ال يأنفوا من السلم وأن يوافقوا من سأله منهمفأمر اهلل املسعن حالة احلرب. 

                                                           

 . 57-56، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 . 58، ص 10ج ،املصدر ذاتهابن عاشور،  )2)
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ويرى ابن عاشور أن يف قبول السلم فائدة للمسلمي فهو مبثابة مدة يتقوى فيها املسلمون 

 . (1)ويستعدون ملواجهة العدو يف حال نقض العهد معهم فيما بعد

 حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خلُّويف قوله تعاىل: 

 احلكم ويؤكد على وجوب قبول السلم إن مالوا إليه.  ما يؤيد هذا َّمن خن

ولكن ابن عاشور أكد أن ميلهم إىل السلم جيب أن يكون لرغبة فيه ال مكرا، فبعد أن بي أن 

  حل جل ُّكلمة جنح مشتقة من جناح الطائر الذي مييل أحد جناحية قاصدا النزول، قال: "فمعىن 

كميل الطائر اجلانح. وإمنا مل يقل: وإن طلبوا السلم فأجبهم   إن مالوا إىل السلم ميل القاصد إليه، َّ خل

إليها، للتنبيه على أنه ال يسعفهم إىل السلم حىت يعلم أن حاهلم حال الراغب، ألهنم قد يظهرون امليل 

 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنُّإىل السلم كيدا، فهذا مقابل قوله 

 .(2)فإن نبذ العهد نبذ حلال السلم" َّ  خئ

                                                           

 . 59، ص 10، جالتنويرالتحرير و  ( ابن عاشور،1)

 . 59، ص 10، جهاملصدر ذاتابن عاشور،  )2)
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خاصا  بمن هم غير العرب، والمجوس، وأهل ن ابن عاشور جعل قبول السلم من املشركي ولك

إذ ال يقبل من مشركي العرب غري اإلسالم، وذلك لتخصيص آية براءة ملا كان عاما يف هذه  الكتاب،

فهي  اآلية حبسب قول ابن عاشور: "فاملشركون من العرب ال يقبل منهم إال اإلسالم بعد نزول آية براءة،

 .(1)أو مبينة إمجاله، وليست من النسخ يف شيء" َّ  حلُّخمصصة العموم الذي يف ضمري 

                                                           

  .60، ص 10، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، (1)
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 آيات تفسير في القرطبي وابن عاشور بين منهجي مقارنة: الثاني الفصل

 .المعاهدين

ي عىن هذا الفصل باملقارنة بي منهجي كل  من القرطيب وابن عاشور، واختار البحث آليتي، مها:  

، وآلية السياق، وسوف يبدأ البحث بإعطاء نبذة عن هذه اآلليات مث ينظر يف مدى اعتبارها آلية النسخ

 عند القرطيب وابن عاشور.

 مدى بين منهجي القرطبي وابن عاشور في مقارنة: األول المبحث 

  .والمنسوخ الناسخ اعتبار

يث، وذلك ألثره احلاصل إن النسخ من القضايا املهمة اليت شغلت العلماء ال سيما يف العصر احلد

يف خمتلف اجملاالت وملا يرتتب عليه من استنباط األحكام ومدى فاعليتها، وحل كثري من اإلشكاالت اليت 

يتعرض هلا العلماء عند حصول التعارض، لذلك جند أنه حمط اهتمام العلماء، فمنهم من أفرده بكتاب 

دَعاَمة السَّد وسّي، ومثله أليب جعفر النحاس، خاص للحديث عنه، كـ )الناسخ واملنسوخ( لقَتاَدة بن 

 ومنهم من جعل له باباً مستقالً كالزركشي يف كتابه الربهان يف علوم القرآن أمساه )معرفة ناسخه ومنسوخه(.

 وألمهية النسخ كان البد من التطرق إليه أثناء املوازنة بي القرطيب وابن عاشور.
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  واصطالحاً مث بيان شروطه وطرق معرفته.مبتدئي مبطلبي نعرف فيه النسخ لغةً 
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 المطلب األول: تعريف النسخ لغة واصطالحا:

 لغة :   

ِْتا. قال الجوهري: " َنَسَخِت الشمس الظّل وانـَْتَسَخْته : أزلْته. وَنَسَخِت الريح آثار الدار: َغريَّ

آلية باآلية: إزالة مثل حكمها، فالثانية وَنَسْخت  الكتاب، وانـَْتَسْخت ه ، واستنسخته كل ه مبعىَن. وَنْسخ  ا

 .(1)ناسخة واألوىل منسوخة"

فقد عدد األقوال اليت قيلت يف معىن النسخ، حيث ذكر: "النون والسي واخلاء  ابن فارسأما 

أصٌل واحد، إال أنه خمتلف يف قياسه. قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غريه مكانه. وقال آخرون: قياسه 

 شيء. قالوا: النَّْسخ: َنْسخ الكتاب. والنَّْسخ: أمٌر كان يعمل به من قبل مث ي نَسخ حبادث حتويل شيء إىل

غريه، كاآلية ينزل فيها أمر مث ت نسخ بآية أخرى. وكل شيء خلف شيئا فقد انَتسَخه. وانتسخت الشمس 

 .   (2)الظل، والشيب الشباب"

                                                           

 .453، ص 1، جالصحاحاجلوهري،  (1)
 . 424، ص 5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  )2)
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ظ أخرى، فقد قال: "النَّسخ: إبطال الشيء يعرب عن النسخ بألفا ابن منظوروبعد ابن فارس جند 

وإقامة آخر مقامه، وقال أيضا: "النسخ: نقل الشيء من مكان إىل مكان وهو هو"، ويقول يف االستنساخ: 

"كتب كتاب من كتاب، ويف التنزيل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؛ أي نستنسخ ما تكتب احلفظة 

 .(1)بنسخه وإثباته" فيثبت عند اهلل؛ ويف التهذيب: أي نأمر

فقد عرف النسخ ببعض تلك املعاين فقد قال: "النسخ: إزالة الشيء  الراغب األصفهانيأما 

بشيء يتعقبه، كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشباب، وتارة يفهم منه اإلثبات، وتارة 

 خم حم جم يل ىل مل ُّٱيفهم منه األمران، ونسخ الكتاب: إزالة احلكم حبكم يتعقبه. قال تعاىل: 

قيل: معناه ما نزيل العمل هبا، أو ]حنرفها[ عن قلوب العباد، وقيل: [، 106البقرة: ] َّ يم ىم مم

 ام يل ٱُّٱمعناه: ما نوجده وننزله. ]من قوهلم: نسخت الكتاب، وما ننسأه. أي نؤخره فلم ننزله، 

                                                           

 .61، ص 3، جلسان العربابن منظور،  )1)
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لك ال يقتضي [. ونسخ الكتاب: نقل صورته اجملردة إىل كتاب آخر، وذ[٥٢احلج: ] َّزن رن مم

 .(1)إزالة الصورة األوىل بل يقتضي إثبات مثلها يف مادة أخرى"

إذن النسخ يف اللغة يأيت مبعىن الرفع واإلزالة واإلبطال، والنقل، والتحويل، والتغيري، واإلثبات، أما 

 واملفسرين. النسخ املعين به البحث فنجده يف اصطالح األصوليي

 اصطالحا : 

 :األصوليون أوال :

: "اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على اإلمام الُجويني النسخ بأنهعرف 

 . (2)وجه لواله لكان ثابًتا مع تراخيه عنه"

 ويلحظ أن اإلمام اجلويين يعرف النسخ باعتبار الناسخ.

                                                           

 .619، ص لقرآنمفردات ألفاظ االراغب األصفهاين،  )1)
حتقيق: مطلق اجلاسر )مؤسسة اجلديد النافع: الرياض، ، الورقات في أصول الفقهاجل ويين، عبد امللك بن عبد اهلل،  )2)

 .45صم( 2016، 1ط
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تومهنا  فقد عرفه قائالً: "والنسخ يف الشريعة هو بيان مدة احلكم الذي كان يف الجصاصأما 

 .(1)وتقديرنا جواز بقائه"

 .(2): "رفع احلكم الثابت خبطاب متقدم خبطاب مرتاخ  عنه"ابن قدامةوقال 

 .(3)مفهوم النسخ يف قوله: "رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر" ابن الحاجبوخيتصر 

يدل  ونالحظ الفرق بي اجلويين وابن احلاجب، يف أن اجلويين جعل النسخ هو اخلطاب الذي

 على النسخ، يف حي ابن احلاجب جعل النسخ هو الرفع نفسه.

 ثانيا : المفسرون:  

: "هو نفي حكم قد ثبت حبكم  الطبري النسخ بأنهأما النسخ عند املفسرين، فقد عرف 

 .(4)خالفه"

                                                           

، 2ط ،: الكويتوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية) ، حتقيق: عجيل النشميالفصول في األصولاجلصاص،  )1)
 .199، ص 2ج (م1994هـ/ 1414

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد املقدسي،  (2)
 .219، ص1ج (م1998هـ/ 1419، 1ط ،بريوت: مؤسسة الريان) ، حتقيق: شعبان حممدحنبل

، ص األصول والجدل مختصر منتهى السؤل واألمل في علميابن احلاجب، عثمان بن عمر بن أيب بكر،  )3)
970. 

 . 547، ص13، ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطربي،  )4)
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أن للنسخ معنيي: "أحدمها: حتويل الكتاب من حيث هو إىل نسخة أخرى،  الواحديوذكر 

كتاب، أي: كتبت منه نسخة أخرى، ...، والثاين: هو رفع احلكم وإبطاله، مث جيوز يقال: نسخت ال

النسخ إىل بدل وإىل غري بدل. فالذي إىل بدل قوهلم: نسخت الشمس  الظلَّ، فالظل يزول ويبطل، 

والشمس تكون بدال عنه. والذي إىل غري بدل قوهلم: نسخت الريح  األثَر، أي: أبطلتها وأزلتها. وهذا 

 .(2)"(1)املعىن املراد باآلية هو

فقد عرف النسخ بأنه: "اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم  ابن عطيةأما 

 . (3)"تراخيه عنهعلى وجه لواله لكان ثابتاً مع 

 ، الذي مل تتضمنه التعاريف السابقة.بقيد التراخيوقد انفرد تعريفه 

                                                           

 .[١٠٦البقرة: ] َّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱُّٱٱقوله تعالى: )1)
، 1، حتقيق: حممد اخلضريي )مكتبة امللك فهد: الرياض، طالتفسير البسيطالواحدي، علي بن أمحد حممد،  )2)

 .222-221، ص 1هـ(، ج1430
 .309، ص1، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  )3)
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، (1)النسخ: "وإذا أطلق النسخ يف الشريعة أريد به املعىن األول يف بيان حقيقة ابن الجوزيوقال 

 . (2)ألنه رفع احلكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إىل غري بدل أو إىل بدل"

 التعريف المختار:

إن كل تعريف من التعاريف السابقة قد وقع يف مشكلة إمهال شرط من شروط النسخ، لذلك 

الص تعريف مانع جامع بعد استقراء تلك التعاريف اليت ع رف هبا النسخ، وهو: عمدت الباحثة إىل استخ

 رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي متراٍخ عنه. 

 

 

                                                           

 يريد املعىن اللغوي: الرفع واإلزالة. )1)
، حتقيق: حممد أشرف )اجمللس العلمي إحياء الرتاث اإلسالمي: نواسخ القرآنابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، ) 2)

 . 90م( ص1984ه/ 1404، 1املدينة املنورة، ط
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 المطلب الثاني: شروط النسخ وطرق معرفته: 

 شروط النسخ: 

 لقد تضمن التعريف السابق شروط النسخ وهي كاآليت: 

العجز الذي يكون سوخ حكمي شرعيي، وذلك احرتازاً من : أن يكون الناسخ واملنالشرط األول

، حيث يقول البصري: علةً جتيز عدم تأدية العبادة، وحكم العقل الذي ال جييزه الشرع من أن يسمى نسخاً 

"أن يكون احلكمان: الناسخ واملنسوخ، شرعيي. ألن العجز يزيل التعبد الشرعي؛ وال توصف إزالته بأهنا 

 .(1)يل حكم العقل؛ وال توصف إزالته بأهنا نسخ"نْسخ، والشرع يز 

ويف هذا االحرتاز نظر؛ ألن العجز ليس مزيالً للحكم الشرعي، وإمنا معلق له. أي أنه يعلق العمل 

 باحلكم الشرعي بصورته األولية إىل أن ينتهي العجز.

ه، وذلك احرتازاً أن يكون الدليل الشرعي الناسخ متأخراً عن املنسوخ منفصاًل عنالشرط الثاين: 

 . (2)من التخصيص، واالستثناء

                                                           

 .369، ص 1ج الُمعَتمد في أصول الفقه،، املعتزيل حممد بن علي بن الطيبأبو احلسي  ري،البص )1)
 ،1طمكتبة التوبة: الرياض، ، حتقيق: عبداهلل احلكمي )قواطع األدلة في أصول الفقهالسمعاين، منصور بن حممد،  )2)

 .71، ص3ج م(1998ه/ 1418
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أن يكون الناسخ أقوى من املنسوخ أو مساويًا له، فال جيوز أن يكون الناسخ الشرط الثالث: 

 ، ومن خالل هذا الشرط تعرف صور النسخ، كاآليت:(1)أضعف من املنسوخ

تواتر، ونسخ حديث متواتر َنسخ  القرآن بالقرآن، وَنسخ  حديث متواتر حبديث م الصورة األولى: 

بالقرآن، ونسخ القرآن حبديث متواتر، ونسخ اآلحاد باآلحاد، ويف هذه الصورة يكون الناسخ مساوياً 

 املنسوخ.

نسخ حديث اآلحاد بالقرآن، ونسخ حديث آحاد حبديث متواتر، ويف هذه  الصورة الثانية:

 . (2)الصورة يكون الناسخ أقوى من املنسوخ

 .(3)ين شرطاً، وهو قوله: "أن يكون بي ذينك الدليلي تعارض حقيقي"وقد زاد الزرقا

 لكن ما قاله يصح أن يكون من باب شروط التعارض، وليس من شروط النسخ.

                                                           

 .46، صالورقات في أصول الفقهاجل ويين،  )1)
، حتقيق: عبداهلل الرتكي )مؤسسة شرح مختصر الروضةراجع: الطويف، سليمان بن عبد القوي بن عبدالكرمي، ) 2)

 .316، ص 2م( ج1998ه/ 1419، 2الرسالة: بريوت، ط
، 1، حتقيق: فواز أمحد )دار الكتاب العريب: بريوت طمناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين، حممد عبد العظيم،  )3)

 .141، ص 2م( ج1995 /هـ11415
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تانك الصورتان متفٌق عليهما، لكن مثة صورة ثالثة حمل نزاع، وهي يف حال كان الناسخ أضعف 

 أو حديثاً متواتراً، واملانع من قبول هذه الصورة هو شرط من املنسوخ بأن ينسخ حديث اآلحاد نصاً قرآنياً 

إمجاع احملققي على هذا الشرط إذ قال: "أمجع  الشاطبيأن يكون الناسخ أقوى من املنسوخ، وقد نقل 

 .(1)احملققون على أن خرب الواحد ال ينسخ القرآن وال اخلرب املتواتر، ألنه رفع للمقطوع به باملظنون"

ي ألنه ال يصح أن يرفع املقطوع الثابت باملظنون، ولو صح ذلك ملا استقام يف وهذا أمر منطق

 اإلسالم أصول.

 طرق معرفة الناسخ والمنسوخ:

يلجأ إىل البحث عن كون احلكم ناسخاً أو منسوخاً حال تعارض أو تناف مع نص آخر، وعليه 

راحة على النسخ، أو يتضمن بيان ال ميكن القول بنسخ أحدمها إال بدليل، وهذا الدليل إما أن ينص ص

 تأخر أحد النصي عن اآلخر، ومثة طرق ملعرفة ذلك، وهي كاآليت:

  :(2)أن يأيت يف لفظ النص ما ينص على النسخ األولى:

                                                           

، 1شرح: عبد اهلل دراز )دار املعرفة: بريوت، ط الموافقات في أصول الشريعة،الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخيب،  )1)
 .99، ص 3م( ج1994هـ/ 1415

هـ/ 1422، 1)مؤسسة الريان: بريوت، ط المقدمات األساسية في علوم القرآناجلديع، عبد اهلل يوسف، ) 2)
 .254ص  (م2001
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 زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱقوله تعاىل: مثاله من القرآن: 

اجملادلة: ] َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

13.] 

 ية احلكم املنسوخ وهو صدقة النجوى ودلت ألفاظ النص على نسخها بقولهتضمنت هذه اآل

 .َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُُّّتعاىل: 

هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهنيتكم عن حلوم »ومن السنة: قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

األسقية كلها، األضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم، وهنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف 

 .(1«وال تشربوا م سكراً"

إذ نص هذا احلديث على عدة أمور كانت حمل هني، وتضمن أيضا النص على زوال النهي املتقدم 

 من خالل اإلذن بالقيام باألعمال السابقة.

 

                                                           

، كتاب اجلنائز، باب استئذان النيب صلى اهلل المسند الصحيحأخرجه مسلم، بن احلجاج القشريي النيسابوري،  )1)
 (.977، رقم )377ص ، عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه
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 :(1): أن يتضمن أحد النصي ما يدل على تعيي املتأخر منهماالثانية

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱُّٱقوله تعاىل: مثاله 

 [.13اجملادلة: ] َّ ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلقد تقدم هذه اآلية قوله تعاىل: 

 [.12اجملادلة: ] َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حنجن

 فإن منطوق اآلية املتأخرة يدل على تقدم األمر بصدقة النجوى، ونسخه ملا كان دليل على تأخره. 

 .(2)إمجاع األمة على تعيي النص املتقدم، والنص املتأخر ثالثة:ال

إن إمجاع األمة على تقدم نص أو تأخره، معترب عند تعارض نصي، وليس املراد أن جتمع األمة 

 على حكم ما أنه ناسخ، أو منسوخ.

                                                           

 .163، ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآن( الزرقاين، حممد عبد العظيم، 1)
 .ن نفسهاملكا (  الزرقاين،2)
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عند  ما يثبت من قول أحد الصحابة بطريق صحيح على تعيي النص املتقدم أو تراخيه الرابعة:

  .(1)، كالقول: نزلت هذه اآلية بعد تلك اآليةتعارض النصيي

                                                           

 .163، ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآن (  الزرقاين،1)
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 .القرطبي اإلمام عند الناسخ والمنسوخ مدى اعتبار: الثالث المطلب

إن لتفسري القرآن الكرمي أصول وقواعد وعلوم كثري ال ميكن للمفسر أن يفسر القرآن مبعزل  عنها 

كثري من القضايا الشائكة واليت منها موضوع البحث، ومنها علم الناسخ واملنسوخ الذي يعي على حل  

اختالف األقوال الواردة يف أحكام هذا النوع من العالقات، ومنها العالقة مع املعاهدين، فعلى الرغم فإن 

من أن القرآن الكرمي نظم العالقات السياسية، ومنها أحكام هذا الصنف املعين بالدراسة، إال أن هذه 

بعد، وأحد أسباب هذه الضبابية اليت تسود هذه العالقات هو ذهاب بعض املفسرين  الرؤية ليست واضحة

 إىل القول بنسخ آيات املعاهدة.

 لذلك يدرس هذا املبحث مدى اعتبار القرطيب آلية النسخ يف تفسري اآليات املتعلقة باملعاهدين. 

إلمام القرطيب وتعريف النسخ وقبل البدء مبناقشة هذه املسألة نسلط الضوء على أمهية النسخ عند ا

 وشروطه. 
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 الفرع األول: أحكام الناسخ والمنسوخ عند القرطبي: 

 أهمية النسخ:

يويل اإلمام القرطيب النسخ أمهية كبرية، حيث يقول فيه: "معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، 

يرتتب عليه من النوازل يف األحكام، ال يستغين عن معرفته العلماء، وال ينكره إال اجلهلة األغبياء، ملا 

 . (1)ومعرفة احلالل من احلرام"

يف هذا النص تتجلى أمهية النسخ عند اإلمام القرطيب بأن جيعل من ينكره يف مصاف اجلهلة األغبياء، 

 وذلك ألمهية النسخ يف معرفة األحكام الشرعية املالئمة للنوازل والوقائع، ومتييز احلالل عن احلرام. 

 ف النسخ عند القرطبي: تعري

أشار القرطيب إىل اختالف األئمة يف تعريف النسخ، وذكر ما عليه احل ذاق من أهل السنة أنه: 

"إزالة ما قد استقر من احلكم الشرعي خبطاب وارد  م رتاخيا"، وهو ما حده القاضي عبد الوهاب والقاضي 

 .(2)أبو بكر، وزادا عليه: "لواله لكن السابق ثابتا"

                                                           

 .300، ص2، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .304، ص2، جاملصدر ذاته القرطيب، )2)



 

 199 

قال القرطيب شارحًا بعض مفردات التعريف: "وذ ِكَر اخلطاب ليعم وجوه الداللة من النص  وقد

والظاهر واملفهوم وغريه، وليخرج القياس واإلمجاع، إذ ال يتصور النسخ فيهما وال هبما، وق يد بالرتاخي؛ 

وََّله، كقولك: ق م ال ألنه لو اتصل به لكان بيانًا لغاية احلكم ال ناسخاً، أو يكون آخر الكالم يرفع أ

 .(1)تقم"

 شروط النسخ عند القرطبي: 

 إن التعريف الذي اعتمده القرطيب يف بيان معىن النسخ تضمن بعض شروطه، وهي كاآليت:

 أن يكون الناسخ واملنسوخ ح كمي شرعيي. -1

  تأخر الناسخ عن املنسوخ. -2

أمكن العمل باآليتي  عدم إمكان اجلمع بي النصي، ويفهم هذا الشرط من قوله: "فإذا -3

 .(2)فال معىن للقول بالنسخ"

                                                           

 304، ص2، جالجامع ألحكام القرآن االقرطيب،  )1)
 .247، ص19ج ،املصدر ذاته القرطيب، )2)
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هذا ومل يضف القرطيب شرطاً يقتضي كون الناسخ أقوى أو مساوياً على األقل للمنسوخ؛ ألنه ال يعتد 

هبذا الشرط، إذ إنه ال يرى بأساً يف أن يكون الناسخ أضعف من املنسوخ، فهو ال يرى إشكاالً يف نسخ 

قال: "واحلذاق على جتويز نسخ القرآن خبرب الواحد عقال، واختلفوا: هل وقع القرآن خبرب الواحد، فقد 

 .(1)شرعا؟ فذهب أبو املعايل وغريه إىل وقوعه يف نازلة قباء، وأىب ذلك قوم"

 .(2)أن يكون النسخ بدليل قطعي، يقول القرطيب: "النسخ إمنا يكون لشيء قاطع" -4

 طرق معرفة النسخ عند القرطبي: 

 : وهي ثالث طرق

                                                           

 .306، ص2، جلقرآنالجامع ألحكام ا ( القرطيب،1)
 .247، ص19، جاملصدر ذاتهالقرطيب، ) 2)
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أواًل: أن يدل النص نفسه على النسخ، يقول القرطيب: "أن يكون يف اللفظ ما يدل عليه، كقوله 

، وهنيتكم عن األشربة إال يف ظ روف اأَلَدم، (1)كنت هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها»عليه السالم: 

 .(3)"(2)«فاشربوا يف كل وعاء، غري أال تشربوا م سكراً 

القرطيب: "أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول: مسعت  عاَم اخلندق، وكان  ثانياً: التاريخ، قال

 .(4)املنسوخ معلوماً قبل، أو يقول: ن ِسَخ ح ْكم  كذا بكذا"

ثالثاً: اإلمجاع، بأن جتمع األمة على حكم ما أنه منسوخ، يقول القرطيب: "أن جتمع األمة على 

 .(5)حكم أنه منسوخ، وأن ناسخه متقدم"

 .(6)نوه القرطيب إىل أن هذا مبسوط يف أصول الفقه، لذلك أوجزه هنا وقد

                                                           

، كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث المسند الصحيحأخرجه مسلم،  )1)
 (.1977، رقم )818يف اول اإلسالم، وبيان نسخه وإباحته إىل مىت شاء، ص

ألشربة، باب بيان النهي عن االنتباذ يف املزفت والدباء واحلنتم والنقري، ، كتاب االمسند الصحيحأخرجه مسلم،  )2)
 (.1999، رقم )830وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حالل ما مل يصر مسكراً، ص

 .307، ص2، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 3)
 .308، ص2القرطيب، املصدر ذاته، ج )4)
 .نفسه ( القرطيب، املكان5)
 .308-307 ، ص2، جاملصدر ذاته ،القرطيب )6)



 

 202 

تناولنا فيما سبق أحكام الناسخ واملنسوخ عند اإلمام القرطيب، وما يأيت دراسة اعتبار الناسخ 

 واملنسوخ عند اإلمام.

 الفرع الثاني: اعتبار الناسخ والمنسوخ عند القرطبي:

رين حول األحكام املتعلقة باملعاهدين، وذلك نظراً الختالف شهدت األمة تبايناً يف أقوال املفس

مضامي اآليات اليت تتحدث عنهم، حيث تنص بعض اآليات على القتال، يف حي تنص األخرى على 

الصفح وإقامة العهود، وهذا االختالف جعل بعض العلماء يذهب إىل القول بنسخ كثري من اآليات 

ذلك هو تعذر اجلمع بي هذه اآليات يف قول كثري من العلماء ليسلكوا  املتعلقة هبذا الصنف، والسبب يف

 سبيل االحتكام إىل النسخ لرتجيح ما ذهبوا إليه، ولنفي التعارض يف آيات القرآن الكرمي.

 واملنسوخ، الناسخ اعتبار قاعدة أبرزها من وكان القرآين، النص معاملة يف قواعد العلماء قرر وقد

من  آية في النسخ دعوى تصح ال: "بقوله الباحثي أحد عنه عرب مهم بقيد   مقيدٌ  ةالقاعد هذه وإعمال

 .(1)"كتاب اهلل إال إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه

                                                           

، 1ج م(1996هـ/ 1417، 1)دار القاسم: الرياض، ط قواعد الترجيح عند المفسريناحلريب، حسي بن علي، ( 1)
 كون  على قطعي دليل هناك يكون أن هو الوحيد القيد إن يقال أن السابقة الباحث عبارة من األدق ولعل). 71ص

 أو" الباحث قول وأما. مبثله إال يكون ال وانتفاؤه قطيعي، بدليل ثابت_ القرآين ماالسي_ النص ألنَّ  منسوًخا؛ النص
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 اآليات بي اجلمع يف النسخ آلية إلعمال سعى قد فهو العلماء، من استثناءً  القرطيب يكن ومل

 املعاهدين آيات من القرطيب ملوقف حتليلنا يف ذلك وسنرى. والسلم حلربا موضوع يف سيما ال املتعارضة،

 :اآلتية

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّقوله تعاىل:  سورة النساءما جاء يف  -1

 هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حجمث

 [.90النساء: ]

بينهم وبي من عاهد املسلمي عهد، لذا ذكر القرطيب أن املراد بــ )هم( يف هذه اآلية هم قوم 

نقالً عن ابن العريب،  بالنسخفهؤالء ال يقاتلهم املسلمون التزاما منهم ملن عاهدوهم، مث حكم على اآلية 

أي يتصلون هبم، ( ري ٰى ين)"وحبسب ما يرى فهذا القول أصح ما قيل يف معناها، حيث قال: 

                                                           

 قد ما باحث   عند وجه كل  من ينتفي فما نسيب، معيار إىل حييلنا ألنَّه نظر؛ فيه قولٌ  فهو". وجه كل  من حكمها انتفى
  .(آخر باحث   عند الوجوه كل  من منتفًيا يكون ال
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 فال تقتلوا قومًا بينهم وبَي َمن بينكم وبيَنهم عهٌد، فإهنم ويدخ لون فيما بينهم باجِلوار واحللف، املعىن

هذا قول جماهد وابن زيد وغريهم، وهو أصح  ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا.وغريهم على عهدهم، 

 .(1)ما قيل يف معىن اآلية. وقال أبو عبيدة: َيِصلون: ينتسبون"

 ند فيما ذهب إليه؟يلحظ هنا أن القرطيب حكم بالنسخ، ولكن إىل ماذا است

فالقرطيب مل يذكر اآلية الناسخة، أيضا مل يلتزم مبا اشرتطته القاعدة السابقة من حيث األمور 

 اآلتية: 

 مل يأت بنص صريح يفيد النسخ. أوال :

مل يبّي عدم إمكانية اجلمع بي هذه اآلية وناسخها. )مل يبّي وجه التعارض حىت من حيث  ثانيا :

 اآلية واآلية الناسخة(.الظاهر بي هذه 

 مل يبي كيفية انتفاء حكمها من كل وجه.  ثالثا :

 َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل ٱُّٱقوله تعاىل:  -2

 [.61]األنفال: 

                                                           

 .507، ص 6، ج ام القرآنالجامع ألحكالقرطيب، ( 1)
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يعين الذين نَبَذ  –ذهب القرطيب إىل أن هؤالء هم من ن بذ إليهم عهدهم، فقد قال: "إن مالوا 

 . (1)فِمْل إليها" إىل املساملة، أي: الصلح، -إليهم عهدهم

 ٱُّٱمث ذكر القرطيب ادعاء بعض من الصحابة والتابعي بنسخها: "فقال قتادة وعكرمة: نسخها   

التوبة: ] َّ خص حص مس ٱُّٱ[.5التوبة: ] َّ  حب جب هئ مئ

 .(2)وقاال: نسخت براءة كل موادعة، حىت يقولوا: ال إله إال اهلل"[ 36

 َّ ين ىن نن من زن ُّٱالناسخ هلا: ونقل أيضا قول ابن عباس رضي اهلل عنه أن: "

 .(3) ["35حممد: ]

وعلق بعد نقله هذه األقوال بذكر املصاحلات اليت متت زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده 

من اخللفاء، ولعل استشهاد القرطيب هبذه املصاحلات دليل على ترجيحه إحكام اآلية ال نسخها، وما 

لمسلمي عقد الصلح مبال يبذلونه للعدو، ملوادعة النيب صلى اهلل يؤكد ذلك قوله: "وجيوز عند احلاجة ل

                                                           

 .62، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .66 -63، ص10، ج، املصدر ذاته( القرطيب2)
 .63، ص10( القرطيب، املصدر ذاته، ج3)
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عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري، واحلارث بن عوف الـم ر يَّ يوم األحزاب، على أن يعطيهما ثلث متر 

 .(2)"(1)املدينة... إخل

م من قول فقبول املوادعة على مال يبذله العدو أوىل باجلواز، حبسب مفهوم املخالفة الذي يفه

 القرطيب. 

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعاىل:  -3

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 [: النساء] َّ مك لك اك يق  ىق

                                                           

، حتقيق: شوقي ضيف )دار املعارف: القاهرة، الُدرر في اختصار المغازي والسير( ابن عبد الرب، يوسف النمري، 1)
 .174-173( صه1403، 2ط

 .63، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )2)
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ضا، حي أقر القرطيب بإحكام اآلية عندما صرح بوجوب دية املعاهد املقتول خطًأ والكفارة أي

هذا يف الذمي واملعاَهد ي قتل خطأً،  َّٱزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئُّقال: "قوله تعاىل: 

فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعيب  والنََّخعي والشافعي. واختاره الطربي؛ قال: "ألن اهلل 

حلرب. وإطالقه ما سبحانه وتعاىل َأهبمه ومل يقل: وهو مؤمن كما قال يف القتيل من املؤمني ومن أهل ا

 .(1)قـ ي د قبل  يدل  على أنه خالفه"

وقد ذكر أقواال لبعض العلماء ممن خالفوا ما ذهب إليه، فمنهم من حيمل املطلق على املقيد أي 

أن املراد باملقتول مؤمنًا ال معاهداً، ومنهم ومن جيعلها خاصًة مبشركي العرب، ويقول إهنا منسوخة بقوله 

 . (2) ]التوبة[ َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱتعاىل: 

 يث  ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ٱُّٱ -4

 َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف

 [.65األنفال: ]

                                                           

 .27، ص 7، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .28-27، ص 7، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  )2)
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 ين ىن  نن من ٱُّٱشق األمر على املسلمي عند نزول هذه اآلية، فأنزل اهلل تعاىل قوله: 

 هب مب خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى

 .[66األنفال: ] َّ جح مج حج مث هتمت خت  حت جت

 وما جاء يف األخرية حيمل اآلية األوىل على أحد أمرين، إما النسخ وإما التخفيف.

فممن يقول بالتخفيف ابن عباس رضي اهلل عنه، فقد جاء يف سنن أيب داوود عن ابن عباس قال: 

فشق ذلك على املسلمي؛ حي فرض اهلل عليهم أن ال . َّ  ىث نث مث زث رث ُّ "نزلت:

قرأ أبو توبة إىل قوله:  َّين ىن  نن من ٱُّٱإنه جاء التخفيف؛ فقال:  يَِفرَّ واحد من عشرة، مث

من العدد، نقص من الصرب بَقْدر قال: فلما خفَّف اهلل تعاىل عنهم . َّجبهئ مئ خئ  حئُّ

 .(1) ما خفَّف عنهم"

                                                           

 .63، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
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وقد أقر القرطيب بإحكام اآلية لرتجيحه قول ابن عباس، فقد قال: "وحديث  ابن عباس يدل على 

لـمَّا َشقَّ ذلك عليهم ح طَّ الفرض إىل ثبوت الواحد لالثني، فخّفف عنهم وكتب  أن ذلك ف رض، مث

 .(1)عليهم إال يفرَّ مئة من مئتي، فهو على هذا القول ختفيٌف ال نسخ، وهذا حسن"

الذي عد هذا التخفيف نسخاً حي قال: "أن احلكم  أما فيما نقله من قول القاضي ابن الطيب

ض أوصافه، أو غ ري  عدده، فجائز أن يقال: إنه نسخ؛ ألنه حينئذ  ليس باألول، بل إذا ن سخ بعضه أو بع

 .(2)هو غريه. وذكر يف ذلك خالفاً"

 فالقرطيب ال يوافقه من حيث: 

 ترجيحه لقول ابن عباس أنه ختفيف ال نسخ. -1

ن ، حيث يقول ناقاًل عن ابالتخصيص والنسخ أن القرطيب أشار يف موضع آخر إىل الفرق بي -2

، ألن املخ صََّص مل يتناوله العموم قط، (3)عطية: "التخصيص  من العموم ي وِهم أنه نسخ، وليس به

                                                           

 .70، ص10، جالجامع ألحكام القرآن القرطيب، )1)
 .71، ص10، جهاملصدر ذات القرطيب، )2)
 أي وليس به نسخ. )3)
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، (1)ولو ثبَت تناول العموم لشيء ما، مث أخرج ذلك الشيء  عن العموم، لكان نسخا ال ختصيصا"

 .(2)مث قال: "واملتقد مون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا وجمازا"

ل القرطيب هنا أن النسخ يكون يف حال قوبل العام بالعام: أي كال النصي عام ويستفاد من قو 

 الناسخ واملنسوخ، أما إن كان النص املتأخر خاصاً ال عاماً حينها يكون من قبيل التخصيص. 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱقوله تعاىل:  -5

 [.2التوبة: ] َّ ىي مي

 األرض مقبلي ومدبرين، آمني غري خائفي أحداً من قال القرطيب يف هذه اآلية: "أي: سريوا يف

 .(3)املسلمي حبرب وال سلب وال قتل وال أسر"

"فقال حممد بن إسحاق مث ناقش القرطيب اختالف العلماء يف كيفية هذا التأجيل حيث قال:  

أربعة أشهر، وغريه: مها صنفان من املشركي، أحدمها كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر، فأمهل متام 

واآلخر كانت مدة عهده بغري أجل حمدود، فقصر به على أربعة أشهر لريتاد لنفسه، مث هو حرب بعد 

                                                           

 .305، ص2، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .305، ص2القرطيب، املصدر ذاته، ج )2)
 .97، ص 10، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  )3)
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ذلك هلل ولرسوله وللمؤمني، ي قتل حيث ما أدرك ويؤسر إال أن يتوب"، مث نقل قوالً آخر: "وقال الكليب: 

 عليه وسلم عهد دون أربعة أشهر، ومن إمنا كانت األربعة األشهر ملن كان بينه وبي رسول اهلل صلى اهلل

  ىن نن من زن) كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر اهلل أن يتم له عهده بقوله 

 . (1)وهذا اختيار الطربي وغريه" (ينٰى

مث أخذ القرطيب يف سرد طويل ألحداث توالت بدأها بقوله: "وذكر حممد بن إسحاق وجماهد 

يف أهل مكة. وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صاحل قريشا عام  وغريمها: أن هذه اآلية نزلت

احلديبية على أن يضعوا احلرب عشر سني، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، فدخلت خزاعة 

يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ودخل بنو بكر يف عهد قريش، فَعَدْت بنو بكر على خزاعة 

 ذهاب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه إىل قريش لينبذ العهد ويقرأ عليهم آيات ونقضوا عهدهم"، إىل

 . (2)الرباءة

                                                           

 .98 -97، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآن القرطيب، )1)
 .103 -98، ص 10، ج املصدر ذاتهالقرطيب،  )2)
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مث ذكر قول العلماء فيما تضمنته اآلية، فقد قال: "قال العلماء: وتضمنت اآلية جواز قطع العهد 

واإليذان اختيار.  بيننا وبي املشركي. ولذلك حالتان: حالة تنقضي املدة بيننا وبينهم فنؤذهنم باحلرب.

 .(1)والثانية: أن خناف منهم غدراً. فننبذ إليهم عهدهم كما سبق"

ونقل قواًل البن عباس رضي اهلل عنه أن اآلية منسوخة، مستداًل مبعاهدة النيب صلى اهلل عليه 

 . (2)وسلم، مث نبذ العهد عندما جاءه صلى اهلل عليه وسلم األمر بالقتال

ول ابن عباس رضي اهلل عنه، وشرحه السابق لآلية وعدم اعتباره لقول ومل يعقب القرطيب على ق

 ابن عباس رضي اهلل عنه دليل على عدم قوله بنسخ اآلية.

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱقال تعاىل:  -6

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

                                                           

 .103، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآن، القرطيب )1)
 .103، ص 10ج ، املصدر ذاتهالقرطيب،  )2)
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هل مها  [.٤حممد: ] َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱاختلف املفسرون يف هذه اآلية وقوله تعاىل: 

 حمكمتان أم مناط للنسخ، على قولي: 

 .(1)األول: أهنما حمكمتان، وهو قول ابن زيد: "اآليتان حمكمتان"

 الثاين: أهنما مناط للنسخ على ثالثة أقوال:

ذهب احلسي بن الفضل إىل أهنا ناسخة، حيث قال: "نسخت هذه كل آية يف القرآن فيها ذكر   .1

  على أذى األعداء".اإلعراض والصرب

حممد: ] َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱقول الضحاك والسدي وعطاء: "هي منسوخة بقوله:  .2

نَّ عليه، وإما أن ي فادى". [.4  وأنه ال يقتل أسرٌي َصرْبا؛ إما أن مي 

وأنه [. 4حممد: ] َّاك يق ىق يف ىف ٱُّٱ قول جماهد وقتادة: "بل هي ناسخة لقوله تعاىل: .3

 كي إال القتل".ال جيوز يف األسارى من املشر 

                                                           

 .110، ص 10، ج الجامع ألحكام القرآن القرطيب،( 1)
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قول ابن زيد، فقد قال: "وقال ابن زيد: اآليتان حمكمتان. من األقوال السابقة القرطيب واعتمد 

؛ ألن الـَمنَّ والقتَل والِفداء مل يـََزْل من حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم من أول وهو الصحيح

، واأَلْخذ هو األْسر. واألْسر إمنا يدل عليه َّخبُّحرب حارهبم، وهو يوم بدر كما سبق. وقوله: 

 .(1)على ما يراه اإلمام" الـَمنَّ يكون للقتل أو الِفداء أو 

ٱ، وقد أقر بذلك عند تفسريه قوله تعاىل:(2)فإن ما ذهب إليه القرطيب هو مضمون القاعدة السابقة

نسوخة فبعد أن عدد ما قيل فيها من حيث كوهنا ناسخة أو م[، 4حممد: ] َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ

ختم بقول النحاس: "وهذا على أن اآليتي حمكمتان معمول هبما" مث قال: "وهو قوٌل حسن؛ ألن النسخ 

، إذ ان جيوز أن يقع التعب د، فإذا أمكن العمل باآليتين فال معنى للقول بالنسخإمنا يكون لشيء قاطع، 

رتقاق واملفاداة والـمّن على ما فيه صالح إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان األسر؛ جاز القتل واالس

 .(3)للمسلمي. وهذا القول يروى عن أهل املدينة والشافعي وأيب عبيد"

                                                           

 .110، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 احلريب، .ن كل وجه"من كتاب اهلل إال إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها مآية ال تصح دعوى النسخ يف " )2)

  . 71ص ،1ج ،المفسرين عند الترجيح قواعد
 .247، ص19، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )3)
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إي أنه إذا ثبت أن اآليتي ال تعارض بينهما، وأمكن العمل هبما فال يصح حينها القول بالنسخ 

 .(1) "ل بالنسخفإذا أمكن العمل باآليتين فال معنى للقو وهذا منطوق قاعدة القرطيب "

عام يف كل مشرك، إال ما خصته  َّهئ مئُّٱٱٱوقد ذهب القرطيب إىل أن قوله تعاىل:

 حق مف خف حف جف ٱُّٱأحال إليها وهي قوله تعاىل: السنة يف بيان ما تضمنته آية البقرة، اليت 

 [.190البقرة: ] َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق

 حق مف خف حف جف ٱُّٱقوله تعاىل:  -أشار القرطيب عند تفسري هذه اآلية 

 خل ٱُّٱأوالً إىل قوله تعاىل:  -[190البقرة: ] َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق

حيث قال: "وإن آية اإلذن إمنا [. 39احلج: ] َّ حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل

نزلت يف القتال عامة ملن قاتل وملن مل يقاتل من املشركي"، مث بّي أن اآلية السابقة نزلت بعد آية اإلذن 

 .(2)إذن ناسخة لذلك العموم الذي تضمنته آية اإلذنبالقتال، فهي 

                                                           

 .247، ص19ج، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .238 -237، ص3، جه.صدر ذاتامل القرطيب، )2)
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 جف ٱُّٱوقد اختلف العلماء فيما سبق أيضاً، فقد نقل القرطيب عن مجاعة قوهلم بنسخ آية 

[، 190البقرة: ] َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف

 إذن يعود األمر لقتال مجيع الكفار.[، 5التوبة: ] َّهئ مئُّعلى أن الناسخ هلا 

ل بإحكامها، وعليه يقول القرطيب: "أي قاتلوا الذين هم حبالة من يقاتلونكم، وال وهناك من قا

 .(1)تعتدوا يف قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم"

 . (2)مث ختم بقول النحاس: "وهذا أصح القولي"

 يستنتج من ذلك موافقة القرطيب ملا اختاره النحاس من حكمة على اآلية بعدم النسخ.

"مث قيل يف الظلم  يتعلق حبرمة األشهر احلرم، فقد صرح القرطيب بنسخها عندما قال: أما فيما

؛ قاله قَتادة ثم نسخ بإباحة القتال في جميع الشهورقوالن: أحدمها: ال تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، 

أنه ما حيل وعطاء واخلرساين والزهري وسفيان الثوري. وقال ابن جريج: َحلف باهلل عطاء بن  أيب رباح 

                                                           

 .238، ص3، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 نفسه. القرطيب، املكان )2)
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؛ ألن والصحيح األولللناس أن يغزوا يف احَلَرم وال يف األشهر احلرم إال أن يقاتَلوا فيها، وما نسخت. 

 .(1)النيب صلى اهلل عليه وسلم غزى هوازن حبني وثقيفا بالطائف، وحاصرهم يف شوال وبعض ذي القعدة"

و النيب صلى اهلل عليه وسلم هلوازن فقد اعتمد القرطيب الرأي األول القائل بالنسخ، مستدال بغز 

 وثقيف.

 جنيم ىم  ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قوله تعاىل: -7

 [.73التوبة: ] َّ من خن حن

يف رأي القرطيب أن هذه اآلية ناسخة ملا كان من عفو وصلح وصفح، إذ قال: "وهذه اآلية 

 .(2)كل شيء من العفو والص ْلح والصَّفح"  نسخت

حكمة على نسخ هذه اآلية لكل عفو وصلح وصفح، مل  هذا العموم الذي أطلقه القرطيب يف

يدعم باألدلة، فإن كان يعتد بالقاعدة السابقة اليت قررها هو بنفسه كما بينا فيما ذهب إليه يف قوله يف 

 ، فلَم مل يطبق األمر ذاته على هذه اآلية؟َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱقوله تعاىل: 

                                                           

 .198، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .301، ص10، جاملصدر ذاته( القرطيب، 2)
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 والعفو والصلح، حىت حيكم عليها بالنسخ؟  فما وجه انتفاء حكم اآليات اليت تنص على الصفح

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱقوله تعاىل:  -8

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

 [.9 – 8املمتحنة: ] َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن

حكى القرطيب ما قيل يف هذه اآلية من حيث اختالف العلماء فيها هل هي منسوخة أم ال، 

ر أنه يذهب مذهب القائلي باإلحكام حيث قال: "وقال أكثر أهل التأويل: هي حمكمة"، وأيضا والظاه

  .(1)فيما أقر هلم به من إعطائهم من األموال على وجه الصلة

                                                           

 .409، ص20ج ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
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 .عاشور اإلمام ابن مدى اعتبار الناسخ والمنسوخ عند: الرابع المطلب

 على كالم  سابق، فقد سعى ليأيت مبا كان جل عناية ابن عاشور أن يقدم تفسريًا ال يكون عالةً 

مل يذكره املفسرون ممن سبقوه، وقد حاول جاهداً أن حييط كتابه بكل العلوم املهمة اليت يقوم عليها تفسري 

القرآن الكرمي، واليت سطرها يف مقدمات  بلغت العشر، إال أن النسخ مل يكن من بينها، معلالً ذلك كما 

 يل ىل مل ُّٱتقرير قواعد هذا العلم يكون عند تفسري قوله تعاىل:  أشار يف املقدمة األوىل بأن

 . (1)َّجم

وباالنتقال إىل تفسريه لتلك اآلية، ال جنده يبحث مجيع العناصر املتعلقة مببحث النسخ، وقد 

)حاشية التوضيح والتصحيح يكون ذلك اختصارًا منه لكونه ناقش مسائل علم النسخ يف كتابه: 

 .(2)(لمشكالت كتاب التنقيح

                                                           

 .13، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
هنج اجلزيرة: تونس،  مطبعة النهضةحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح )راجع: ابن عاشور،  )2)

 هـ(.1241، 1ط
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وبناءً على ذلك فإننا مضطرون جلمع كالم ابن عاشور من مواطن خمتلفة حىت تكتمل صورة موقفه 

من أحكام النسخ مبتدئي بتعريفه، وشروطه وطرق معرفته، لنرى بعد ذلك مدى اعتباره آللية النسخ عند 

 تفسريه لآليات املتعلقة باملعاهدين وأثرها يف أحكامهم.
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 م الناسخ والمنسوخ عند ابن عاشور: الفرع األول: أحكا

 أوال: تعريف النسخ: 

اختار ابن عاشور يف تعريف النسخ التعريف املقرر عند األصوليي حبسب ما ذكر، حيث يقول: 

وأطلقه األصوليون  َّجم يل ىل ملٱُّٱ"النسخ مأخوذ من اإلزالة ألنه يزيل احلكم السابق، قال تعاىل: 

 .(1)امه خبطاب"على رفع احلكم الشرعي املعلوم دو 

ونوه ابن عاشور إىل أن عبارة )املعلوم دوامه( زيادة منه على ما قاله األصوليون، وهذا القيد يريد 

 .(2)منه االحرتاز من: "رفع التكليف الثابت باألوامر اليت ال تفيد التكرار، وكذلك التكاليف املغياة"

معينة، ال تعد انتهاء غايته من باب النسخ،  ويعين بالتكاليف املغياة أن احلكم الشرعي احملدد لغاية

 وكذلك األوامر اليت ال تكرار فيها.

وأشار أيضا إىل أن قيد احلكم الشرعي، أخرج الرباء األصلية، ألنه ال خطاب هبا، فهي إذن ال 

 .(3)تعد حكماً شرعياً 

                                                           

 .71، 70، ص 2جحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح، ابن عاشور،  )1)
 املكان نفسه.ابن عاشور،  )2)
 .657، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )3)
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رج قول ابن عاشور هنا على أن اإلباحة ليست من أحكام التكليف، وهذا  ما ذهب إليه ورمبا خي 

 .(1)بعض األصوليي

وعند النظر يف تعريف ابن عاشور نلحظ عدم تضمنه قيد الرتاخي يف النسخ، وذلك ألن ابن 

عاشور يعده شرطا، وليس من ماهية تعريف النسخ، وقد أشار إىل هذا يف سياق بيان الفروق اليت يف 

رتناه أوال إال بذكر شرط الرتاخي وليس تعريفه للنسخ وما جاء به غريه، إذ يقول: "ال يزيد على ما اخ

 .(2)ذلك مبهم ألنه شرط النسخ ال جزء من ماهيته ومفهومه"

وملا كان علماء املنطق يشرتطون يف التعريف السليم أن يكون جامعاً مانعاً، فإن تعريف ابن عاشور 

ستثناء املتصل، عند يكون ملتبساً خبلل منطقي، إذ إن تعريفه للنسخ ال مينع من أن يشمل التخصيص واال

النظر فيه مبعزل عن شروطه، وقيد الرتاخي هو املفصل يف التفريق بي النسخ وغريه مما يشتبه به أنه من 

النسخ، لذلك ترى الباحثة أن قيد الرتاخي هو جزء مهم من تعريف النسخ ألنه الفيصل املميز له عما 

 سواه.

                                                           

 .102ص، 1ج البرهان في أصول الفقه،( اجلويين، 1)
 .71، ص 2، جتصحيح لمشكالت كتاب التنقيححاشية التوضيح والابن عاشور،  )2)
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 ثانيا : شروط النسخ عند ابن عاشور: 

 أن يكون الناسخ واملنسوخ حكميي شرعيي. ول:الشرط األ

أي تأخر الناسخ عن املنسوخ، وقد نص على هذا الشرط عندما ، شرط الرتاخيالشرط الثاني: 

قال: "ال يزيد على ما اخرتناه أوال إال بذكر شرط الرتاخي وليس ذلك مبهم ألنه شرط النسخ ال جزء من 

 .(1)ماهيته ومفهومه"

يكون الناسخ أقوى من املنسوخ أو مساويًا له، يقول ابن عاشور: "ألنا أن الشرط الثالث: 

 .(2)نشرتط يف الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى"

يشرتط ابن عاشور شرط التنايف كالزرقاين، فقد قال ابن عاشور: "ألن من شرط  الشرط الرابع:

 .(3)النسخ التنايف"

نسخ بعض العلماء آليتي ال تنايف بينهما حبسب نظرهم، ولعل قوهلم هبذا وجعله من الشرط، هو 

لذلك جعلوا التنايف شرطاً من شروط النسخ، إن انتفى هذا الشرط، انتفى معه احلكم بالنسخ، وإن نرى 

                                                           

 .71، ص 2، جحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيحابن عاشور،  )1)
 .80، ص 2ج ،السابقابن عاشور، املرجع  )2)
 .81، ص 2ج، املرجع السابق ابن عاشور، )3)
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كما بينا سابقا، أن التنايف هو األصل يف البحث عن احتمالية نسخ أحد الدليلي، إذ هو السبب، حيث 

 قبل االحتكام إىل النسخ، أما بقية الشروط فهي عوامل مؤكدة هلذا االحتمال. ينظر يف وجوده أوالً، 

 ثالثا : صور النسخ عند ابن عاشور:

 عملية النسخ عند ابن عاشور هلا حالتان:  

 املساواة بي الناسخ واملنسوخ، وهذه احلالة هلا مخس صور:  احلالة األوىل:

وعند  نسخ الكتاب بالكتابوله: "جيوز عندنا الصورة األوىل: تتمثل صور هذه احلالة يف ق

 .(1)االكثرين"

، هو كالكتاب بالكتاب حلصول والسنة المتواترة بمثلهاأما الصورة الثانية: فتتمثل يف قوله: "

 .(2)املساواة والتواتر يف البابي الناسخ واملنسوخ"

اويًا للمنسوخ أو أقوى ألنا نشرتط يف الناسخ أن يكون مس واآلحاد بمثلهاوالصورة الثالثة: "

 .(3)"واآلحاد مساوية لآلحاد فيجوز

                                                           

 .80، ص 2جحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح، ابن عاشور،  )1)
 املكان نفسه.ابن عاشور،  )2)
 املكان نفسه. ابن عاشور،  )3)
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من حيث املساواة، حيث جيوز ابن عاشور نسخ السنة بالكتاب، إذ يقول:  صورة رابعةوتتمثل 

عندنا خالفا للشافعي رضي اهلل عنه وبعض أصحابه لنا نسخ القبلة بقوله  نسخ السنة بالكتاب"وجيوز 

 يكن التوجه لبيت املقدس ثابتًا بالكتاب ومل َّ ختحت جت هب مب خب حب ٱُّٱتعاىل: 

 .(1)عمال باالستقراء"

من هذه احلالة يعرب عنها منطوق ابن عاشور، حيث يقر جبواز نسخ الكتاب  والصورة اخلامسة

ملساواِتا له يف الطريق العلمي عند أكثر  نسخ الكتاب بالسنة المتواترةبالسنة املتواترة، فقد قال: "وجيوز 

 .(3)"(2)«ال وصية لوارث»ع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه الصالة والسالم أصحابنا وواق

 كون الناسخ أقوى من املنسوخ، وهلا صورتان:  احلالة الثانية:

 األوىل: نسخ اآلحاد بالكتاب.

 الثانية: نسخ اآلحاد بالسنة املتواترة.

                                                           

 .82، ص 2، جحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيحابن عاشور،  )1)
، رقم 629-628، ص36، حديث أيب أمامة الباهلي الص دي بن عجالن بن َعْمرو، جالمسندابن حنبل،  )2)

اعيل بن عياش، فهو صدوق حسن احلديث يف روايته عن أهل بلده، (. قال: إسناده حسن من أجل إمس22294)
 وهذا منها، ولبعضه شواهد يصح هبا. 

 .80، ص 2ج ،التنقيح كتاب  لمشكالت والتصحيح التوضيح حاشيةابن عاشور،  )3)
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امجاعا"، معلاًل ذلك  رةوبالكتاب والسنة المتواتيقول ابن عاشور يف ذلك: "واآلحاد مبثلها 

 .(1)بقوله: "بسبب أن الكتاب والسنة املتواترة ينسخان خرب الواحد ألهنما أقوى منه واألقوى أوىل بالنسخ"

هذا  ال يقر بوقوعأما ذهاب بعض العلماء إىل جواز نسخ الكتاب خبرب اآلحاد، فإن ابن عاشور 

من املنسوخ، وذلك ألن الكتاب قطعي  النوع من حاالت النسخ، واليت يكون فيها الناسخ أضعف

الثبوت، يف حي أن حديث اآلحاد ظين الثبوت، حبسب ما ذهب إليه ابن عاشور يف هذه املسألة، حيث 

منا  يقول: "وأما جواز نسخ الكتاب باآلحاد فجائز عقال غري واقع مسعا خالفا ألهل الظاهر والباجي

لنا أن الكتاب متواتر قطعي فال يرفع باآلحاد املظنونة  مستدال بتحويل القبلة عن بيت املقدس إىل مكة

 .(2)لقدم العلم على الظن"

 رابعا : طرق معرفة النسخ عند ابن عاشور:

داللة النص على النسخ، يعرب عن ذلك ابن عاشور بقوله: "يعرف النسخ بالنص على الرفع، قوله  -1

 .(3)"َّ ين ىن  نن من ٱُّٱتعاىل: 

                                                           

 .80، ص 2ج ،التنقيح كتاب  لمشكالت والتصحيح التوضيح حاشيةابن عاشور،  )1)
 ه.املكان نفس ابن عاشور، )2)
 .91، ص 2، جاملرجع السابق ابن عاشور، )3)
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النصي مناقضًا أو مضاداً لنص  آخر، قال ابن عاشور: "يعرف تعذر اجلمع، حينما يكون أحد  -2

 اكٱُّٱ، مثاله "قوله تعاىل: (1)"على ثبوت النقيض أو الضد أي مع تعذر اجلمعالنسخ بالنص على الرفع أو 

 .(2)مع أن األمر من صدر اإلسالم على اشرتاط وصف اإلسالم يف الشاهد" َّ ىك مك لك

ابن عاشور: "ومثال النص على التأخري، قول جابر رضي داللة النص على التأخري، حيث قال  -3

 .(4)"(3)«كان آخر األمرين من فعله صلى اهلل عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار»: اهلل عنه

معرفة النسخ عن طريق التاريخ، قال ابن عاشور: "ومثال تأخر الَسنة أن يقال إن آية منع الكافر  -4

ل مثامة األعرايب، ألهنا متأخرة إذ كانت سنة تسع، ومثال رواية من دخول املسجد احلرام نسخت دخو 

 .(5)من مات قبل رواية احلكم األخري"

                                                           

 .91، ص 2ج، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح ابن عاشور، )1)
 ابن عاشور، املكان نفسه. )2)
 -37، باب ترك الوضوء مما غريت النار، صكتاب الطهارة  ،النسائي سننأخرجه النسائي، أمحد بن شعيب بن علي،  )3)

، حتقيق: شعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان(. صححه األلباين. ابن بلبان، علي الفارسي، 185، رقم )38
ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر  م( كتاب الطهارة، باب1993ه/ 1414، 2األرنؤوط )مؤسسة الرسالة: بريوت، ط

(. 1134، رقم )417-416، ص3يف صناعة العلم أنه ناسخ ألمره صلى اهلل عليه وسلم بالوضوء من حلوم اإلبل، ج
 قال: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خال موسى بن سهل الرملي وهو ثقه، وعبداهلل: هو ابن املبارك.

 .91، ص 2ج، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيحابن عاشور،  )4)
 املكان نفسه. ابن عاشور، )5)
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 الفرع الثاني: اعتبار الناسخ والمنسوخ عند ابن عاشور: 

إن النسخ من اآلليات املعتربة عند األصوليي، باعتبارها حاًل عند تنافر اآليات، إذ إن للنسخ 

م أو نفيه، وقد سعى ابن عاشور كبقية العلماء إىل إعمال آلية النسخ يف تفسريه، سلطًة يف إقرار احلك

لذلك نسلط الضوء هنا ملناقشة مدى اعتبار ابن عاشور الناسخ واملنسوخ فيما أقره من أحكام املعاهدين، 

 يات. وما نفاه، وملعرفة القواعد املتعلقة بالنسخ اليت اعتمدها ابن عاشور أثناء تفسريه هلذه اآل

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال تعاىل:  -1

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق
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ة ذهب املفسرون يف هذه اآلية مذهبي، األول: أن القتيل مؤمن لوصف اإلميان الذي يف أول اآلي

، ومحل املطلق على املقيد يف ثانيه، واملذهب الثاين: أن القتيل  َّ حن  جن يمُّٱعند قوله تعاىل:

 األول مؤمن لوصف اإلميان، والقتيل الثاين معاهد أو ذمي. 

"فال حاجة إىل وقد رجح ابن عاشور الرأي األول ويستنكر على من قال بالرأي الثاين، إذ يقول: 

 أو أن يكون املقتول معاهدا ال مؤمنا،تول املؤمن وارث مؤمن يف قوم معاهدين، تأويل اآلية بأن يكون للمق

ألن موضوع  وهو تأويل بعيدعائد على القتيل بدون وصف اإلميان، ٱَّكانُّبناء على أن الضمري يف 

ألن ذلك احرتاس  َّٱَّ ٍّ ُّٱاآلية فيمن قتل مؤمنا خطأ. وال يهولنكم التصريح بالوصف يف قوله

أن يظن أحد أنه عدو لنا يف الدين.  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ُّودفع للتوهم عند اخلرب عنه بقوله 

 ٍّ ُّوشرط كون القتيل مؤمنا يف هذا احلكم مدلول حبمل مطلقه هنا على املقيد يف قوله هناك 
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 حن  جن يمُّٱويكون موضوع هذا التفصيل يف القتيل املسلم خطأ لتصدير اآلية بقوله َّٱَّ

 .(1)هذا قول مالك، وأيب حنيفة"و  َّخن

ويعقب ابن عاشور على أصحاب الرأي الثاين، أن قائليه هم ابن عباس رضي اهلل عنه، والشعيب، 

والنخعي، والشافعي، وقد قالوا: "إن هذا كان حكما يف مشركي العرب الذين كان بينهم وبي املسلمي 

 .(2)حلكم نسخ"صلح إىل أجل، حىت يسلموا أو يؤذنوا حبرب، وإن هذا ا

 ومل يناقش ابن عاشور مسألة النسخ يف حكم دية املعاهد، ألنه يف األصل ال يقر هذا احلكم. 

 َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل ُّٱقال تعاىل:  -2

 [.61األنفال: ]

حبسب ما أقره ابن عاشور بعد تعداد األقوال يف تفسري اآلية السابقة أهنا تتحدث عن صنفي من 

شركون وأهل الكتاب، مدلاًل ذلك مبرجع الضمري، حيث يقول: "والوجه أن يعود الضمري إىل الكفار: امل

 زب رب يئ ىئ ُّٱصنفي الكفار: من مشركي وأهل كتاب، إذ وقع قبله ذكر الذين كفروا يف قوله 

                                                           

 . 162، ص5، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 .، املكان نفسهابن عاشور )2)
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فاملشركون من العرب ال يقبل منهم إال اإلسالم بعد نزول آية براءة، فهي خمصصة   َّ ىب نب مب

 .(1)"وليست من النسخ في شيءأو مبينة إمجاله،  َّحلُّيف ضمري  العموم الذي

 مئ ُّ ومستشهدًا أيضا إلحكام اآلية مبا قاله ابن العريب: "أما من قال إهنا منسوخة بقوله

 . (2)فدعوى، فإن شروط النسخ معدومة فيها" َّهئ

قد انقضى أمرهم. ليكون املراد حبسب قوله: "وهؤالء  (3)مث توصل إىل أن اجلمع بي اآليتي أوىل

وأما املشركون من غريهم، واجملوس وأهل الكتاب، فيجري أمر املهادنة معهم على حسب حال قوة 

: فإن دعوا إىل السلم قبل منهم، إذا كان فيه مصلحة وأن الجمع بين اآليتين أولىاملسلمي ومصاحلهم 

 .(4)للمسلمي"

                                                           

 . 60، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 املكان نفسه. ( ابن عاشور،2)
 خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل ُّٱٱوهما: قوله تعالى: )3)

 [.5]التوبة:  َّهئ مئ ُّ وقوله تعالى:[، 61األنفال: ] َّهن من

 . 60، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )4)
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ي هو أمر اقتضته األحوال يف ذلك الزمان، مث مث عاد ابن عاشور مبيناً أن قبول اهلدنة من املشرك

نسخ بالقتال لعدم احلاجة إليه حبسب وجهة ابن عاشور، إذ قال: "فهذا األمر بقبول املهادنة من املشركي 

، باألمر بقتاهلم ثم نسخ ذلكاقتضاه حال املسلمي وحاجتهم إىل استجمام أمورهم وجتديد قوِتم، 

السيف. قال قتادة وعكرمة: نسخت براءة كل موادعة وبقي حكم التخيري  املشركي حىت يؤمنوا، يف آيات

 .(1)بالنسبة ملن عدا مشركي العرب على حسب مصلحة املسلمي"

 إذن يستخلص مما مضى حبسب ما ذهب إليه ابن عاشور أمرين: 

 أن اآلية حمكمة يف قبول السلم من غري مشركي العرب واجملوس وأهل الكتاب. (1

 قبول السلم من مشركي العرب يف اآلية نسخ بآيات السيف.أن ما يتعلق ب (2

 تتضمن الفقرات السابقة عدة نقاط، وهي كاآلتي: 

                                                           

 . 61، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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عندما  ختصيص العام وبيان اجململ ال يعد نسخاً،تقرير ابن عاشور قاعدة يف النسخ وهي  أوال :

في وليست من النسخ  أو مبينة إجماله، َّحلُّفهي مخصصة العموم الذي في ضمير قال: "

 ".شيء

 وهذا ما درج على اعتباره املتأخرون عموما، وليس خاصاً بابن عاشور.

 قوله بنسخ املهادنة، واألمر بقتال املشركي حىت يسلموا اليت تضمنتها آيات السيف. ثانيا :

قرر ابن عاشور فيما مسبق أن آية املساملة حمكمة استنادا إىل القاعدة اليت اعتمدها واليت هي 

إال أنه خالف ما ذهب إليه عندما قرر بعد ذلك نسخ املهادنة  ام وبيان اجململ ال يعد نسخاً،ختصيص الع

 بآيات السيف، فالتخصيص ال يعد نسخا وذلك منطوق ما قرره سابقاً.

إذا وقع تعارض بين نصين وخالف ابن عاشور قاعدة أخرى اعتمدها يف ثنايا تفسريه هي "

 .(1)"فالمتراخي منهما ناسخ لألول

                                                           

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة ( ينظر: النعيم، عبري عبداهلل، 1)
  .150ص  (م2015هـ/ 1436، 1، طالرياض :دار التدمرية) تأصيلية تطبيقية
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فقد أشار إىل إمكان اجلمع بي اآليتي كما تبي سابقاً، فما هو وجه التعارض الذي أدى به إىل 

 اآلية؟ نسخ

فإن ابن عاشور يف بادئ األمر نسخ ما يتعلق بقبول السلم من مشركي العرب، مث صرح أن   

 أمرهم قد مضى، وأنه يقبل فيمن بعدهم حبسب حاجة املسلمي. 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱقال تعاىل:   -3

 [.2التوبة: ] َّ ىي مي

ذكر ابن عاشور أن يف اآلية تقريراً حلرمة األشهر احلرم، وأن املراد هو السري بأمن يف أي من بقاع 

األرض دون خوف، فقد صرح قائالً: "ويف هذا األمر إيذان بفرض القتال يف غري األشهر احلرم، وبأن ما 

 .(1)لمي واملشركي"دون تلك األشهر حرب بي املس

 يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱبعد تفسري قوله تعاىل:  حرمة األشهر احلرم مث قرر انتهاء 

 ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل

                                                           

 . 106، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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فانتهت حيث قال: "مث إن قبائل العرب كلها رغبت يف اإلسالم فأسلموا يف تلك املدة  [،4التوبة: ] َّىي

 .(1)"حرمة األشهر الحرم في حكم اإلسالم

فما وجه استدالل ابن عاشور بهذه اآلية ليقرر نسخ حرمة األشهر الحرم، أو ما المناسبة  

 التي دعته لتقرير هذا الحكم؟

ومل يكن هذا املوطن الوحيد الذي صرح فيه ابن عاشور بنسخ حرمة األشهر احلرم، بل عرب عن 

 ذلك يف عدة مواطن، منها:

  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱقوله تعاىل:  -

 مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص

قال ابن عاشور معلقاً على هذه اآلية: "فيكون تأجيال هلم إىل انقضاء شهر احملرم من سنة عشر، 

كما   نسخ تأمين األشهر الحرممث حتذيرا من خرق حرمة شهر رجب وكذلك يستمر احلال كل عام إىل 

                                                           

 . 114، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت ختُّٱسيأيت عند قوله تعاىل: 

 .(1)"َّخسحس

، ألن بطل حكم حرمة األشهر الحرممث أكد نسخ األشهر احلرم بقوله: "فلما آمن مجيع العرب 

 .(2)حرمة احملارم اإلسالمية أغنت عنها"

وقال كذلك: "ويف هذه اآلية شرع اجلهاد واألذن فيه واإلشارة إىل أهنم ال يقبل منهم غري اإلسالم. 

املوادعة واملعاهدة. وقد عمت اآلية مجيع املشركي وعمت البقاع إال ما خصصته  وهذه اآلية نسخت آيات

 .  (3)األدلة من الكتاب والسنة"

إن تقرير ابن عاشور نسخ حرمة األشهر احلرم يف كل ما مضى كان استنادا إىل عدم احلاجة هلذه 

األشهر باحملارم اإلسالمية، فبعد  احلرمة نظراً لدخول قبائل العرب يف اإلسالم، واالستغناء عن حرمة هذه

أن فصل يف حرمة هذه األشهر وأهنا مقيدة باستقامة العدو، أي إن استقام املشركون ومل يقاتلوا فال قتال، 

                                                           

 . 114، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 . 115، ص 10، جاملصدر ذاتهابن عاشور،  )2)
 . ، املكان نفسهابن عاشور )3)
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وإن اعتدوا يف هذه األشهر فللمسلمي قتاهلم رداً على هذا االعتداء قال ابن عاشور: "وعلى هذا احململ 

 .(1)انقراض املشركي من بالد العرب بعد سنة الوفود"يكون حكم هذه اآلية قد انتهى ب

كيف توصل ابن عاشور إىل انتهاء حرمة األشهر احلرم، هل مثة دليل يشري إىل توقيت املسألة، 

 أو أهنا لغاية انتهت بانتهائها؟

 فما ذهب إليه حيتمل أحد أمرين، مها: 

 ا وإن مل يعتِد العدو.انتفاء حرمة األشهر احلرم، مبعىن جواز القتال فيه األول:

انتهاء مدة التأمي الذي كان للمشركي املعاهدين وغري املعاهدين، ألهنا مرحلة زمنية وقد  الثاني:

 انتهت. 

يتعارض االحتمال األول مع قوله: "واملراد على هذا تأكيد حكم األمن يف هذه األشهر، أي ال 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱيعتدي أحد على آخر بالقتال كقوله تعاىل: 

وإمنا يستقيم هذا املعىن بالنسبة ملعاملة املسلمي مع املشركي فيكون هذا تأكيد ملنطوق  َّ ُّ َّ

                                                           

  .186، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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 مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱوملفهوم قوله  َّ ىن من خن حن جن ُّٱقوله 

 نث  مث زث ٱُّٱوقوله  َّ جييه ىه مه جه  ين ٱُّٱوهي مقيدة بقوله  َّهئ

ولذلك ال يشكل  َّ يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث

ة الرسول عليه الصالة والسالم هوازن أياما من ذي القعدة ألهنم ابتدأوا بقتال املسلمي قبل األمر مبقاتل

دخول األشهر احلرم، فاستمرت احلرب إىل أن دخلوا يف شهر ذي القعدة، وما كان ليكف القتال عند 

 .(1)مشارفة هزمية املشركي وهم بدأوهم أول مرة"

هذا احململ يكون حكم هذه اآلية قد انتهى بانقراض  مث يؤيد االحتمال األول بقوله: "وعلى

  .  (2)املشركي من بالد العرب بعد سنة الوفود"

وبناء على ذلك نجد أن حكم ابن عاشور بنسخ اآلية ال يكون منسجما  مع منهجه المقرر  

 في شأن النسخ.

                                                           

 . 186، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
  ابن عاشور، املكان نفسه. )2)
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 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱٱ:قوله تعاىل -4

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

صرح ابن عاشور مستدال هبذه اآلية بنسخ آيات املوادعة واملعاهدة، إذ قال: "ويف هذه اآلية شرع 

وهذه اآلية نسخت آيات الموادعة اجلهاد واألذن فيه واإلشارة إىل أهنم ال يقبل منهم غري اإلسالم. 

ما خصصته األدلة من الكتاب  والمعاهدة. وقد عمت اآلية جميع المشركين وعمت البقاع إال

 .  (1)"والسنة

 َّهئ مئُّووجه االستدالل حبسب ما ذهب إليه ابن عاشور هو األمر يف قوله تعاىل: 

لإلذن واإلباحة باعتبار كل واحد من املأمورات على حدة،  َّهئ مئُّٱفقد قال: "واألمر يف 

رور باألرض اليت حتت حكم أي فقد أذن لكم يف قتلهم، ويف أخذهم، ويف حصارهم، ويف منعهم من امل

                                                           

 . 115، ص 10ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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 ٱُّٱاإلسالم، وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة، ومن صور الوجوب ما يأيت يف قوله تعاىل: 

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

 .(1)هنا: أن حرمة العهد قد زالت"

يع املشركي، لكن نلحظ مما مضى ختصيص ابن عاشور للعموم الذي يف اآلية اليت تتضمن قتل مج  

 مئ  خئ حئ جئ ييُّٱآيات استقامة املعاهدين فقد قال: "قوله فقد أشار إىل أهنا مقيدة ب

 .(2)"َّ جييه ىه مه جه  ين ٱُّٱمقيدة بقوله  َّ هئ

ونعيد هنا ما أقره ابن عاشور من قواعد متعلقة بالنسخ ومنها )إن ختصيص العام وتبيي اجململ ال 

"وهذه اآلية نسخت آيات اشور، الذي فهم من قوله يعد نسخا( وهو مفهوم ما ذهب إليه ابن ع

الموادعة والمعاهدة. وقد عمت اآلية جميع المشركين وعمت البقاع إال ما خصصته األدلة من 

 .(3)"الكتاب والسنة

                                                           

 .115، ص 10ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 . 186، ص 10، جاملصدر ذاتهابن عاشور،   (2)
  .115، ص 10ج ،املصدر ذاته ابن عاشور،  (3)
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 ٱُّٱٱإذن حبسب ما أقره فإن اآلية حمكمة، ويعمل هبا مع احلاالت املستثناة واليت قيدها قوله تعاىل:

فإن إشارته إلى األدلة سب ما ذكر ابن عاشور، حب َّ جييه ىه مه جه  ين

المخصصة للعموم الذي جاءت به اآليات دليل على عدم النسخ، إذ النسخ هو انتفاء كلي للحكم 

 . الذي تتضمنه اآلية، لكن ما ذهب إليه ابن عاشور هو عزل جزء عن أن يشمله الحكم

)إن ختصيص العام وتبيي اجململ ال يعد ويلحظ من ذلك عدم التزام ابن عاشور ملا أقره يف قاعدة  

 نسخا(.

، (1)أيضا خيالف ما أقره يف قاعدة "إذا وقع التعارض بي نصي فاملرتاخي منهما ناسخ لألول"

 فلم يبّي ابن عاشور وجه التعارض بي آيات املعاهدة وآيات السيف.

 فإن ابن عاشور مل يأت بنصوص صحيحة صرحية تفيد النسخ.

                                                           

، عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تأصيلية تطبيقيةقواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن النعيم،  )1)
 .150 ص
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 اعتبار مدى في مقارنة بين منهجي القرطبي وابن عاشور: يالثان المبحث

 قالسيا داللة

تعد داللة السياق إحدى اآلليات املهمة لفهم النص القرآين، حيث ينظر إىل النص معتربين 

السباق واللحاق والقرائن اليت يتضمنها السياق، وقد كانت داللة السياق حمل اعتبار  عند العلماء كما 

يالِتم واستدالالِتم، ويف هذا املبحث حتاول الباحثة دراسة ما قرره العلماء من أصوليي تشهد بذلك تأص

ومفسرين يف حتديد مفهوم داللة السياق، لتناقش بعد ذلك مدى اعتبار هذه الداللة عند كل  من القرطيب 

 وابن عاشور يف آيات املعاهدين.

 :تعريف داللة السياق وشروطها :المطلب األول

أما السياق والقرائن فإهنا الدالة على مراد املتكلم من كالمه. وهي املرشدة ن دقيق العيد: "قال اب 

 .(1)إىل بيان اجملمالت، وتعيي احملتمالت"

                                                           

، حتقيق: أمحد شاكر، )بريوت: عامل الكتب، إحكام األحكام شرح عمدة األحكامابن دقيق العيد، تقي الدين،  )1)
 .21، ص 2م(، ج1987هـ/ 1407، 2ط 
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"وقرينة السياق هي والعطار الشافعي نلحظ في تعريفه تصريحا بداللة السياق، حيث قال: 

سابقه. وأما قرينة السباق بالباء املوحدة فهي  ما يؤخذ من الحق الكالم الدال على خصوص املقصود أو

داللة الرتكيب على معىن يسيق إىل الفهم منه مع احتمال إرادة غريه وتسمى داللة السياق كما أن قرينة 

 .(1)السياق تسمى كذلك"

 وإن لوحظ يف تعريفه تفريقا بي قرينة السباق وقرينة السياق إال أنه يقرر بعد ذلك أن كال العبارتي

 حتت مسًمى واحد أال وهو داللة السياق.

لكن السياق أعم من السباق، فالسياق يشمل السباق واللحاق، فال ميكن أن يكون السباق 

 الذي جعله داللة الرتكيب على املعىن أن يسيق الفهم كاماًل؛ ذلك ألنه متعلق مبا سبق فقط.

 .(2)سوق لذلك أو الحقه""هي ما يدل على خصوص املقصود من سابق الكالم املالبناني: 

ال فرق بي ما جاء به البناين عن سابقه العطار فقد اتفقا يف التعريف، إال أن العطار زاد عليه 

قرينة السباق، أما ما جاء به ابن دقيق العيد، فإنه خيتلف عما ذكراه من حيث حمل الداللة من النص، 

                                                           

، ح الجالل المحلى على جمع الجوامعحاشية العطار على شر العطار، حسن بن حممد بن حممود الشافعي،  )1)
 .30، ص1(، ج(د.ت)، (ط د.))بريوت: دار الكتب العلمية، 

)دمشق:  حاشية البناني على شرح الجالل المحلى على متن جامع الجوامعالبناين، عبد الرمحن بن جاد اهلل،  )2)
 .20، ص1دار الفكر، )د. ط(، )د.ت(( ج
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د تركها عامة، منفردا عنهما ببيان أمهيتها من حيث مل يبي أن السياق جامع ملا سبق وحلق الكالم فق

 حيث بيان اجملمالت وتعيي احملتمالت.

 عند المفسرين:

يف  ابن جزياهتم املفسرون لداللة السياق وأحكامه، كما تشهد هلم بذلك تفاسريهم، فقد قال 

 .(1)ا بعده"معرض بيان وجوه الرتجيح: "أن يشهد بصحة القول سياق الكالم ويدل عليه ما قبله أو م

"داللة السياق، فإهنا ترشد على تبيي اجململ والقطع بعدم احتمال غري : بقولهوعرفه الزركشي 

املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق، وتنوع الداللة، وهو من أعظم القرائن الدالة على م راد املتكلم، فمن 

 .(2)أمهله غلط يف نظريه، وغالط يف مناظراته"

يف السلسلة السياقية أبو صفية  استخلصهت الحديثة في تعريف داللة السياق ما ومن الدراسا 

عند املفسرين قائاًل: "نستخلص  السياقبعد استعراض األقوال اليت وردت يف معىن السياق مفهوم  القرآنية

على من ذلك: أن كلمة السياق يف تعبري املفسرين تطلق على الكالم الذي خرج خمرجاً واحداً، واشتمل 

                                                           

هـ/ 1415، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط التسهيل لعلوم التنزيلد الكليب، ( ابن جزي، أبو القاسم حممد بن أمح1)
 .13، ص1م( ج1995

، حتقيق: حممد أبو الفضل )القاهرة: دار الرتاث، البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، ) 2)
 .200، ص2م( ج1984هـ / 1404، 3ط
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غرض واحد، هو املقصود األصلي للمتكلم، وانتظمت أجزاءه يف َنَسق واحد، مع مالحظة أن الغرض 

 .(1)من الكالم، أو املعاين املقصودة بالذات هي العنصر األساسي يف مفهوم السياق"

 :(2)قائاًل: "أما السياق القرآين، فإننا نقصد به أمرين" السياق القرآنيوقد عرف  

واملقاصد األساسية اليت تدور عليها مجيع معاين القرآن، إىل جانب النظم  "األغراض-1 

اإلعجازي واألسلوب البياين، الذي يشيع يف مجيع تعبرياته؛ األمر الذي يؤكد ضرورة اإلملام هبذا األسلوب، 

 .(3)رمي"ومعرفة خصائصه، مع معرفة األغراض واملقاصد الكلية، واالجتاهات العامة الثابتة يف القرآن الك

"اآليات واملواضع اليت تتشابه يف موضوعها )مع اختالف يسري يف طريقة سردها وترتيب  -2 

 . (4)كلماِتا ملناسبة املقام، وحلكمة بالغية تتصل بأغراض السورة"

 يف دراسته ثالثة تعريفات، هي كاآليت:  عبد الحكيم قاسموقد قدم  

 .(5)ساوقه وتقاوده"عرف السياق عموماً بأنه: "تتابع الكالم وت -

                                                           

، 2)األردن، دار عمار، ط داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريمصاحل، ( أبو صفية، عبد الوهاب رشيد 1)
 .89-88، 86م( ص 2012هـ/1433

 املكان نفسه.( أبو صفية، 2)
 .89-88، 86ص  ،املرجع السابق ( أبو صفية،3)
 املكان نفسه.( أبو صفية، 4)
 .93، صقية من خالل تفسير ابن جريرداللة السياق وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيالقاسم،  )5)
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 .(1)وعرف داللة السياق بأهنا: "فهم النص مبراعاة ما قبله، وما بعده" -

وعرف داللة السياق يف التفسري بأهنا: "بيان اللفظ أو اجلملة يف اآلية، مبا ال خيرجها عن السابق  -

  .(2)والالحق، إال بدليل صحيح جيب التسليم له"

ق بقوله: "الغرض الذي تتابع الكالم ألجله مدلوالً عليه يف رسالته السيا فهد الشتويوقد عرف 

 .(3)بلفظ املتكلم، أو حاله، أو أحوال الكالم، أو املتكلم فيه، أو السامع"

قائال: "ما يتبي من املعاين على ما يقتضيه الغرض الذي تتابع الكالم  داللة السياقوعرف أيضا 

 .(4)ألجله، واهلل أعلم"

 لسابقة لداللة السياق ميكن القول إهنا تتضمن العناصر اآلتية: بناء على التعريفات ا

 أواًل: مراعاة ما سبق النص.

 ثانياً: مراعاة ما حلق النص.

                                                           

 .93، صداللة السياق وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسير ابن جرير القاسم، )1)
 املكان نفسه.القاسم،  )2)
داللة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه ( الشتوي، فهد بن شتوي بن عبد املعي، 3)

إشراف: حممد بن عمر بازمول )الرياض: كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى،  -ماجستريرسالة - مالسال
 .27هـ( ص 1426

 .29ص  ،املرجع السابقالشتوي، ) 4)
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 ثالثاً: مراعاة املوضوع العام.

 رابعاً: مراعاة حال املتكلم، واملخاطب.

خلص ، وقد ونضيف إىل ذلك بعض الشروط اليت اشرتطها العلماء يف إطار اعتبار داللة السياق

 الشروط اليت جيب مراعاِتا يف مثان نقاط، كاآليت:  (1)أبو صفية

 وجوب معرفة أسباب النزول. -1

وجوب معرفة املصطلحات األصولية املتعلقة بالسياق وداللته، كالظاهر والنص، واملفسر، واحملكم،  -2

 أخل.

 وجوب معرفة الناسخ واملنسوخ. -3

 اإلملام بالغة العربية. -4

 رب قبل اإلسالم، واالطالع على وقائع السرية النبوية.اإلحاطة حبال الع -5

                                                           

 .121-100، صداللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم( أبو صفية، 1)
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النظر فيما سبق من تفسريات صحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعي، مع  -6

مراعاة الفرق بي ما ثبتت صحته عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ ال جمال ملخالفته مقارنًتا مبا 

 ثبت عن الصحابة والتابعي.

 طة بعلوم العصر، إذ أن القرآن صاحل لكل زمان ومكان.اإلحا -7

   إخالص النية، حبيث ال يبتغي املفسر شهرة وال مسعة من خدمة كتاب اهلل. -8
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 مدى اعتبار داللة السياق عند اإلمام القرطبي.: الثاني المطلب

لقرآين، إذ نلحظ من خالل الشرح السابق أمهية داللة السياق وما هلا من اعتبار يف فهم النص ا

إهنا مبثابة تفسري القرآن بالقرآن، لذلك مت إعمال هذه اآللية عند كثري من املفسرين ومنهم اإلمام القرطيب، 

وقد دل على ذلك عباراته الصرحية وغري الصرحية اليت أودعها يف ثنايا تفسريه، وسيتبي ذلك من خالل 

 اآليات اليت مت فيها اعتبار داللة السياق. دراسة آيات املعاهدين عند القرطيب، مسلطي الضوء على

 :سورة النساء -

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّقوله تعاىل:   -1

  جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب

 [.90النساء: ]  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

ووجه يف تفسري هذه اآلية دلت عبارات القرطيب الصرحية على اعتباره داللة السياق، حيث قال: "

، أي: اقتلوا املنافقي الذين اختلفتم فيهم إن مل يهاجروا، إال أن يتصلوا مبن م واالتصال بما قبلُ النظ
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بينكم وبينهم ميثاق، فيدخلون فيما دخلوا فيه، فلهم حكمهم، وإال الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم 

 .(1)عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فدخلوا فيكم، فال تقتلوهم"

 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ٱُّٱٱه اآلية قوله تعاىل:فقد سبق هذ

 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت

 .[89 -88النساء:] َّ  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل

إذن، ملا كان احلديث عن املنافقي يف اآليتي السابقتي إذ أن السياق يدور حوهلم ذهب القرطيب 

  اآلية اليت بعدهم حبسب السياق، فجعل اجلماعة اليت أبت املهاجرة من طائفة املنافقي.إىل تفسري

ونلحظ مما سبق إعمال القرطيب لقاعدة "إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج 

 . (2)به عنهما، إال بدليل جيب التسليم له"

                                                           

 .512-511، ص6، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .125، صقواعد الترجيح عند المفسرين( احلريب، 2)
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 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  -2

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق

تضمنت هذه اآلية احلديث عن ثالثة قتلى، قتيل من املؤمني، وقتيل مؤمن من أهل حرب، وقتيل 

السياق بعد أن قيد وأطلق، حيث قيد القتيل األول  من املعاهدين، وهذا التصنيف جاء بناًء على مراعاة

 والثاين بوصف اإلميان، ومل يقيده يف الثالث، وهبذا اإلطالق ع د القتيل الذي من املعاهدين كافراً.
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ية  والكفارة ؛  وهذا ما قرره القرطيب عندما قال: "هذا يف الذمي واملعاَهد ي قتل خطأ، فتجب الد 

 والنََّخعي والشافعي. واختاره الطربي؛ قال: ألن اهلل سبحانه وتعاىل أَبـَْهمه ومل قاله ابن عباس والشَّعيب  

 .(1)يق ل: وهو مؤمن كما قال يف القتيل من املؤمني ومن أهل احلرب. وإطالق ه ما قـ ي د يدل  على أنه خالف ه"

العدول عنه( )األخذ بظاهر ألفاظ القرآن أوىل من  فيحتمل من ذلك أن القرطيب عمل بقاعدة

 وإن مل يصرح بذلك، إذ قد عمل هبا يف موضع آخر.

 سورة األنفال:  -

األنفال: ] َّرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱقوله تعاىل:  -1

57.] 

 معنيي:  َّلك ُّٱنقل القرطيب يف معىن قوله تعاىل: 

ر  عليهم األول: قوله: "ومعىن )تثقفنَّهم(: تأسرهم وجتعلهم يف ثقاف، أو تلقاهم حبال ضعف وتـّْقدِ 

 .(2)؛ لقوله: "يف احلرب""وهذا الزٌم من اللفظفيها وتغلبهم. 

                                                           

 .27، ص7، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
 .48، ص10، جاملصدر ذاته القرطيب، )2)
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أما القول الثاين: فقد قال: "وقال بعض الناس: تصادفهم وتلقاهم؛ يقال: ثَِقْفت ه أثـَْقف ه ثـَْقفاً، أي: 

 .(1)اف". وامرأة ثـَقَ وجدت ه. وفالن ثَِقٌف َلِقٌف، أي: سريع الوجود ملا حياوله ويطلبه. ثـَْقٌف َلْقفٌ 

وهذا وقد اعتمد القرطيب من بي تينك القولي القول األول، مستدال بسياق اآلية عندما قال: "

واملصاَدف  الرتباطه باآلية كما بيـَّنَّا.الزٌم من اللفظ؛ لقوله: "يف احلرب""، فقد قال: "والقول األول أوىل؛ 

 . (2)ف يف اللغة: ما ت شد  به القناة وحنوها"؛ في ْمِكن التشريد  به، وقد ال ي غلب. والثـ َقاقد ي غَلب

ذكر القرطيب أن املراد هبا العضة والعربة ملن يأيت  َّرن مم ام ُّويف قوله تعاىل: 

بعد هؤالء عامال مبثل عملهم، نافيا أن يكون املراد أن يتذكر هؤالء توعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 ام ُّٱفقد قال: " َّيل ىلُّقوله تعاىل:  إياهم، معلاًل ما ذهب إليه مبا سبق اآلية من

أي: يتذكرون َتوع َدك إياهم. وقيل: هذا يرجع إىل "َمن َخْلَفهم"؛ ألن من ق تل ال يتذكر،  َّ مم

 .(3)أي: شر د هبم َمْن خلَفهم: َمن َعِمَل مبثل عملهم"

                                                           

 .48، ص10، جالجامع ألحكام القرآن القرطيب، (1)
  املكان نفسه.القرطيب،  (2)

 .49، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (3)
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 الذي يلحظ أيضا يف هذه اآلية عناية القرطيب بالسياق وما يتضمن دالالت ترشده إىل التفسري

 يتوافق معه. 

  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱقوله تعاىل:  -2

 [.58األنفال: ] َّ مئ

نقل القرطيب عن ابن عطيه قوله يف هذه اآلية، والظاهر أن القرطيب قد اعتمد ما ذهب إليه ابن 

قضاء أمرهم عطية، من أن هذه اآلية وإن نزلت يف بين قريظة فإن ظاهر ألفاظ القرآن اليت أشارت إىل ان

جعله يذهب فيها إىل أهنا فيمن يأيت بعدهم ممن خياف خيانته، والذي دل على انقضاء أمرهم حبسب ما 

أي سباق هذه اآلية، باإلضافة إىل أن خيانتهم كانت  َّ يل ىل  مل يك ُّيرى هو قوله تعاىل: 

 ىن  نن من زن ُّٱٱظاهرة، وهذا يدعم ما ذهب إليه، فقول القرطيب يف هذه اآلية هو: "قوله تعاىل: 

وهذه اآلية نزلت يف بين قريظة، وحكاه  َّ نيمي زي ري ٰىُّأي: غشًّا ونقضاً للعهد.  َّين

الطربي عن جماهد. قال ابن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بين قريظة انقضى عند قوله: 

مع َمن ، مث ابتدأ تبارك وتعاىل يف هذه اآلية بأمره فيما يصنعه يف املستقبل َّ يل ىل  مل يك ُّ
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اف خيانت ه[ فترتتََّب فيهم هذه  خَياف  من خيانة ]إىل سالف الدهر، وبنو قريظة مل يكونوا يف حد  َمن خت 

 . (1) اآلية، وإمنا كانت خيانت هم ظاهرًة ]م ْشَتِهرة["

 [.60األنفال: ] َّ خص حص مس خس حس ُّٱ قوله تعاىل: -3

 ال، هي: اختلف يف املراد باألعداء اآلخرين يف هذه اآلية على أقو 

 قيل إن املراد هبم: فارس والروم، وقيل: اجلن، وقيل أيضا: كل من ال تعرف عداوته.

ومع ذكره لكل األقوال السابقة فإن القرطيب مل يعتمد أيًا من األقوال السابقة وذلك ملخالفتها 

وال، وهذا هو سياق اآلية، فقد أشارت اآلية أن هؤالء ال يعلمهم إال اهلل فكيف يعينون مبا سبق من أق

 جض مصُّمنطوق قول القرطيب عندما قال: "وال ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ ألن اهلل سبحانه قال: 

 .(2)فكيف يدعي أحًدا علماً هبم" َّ جعمظ حط مض خض  حض

 

 

                                                           

 .50، ص10، جالجامع ألحكام القرآنيب، القرط (1)
 .61، ص10ج ،املصدر ذاته القرطيب، (2)
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 سورة التوبة: -

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  -1

 َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن

 [.7التوبة: ]

 لك اك يق ىق ٱُّٱ االستثناء يف هذه اآلية مبين على ما قبلها يف قوله تعاىل:حكى القرطيب أن 

 زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك

 [.4التوبة: ] َّ ىي ني مي

 . (1)فقد قال: "أي: ليس العهد إال هلؤالء الذين مل ينقضوا ومل ينكثوا"

 ا قبله. وواضح أن ما ذكره القرطيب مبنيا على اعتباره نظم الكالم واتصاله مب 

                                                           

 .118، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (1)
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 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱقوله تعاىل:  -2

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

رجح القرطيب الرأي القائل بإحكام هذه اآلية كما بيناه سابقا يف مطلب النسخ مستدالً بالسياق 

ون للقتل أو الفداء أو املن يراد به األسر، "واألسر إمنا يك َّخب ُّٱالذي ترمسه السورة فقوله تعاىل: 

 حبسب قول القرطيب. (1)على ما يراه اإلمام"

 ويلحظ من ذلك أن ترجيحه كان قائما على ما ورد يف اآلية من ألفاظ ترشده إىل املعىن املراد.

 مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱقوله تعاىل:  -3

 [.8التوبة: ] َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ

                                                           

 .110، ص10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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هبا هنا نقض العهد، وذلك العتباره السياق الذي وردت فيه  بأن املراد الفسقفسر القرطيب لفظة 

  رب يئ ىئُّ"هذه اآلية، مما جعل املراد من الفسق هنا نقض العهد، حيث قال: 

   .(1)اجملاهرين بالقبائح ونقض العهد" أراد هاهناأي: ناقضون للعهد. وكل كافر فاسق، ولكنه  َّ زب

                                                           

 .120، ص10، جاملصدر ذاته ( القرطيب،1)
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 اإلمام ابن عاشور. المطلب الثالث: مدى اعتبار داللة السياق عند

يف هذا املطلب نبي مدى اعتبار ابن عاشور لداللة السياق يف تفسريه اآليات املتعلقة باملعاهدين، 

وذلك من خالل مناقشة تفسريه لآليات اليت اعتمد فيها على داللة السياق، فابن عاشور كغريه من 

ق، باحثي كذلك عن مجلة من القواعد املفسرين الذين اعتمدوا يف كثري من أقواهلم على داللة السيا

 املتعلقة بالسياق اليت قد يكون اعتمدها ابن عاشور من خالل تفسريه آيات املعاهدين.

مل يشر ابن عاشور يف إحدى مقدماته إىل داللة السياق من حيث املفهوم، أو الشروط، لكنه  

 أن التحدي مرجوعه إىل بالغة أشار إىل -يف سياق حديثة عما وقع به التحدي -يف املقدمة العاشرة

القرآن من حيث نظمه وسياقاته اليت تربط السابق بالالحق حيث قال: "وإمنا وقع التحدي أي بسورة 

وإن كانت قصرية دون أن يتحداهم بعدد من اآليات ألن من أفاني البالغة ما مرجعه إىل جمموع نظم 

كالم وخوامته، وانتقال األغراض، والرجوع إىل الكالم وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح ال

 .(1)الغرض، وفنون الفصل، ..."

 ويلحظ يف عبارته تأكيده على أمهية السياق اليت تكمن فيها بالغة القرآن.

                                                           

 .104، ص1، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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 سورة النساء:  -

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  .1

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق

يرى ابن عاشور أن املراد باملقتول يف هذه اآلية يف كل موضع ورد فيه هو املؤمن من خالل محل 

املطلق على املقيد، حيث يويل االعتبار للسياق العام والغرض الذي بدأ به الكالم أال وهو املقتول املؤمن، 

كرًا على الرأي القائل بأن املقتول معاهد لإلطالق الذي صيغ به املوضع األخري، حيث قال: "فال مستن

حاجة إىل تأويل اآلية بأن يكون للمقتول املؤمن وارث مؤمن من قوم معاهدين، أو يكون املقتول معاهدا 
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تأويل بعيد ألن  عائد على القتيل بدون وصف اإلميان، وهو َّمئُّال مؤمنا، بناء على أن الضمري يف 

 .(1)فيمن قتل مؤمنا خطأ" موضوع اآلية

 ٍُّّمث بي سبب تقيد املقتول باإلميان قائال: "وال يهولنكم التصريح بالوصف يف قوله 

أن يظن  َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذُّألن ذلك احرتاس ودفع للتوهم عند اخلرب عنه بقوله ٱََّّ

هذا احلكم مدلول حبمل مطلقه هنا على أحد أنه أيضا عدو لنا يف الدين. وشرط كون القتيل مؤمنا يف 

، ويكون موضوع هذا التفصيل يف القتيل املسلم خطأ لتصدير ََّّ ٍُّّاملقيد يف قوله هناك 

 .(2)، وهذا قول مالك، أيب حنيفة"َّخن حن  جن يمُّاآلية بقوله 

 .(3)ا"ويلحظ مما سبق إعمال ابن عاشور لقاعدة "توحيد مرجع الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقه

                                                           

 .162، ص5، جالتحرير والتنويرر، ابن عاشو  )1)
 ابن عاشور، املكان نفسه. )2)
 .613، صقواعد الترجيح عند المفسريناحلريب،  )3)
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فال حاجة إىل تأويل اآلية...أو يكون املقتول معاهدا ال مؤمنا، بناء إذ يدل على ذلك قوله: "

عائد على القتيل بدون وصف اإلميان، وهو تأويل بعيد ألن موضوع اآلية  َّٱمئُّعلى أن الضمري يف 

 .(1)فيمن قتل مؤمنا خطأ"

وضعي قيد القتيل بوصف اإلميان، فإطالقه حيث إن املوضوع العام لآلية يف القتيل املؤمن، ويف امل

يف الثالثة ال يعين انفراده عنهما، واألوىل بنظر ابن عاشور توحيد هذه الضمائر فيكون القتيل يف املوضع 

 الثالث مقيد أيضا بوصف اإلميان. 

 سورة األنفال: -

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱقوله تعاىل:  (1

 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت

 [.57 – 55األنفال: ] َّ رن مم ام يل

                                                           

 .162، ص5، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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ذهب ابن عاشور إىل أن هذه اآلية انتقلت من الكالم على عموم املشركي إىل الكالم على 

آخرين معتربا ما جاء بعدها بيان هلذا النوع اآلخر، فقد قال: "استئناف ابتدائي انتقل به من الكالم على 

 زث رث يت ىت نتُّين بينهم بقوله عموم املشركي إىل ذكر كفار آخرين هم الذ

اآلية. وهؤالء عاهدوا النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهم على  َّىق يف ىف  يث ىث نث مث

، مث قال: "وقد اندرج الفريقان من الكفار يف (1)كفرهم، مث نقضوا عهدهم، وهم مستمرون على الكفر"

 .(2)"َّرب يئٱُّجنس 

نافقي من بعض قبائل املشركي، مدلال واملراد هبذا الفريق حبسب قول ابن عاشور بين قريظة وامل

 مئ خئ  حئ جئٱُّٱذلك بنقضهم العهود، واستشهد مبا جاء يف سورة التوبة يف قوله تعاىل: 

فقد قال: "واألظهر عندي أن يكون املراد هبم قريظة وغريهم من بعض [، 12التوبة: ] َّ جب هئ

اهلل عليه وسلم مث ينقضون عهدهم كما  قبائل املشركي، وأخصها املنافقون فقد كانوا يعاهدون النيب صلى

                                                           

 .47-46، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 املكان نفسه.ابن عاشور،  )2)
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اآلية وقد نقض عبد اهلل بن أيب ومن معه  َّ جب هئ مئ خئ  حئ جئٱُّٱقال تعاىل 

عهد النصرة يف أحد، فاخنزل مبن معه وكانوا ثلث اجليش. وقد ذكر، يف أول سورة براءة عهد فرق من 

غلب يف اصطالح القرآن إطالقه املشركي. وهذا هو األنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم ألن الكفر 

 .(1)على املشركي"

استدالل ابن عاشور السابق ومراعاته السياق القرآين يتفق وما قرره العلماء يف قاعدة "محل معاين 

 .(2)كالم اهلل على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أوىل من اخلروج به عن ذلك"

ون( جاء بصيغة املضارع للداللة على تكرر هذا الفعل كذلك أشار ابن عاشور إىل أن فعل )ينقض

حيث دلت على نشوب  َّ ىك مك لك اكُّمن جانبهم معلال ذلك مبا تبع اآلية من قوله تعاىل: 

احلرب أو متكن الظفر هبم، يقول: "والتعبري، يف جانب نقضهم العهد، بصيغة املضارع: للداللة على أن 

آلية، وأهنم ال ينتهون عنه، فهو تعريض بالتأييس من وفائهم ذلك يتجدد منهم ويتكرر، بعد نزول هذه ا

                                                           

 .48، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 .121، صقواعد الترجيح عند المفسريناحلريب،  )2)
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إخل. فالتقدير: مث نقضوا عهدهم وينقضونه  َّ ىك مك لك اكُّبعهدهم، ولذلك فرع عليه قوله 

 .(1)يف كل مرة"

أما تفسريه يف هذا املوضع فذلك يشري إىل اعتماده قاعدة: "إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما  

 .(2)وج به عنهما إال بدليل جيب التسليم له"بعده أوىل من اخلر 

  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱقوله تعاىل:  (2

 [.58األنفال: ] َّ مئ

استنتج ابن عاشور من هذه اآلية وجوب عدم اخليانة من جانب املسلمي، وذلك من خالل ما 

بـ )إىل( لتضمينه  َّانبذُّ: "وع ّدي ذيلت به اآلية باإلضافة إىل التعدية بـ إىل بعد األمر بالنبذ، فقد قال

معىن اردد إليهم عهدهم، وقد فهم من ذلك أنه ال يستمر على عهدهم لئال يقع يف كيدهم وأنه ال خيوهنم 

تذييل  َّ  خئ حئ جئ يي ىيُّألن أمره ينبذ عهده معهم يستلزم أنه ال خيوهنم"، مث قال: "ومجلة 

                                                           

 .48، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 .121، صقواعد الترجيح عند المفسريناحلريب،  )2)
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ستلزاما. ألن اهلل ال حيبهم، ألتصافهم إخل تصرحيا وا َّٱين ىن  نن من زن ٱُّٱملا اقتضته مجلة 

باخليانة فال تستمر على عهدهم فتكون معاهدا ملن ال حيبهم اهلل؛ وألن اهلل ال حيب أن تكون أنت من 

 .(1)اخلائني"

 [.61األنفال: ] َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل ُّٱ (3

  حل جل ُّٱه تعاىل: أشار ابن عاشور أواًل يف مرجع الضمري يف ضمري مجع الغائبي يف قول

 إىل ما سبقه من آيات تضمنت عددت طوائف، ذكرهم ابن عاشور، وهم كاآليت:  َّخل

أو املشركي [، ٤٨األنفال: ] َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱٱٱٱقيل املشركون يف قوله تعاىل:  -

 .َّيت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱيف قوله 

 اع.وقيل هم من أهل الكتاب، وقيل قريظة والنضري وبنو قينق -

                                                           

 .53، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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عائدا إىل املشركي. أو عائدا إىل أهل  َّ  حلُّفقال ابن عاشور: "فاحتمل أن يكون ضمري 

 . (1)الكتاب، أو عائدا إىل الفريقي كليهما"

مث اختار عودة الضمري إىل كال الفريقي: مشركي وأهل الكتاب مستدال بسباق اآلية الذي تضمن 

الضمري إىل صنفي الكفار: من مشركي وأهل الكتاب، احلديث عن الكفار، إذ قال: "والوجه أن يعود 

 .(2)"َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱٱإذ وقع قبله ذكر الذين كفروا يف قوله

ويلحظ مما سبق حمافظة ابن عاشور على توحيد مرجع الضمائر الذي قررته قاعدة: "توحيد مرجع 

 .(3)الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها"

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱقوله تعاىل:  (4

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت

                                                           

 .60، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 .ابن عاشور، املكان نفسه )2)
 .613، صالمفسرينقواعد الترجيح عند ، احلريب )3)
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 جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل

 [.72األنفال: ] َّ مئ خئ حئ

قال ابن عاشور يف املراد بالوالية يف هذه اآلية: "وملا أطلق اهلل الوالية احتمل محلها على أقصى 

. ومن (1)لك كورود العام على سبب خاص"معانيها، وإن كان موردها يف خصوص والية النصر فإن ذ

هنا جاء محلها على التوارث بي املهاجرين واألنصار، مث قال: "وقال كثري من املفسرين هذه الوالية هي 

 .(2)يف املوالة واملؤازرة واملعاونة دون املرياث اعتداد بأهنا خاصة هبذا الغرض"

سيقت له اآلية من حيث ذكر من جتوز  إذن يفهم من عبارة ابن عاشور أنه ألجل الغرض الذي

نصرِتم فسر الوالية باملوالة واملؤازرة واملعاونة، وقد اعتمد ابن عاشور هذا املعىن يف تفسريه هلذه اآلية، مما 

 يدل على اعتباره السياق يف بيان املراد من األلفاظ احملتملة املعاين.

 سورة التوبة -

 [.2التوبة: ] َّ ىن من خن حن جن ُّٱقوله تعاىل:  .1

                                                           

 .85، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 املكان نفسه.ابن عاشور،  )2)
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لتعيي بداية املهلة اليت منحها اهلل للمشركي بعد أن أعلن الرباءة من عهودهم استعان ابن عاشور 

والذي قيل بعد آيتي [، 5التوبة: ] َّ  خئ حئ جئ يي ُّٱٱبسياق السورة، فرأى يف قوله تعاىل:

وهذا تأجيل خاص إعالنا لنهاية املدة اليت حددت بأربعة اشهر، ليتوصل إىل بداية هذه املدة، إذ قال: "

بعد الرباءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة، وهنايته هناية حمرم يف آخر األشهر احلرم املتوالية، وهي: 

ذو القعدة وذو احلجة واحملرم. وهذا قول اجلمهور قال ابن إسحاق: وأجل الناس أربعة اشهر من يوم أذن 

أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي احلجة وتنتهي يف فيهم لريجع كل قوم إىل مأمنهم وقال بعضهم: هي 

أي من ذلك العام تنهية لذلك األجل  َّ  خئ حئ جئ يي ُّٱعاشر ربيع اآلخر، فيكون قوله 

 .(1)روعي فيها املدة الكافية لرجوع الناس إىل بالدهم، وذلك هناية حمرم"

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  .2

 َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن

 [.7التوبة: ]

                                                           

 .106، ص10ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور )1)
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استنبط ابن عاشور من هذه اآلية سبب إعالن الرباءة من عهود املشركي، مستعينا مبا سبقها من 

آيات، وما ورد يف هذه اآلية، حيث بي أهنا وردت يف مقام بيان سبب إعالن احلرب وهناية العهود، فقد 

األمر من مسلمي ومشركي، حيث قال: أشار إىل استنكار هذه الرباءة من قبل غري املطلعي على حقيقة 

  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱمث عن قوله  َّ يل ىل مل خل ٱُّٱ"استئناف بياين، نشأ عن قوله 

اليت كانت تدرجا يف إبطال ما بينهم وبي املسلمي من عهود سابقة،  َّهئ مئ ٱُّٱ-وعن قوله-

خيلة األمر، فلعل بعض ألن ذلك يثري سؤاال يف نفوس السامعي من املسلمي الذين مل يطلعوا على د

قبائل العرب من املشركي يتعجب من هذه الرباءة، ويسأل عن سببها، وكيف أهنيت العهود وأعلنت 

 . (1)احلرب، فكان املقام مقام بيان سبب ذلك، وأنه أمران: بعد ما بي العقائد، وسبق الغدر"

، والذي أرشده إىل (2)مراريتهوتوصل كذلك إىل أن اإلنكار يف اآلية إمنا هو لدوام العهد ال است

مستعينا مبا حلق اآلية، فقد قال:  َّ جييه ىه مه جه  ينُّهذا احلكم قوله تعاىل: 

                                                           

 .121-120ص، 10، جالتحرير والتنوير ابن عاشور، )1)
منا ملدة معينة ينتهي العهد بانتهائها، لكنها تقبل التجديد الذي ميكن من ذلك ألن املعاهدة ال تربم على نية الدوام إ )2)

 االستمرار باملعاهدة عندما يلتزم الطرف املقابل بشروط املعاهدة.
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"واالستفهام بـــــــــ)كيف(: إنكاري إنكارا حلالة كيان العهد بي املشركي وأهل اإلسالم، أي دوام العهد يف 

كون( مستعمل يف معىن الدوام مثل قوله املستقبل مع الذين عاهدوهم يوم احلديبية وما بعده ففعل )ي

 ىه مه جه  ينُّٱٱكما دل عليه قوله بعده َّ يب ىب نب مب  زبٱُّٱ

وليس ذلك إنكارا على وقوع العهد، فإن العهد قد انعقد بإذن من اهلل، ومساه اهلل فتحا يف قوله . َّجييه

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱٱومسي رضى املؤمني به يومئذ سكينة يف قوله  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

َّ ُّ  ِّ َّ"(1). 

 مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱقوله تعاىل:  .3

 [.8التوبة: ] َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ

يرى ابن عاشور أن الضمري يف كلمة )يظهروا( عائٌد إىل املشركي الذين نقضوا العهد، وعليه يقول: 

ومعىن  َّحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱعائد إىل املشركي يف قوله  َّٰىُّٱ"وضمري 

                                                           

 .121، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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. َّرن مم ام يل ٱُّٱ تعاىل ان هذا الفعل آنفا عند قولهإن ينتصروا. وتقدم بي َّٰىٱٱٱٰرُّ

من العهد أنه كان سببا يف قوتكم، لنقضوا  واملعىن: لو انتصر املشركون، بعد ضعفهم، وبعد أن جربوا

 .(1)العهد. وضمري عليكم خطاب للمؤمني"

 نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱقوله تعاىل:  .4

 [.9التوبة: ] َّ يث ىث

آلية يف وصف املشركي استنادا إىل احلديث عنهم يف اآليات السابقة، جعل ابن عاشور هذه ا

على الرغم من أن هذا الوصف عرف به أهل الكتاب، حيث قال: "وهذه اآلية وصف القرآن فيها 

املشركي مبثل ما وصف به أهل الكتاب يف سورة البقرة: من االشرتاء بآيات اهلل مثنا قليال، مث مل يوصفوا 

آية أخرى نزلت بعدها ألن نزوهلا كان آخر عهد املشركي بالشرك إذ مل تطل مدة حىت دخلوا  مبثل هذا يف

 .(2)يف دين اهلل أفواجا"

                                                           

 .123ص، 10، جالتحرير والتنوير ( ابن عاشور،1)
 .125، ص10، جاملصدر ذاته ( ابن عاشور،2)
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فإن ابن عاشور فيما مضى من آيات بي أن الناقضي للعهد الذين حتدثت عنهم اآليات السابقة 

 .(1)هم املشركون، وذلك عندما أعانوا بين بكر على خزاعة حلفاء املسلمي

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱقوله تعاىل:  .5

 [.12التوبة: ] َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت

الرجوع عن الشرك والدخول يف اإلسالم،  َّمج حجُّقرر ابن عاشور أن املراد بقوله 

، ذلك ألن قوله تعاىل أزال احتمال أن َّمث هت مت ختُّوهو قوله تعاىل  استنادا إىل السباق

قفهم عن نقض العهود، ويؤيد ذلك ما ذهب إليه من جواز أن تكون هذه يكون املراد باالنتهاء هو تو 

 ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّٱاجلملة االستئنافية ناشئة عن قوله تعاىل 

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى

التوبة: ] َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب

                                                           

 .121، ص10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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ون، وقد حتقق ذلك حيث قال بعد ذلك: "واملعىن: املرجو أهنم ينتهون عن الشرك ويسلم[، 12 – 11

إن هذه اآلية نزلت بعد فتح مكة، وبعد يوم حني، ومل يقع نكث بعد ذلك، ودخل املشركون يف اإلسالم 

 . (1)أفواجا يف سنة الوفود"

ويلحظ مما سبق مراعاة ابن عاشور لسياق اآلية والنص، الذي يدلل به كثريا مما ذهب إليه من 

 أقوال.

 سورة الممتحنة -

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱٱُّقوله تعاىل:  -1

 [.8املمتحنة: ] َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

بي ابن عاشور أن ما جاء يف هذه اآلية استثناء مما تقدم، فقد تضمنت هذه اآلية أوصاف 

 اجلماعة الذين ال يدخلون يف احلكم الذي أقرته اآليات األوىل من السورة.

                                                           

 .131ص، 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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 خن حنٱُّٱف اليت وصف هبا العدو يف قوله تعاىل فقد قال: "استئناف هو منطوق ملفهوم األوصا

 يث ىث نث مث زث رث يت  ىتُّٱوقوله ٱَّٱيه  ىه مه جه ين ىن من

، املسوقة مساق التعليل للنهي عن اختاذ عدو اهلل أولياء، استثىن اهلل أقواما من َّ يف  ىف

ٱ.  (1)املشركي غري مضمرين العداوة للمسلمي وكان دينهم شديد املنافرة مع دين اإلسالم"

مما سبق مدى مراعاة ابن عاشور يف ربط اآليات بعضها ببعض، ويرى ابن عاشور أن  ويلحظ

 وصف العدو حيتمل اعتبارين حبسب السياق:

على "حالة  َّخم حم جم يلُّاالعتبار األول: إذا محل وصف العدو من قوله تعاىل  -

 كان مضمون َّيه  ىه مه جه ُّٱمع النظر إىل قوله تعاىل  (2)معاداة من خالفهم يف الدين"

إىل آخره، "بيانا ملعىن العداوة اجملعولة علة للنهي  َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱهذه اآلية 

 .(3)عن املواالة وكان املعىن أن مناط النهي هو جمموع الصفات املذكورة ال كل صفة على حياهلا"

                                                           

 .151، ص28، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 .152ص، 28ج املصدر ذاته،ابن عاشور،  )2)
 .152ص، 28ج ،، املصدر ذاتهابن عاشور )3)



 

 276 

سلمي يؤخذ مما سبق أن النهي عن مواالِتم يقوم على سببي معاً، خمالفتهم يف الدين، وإخراج امل

 من ديارهم، حبسب االحتمال الذي أشار إليه ابن عاشور.

االعتبار الثاين: هو محل وصف العدو على أنه "عدو الدين، أي خمالفة يف نفسه، مع ضميمة  -

إىل آخره  َّ زب رب يئ ٱُّٱ، كان مضمون َّ جه ين ىن من خن حن ُّٱوصف يف قوله تعاىل 

ملسلمي ألجل الدين ومل خيرجوا املسلمي من ختصيصا للنهي خبصوص أعداء الدين الذين مل يقاتلوا ا

 .(1)ديارهم"

أما هذا االحتمال فإن املواالة ال ينهى عنها يف حال خمالفتهم يف الدين، بل تقوم على قتاهلم 

 املسلمي يف الدين، وإخراجهم من ديارهم.

واالِتم، يف والفرق بي االحتمالي واضح جداً، حيث إن األول جيعل الشرك علًة يف النهي عن م

 حي ليس هو يف االحتمال الثاين.

مث ختم قائالً: "وأياما كان فهذه اجلملة قد أخرجت من حكم النهي القوم الذين مل يقاتلوا يف 

الدين ومل خيرجوا املسلمي من ديارهم. واتصال هذه اآلية باآليات اليت قبلها جيعل االعتبارين سواء فدخل 

                                                           

 .152ص، 28ج ،التحرير والتنوير ابن عاشور، )1)
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ء النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل خزاعة، وبين احلارث بن كعب يف حكم اآلية أصناف وهم حلفا

 .   (1)..أخل"

ال ميكن جعل االعتبارين سواء، فقد جاءت هذه اآلية لتستثين هذه اجلماعة من العموم الذي يف 

"استثىن اهلل أقواما من املشركي غري مضمرين اآليات األوىل، وقد قرر ابن عاشور هذا سابقا عندما قال: 

  .  (2)عداوة للمسلمي وكان دينهم شديد املنافرة مع دين اإلسالم"ال

فكيف حيمل بعد ذلك وصف العدو على أنه جمرد الشرك، وقد استثىن اهلل من املشركي الذين ال 

 يقاتلون املسلمي ألجل الدين، وال خيرجون املسلمي من ديارهم؟

ن النهي عن مواالة العدو ينطبق عليهم أليسوا مشركي؟، فإن كان وصف العدو مبعىن الشرك فإ

 لكوهنم مشركي.

                                                           

 .152، ص28، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
 .151ص، 28، جاملصدر ذاتهابن عاشور،  )2)
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 ٱُّٱوهذا ما أكدته اآلية اليت تبعت هذه اآلية اليت بينت الفئة املنهي عن مواالِتا يف قوله تعاىل: 

 ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 [.9املمتحنة: ] َّ يي ىي ني  مي زي
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ابن عاشور في ضوء الفصل الثالث: قراءه تقييمية لمقاربتي القرطبي و 

 نصوص القرآن.

يتميز هذا الفصل بتقييم ونقد ما مت استعراضه يف الفصلي السابقي، حيث يسلط الضوء على 

دراسة آيات املعاهدين يف ضوء آلييت النسخ وداللة السياق، لينتقل بعد ذلك إىل بيان مدى التزام املفسرين 

يف مبحثي النسخ وداللة السياق، ومدى موافقة ما  القرطيب وابن عاشور فيما اقروه من شروط وقواعد

 توصلوا إليه للخطاب القرآين.

 المبحث األول: آيات المعاهدين في ضوء آليتي النسخ وداللة السياق.

جاء يف القرآن الكرمي ذكر املعاهدين واألحكام املتعلقة هبم سواء كانوا ملتزمي أم غري ملتزمي، 

اآليات املتعلقة هبم امتداداً الختالف املواقف يف نسخ بعض اآليات. ونظراً وقد اختلفت اآلراء يف تفسري 

ملا شاب آيات العالقات الدولية عمومًا واملعاهدين خصوصًا من تضخم لدور النسخ فيها فإن احلاجة 

تزداد وتتأكد إلعمال آلية أخرى يف غاية األمهية، وهي آلية السياق. فهذا املبحث يتضمن دراسة هذه 

يات يف ضوء آلية النسخ من خالل شروطه وطرق معرفته، حيث ينظر يف هذه اآليات من ناحية توفر اآل

شروط النسخ من عدمها، أما داللة السياق فهي مرشدة ومتممة للنسخ، حيث يتبي عن طريق السياق 
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شد إىل عالقة هذه اآليات بعضها ببعض، ومن ذلك ير -سياق اآلية، والنص والسياق القرآين -بأنواعه 

الناسخ واملنسوخ، وأيضا يعزل النسخ عن التخصيص واالستثناء، وهلذا أمهية كبرية حيث إن األول ينتفي 

 معه احلكم يف حي ال ينتفي مع الثاين.
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 المطلب األول: آيات المعاهدين في ضوء آلية النسخ.

ل والسيف، والدافع ذهب كثري من املفسرين إىل القول بأن آيات املعاهدات منسوخة بآيات القتا

العلمي من وراء هذا املذهب هو تعّذر إمكانية اجلمع بي ذينك الصنفي من املعاهدات. وملا كان للنسخ 

قواعد وشروط جيب حتققها قبل القول به كما سبق شرح ذلك كان متعينًا على الباحثة أن تدرس مدى 

 عاهدات بآيات القتال.توافر تلك الشروط وحتقق تلك القواعد يف مسالة نسخ آيات امل

 أواًل: نعيد ما مت اختياره يف تعريف النسخ، وشروطه وطرق معرفته: 

 رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي متراٍخ عنه. : النسخ

 : أن يكون الناسخ واملنسوخ حكمي شرعيي.الشرط األول

صاًل عنه، وذلك احرتازًا من أن يكون الدليل الشرعي الناسخ متأخرًا عن املنسوخ منفالشرط الثاين: 

 . (1)التخصيص، واالستثناء

                                                           

 .71، ص3، جقواطع األدلة في أصول الفقهالسمعاين،  )1)
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أن يكون الناسخ أقوى من املنسوخ أو مساوياً له، فال جيوز أن يكون الناسخ أضعف من الشرط الثالث: 

 .(1)املنسوخ

 أما طرق معرفة النسخ: 

 : (2)أن يأيت يف لفظ النص ما ينص على النسخ األولى:

 :(3) ما يدل على تعيي املتأخر منهما: أن يتضمن أحد النصييالثانية

 .(4)إمجاع األمة على تعيي النص املتقدم، والنص املتأخر الثالثة:

ما يثبت من قول أحد الصحابة بطريق صحيح على تعيي النص املتقدم أو تراخيه عند تعارض  الرابعة:

 .(5)النصيي، كالقول: نزلت هذه اآلية بعد تلك اآلية

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱلماء آلية النسخ عند تفسريهم قوله تعاىل: أشار كثري من الع

 [.106البقرة: ] َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم مم

                                                           

 .46، صالورقات في أصول الفقه( اجل ويين، 1)
 .254، ص المقدمات األساسية في علوم القرآن( اجلديع، 2)
 .163، ص 2، جن في علوم القرآنمناهل العرفا( الزرقاين، 3)
 .املكان نفسه ( الزرقاين،4)
 ( الزرقاين، املكان نفسه.5)
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فيجب أوالً  َّخم حمُّوقد شرحنا فيما سبق املراد بالنسخ، ولكن لآلية بقية وهو قوله تعاىل: 

 .-أو ننسها –وقبل البدء بدراسة اآليات وفق هذه اآللية، معرفة املراد من قوله تعاىل 

وذلك أن كثريًا من العلماء كانوا بي خيارين إما النسخ، وإما اإلحكام، ويف احلقيقة هناك خيار 

 ، من هنا نناقش تفسري العلماء هلذه العبارة.َّخم حمُّثالث يكمن يف معىن 

 وقد جاء يف )أو ننسها( قراءتان:

 :(1)ويالن حبسب قول الطربيالقراءة األوىل: )أو نـ ْنسها( بضم النون، وهلذه القراءة تأ

 .(2)التأويل األول: "ما ننسخ يا حممد من آية فنغري حكمها أو ننسها.. فذلك تأويل النسيان"

التأويل الثاين: "مبعىن الرتك،.. فيكون تأويل اآلية حينئذ على هذا التأويل: ما ننسخ من آية فنغري 

 .(3)حكمها ونبدل فرضها"

 .(4)( "بفتح النون ومهزة بعد السي، مبعىن نؤخرها"القراءة الثانية: )أو ننسأها

                                                           

 .473، ص2، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 1)
 .474، ص2( الطربي، املصدر ذاته، ج2)
 .476، ص2، جاملصدر ذاته ( الطربي،3)
 املكان نفسه.الطربي،  )4)
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 مث قرر قائالً: "وأوىل القراءات يف قوله: )أو ننسها( بالصواب، من قرأ: )أو ن نسها( مبعىن: نرتكها.

 يغريه، ومل يبدله مل أو غريه، أو حكما بدل مهما أنه وسلم عليه اهلل صلى نبيه أخرب ثناؤه جل اهلل ألن

 .(1)مبثله" أو نهم خبري آتيه فهو

 إذن حبسب القراءتي ينتج معنيان، مها: 

o .الرتك 

o  .التأخري 

 .(2)وهبذين املعنيي قال مجلة من املفسرين

 أو الرتك، مبعىن أهنا القراءتي، يف َّخم حمُّٱ:تعاىل قوله من املراد يف العلماء ذكره ما حبسب

 .التأخري

                                                           

 .478، ص2، جعن تأويل آي القرآنجامع البيان الطربي،  )1)
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية، 310، ص2، جالجامع ألحكام القرآننظر: القرطيب، ا )2)

هـ/ 1401، 1)دار الفكر: بريوت، ط تفسير الفخر الرازي )مفاتيح الغيب( . الرازي، حممد،193، ص1ج
 .377-375، ص1، جالقرآن العظيمتفسير . ابن كثري، 250-245، ص3م(، ج1981
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 من منهم ولكن النسخ، وبي بينها فرق ال هأن يعين الرتك هبا املراد إىل أن العلماء بعض ذهب

 قد أهنم يرون بذلك وهم له، بدل ال فهو الرتك أما بدل، إىل النسخ من خالل القول إن بينهما فرق

 .(1)التفريق هبذا الكلمتي ترادف إشكال عاجلوا

 فرق ال إذن فهنا بدل، غري من أو بدل، إىل ميكن أنه للنسخ العلماء تعريف من املعلوم ولكن

 والرتك، أي النسخ مقسم للرتك وليس الرتك قسيماً له. النسخ بي

قيل  ما بعض من أن النسخ، أقسام بيانه أثناء يف الزركشي به جاء ما اإلشكال هذا حيل وقد

 ما وقت يف امتثاله جيب ورد أمر كل  أن مبعىن املنَسأ، من هي بل: "قال حيث النسخ، من بنسخه ليس

 اإلزالة النسخ إمنا بنسخ، وليس آخر، حكم إىل العلة تلك بانتقال ينتقل مث م،احلك ذلك توجب لعّلة

 .(2) "أبدا امتثاله جيوز ال حىت

 شروط حتقق أواًل مدى نبي املعاهدين، آيات على الزركشي إليه توصل ما بتطبيق البدء وقبل

 البحث. هذا يف دراستها متت اليت املعاهدين آيات يف النسخ

                                                           

، حتيق: جمموعة من الباحثي )جامعة الشارقة: الهداية إلى بلوغ النهاية ،مكي بن أيب طالب، أبو حممد القيسي )1)
 .388ص م(2008هـ/ 1429، 1الشارقة، ط

 (م1984هـ/ 1404 ،3)دار الرتاث: القاهرة، ط البرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين حممد بن عبداهلل،  (2)
 .42، ص2ج
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 سورة النساء:

 زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ٱُّٱفقد جاء فيها ذكر املعاهدين يف قوله تعاىل: 

 ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ

 [.90 – 89النساء: ] َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

توىل ومل يهاجر مع املسلمي، وإذا تتبعنا سياسة نصت اآلية الكرمية يف أول اخلطاب على قتال من 

اآلية جند أن املقصود هبم املنافقون. فقد هنت اآلية عن مواالِتم، واختاذهم أنصارًا، إال أنه استثىن منهم 

مجاعة َمن هم على صله مبن عاهد املسلمي، فهؤالء ال يقاتلون باعتبار الصلة اليت بينهم وبي معاهدين 

 املسلمي.

أن ذلك هو منطوق اآلية فأن كثريًا من العلماء أقر بنسخها نظرًا لنسخ العهود حبسب ما  ومع

 توصلوا له من تفسريهم لآليات اليت تتحدث عن العهد، والقتال.
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ومن أولئك القائلي بالنسخ اإلمام القرطيب فقد قال: "أي: يتصلون هبم، ويدخلون فيما بينهم باجلوار 

لوا قومًا بينهم وبَي َمن بيَنكم عهد، فإهنم على عهدهم، مث انتسخت العهود واحللف؛ املعىن فال تقت

، ومل يكن أول من (1)فانتسخ هذا. هذا قول جماهد وابن زيد وغريهم، وهو أصح ما قيل يف معىن اآلية"

-89ذهب إىل هذا املذهب، فقد ذهب الطربي من قبله إىل ذلك حي قال: بعد أن فسر آييت النساء )

  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ"مث نسخ اهلل حكم هذه اآلية واليت بعدها بقوله تعاىل ذكره: (: 90

التوبة: ] َّ  حص مس خس حس جسمخ جخُّإىل قوله  َّ حب جب هئ مئ

5"](2). 

[: 90النساء: ] َّ  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱوقال مكي بن أيب طالب بعد تفسريه 

 ٱُّٱوهذا كله منسوخ بقوله:  "أي: ليس لكم إليهم طريق فتستحلوهنم مبا يف أنفسهم وأمواهلم وذراريهم،

                                                           

 .507، ص6جالجامع ألحكام القرآن، ( القرطيب، 1)
 .26-25، ص9، ججامع البيان في تأويل آي القرآن( الطربي، 2)
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 جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي

 .(1)"َّ متخت حت

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱوقد أطلق على آية براءة 

آية السيف، كما أطلق هذا اللفظ على غريها من  َّ متخت حت جت هب  مب خب

 .(2)اآليات اليت تأمر بقتال املشركي

ملسماة بآية السيف نسخت العهود إذن حبسب ما ذهب إليه كثري من املفسرين أن آية براءة ا

 وعلى إثرها نسخ ما جاءت به اآلية السابقة.

فالسؤال هنا: ما مدى حتقق شروط النسخ يف اآليتي السابقتي؟ وهل حتقق يف النص الناسخ  

 واملنسوخ ما اشرتطه العلماء يف النسخ؟ 

                                                           

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب نظر: ابن عطية، ا. 1411، صالهداية إلى بلوغ النهاية( مكي بن أيب طالب، 1)
 .91-89، ص2، جالعزيز

 .199، ص10، جتفسير المنارضا، رشيد ر  )2)
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وقد حتقق هذا عيي، وذكرنا سابقاً أن أول شروط النسخ أن يكون الناسخ واملنسوخ حكمي شر 

الشرط يف النصيي السابقي، إذ كال النصي آية قرآنية إحدامها تنص على حفظ العهد، واألخرى تنص 

 على قتال الكفار.

، أما الشرط الثاين فهو أن يكون الناسخ متأخرًا عن املنسوخ منفصال عنه، فمن حيث االنفصال

التأخري فإن سورة النساء سبقت سورة التوبة من  فكل نص جاء يف سورة خمتلفة عن األخرى، ومن حيث

، واآلية حمل البحث نزلت (2)وقد بدأ نزوهلا بعد غزوة أحد يف السنة الثالثة (1)حيث النزول، وهي مدنية

يف أعقاب غزوة أحد حبسب الروايات اليت نقلها السيوطي: "عن احلسن أن سراقة بن مالك املدجلي 

اهلل عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حوهلم قال سراقة: بلغين  حدثهم قال: ملا ظهر النيب صلى

أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إىل قومي بين مدجل فأتيته فقلت: أنشدك النعمة، بلغين أنك تريد أن 

تبعث إىل قومي وأنا أريد أن تواعدهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا يف اإلسالم، وإن مل يسلموا مل 

اذهب معه فافعل ))ن تغليب قومك عليهم، فأخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيد خالد، فقال: حيس

                                                           

، حتقيق: مصطفى الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم( ابن شهاب الزهري، حممد بن مسلم بن عبيداهلل بن عبداهلل، 1)
 .93م( ص 2008هـ/ 1429، 1حممود، )دار ابن عفان: القاهرة، ط 

م( 2003هـ/ 1423، 32روق: القاهرة، ط ، )دار الشفي ظالل القرآننظر: سيد قطب، إبراهيم حسي الشاذيل، ا( 2)
 . حيث فصل املسألة تفصيالً مل جتده الباحثة عند غريه.554، ص1ج
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فصاحلهم خالد على أن ال يعينوا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن أسلمت قريش  ((ما يريد

فكان من وصل إليهم كان  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّأسلموا معهم، وأنزل اهلل: 

 .(1)معهم على عهدهم"

فقد جاء يف الرواية ذكر خالد بن الوليد رضي اهلل عنه، وقد أسلم بعد غزوة أحد، كما أن عبارة 

الرواية صرحية يف كوهنا سبب نزول اآلية، ومجيع ما ذكر يربهن أن اآلية نزلت يف هذه الفرتة أي قبل آية 

 سورة التوبة.

كاملة   (3)، وهي آخر سورة نزلت(2)عةأما سورة التوبة فهي مدنية باتفاق، نزلت يف السنة التاس

َعِن البَـرَاِء َرِضَي اللَّه  َعْنه ، قَاَل: " آِخر  س وَرة  نـَزََلْت َكاِمَلًة بـَرَاَءٌة، َوآِخر  س ورَة  نـَزََلْت »حيث جاء فيها: 

 .(4)[«176نساء: َخامتَة  س ورَِة الن َساِء }َيْستَـْفت وَنَك ق ِل اللَّه  يـ ْفِتيك ْم يف الَكالََلِة{ ]ال

                                                           

م( 2013هـ/1434، 1، )دار ابن اجلوزي: القاهرة، طلباب النقول في أسباب النزول السيوطي، جالل الدين،) 1)
 .411ص

. وقسم سيد قطب نزوهلا على ثالث 99-98، ص 10، ج التحرير والتنويرنظر تفصيل ذلك: ابن عاشور، ا( 2)
 .1564، ص في ظالل القرآننظر: سيد قطب، امراحل، 

 .95، ص الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم( ابن شهاب الزهري، 3)
)املكتبة السلفية: القاهرة،  باب حج أيب بكر بالناس يف سنة تسع ، كتاب املغازي،الجامع الصحيح أخرجه البخاري،( 4)

 .(4364، رقم )166، ص 3هـ( ج1400، 1ط
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أما ما يتعلق بالشرط الثالث، وهو التساوي يف القوة، فإن النصي متساويان يف القوة، إذ كالمها 

 آية قرآنية.

إذن قد حتققت شروط النسخ يف النصي السابقي، ولكن هذا ال يعين وقوع النسخ، إذ العلة يف 

 وقوعه هو وجود التعارض، فهل تعارض النصان؟

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينٱُّي دعى نسخه هو قوله تعاىل:  إن النص الذي

 هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حجمث

 [.90النساء: ]

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱأما النص الناسخ فهو قوله تعاىل: 

 [.5]التوبة:  َّ متخت حت جت هب  مب خب حب
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لنسخ ال يكون إال بعد حتقق تضمن ما ينايف وإذا استصحبنا ما قرره العلماء من أن التعويل على ا

اآلخر، فإننا لن جند مثة مقتضى يصرّينا إىل النسخ. ذلك أن األمر بقتال املشركي ال يعد ناقضًا ملبدأ 

 احرتام العهود، فهل األمر بقتال املشركي يفيد صراحة نقض العهود، وعدم معاهدِتم؟

ض العهود، وهلذا السبب حكم كثرٌي من املفسرين إن األمر بقتال املشركي ال يعد حجًة يف نق

 بالنسخ لعدم متكنهم من اجلمع بي األمر بقتال املشركي، والوفاء بالعهود، وإقامتها.

حيث توصل الزركشي إىل  َّخم حمُّولعل هذا اإلشكال يكمن فيما يتعلق مبعىن قوله تعاىل: 

 ورد أمر كل  أن مبعىن املنَسأ، من هي بل: "قال معىن حيل اإلشكال الذي وقع به بعض املفسرين، حيث

 وليس آخر، حكم إىل العلة تلك بانتقال ينتقل مث احلكم، ذلك توجب لعّلة ما وقت يف امتثاله جيب

 .(1)"أبدا امتثاله جيوز ال حىت اإلزالة النسخ إمنا بنسخ،

أمر به  وبه قرر عدم نسخ العهود بآية السيف، فقد قال يف عرض أقسام النسخ: "الثالث: ما

لسبب مث يزول السبب؛ كاألمر حي الضعف والقلة بالصرب وباملغفرة للذين يرجون لقاء اهلل وحنوه من 

عدم إجياب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد وحنوها، مث نسخه إجياب ذلك. وهذا ليس بنسخ 

                                                           

 .42، ص2، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، 1) )
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ألمر بالقتال، إىل أن يقوى فالْـم ـْنَسأ هو ا َّخم حمُّيف احلقيقة؛ وإمنا هو نسء؛ كما قال تعاىل: 

املسلمون، ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على األذى. وهبذا التحقيق تبي ضعف ما هلج 

به كثري من املفسرين يف اآليات اآلمرة بالتخفيف أهنا منسوخة بآية السيف، وليست كذلك بل هي من 

 .(1)املنسأ"

بعودة  -املساملة عند الضعف واملسايفة عند القوةأعين  -مث ختم قائالً: "ويعود هذان احلكمان

 .(2)سببهما، وليس حكم املسايفة ناسخاً حلكم املساملة، بل كٌل منهما جيب امتثاله يف وقته"

 إذن يستنبط مما سبق إمكانية اجلمع بي النصي، حيث إن لكل منهما حالة خاصة يعمل هبا.

نت اآليات املتعلقة باملعاهدين حاالت أخرى وليس األمر متوقفا على الضعف والقوة، بل تضم

 يق ىقُّٱمتكن من إبرام العهود معهم حال القوة بل استمراريتها، ومن تلك اآليات قوله تعاىل: 

 ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

                                                           

  .42، ص2ج، البرهان في علوم القرآن الزركشي،(1) 
 .43، ص2، جاملصدر ذاته الزركشي، 2))
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 مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ وأيضًا  ،َّ ىي ني مي زي ري

 مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم

 .َّيي  ىي

سابقة باستثناء امللتزمي من نقض العهود، وقد يقول قائل إن هذه اآليات فقد صرحت اآليات ال

أيضا قد نسخت بآية السيف، وهذا االعرتاض غري وارد، ألن من شروط النسخ أن يكون النص الناسخ 

منفصالً ومتأخراً عن النص املنسوخ، أما هذان النصان فقد جاءا متتابعي يف سورة واحدة، بل يف مقطع 

 هذا يعد استثناًء ال نسخاً. واحد، و 

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  ثانيا :

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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 يفىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق

 اختلف يف املراد بالقتيل يف املوضع الثالث على قولي:

 .(1)ول: مجاعة ذهبت إىل أن القتيل مؤمن من باب محل املطلق على املقيداأل

 .(2)الثاين: أنه معاهد وهو قول أكثرية املفسرين

، على أن الناسخ هلا مطلع سورة التوبة، أي قوله (3)وقد حكم بنسخ اآلية من املفسرين القرطيب 

 [.1التوبة: ] َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاىل: 

                                                           

ن علم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية م. الشوكاين، 241، ص 10جمفاتيح الغيب، نظر: الرازي، ا( 1)
. 736، ص5، جفي ظالل القرآن. سيد قطب، 319م( ص 2007هـ/ 1428، 4)دار املعرفة: بريوت، ط التفسير

 .162، ص 5، ج التحرير والتنويرابن عاشور، 
الوسيط . الواحدي، علي بن أمحد النيسابوري، 43، ص 9، ججامع البيان في تأويل آي القرآننظر: الطربي، ا( 2)

م( 1994هـ/ 1415، 1، حتقيق: عادل أمحد وآخرون )دار الكتب العلمية: بريوت، طجيدفي تفسير القرآن الم
. رشيد رضا، 461، ص 3، جالبحر المحيط. أبو حيان، 127، ص 2، جالكشاف. الزخمشري، 95، ص 2ج

 ،1)دار الفكر العريب: القاهرة، ط التفسير القرآني للقرآن. اخلطيب، عبدالكرمي، 334، ص5، جتفسير المنار
 .866، ص1م( ج1970هـ/ 1390

 .92، ص 7ج الجامع ألحكام القرآن،( القرطيب، 3)
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النص السابق نسخ العهود، وال ميكن قبول هذا، صحيح أن الرباءة يف مطلع السورة كانت أي أن  

مطلقة فيمن نقض ومل ينقض، إال أن االستثناء حصل يف بقية السورة، بل يف اآليات اليت تبعت هذه 

 اآلية، واستثناء مجاعة من نقض العهود، دليل على إحكام هذه اآليات.

ط للقول بالنسخ، حيث إن هذا اخلالف يزول عند النظر يف سياق اآلية فال منشأ للتعارض املشرو  

 املتمثل يف بقية السورة، وربط اآليات بعضها ببعض. 

أما ابن عاشور فليس من القائلي بنسخ اآلية ألنه يف األصل ال يعد إطالق اآلية دليال على أن 

لقتيل هو املعاهد، فقد حكموا على اآلية بالنسخ، ، لكنه أشار إىل أن القائلي بأن املراد با(1)القتيل معاهد

 وقد نسخت بانتساخ العهود حبسب ما ذهبوا إليه.

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱفإن كان الناسخ قوله تعاىل: 

 [.5]التوبة:  َّ متخت حت جت هب  مب خب

                                                           

 .162، ص5ج، التحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)



 

 297 

ان فقد تبي مما سبق أن هذا النص ال يعد ناسخا، لذلك نكمل بقية اآليات املتعلقة باملعاهدين، وبي

 املنسوخ والناسخ منها.

 سورة األنفال: 

 َّٱهن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جلُّٱقوله تعاىل:  -

 ]األنفال[.

 اختلف املفسرون يف اآلية السابقة، هل هي منسوخة أم حمكمة؟

 مبجموعة من آيات القتال، وهي:  (1)ذهب بعض املفسرين إىل أهنا منسوخة

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱقوله تعاىل:  -

 [.5]التوبة:  َّ متخت حت جت هب  مب

                                                           

، 2، حتقيق: عبداهلل حممود )مؤسسة التاريخ العريب: بريوت، طتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل، ابن سليمان، انظر: ( 1)
، حتقيق: صفوان داوودي، )دار الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي،  .123، ص 2ج م(2002هـ/ 1423

التسهيل لعلوم . ابن جزي، حممد بن أمحد الكليب، 447-446م( ص1995هـ/ 1415، 1القلم: بريوت، ط
 .347، ص1م( ج1995هـ/ 1415، 1)دار الكتب العلمية: بريوت، ط التنزيل
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 َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ُّٱقوله تعاىل:  -

 [.35حممد: ]

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱقوله تعاىل:  -

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث

 [.29التوبة: ] َّ رن  مم ام يل ىل مل

ية : ومن أولئك اإلمام الطربي، فقد نفى أن تكون اآل(1)وقال بإحكامها جمموعة من املفسرين 

 منسوخة من وجهي: 

، حيث قال: "فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل : كون الناسخ ينفي احلكم بالكامل ال جيزئهاألول -

قوله، من أن هذه اآلية منسوخة، فقول ال داللة عليه من كتاب وال سنة وال فطرة عقل. وقد دللنا يف غري 

                                                           

. رشيد 595، ص2، جالكشاف. الزخمشري، 42، ص14، ججامع البيان في تأويل آي القرآننظر: الطربي، )  1)
 .69، ص10، ج، تفسير المناررضا
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ما نفى حكم املنسوخ من كل وجه. فأما ما  موضع من كتابنا هذا وغريه على أن الناسخ ال يكون إال

 .(1)كان خبالف ذلك، فغري كائن  ناسخاً"

: أن كل آية أ ريد هبا قوم معنيون، فإحدامها املراد هبا بين قريظة، واألخرى املراد هبا مشركو الثاني -

، غري ناف  َّ  حب جب هئ مئ  ٱُّٱ، إذ يقول الطربي: "وقول اهلل يف براءة: العرب

، إمنا عين به بنو َّ خل  حل جلُّٱ، ألن قوله: َّ هل مل خل  حل جلُّٱٱله:حكمه  حكَم قو 

قريظة، وكانوا يهوداً أهَل كتاب، وقد أذن اهلل جل ثناؤه للمؤمني بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم احلرَب 

فإمنا عىن به مشركو العرب  َّ  حب جب هئ مئ  ٱُّٱعلى أخذ اجلزية منهم. وأما قوله 

قبول اجلزية منهم. فليس يف إحدى اآليتي نفي حكم األخرى، بل كل  من عبدة األوثان، الذين ال جيوز

 (2)واحدة منهما حمكمة فيما أنزلت فيه"

 وإذا أعملنا داللة السياق سنجد أنه ال مسوغ للقول بالنسخ، وبيان ذلك كاآليت: 

                                                           

 .43-42، ص 14، ججامع البيان في تأويل القرآنالطربي،  )1)
 .املكان نفسه ( الطربي،2)
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 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ُّٱذهب بعض املفسرين إىل أن قوله تعاىل: 

 ممخم حم جم هل مل خل  حل جلُّٱخ [، نس35حممد: ] َّ جئ يي ىي ني مي

 ]األنفال[. َّٱهن من خن حن جن

وإذا حاولنا تطبيق شروط النسخ سنجد أن اآليتي نصان شرعيان، ومتساويتان من حيث املستوى، 

أما من حيث األسبقية، فإن سورة األنفال سبقت سورة حممد من حيث النزول، قال الزركشي: "فأول ما 

، مث آل عمران، مث األحزاب، مث املمتحنة، مث النساء، مث )إذا زلزلت(، : سورة البقرة، مث األنفال(1)نزل فيها

 .(2)مث احلديد، مث حممد"

، أما سورة (3)وفيما نقله ابن عاشور عن ابن إسحاق أن سورة األنفال أنزلت يف أمر بدر بأسرها

ت آية سورة ، وعلى هذا فإن آية سورة األنفال سبق(4)حممد فبحسب الروايات فقد نزلت يف غزوة أحد

 حممد.

                                                           

 ( أي: يف املدينة.1)
 .194، ص1ج البرهان في علوم القرآن،( الزركشي، 2)
 .245، ص9، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 3)
 .528، صلباب النقول في أسباب النزول( السيوطي، 4)
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وتأخر النزول ال يعد مسوغاً للقول بالنسخ، بل ال بد من حتقق التعارض بي النصي حىت حيكم 

 بنسخ أحدمها لآلخر.

 وال تعارض بي اآليتي لألسباب اآلتية: 

أن النهي يف سورة حممد متعلق جبانب املسلمي، أي أن ال يصدر منهم طلب السلم، أما  أوال :

 نفال فإن األمر بقبول السلم إمنا كان لطلبه من جانب الكفار.يف سورة األ

أن النهي عن السلم يف سورة حممد متعلقا مبا سبقه وحلقه من بيان حال املسلمي، فقوله  ثانيا :

تعاىل: )فال ِتنوا(، وأيضا قوله: )أنتم األعلون( إشارة إىل أن طلب السلم يكون للضعفاء، وهذا احلال ال 

 مي، لذلك هناهم اهلل جل وعال عن طلب السلم، واهلل أعلم.يرضى للمسل

 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱمث قيل أيضا أن قوله تعاىل:  -

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث

 مل خل  حل جلُّٱَنسخ [. 29التوبة: ] َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 ]األنفال[. َّٱهن من خن حن جن ممخم حم جم هل
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الثة، حيث نزلت هذه اآلية من سورة التوبة يف ويف هذين النصيي فقد توافرت شروط النسخ الث

 .(1)غزوة تبوك

 ولكن ما وجه التعارض حىت ذهب مجاعة من املفسرين إىل القول بالنسخ؟

، ومل يذكر وجه التعارض، وابن (2)فقد قال بنسخ هذه اآلية بآية القتال من سورة التوبة الواحدي

ية منسوخة بآية القتال يف براءة، ألن مهادنة كّفار العرب جزي الكليب الذي قال: "السلم هنا املهادنة، واآل

 .(3)ال جتوز"

يفهم من قول ابن جزي أن اآلية يف سورة التوبة هنت عن مهادنة كفار العرب، وواضح أن فهمه 

هذا نتيجة ما جاء يف اآلية من أن قبول اجلزية يكون من أهل الكتاب فقط، إذ قال: "نزلت يف أهل 

د والنصارى ومعىن ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر أي: كإميان املوحدين ألهنم ال يؤمنون الكتاب من اليهو 

                                                           

، حتقيق: حممد عبدالسالم )دار الفكر اإلسالمي احلديثة: القاهرة، تفسير اإلمام مجاهد بن جبرجماهد، بن جرب،  )1)
 .367، ص 1م( ج1989هـ/ 1410، 1ط

 .447-446، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي،  )2)
 .347، ص1، جالتسهيل لعلوم التنزيلي، ابن جز  (3)
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بالقرآن وحممد صلى اهلل عليه وسلم وال يقرون بأن أهل اجلنة يأكلون ويشربون، فإذا كان ذلك فإمياهنم 

 .(1)غري إميان من يقر باحلشر وإعادة األرواح وحشر األجساد"

بل من أهل الكتاب فهي غري مقبولة من كفار العرب، وذلك من مفهوم إذن فكون اجلزية تق

 املخالفة حبسب ما قرر الواحدي.

وعلى الرغم من أنه ال يوجد تالزم بي قبول اجلزية من أهل الكتاب وعدم إمكانية تأسيس 

إال اإلسالم  هبذا االجتاه، إي ال يقبل من كفار العرب ذهبوا من (2)املفسرينمعاهدات مع الكفار فإن من 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ٱُّٱٱٱأو السيف لقوله تعاىل:

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث

 [. 29التوبة: ] َّرن  مم ام يل ىل مل

                                                           

 .489، ص 2، جالوسيط في تفسير القرآن المجيد( الواحدي، 1)
، 1، حتقيق: أمحد مصطفى )دار التدمرية: الرياض، طتفسير اإلمام الشافعيالشافعي، حممد بن إدريس املطليب،  )2)

. قال رشيد رضا: 60ص، 10ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  .876-875، ص2م( ج2006ه/ 1427
"ومجهور الفقهاء على أن حكم مجيع الوثنيي حكم مشركي العرب يف أهنم ال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف وقال 

 .352، ص10بعضهم: تقبل منهم اجلزية" رشيد رضا، تفسري املنار، ج
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 سورة التوبة: 

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت

 ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل

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

 جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت

 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن
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 يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

 جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين  ىن نن من زن

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث

 خل  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص

  خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل

 .َّٱيي  ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من
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ندما بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر الصديق نزلت هذه اآليات يف السنة التاسعة، ع

، مث أتبعه بعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ليقرأ على الناس مطلع سورة (1)رضي اهلل عنه ليحج بالناس

ن أبا هريرة رضي اهلل عنه قال: "بعثين أبو بكر يف تلك احلجة أ»: التوبة، فقد جاء يف صحيح البخاري

النحر يؤذنون مبىن أن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان. قال محيد يف مؤذني بعثهم يوم 

بن عبد الرمحن: مث أردف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعلي بن أيب طالب وأمره أن يؤذن برباءة. قال 

يطوف بالبيت أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر يف أهل مىن برباءة، وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال 

 .(2)«عريان

 وقد ذهب املفسرون مذهبي يف تفسري هذه اآليات:

 األول: لم يحكم بكونها ناسخة أو منسوخة.

                                                           

، 1الكتب العلمية: بريوت، ط )دار دالئل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة( البيهقي، أمحد بن احلسي، 1)
 .293، ص5م( ج1988هـ/ 1408

 جه ين ىن من خن حن جنٱُّ كتاب تفسري القرآن، باب  صحيح،الجامع ال ( أخرجه البخاري،2)
 (.4655، رقم )234، ص 3، ج َّٱمي خي حي جي يه  ىه مه
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ومن هؤالء اإلمام الطربي، حيث نفى أن تكون ناسخة لغريها، وقد أشار إىل هذين الرأيي من 

 حيث كوهنا ناسخة أو منسوخة.

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّففي قوله تعاىل: 

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

، قال الطربي: "واختلف يف حكم هذه اآلية، هل هو منسوخ أو هو غري منسوخ؟ َّ  خص حص مس خس

 .(1)فقال بعضهم: هو غري منسوخ. وقال آخرون: هو منسوخ"

 [.٤حممد: ] َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱمن حيث كوهنا منسوخة فإن الناسخ هلا قوله تعاىل:  -

 [.٤حممد: ]ٱَّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱإهنا نسخت قوله تعاىل: ومن حيث كوهنا ناسخة، ف -

مث قال الطربي: "والصواب من القول يف ذلك عندي، قول من قال: ليس ذلك مبنسوخ. وقد 

دللنا على أن معىن النسخ، هو نفي حكم قد كان ثبت حبكم آخر غريه، ومل تصح حجة بوجوب حكم 

قتلهم على اخذ الفداء، وال على وجه املن عليهم. فإذا  اهلل يف املشركي بالقتل بكل حال، مث نسخه برتك

                                                           

 . 348، ص11ج جامع البيان في تأويل آي القرآن،الطربي، ( 1)
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كان ذلك كذلك، وكان الفداء واملن والقتل مل يزل من حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم من 

كان معلوما أن معىن اآلية: فاقتلوا املشركي حيث وجدمتوهم،   -وذلك من يوم بدر –أول حرب حارهبم 

 .(1)الفداء واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صح ما قلنا يف ذلك دون غريه" وخذوهم للقتل أو املن أو

ومقاربة رشيد رضا هي عي مقاربة الطربي من حيث عدم كون هذه اآليات ناسخة أو منسوخة، 

 .(2)حيث يرى أن ما جيري عليها هو املنسأ ال النسخ، وقد نقل قول الزركشي الذي بيناه يف أول املبحث

 قرر أن فيها آيات ناسخة، وآيات منسوخة.الثاني: من 

 خئ حئ جئ ييُّٱالذي قرر أن قوله تعاىل: ابن جزي الكلبيومن هذا الفريق 

 حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ

ناسخ لكل موادعة، حيث قال:  َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج

                                                           

 .349، ص11، جآي القرآنجامع البيان عن تأويل ( الطربي، 1)
 .199، ص10، جتفسير المنارنظر: رشيد رضا، ا( 2)
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ناسخة لكل موادعة يف القرآن وقيل أهنا نسخت أيضا فإما  َّ حب جب هئ مئُّ"

 . (1)فداء، وقيل بل نسختها هي فيجوز املن والفداء" منا بعد وإما

أيضا قرر نسخ هذه اآلية ملا جاء من األمر بالصرب على املشركي واإلعراض عنهم، والشوكاني 

 .(2)فقد قال: "وهذه اآلية نسخت كل آية فيها ذكر اإلعراض عن املشركي والصرب على أذاهم"

كون القرآن يزخر بآيات تأمر بالصفح والعفو والسلم   وهذا ما يقودنا إىل السؤال اجلوهري: هل

 يقتضي معارضة اآليات اآلمرة بقتال املشركي؟ 

اجلواب أنه ال تعارض بي األمرين، ألن اجلهة منفكة على حسب تعبري علماء املنطق، وبيان 

لواقع أهنما ليسا ذلك أن التعارض ال يتصور بي هذين الصنفي من اآليات إال إذا كانا مجيعاً مطلقي وا

كذلك، إذ كل صنف من هذه اآليات له سياقه احلايل، فآيات السلم والصفح ليست على إطالقها يف 

 كل زمان ومكان وكذلك الشأن يف آيات القتال.

                                                           

 .352، ص 1ج التسهيل لعلوم التنزيل،( ابن جزي، 1)
 .557، ص فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير( الشوكاين، 2)
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فالصفح واإلعراض عن املشركي إمنا كان يف بداية الدعوة عندما كان املسلمي يف حال ضعف وال قدرة  -

 مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني ُّٱكي قال تعاىل: لديهم ملواجهة املشر 

 [.109البقرة: ] َّ جت  هب

أيضا أنه كان بعد ذلك ملن ال يعتدي على املسلمي وال يلحق األذى هبم، وهذا مفهوم من آيات القتال  -

 اليت استثنت من ال يعتدي على املسلمي وال يقاتلهم.

 [.199 األعراف:] َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱفمثال قوله تعاىل:  -

، وقال الطربي مرجحاً إن املراد منها اإلعراض عن املشركي: "وأوىل هذه (1)فإن سورة األعراف مكية 

األقوال بالصواب قول من قال: معناه: خذ العفو من أخالق الناس واترك الغلظة عليهم. وقال: أمر بذلك 

 .(2)نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املشركي"

 أما آيات القتال:

                                                           

 .193، ص 1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  )1)
 .642، ص 10، جمع البيان في تأويل آي القرآنجا( الطربي، 2)
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فإهنا مل تعم مجيع املشركي بل استثنت أهل العهود، وهم الذين ال يقاتلون املسلمي، وال يظاهرون  -

 عليهم، كاآليات اليت يف مطلع سورة براءة.

وقد جاءت بعض اآليات بقتال من يقاتل، فهي إذن دالة على عدم قتال الكاف عن قتال   -

 حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱاملسلمي، كقوله تعاىل: 

 [. 190البقرة: ] َّ  مل خل

أما اآليات املنسوخة اليت يف سورة براءة، فقد قال بذلك ابن عاشور عندما قرر نسخ حرمة األشهر 

 .(1)احلرم

 سورة الممتحنة:  

إن سورة املمتحنة نزلت لواقعة حدثت أثناء استعداد املسلمي لفتح مكة، عندما أرسل حاطب بن 

. وهي ال تتضمن احلديث عن املعاهدين، إال أن فيها آيتي (2)اباً إىل أهل مكةأيب بلتعة رضي اهلل عنه كت

                                                           

 .231، 226( وقد مت الرد على هذا القول يف ص 1)
 .308ص  أسباب نزول القرآن،الواحدي،  )2)
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تصف حاالً ينطبق على املعاهدين، ويؤيد ما بيناه من شروط إمكانية إبرام العهود مع املشركي، وقد قيل 

 بنسخ هاتي اآليتي أيضا.

ا قبل فتح مكة، أي بي السنة سورة املمتحنة مدنية، منها آيات نزلت بعد صلح احلديبية، ونزل أوهل

 .(1)السادسة والثامنة

 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱواآليتان مها:  

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

 [.9 – 8 ]املمتحنة: َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن

أتتين أمي راغبة  عن أمساء بنت أيب بكر قالت: (2)وقد قيل يف نزول اآلية األوىل: "أخرج البخاري

 ىب نب مب زب رب يئُّٱ فأنزل اهلل فيها: «نعم»فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم أأصلها قال: 

 .(3)"َّ زت رت يب

                                                           

 .131-130، ص 28، جالتحرير والتنويرنظر ذلك مفصال عند ابن عاشور، ا( 1)
 (.5978، رقم )88، ص4ملشرك، ج، كتاب األدب، باب صلة الوالد اجامع الصحيحال ( أخرجه البخاري،2)
 .545، صلباب النقول في أسباب النزول( السيوطي، 3)



 

 313 

مع ما جاء بعدها  (1)وقد قيل بنسخ هذه اآلية أيضا لتعارضها من وجهة نظر بعض املفسرين

 مباشرة، أو يف آيات أخرى من األمر بالقتال.

شروط النسخ من حيث كوهنا نصًا شرعيًا متقدماً، لكن هل حتقق يتحقق يف هذه اآلية بعض 

 التعارض فعال يف هذه اآلية؟

الواقع أن هذه اآلية حتديدًا ال ميكن أن تكون منسوخة، فقد تبعها مباشرة بيان الصنف الذي 

هلل جيب مقاتلته، وهذا استثناء وال ميكن أن يكون نسخا لعدم انفصال النصي عن بعضهما، فقد بي ا

جل وعال الفريق الذي للمسلمي برهم والتعامل معهم وهم مل يقاتلوا املسلمي ومل يسهموا بإخراجهم من 

ديارهم، مث ذكر مباشرًة صفات من جيب قتاهلم والذين هم على العكس من هؤالء، فهم الذين يقاتلون 

 املسلمي وخيرجوهنم من ديارهم، بل ويظاهرون على اخراجهم.

                                                           

 ". َّحب جب هئ مئُّٱ-قال مقاتل يف تفسريه يف هذه اآلية: "مث نسخت براءة هاتي اآليتي  )1)
-وبنسخ آية براءة هلذه اآلية قال ابن عطية: "وهذا. 302، ص4، جتفسير مقاتل بن سليمانمقاتل بن سليمان، 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ والذي يف سورة املمتحنة من قوله تعاىل -91ريد به آية النساء: ي
منسوخ مبا يف سورة براءة، قاله قتادة  َّىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت

 .91، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  وابن زيد وغريمها".
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أن هذه اآلية ليست خمصوصة بالنسب والقرابة ملا قيل يف سبب نزوهلا، بل أهنا تعم  باإلضافة إىل

 مجيع من كانت هذه صفته.

وقد رد الطربي على الرأي القائل بالتخصيص، وكذلك النسخ، فقد قال: "وأوىل األقوال يف ذلك 

لدين من مجيع أصناف امللل بالصواب قول من قال: ع ىن بذلك: ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف ا

 زت رت يب ىب نبُّواألديان، أن تربوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. إن اهلل عز وجل عمَّ بقوله: 

مجيع من كان ذلك صفته، فلم خَيْص ص به بعضا دون بعض. وال معىن لقول  َّ يت ىت  نت مت

أو ممن ال قرابة بينه وبينه من قال: ذلك منسوخ. ألن برَّ املؤمن من أهل احلرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، 

غري حمرم وال منهي عنه، إذا مل يكن يف ذلك داللة له أو ألهل احلرب على عورة ألهل  –وال نسب 

 .   (1)اإلسالم، أو تقوية هلم بكراع أو سالح"

هبذا نكون أهنينا مناقشة آيات املعاهدين يف ضوء آلية النسخ، لننتقل بعد ذلك ملناقشتها يف ضوء 

 لة السياق.آلية دال

                                                           

 .574، ص22، جالقرآن جامع البيان في تأويل آي( الطربي، 1)
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 المطلب الثاني: آيات المعاهدين في ضوء آلية داللة السياق: 

تعد داللة السياق إحدى أهم اآلليات اليت ال يصح منهجيًا جتاوزها عند السعي لفهم آيات 

القرآن الكرمي، فالسياق يتضمن دالالت حتكم النص القرآين عن اخلروج عما أريد به؛ لذلك كان البد 

املعاهدين وفق هذه اآللية، لربط اآليات بعضها ببعض دون اخلروج هبا عن سياقها من دراسة آيات 

 وسياق سورها اليت وردت فيها، وكذلك واألهم السياق القرآين، فالقرآن يفسر بعضه بعضا.

 سورة النساء: 

 نت مت زت  رت يب ٱُّٱمن اآليات املتعلقة باملعاهدين يف سورة النساء قوله تعاىل:  -

  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل

 هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حجمث

 [.90 – 89النساء: ]
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 نصت هذه اآلية على حكمي:  

ر؛ مقاتلة من مل يهاجر يف سبيل اهلل واملراد هبم هنا هم املنافقون، وقد وصفهم اهلل بالكف األول:

 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ٱُّٱوذلك ملا جاء قبلها من ذكرهم يف قوله تعاىل: 

 [.88النساء: ] َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

 ري ٰى ين ُّٱعدم مقاتلة معاهدين املعاهدين الذين جاء ذكرهم يف قوله تعاىل:  الثاني:

 .َّ يي ىي ني مي زي

ها على حدة، سينجم عن إن اقتطعت هذه اآليات من سياقها، وأصبح ينظر لكل من 

ذلك إشكاالت يصعب حلها، وهذا ما وقع به بعض من خاض هذا اجملال دون النظر يف القواعد 

 واألصول اليت حتكم النصوص القرآنية وحتيد هبا عن الفهم اخلاطئ.

أما ربط بعضها ببعض، وتفسريها حبسب املواضع اليت وردت فيها فإنه يوصل إىل الفهم  

ن السابقان يعمل هبما كل على حسب حال املقابل، ففي حال املنافقي الذين وصفهم الصحيح، واحلكما
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اهلل بالكفار لعدم هجرِتم فهؤالء ال ينصرون وال يتخذون أولياء وللمسلمي قتاهلم، إال أن هذا القتال ال 

 ميكن إذ حتقق شرطان: 

ملسلمي عهد قوله تعاىل: يف حال كانوا معاهدي املعاهدين، أي بينهم وبي من عاهد ا األول:

 .َّٱيي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّ

 مخ  جخ مح جح مجُّحال اعتزاهلم قتال املسلمي، وذلك لقوله تعاىل:  الثاني:

 .َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

وهبذا ثبت هلؤالء املعاهدين ما هلم من حق يف عدم مقاتلتهم حال اعتزاهلم قتال املسلمي، وثبت 

 الل عدم التجاوز على معاهديهم.هلم أيضا حق احملافظة على عهدهم من خ

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  -

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
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 ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث

 َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئُّاختلف املفسرون هل املقتول يف قوله تعاىل 

من أم معاهد، واحتكم بعض املفسرين إىل السياق العام الذي جاءت ألجله اآلية، وهو قتل املؤمن مؤ 

 .فذهبوا إىل أن املقتول يف هذا املوضع مؤمن ال معاهد

إال أن ما تراه الباحثة أن القتيل يف هذا املوضع معاهد وليس املراد به املؤمن، وذلك لإلطالق 

قييد وقع يف احلالة األوىل والثانية، أما الثالثة فال، وهذا حيتمل أن يكون الذي سيق به النص، حيث إن الت

 املعاهد كاملؤمن يف حفظ دمه، باإلضافة إىل ما جاء يف آيات أخرى تتضمن حفظ دمائهم وعدم مقاتلتهم.

 سورة األنفال: 

 تضمنت سورة األنفال مقطعين جاء فيهما ذكر المعاهدين، وما يتعلق بهم من أحكام:

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّقوله تعاىل: لمقطع األول: ا -

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت
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 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

 هت  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي نيمي

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض

 ىل مل خل  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك

 [.62-55]األنفال:  َّٱمن خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل

 حتدث املقطع األول عن فئتي: 

 : ناقضو العهود، وهم الذين مساهم البحث املعاهدين غري امللتزمي.األولى

فهؤالء نقضوا العهد مرات عدة، وقد وصفوا يف هذه اآلية بأهنم قوم ال يلتزمون؛ لذلك أمر اهلل 

 هبم يف حرب، أن جيعلهم عربة ملن بعهدهم من خالل هزميتهم واإلطاحة هبم.  تعاىل نبيه بأنه حال ظفر

 : املشكوك هبم، وهم حبسب تسمية البحث املعاهدين غري املأموني.الثانية
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هؤالء تلوح منهم بوادر اخليانة، وألن هلم عهودًا مع املسلمي فيجب يف هذه احلالة نبذ العهد 

زوال العهد، فنبذ العهد يف حال أراد املسلمون قتاهلم واجب؛ ملا ذيلت إليهم وعندها للمسلمي قتاهلم ل

إشارة إىل أن اخليانة ال جيوز أن تكون من جانب املسلمي،  َّ  خئ حئ جئ يي ىيُّبه اآلية 

 لذلك هنى اهلل عنها.

شى غدرهم،  مث أمر اهلل تعاىل بإعداد القوة ملواجهة العدو، وهذا اإلعداد ال يكون خاصا ملن خي 

كذلك للخائني والناقضي، فقد جاء بعد ذكر ناقضي العهود مسألة قتاهلم وتشريدهم، والقتال ال بل  

 يكون إال يف وجود القوة واالستعداد.

أيضا إعداد القوة ليس مرتبطا بالقتال فهو أيضا إلخافة العدو وحتقيق توازن يف القوى مما ميك ن 

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّمن ردع العدو فقد قال تعاىل: 

  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس

 .َّٱلك خك حك جك مق حق مف
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وهذه الفئة األخرية هلا حق املساحمة حبسب حلاق اآلية، أي قبول السلم منهم عند طلبه لقوله 

 ىل مل خل  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جلُّتعاىل: 

وما يؤكد ذلك طمئنت اهلل  َّٱمن خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل

 مي بأن يتوكل عليه وال خيشى هؤالء إن أرادوا خيانته، فالنصر من عنده جل وعال.جل وعال نبيه الكر 

أما الفئة األوىل واليت نقضت العهد فليس هلا هذا احلق يف طلب السلم، ألن القتال أصبح يف 

 لك اكُّحقهم واجب بعد نقضهم املتكرر، حيث دل سياق اآليات على ذلك، فقد قال تعاىل: 

 حىت يكونوا عربًة ملن حوهلم. ٱَّ مم ام يل ىل  مل يك ىك مك

 مفردات المقطع: 

فاملراد بالتقوى يف هذا السياق املتعلق بالعهود هو االلتزام،  َّٱىق يف ىفُّقوله تعاىل: 

آل عمران: ] َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصخصٱُّٱٱومثل ذلك جند قوله تعاىل

يف سورة التوبة قوله تعاىل:  فبعد أن ذكر الوفاء بالعهد ذيلت اآلية بالتقوى، ومن ذلك أيضا ما جاء[، 76
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 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ

 مل خل ٱُّٱوقوله تعاىل: [، 4التوبة: ] َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن

 جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

فبعد استثناء من مل ينقضوا [، 7التوبة: ] َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه

، ويف اآلية األخرى بعد أن أمر اهلل تعاىل باالستقامة العهود وهم املعاهدون امللتزمون ختمت اآلية بالتقوى

للمستقيمي يف عهودهم ختم اآلية بذكر التقوى، مما يشري إىل أن التقوى يف هذا السياق املتعلق بالعهود 

 متيزت مبعىن جديد وهو االلتزام بالعهود.

 يب ىب نب مب  زب ربُّقوله تعاىل:  المقطع الثاني: -

 لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك مك
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 خت حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي

 [.73 – 72:األنفال] َّجح مج حج مث  هت مت

 ربُّنص هذا املقطع على أن الوالية تكون لفئة واحدة وهم املهاجرون واألنصار لقوله تعاىل: 

 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب

 ا حق النصرة واملعاونة.فهؤالء إذن مجاعة واحدة هل َّيثىث نث مث

 أما من مل يهاجروا فهؤالء النصرة هلم مشروطة بشرطي:

 األول: أن يستنصروا يف الدين، وهنا على املسلمي نصرِتم.

 الثاين: أال يكون على قوم بينهم وبي املسلمي ميثاق، ويف هذه احلالة ال نصرة هلم.

ملسلمي بعضهم أولياء بعض حبسب مفهوم مث ختم املقطع بأن الكافرين بعضهم أولياء بعض، وا

 املخالفة من هذه اآلية.

 .َّجح مج حج مث  هت مت خت حت جتُّمث قال تعاىل: 

 حيتمل قوله تعاىل العودة إىل أمرين: 
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 نصرة املسلمي يف الدين. -1

 احملافظة على ميثاق املعاهدين. -2

مع الكافرين واملسلمي فيكون املعىن: أنه أال تفعلوا املنهج الذي مت تقريره فيما سبق يف التعامل 

 فإنه سيتولد عنه فساد كبري.

 سورة التوبة:

جاء ذكر املعاهدين يف مطلع السورة حيث نصت على املعاهدين امللتزمي، وغري امللتزمي وجمموعة 

 من األحكام املتعلقة هبم، يف قوله تعاىل: 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت

 ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل
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 جت هب  مب خب حب جب هئ مئ   خئ حئ جئ يي ىي

 جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت

 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن

 يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 نث مث زث رث يتىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

 جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين  ىن نن من زن

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
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 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث

 خل  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص

  خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من

 نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ

 .َّىت

 سرد األحكام حبسب ورودها يف اآليات: 

 احلكم األول: الرباءة من عهود املشركي.

 احلكم الثاين: إمهال املشركي أربعة أشهر، وهم على أربعة أحوال:

 من ليس لديه عهد. -أ

 هر.من لديه عهد أقل من أربعة أش -ب
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 من لديه عهد أكثر من أربعة أشهر. -ج

 من لديه عهد غري معي املدة. -د

 احلكم الثالث: استثناء املعاهدين امللتزمي الذين توافر فيهم شرطان:

 عدم نقض العهد. -

 عدم املظاهرة على املسلمي. -

 هلم. احلكم الرابع: قتال املشركي حال العثور عليهم عند انسالخ األشهر احلرم، وأسرهم والرتصد

 احلكم اخلامس: استثناء آخر للمستقيمي على العهود.

احلكم السادس: قتال ناقضي العهود، والطاعني يف الدين اإلسالمي، والذين خيرجون املسلمي 

 من ديارهم.

إن األحكام السابقة متعلقة بنوعي من املعاهدين، امللتزمي وغري امللتزمي، وهذه األحكام البد 

سياقها الذي وردت فيه ال أن تقتطع منه، فتناول اآلية وحدها خيل بالنظام الذي سيقت من دراستها يف 

 ألجله، مما يؤدي إىل إلغاء حكم آخر متعلق هبا.
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لذلك سردت األحكام السابقة حسب جميئها يف السورة، لنتوصل إىل أن املعاهدين الذين تربأ اهلل 

عهودهم هم املعاهدون غري امللتزمي؛ وذلك ألهنم نقضوا ورسوله منهم وجاء األمر للمسلمي بالرباءة من 

 لك اك يق ىقُّالعهود، وظاهروا على املسلمي، وهذا من مفهوم املخالفة الذي يف قوله تعاىل: 

 زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك

، ألن االستثناء احلاصل كان لسببي عدم النقض وعدم املظاهرة، إذن سبب َّىي ني مي

 العهد واملظاهرة على املسلمي. الرباءة هو نقض

 خئ  حئ جئُّوهذا ما مت تأكيده عندما أمر اهلل بقتال ناكثي العهود يف قوله تعاىل: 

 حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج

 .َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص

 فاآليات تنص على العلل اليت ينتقض هبا العهد، وهي:
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ملسلمي، والطعن يف الدين، وإخراج املسلمي من ديارهم، ونقص أي من املظاهرة على قتال ا

 شروط العهد املتفق عليها.

إذن فإن املعاهدين الذين مل يقدموا على شيء مما سبق، والذين التزموا بعهودهم مع املسلمي، 

وا مستقيمي مع ال جتري الرباءة عليهم، فقد استثنوا منها اللتزامهم، وحق هلم االستمرار فيها ما دام

 املسلمي، وهذا ما نصت عليه اآليات اآلتية:

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ  -

 .َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّ -

 .َّيي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن

 حئ جئ ييُّإذن فاألمر بقتال املشركي عند انسالخ األشهر احلرم يف قوله تعاىل: 

 مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ   خئ
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ال يشمل املعاهدين امللتزمي، بل   َّحص مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج حج

 أريد به من نقض العهود.

 مفردات المقطع: 

 يف مطلع سورة التوبة ذكر لفظ التوبة مرتي:التوبة: 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييُّيف قوله تعاىل:  -

 نث مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 .َّ  يف ىف يث ىث

 حب جب هئ مئ   خئ حئ جئ يي ُّقوله تعاىل: ويف  -

 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب

 .َّ  خص حص مس خس حس جسمخ



 

 331 

 .(1)وفسرها العلماء يف املوضعي بأهنا التوبة عن الشرك والدخول يف اإلسالم

وهذا التفسري يتوافق مع املوضع الثاين فقد ترتب على التوبة إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وال ميكن 

 التوبة غري ترك الشرك والدخول يف اإلسالم. أن يراد هبذه

أما التوبة يف املوضع األول فقد جاءت بعد ذكر الرباءة من عهود غري امللتزمي، وورودها  

يف سياق العهود، وباألخص بعد ذكر الناقضي مث استثناء امللتزمي، أال حتتمل التوبة هبذا السياق أن 

 د.  يكون املراد هبا التوبة عن نقض العهو 

حيث إن تفسري التوبة يف املوضعي مبعىن الدخول يف اإلسالم حيتم على مجيع املشركي  

 الدخول يف اإلسالم، وذلك يعين أن ال عهود مع املشركي، واهلل أعلم.

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ ذكرت هذه اللفظة يف قوله تعاىل:فاسقون: 

 .َّٱمب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ

                                                           

الهداية إلى . مكي بن أيب طالب، 343، 340، ص11، ججامع البيان في تأويل آي القرآنظر: الطربي، ان( 1)
. ابن عطية، 454، 453، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الواحدي، 2929، 2925، ص ةنهايبلوغ ال

 .7،8، ص3، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
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ألصفهاين: "فسق فالن: خرج عن حجر الشرع،.. وهو أعم من ومعىن الفسق: قال الراغب ا

الكفر. والفسق يقع بالقليل ومن الذنوب وبالكثري،.. وأكثر ما يقال الفاسق ملن التزم حكم الشرع وأقر 

به، مث أخل جبميع أحكامه أو بعضه، وإذا قيل للكافر األصلي: فاسق، فألنه أخل حبكم ما ألزمه به 

 . (1)ة"العقل واقتضته الفطر 

 زب  ربُّولكون الفسق ورد يف سياق نقض العهود فيحتمل أن يراد بـ قوله تعاىل: 

 ناقضون للعهود عن طريق خروجهم على ما التزموا به. َّٱمب

 .(5)، والقرطيب(4)، والواحدي(3)، ومكي بن أيب طالب(2)وقد قال هبذا الطربي

 سورة الممتحنة: 

                                                           

 .482، صمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين، ( 1)
 .359، ص11، ججامع البيان في تأويل آي القرآن( الطربي، 2)
 .2938، صالهداية إلى بلوغ النهاية( مكي بن أيب طالب، 3)
 .455، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيز( الواحدي، 4)
 .120، ص10ج الجامع ألحكام القرآن،القرطيب،  )5)
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 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱقوله تعاىل: 

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث

 [.9 – 8املمتحنة: ] َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن

هاتان اآليتان يكمل بعضهما بعضاً، وال ميكن النظر إلحدامها مبعزل من األخرى، إذ أن اآلية 

لت من قتال األوىل كان عدم النهي عن بر الكفار واإلقساط إليهم قائما على نوع معاملتهم اليت خ

 املسلمي وإخراجهم من ديارهم.

يف حي أن اآلية الثانية نصت على أن السبب يف قتال الكفار هو ما يصدر منهم من أذى يلحق 

 باملسلمي وهو قتال املسلمي وإخراجهم من ديارهم، بل واملظاهرة أيضا على ذلك. 

 مفردات المقطع: 

ويف هذا املوضع أريد به الصدق من باب أنه من اخلري التوسع يف فعل اخلري"، " يراد بالربالبر: 

 .(1)حبسب رأي الراغب األصفهاين

                                                           

 .70، صمفردات ألفاظ القرآنراغب األصفهاين، ( ال1)
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 وسياق اآلية حيتمل املعنيي، الصدق معهم يف املعاملة، وكذلك معاملتهم باخلري لكوهنم مساملي.

جاء يف معناه: "القسط هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة، ... والقسط: هو أن اإلقساط: 

 .(1)سط غريه، وذلك جور، واإلقساط: أن يعطي قسط غريه، وذلك إنصاف"يأخذ ق

بعد بيان معىن القسط، حيتمل أن يراد به هنا هو اعطائهم حقوقهم اليت هلم، وحيتمل أن يكون 

 .(2)املعىن أن يعطوهم ماالً على وجه الصلة

، واآلن نستخلص مما وبذلك نكون انتهينا من دراسة اآليات يف ضوء آلييت النسخ وداللة السياق

 . (3)سبق الرؤية القرآنية للمعاهدين بأنواعهم

 أواًل: املعاهدون امللتزمون: 

أمر القرآن حبفظ عهودهم، وعدم مقاتلتهم وعدم االعتداء على حلفائهم، ما داموا حمافظي عليها 

ن ديارهم، واملظاهرة من خالل عدم مقاتلة املسلمي، والطعن يف الدين اإلسالمي، وعدم إخراج املسلمي م

 عليهم.

                                                           

 .511، صمفردات ألفاظ القرآن( الراغب األصفهاين، 1)
 .409، ص20، جالجامع ألحكام القرآن( كما قال القرطيب، 2)
 أي: حبسب فهم الباحثة. )3)
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 وجاء هذا االستنباط بعد بيان إحكام اآليات املتعلقة هبم ودراستها يف سياقاِتا.

 ثانياً: املعاهدون غري امللتزمي:  

 نصت اآليات على قتاهلم، والرتقب هلم؛ ألهنم نقضوا العهود من خالل: 

 االعتداء على املسلمي وحلفائهم. -

 مي.الطعن يف الدين اإلسال -

 إخراج املسلمي من ديارهم. -

 املظاهرة على املسلمي. -

 ثالثا: املعاهدون غري املأموني: 

هؤالء حبسب العهود اليت بينهم وبي املسلمي ليس للمسلمي االعتداء عليهم، لكن يف حال 

بأن ظهرت منهم بوادر اخليانة يكون خمرج املسلمي من هذا احلرج هو نبذ العهد إليهم، إي إعالمهم 

العهد الذي بينهم وبي املسلمي مت إلغاءه من جانب املسلمي، حيث سيرتتب عليه حذر الفريقي 

 واحتمالية القتال.
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ولكن هلؤالء فرصة يف الرجوع وهو طلب السلم، وعند هذا الطلب أمر اهلل املسلمي بقبوله وإن 

 حصل غدر منهم فيما بعد فاهلل تعاىل وكيلهم وناصرهم.
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لثاني: مقارنة بين مدى التزام القرطبي وابن عاشور في اعتبار آلية المبحث ا

 النسخ.

بي البحث يف الفصل السابق مكانة آلية النسخ عند كل من القرطيب وابن عاشور، وهنا يبي 

 مدى التزامهم مبنهجهم باإلضافة إىل مدى توافق مقاربتهم مع الرؤية القرآنية.

 بي بمنهجه المعتمد في آلية النسخ.المطلب األول: مدى التزام القرط

قد نظم القرطيب آلية النسخ، فقد تطرق إىل املسائل املتعلقة بالنسخ، وما يهم هنا تعريفه وشروطه 

وطرق معرفته، باإلضافة إىل مجلة من القواعد اليت صرح هبا من خالل تفسريه آليات املعاهدين، فنلخص 

 أوالً الشروط والقواعد على النحو اآليت: 

 الشروط: 

 .شرعيي ح كمي واملنسوخ الناسخ يكون أن -1

 . املنسوخ عن الناسخ تأخر -2
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 باآليتي العمل أمكن فإذا: "قوله من الشرط هذا ويفهم النصي، بي اجلمع إمكان عدم -3

 .(1)"بالنسخ للقول معىن فال

 القواعد: 

مجلة من القواعد، يستخلص من بعض الشروط، وما أقره القرطيب يف تفسريه مما يتعلق بالنسخ 

 كاآليت:

 عدم إمكان اجلمع بي اآليتي يعد مسوغاً للقول بالنسخ. -1

 .(2)"بالنسخ للقول معىن فال باآليتي العمل أمكن وقد قرر هذه القاعدة عندما قال: "فإذا

 ما مل يرد يف النص دليل على النسخ فال نسخ. -2

 ما اللفظ يف يكون أن" ، حيث قال:أما هذه القاعدة فقد ذكرها يف تعداده لطرق معرفة النسخ

 . (3)عليه" يدل

 تعارض نص جزئي مع نص كلي ال يعد نسخاً. -3

                                                           

 .247، ص19، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 املكان نفسه. القرطيب، )2)
 .307، ص2، جاملصدر ذاته( القرطيب، 3)
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 ختصيص العام وتقييد املطلق ال يعد نسخاً. -4

، ألن (1)التخصيص  من العموم ي وِهم أنه نسخ، وليس بهوهذه القاعدة هي مضمون قوله: "

موم لشيء ما، مث أخرج ذلك الشيء  عن العموم، املخ صََّص مل يتناوله العموم قط، ولو ثبَت تناول الع

 .(3)، مث قال: "واملتقد مون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا وجمازا"(2)لكان نسخا ال ختصيصا"

ويستفاد من قول القرطيب هنا أن النسخ يكون يف حال قوبل العام بالعام: أي كال النصي عام 

 ر خاصاً ال عاماً حينها يكون من قبيل التخصيص. الناسخ واملنسوخ، أما إن كان النص املتأخ

بعد أن استحضرنا ما قرره القرطيب من شروط وقواعد تقوم عليها آلية النسخ، نستعرض اآلن 

 مدى التزام القرطيب مبا قرره سابقا عند تفسريه آيات املعاهدين من خالل اعتبار النسخ.

                                                           

 (  أي وليس به نسخ.1)
 .305، ص2، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  ( 2)
  القرطيب، املكان نفسه. )3)
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 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّقوله تعاىل:  .1

 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ

 [.90النساء: ]  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

صرح القرطيب بنسخ هذه اآلية عندما قال: "املعىن فال تقتلوا قومًا بينهم وبَي َمن بينكم وبيَنهم 

 .(1)"ثم انتسخت العهود فانتسخ هذاعهٌد، فإهنم وغريهم على عهدهم، 

ما توصل إليه، كذلك مل يلتزم القرطيب فيما اشرتطه،  مل يدلل القرطيب ما سبق بدليل يبي صحة

 وال فيما قرره من قواعد من النواحي اآلتية: 

مل يذكر القرطيب اآلية الناسخة هلذا النص، واليت يستلزم منها معرفة وجه التعارض للحكم بالنسخ، 

 .(2)"بالنسخ للقول معىن فال باآليتي العمل أمكن "فإذاوهذا ما قرره عندما قال: 

مل يأت القرطيب بنص صريح يفيد النسخ، حيث أقر كما بينا سابقًا أن من طرق معرفة  -

 النسخ أن يدل النص نفسه على النسخ، فأين دليل النسخ يف النص السابق.

                                                           

 .507، ص6، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 املكان نفسه. القرطيب، )2)
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إذن القرطيب يف هذا املوضع مل يلتزم باملنهج الذي قرره يف مبحث النسخ على األقل فيما هو 

 مقرر يف تفسريه.

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّىل: قوله تعا .2

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب

 [: النساء] َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث

أقر القرطيب بإحكام اآلية عندما صرح بوجوب دية املعاهد املقتول خطًأ والكفارة أيضا، حي 

هذا يف الذمي واملعاَهد ي قتل خطأً،  َّٱزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئُّقال: "قوله تعاىل: 

فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعيب  والنََّخعي والشافعي. واختاره الطربي؛ قال: ألن اهلل سبحانه 
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 وتعاىل َأهبمه ومل يقل: وهو مؤمن كما قال يف القتيل من املؤمني ومن أهل احلرب. وإطالقه ما قـ ي د قبل  

 .(1)يدل  على أنه خالفه"

وقد ذكر أقواال لبعض العلماء ممن خالفوا ما ذهب إليه، فمنهم من حيمل املطلق على املقيد أي 

أن املراد باملقتول مؤمنًا ال معاهداً، ومنهم ومن جيعلها خاصًة مبشركي العرب، ويقول أهنا منسوخة بقوله 

 . (2) ]التوبة[ َّ  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱتعاىل: 

وإطالقه ما قـ ي د قبل  يدل  على وواضح جداً اعتبار السياق يف فيما أقر به القرطيب، حي قال: "

 .(3)ه"أنه خالف

لكن هذا احلكم ينتفي ألنتفاء العهود اليت حكم عليها القرطيب بالنسخ. وحيث إن القرطيب مل 

ملنسوخ فهو إذًا مل يلتزم مبا قرره يدعم ما ذهب إليه بالنصوص الناسخة أو حمل التعارض بي الناسخ وا

 سابقاً من شروط وقواعد. 

                                                           

 .27، ص 7، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .28-27، ص 7ته، ج القرطيب، املصدر ذا )2)
 .27، ص 7القرطيب، املصدر ذاته، ج  )3)
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 َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل ٱُّٱ .3

 [.61]األنفال: 

بعد أن ناقش القرطيب ما قيل يف هذه اآلية، واالختالف يف الناسخ هلا، قرر القرطيب إحكام اآلية، 

 صلى اهلل عليه وسلم. وذلك بعد استشهاده بعدد من املصاحلات اليت متت يف عهد النيب

وهذا يعين أن القرطيب مل ير تعارضا بي هذه اآلية واآليات اليت قيل إهنا ناسخة هلا، ومناقشته 

هلذه املسألة وعرض األقوال املشرية إىل اآليات الناسخة، دليل على التزام القرطيب مبا قرره من شروط، 

 ومضمون ما تضمنته طرق معرفة النسخ.

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱقوله تعاىل:  .4

 [.2التوبة: ] َّ ىي مي خي

نقل القرطيب قواًل واحدا أشار إىل نسخ اآلية وهو قول ابن عباس رضي اهلل عنهما، ولكنه كما 

بينا سابقا مل يعط اعتباراً هلذا القول، حيث ناقش املسألة وأقر بإحكامها عندما قرر تضمنها جواز قطع 
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واملشركي، والذي يشمل حالتي إما انتهاء العهد، وإما خوف الغدر العهد الذي كان بي املسلمي 

 فالنبذ.

وملا كان قول ابن عباس خاليًا مما يدل على النسخ، أو اآلية الناسخة، مل يناقشه القرطيب لعدم 

 توفر املعطيات الالزمة ملناقشة املسألة والتوصل إىل احلكم.

ب حتققها قبل الذهاب إىل النسخ، وعندما مل تتحقق وهذا ما ذكره القرطيب عندما حدد شروطاً جي

 هذه املعطيات رجح القرطيب إحكام اآلية.

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱقال تعاىل:  .5

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

لك أورد القرطيب األقوال اليت عدت هذه اآلية منسوخة واليت تضمنت اآليات الناسخة هلا، وكذ

اليت اعتربِتا حمكمة، وقد اختار القرطيب القول باإلحكام نظرا ملا قرره من قواعد جاءت متفقة مع ما ذهب 

 إليه.
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 ".بالنسخ للقول معىن فال باآليتي العمل أمكن فإذا فقد اعتمد القرطيب يف حكمه على قوله: "

يتان حمكمتان. وهو الصحيح؛ وقد بي القرطيب كيف مت اجلمع بي هاتي اآليتي عندما قال: "اآل

ألن الـَمنَّ والقتَل والِفداء مل يـََزْل من حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم من أول حرب حارهبم، 

 .(1)وهو يوم بدر كما سبق"

وقد نقل قول النحاس اآليت: "وهذا على أن اآليتي حمكمتان معمول هبما"، مث علق قائاًل: "وهو 

خ إمنا يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل باآليتي فال معىن للقول بالنسخ، إذ قول حسن؛ الن النس

التعب د، إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان األسر؛ جاز القتل واالسرتقاق واملفاداة والـمّن جيوز أن يقع 

 .(2)د"على ما فيه صالح للمسلمي. وهذا القول يروى عن أهل املدينة والشافعي وأيب عبي

نسخت قوله  َّ حب جب هئ مئُّٱذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية 

 َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ٱُّٱتعاىل 

 [.190البقرة: ]

                                                           

 .110، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .247، ص19ج ،املصدر ذاته القرطيب، )2)
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وقال بإحكامها ابن عباس رضي اهلل عنهما وعمر بن عبد العزيز وجماهد، وقال القرطيب: "أي: 

 .(1)تل النساِء والص بياِن والر هبان وشبههم"قاتلوا الذين هم حبالةِ من يقاتلونكم، وال تعتدوا يف ق

إذن لعدم وجود التعارض بي اآليتي وحيث انتفى هذا الشرط رجح القرطيب إحكام اآلية، مما 

 يدل على التزامه مبا أقره من شروط وقواعد.

لم مث قيل يف الظقرر القرطيب نسخ حرمة األشهر احلرم بعدما رجح الرأي القائل بذلك إذ قال: " 

؛ قاله قَتادة ثم نسخ بإباحة القتال في جميع الشهورقوالن: أحدمها: ال تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، 

وعطاء واخلرساين والزهري وسفيان الثوري. وقال ابن جريج: َحلف باهلل عطاء بن  أيب رباح أنه ما حيل 

؛ ألن والصحيح األولها، وما نسخت. للناس أن يغزوا يف احَلَرم وال يف األشهر احلرم إال أن يقاتَلوا في

 .(2)النيب صلى اهلل عليه وسلم غزى هوازن حبني وثقيفا بالطائف، وحاصرهم يف شوال وبعض ذي القعدة"

 يلحظ عدم التزام القرطيب مبنهجه من حيث: 

                                                           

 .238، ص3، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
 .198، ص10، جاملصدر ذاته القرطيب، )2)
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مل يأت مبا يفيد تضمن النص نفسه ما يدل على نسخ حرمة األشهر احلرم، وهذا خمالف  -1

 يب يف طرق معرفة النسخ.ملا قرره القرط

مل يأت بالنص الناسخ، ليعرف حاله من حيث التقدم والتأخر، أال يشرتط أن يكون  -2

 الناسخ متأخرًا عن املنسوخ.

 أيضا عدم تعيي النص الناسخ منع من تتحقق شرط التعارض الذي قرره القرطيب. -3

 ىم  ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قوله تعاىل: .6

 [.73التوبة: ] َّ من خن حن جنيم

القرطيب أن هذه اآلية ناسخة ملا كان من عفو وصلح وصفح، إذ قال: "وهذه اآلية  قررلقد 

 .(1)كل شيء من العفو والص ْلح والصَّفح"  نسخت

 كذلك فيما أقره القرطيب هنا أخل مبا قرره من قواعد واليت تبناها يف ثنايا تفسريه لآليات.

                                                           

 .301، ص10ج ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
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عاجلة املسألة، إن كان النص غري معي إن وجود النص الناسخ أحد العوامل اليت تقوم عليه م

 فكيف ينتج احلكم وهناك نقص يف املعطيات؟

إذ يلزم للحكم على اآلية بالنسخ العجز عن إمكانية اجلمع بينها وبي اآليات اليت تأمر بالصلح 

 والعفو، هل حتقق ذلك ليقر القرطيب بنسخ اآلية.

 ل بأحد الشروط اليت أقرها مسبقاً.مل يأت القرطيب بشيء من ذلك، وهذا ما يعين أنه أخ

 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ .7

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٱٱ يق  ىق يف ىف يث ىثنث

 [.9-8املمتحنة: ] َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من

يف هذه اآلية الظاهر هو ترجيح القرطيب إحكامها، فقد نقل قول أكثر أهل التأويل الذين أقروا 

 يف ىف يث ىثنث مث زث رث يتُّث قرر بعد ذلك أن املراد من قوله تعاىل بإحكام اآلية، حي

 هو إعطائهم من األموال على وجه الصلة، وهذا دليل ترجيحه قول أكثر أهل التأويل. َّىق
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ورمبا يرجع ترجيح القرطيب إىل قوة ما استدل به القائلون باإلحكام وهو أن أمساء بنت أيب بكر 

 عليه وسلم: هل َتِصل  أمَّها حي قِدمت عليها مشركة؟ قال: "نعم".   رضي اهلل عنه سألت النيب صلى اهلل 

 حق مف خف حف جف ٱُّٱٱأيضا فقد رجح القرطيب فيما سبق إحكام قوله تعاىل

اليت تتضمن النهي عن قتال  [190البقرة: ] َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق

 من ال يقاتل.
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 النسخ. المطلب الثاني: مدى التزام ابن عاشور بمنهجه المقرر في

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱأشار ابن عاشور آللية النسخ عند تفسريه لقوله تعاىل:  

باختصار حيث [ 106البقرة: ] َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم

تضمن كتابه حاشية التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح ما يتعلق بالنسخ من حيث الشروط 

من القواعد اليت قررها عند تفسريه آيات املعاهدين، لذلك نستحضر  وطرق املعرفة، هذا باإلضافة إىل مجلة

 يف هذا املطلب ما عينه ابن عاشور من شروط وقواعد.

 بالنسبة للشروط، هي كاآلتي: 

 أن يكون الناسخ واملنسوخ حكميي شرعيي. -1

أي تأخر الناسخ عن املنسوخ، وقد نص على هذا الشرط عندما قال: "ال ، شرط الرتاخي -2

د على ما اخرتناه أوال إال بذكر شرط الرتاخي وليس ذلك مبهم ألنه شرط النسخ ال جزء من ماهيته يزي

 .(1)ومفهومه"

                                                           

 .71، ص 2ج حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح،( ابن عاشور، 1)
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أن يكون الناسخ أقوى من املنسوخ أو مساويًا له، يقول ابن عاشور: "ألنا نشرتط يف  -3

 .(1)الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى"

 .(2)قال ابن عاشور: "ألن من شرط النسخ التنايف"يشرتط ابن عاشور شرط التنايف، فقد  -4

 أما طرق المعرفة فهي: 

داللة النص على النسخ، يعرب عن ذلك ابن عاشور بقوله: "يعرف النسخ بالنص على  -1

 .(3)"َّ ين ىن  نن من ٱُّٱالرفع، قوله تعاىل: 

 تعذر اجلمع، حينما يكون أحد النصي مناقضًا أو مضاداً لنص  آخر، قال ابن عاشور: -2

، مثاله "قوله (4)"على ثبوت النقيض أو الضد أي مع تعذر اجلمع"يعرف النسخ بالنص على الرفع أو 

 .(5)مع أن األمر من صدر اإلسالم على اشرتاط وصف اإلسالم يف الشاهد" َّ ىك مك لك اك ٱُّٱتعاىل: 

                                                           

 .80، ص 2، جحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح( ابن عاشور، 1)
 .81، ص 2املرجع السابق، جابن عاشور،  )2)
 .91، ص 2، جاملرجع السابقابن عاشور،  )3)
 .املكان نفسه ابن عاشور، )4)
 ابن عاشور، املكان نفسه. )5)
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داللة النص على التأخري، حيث قال ابن عاشور: "ومثال النص على التأخري، قول جابر  -3

 .(2)"(1) «كان آخر األمرين من فعله صلى اهلل عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار»اهلل عنه:  رضي

معرفة النسخ عن طريق التاريخ، قال ابن عاشور: "ومثال تأخر الَسنة أن يقال إن آية منع  -4

ومثال  الكافر من دخول املسجد احلرام نسخت دخول مثامة األعرايب، ألهنا متأخرة إذ كانت سنة تسع،

 .(3)رواية من مات قبل رواية احلكم األخري"

 وما قرره من قواعد، على النحو اآلتي: 

 ختصيص العام وتقييد املطلق ال يعد نسخاً. .1

 إذا وقع تعارض بي نصي فاملرتاخي منهما ناسخ لألول. .2

 ال نسخ عند إمكان اجلمع بي النصي. .3

                                                           

ه( كتاب 1417، 2)مكتبة املعارف: الرياض، ط ،النسائي سننأخرجه النسائي، أمحد بن شعيب بن علي،  )1)
(. صححه األلباين. ابن بلبان، علي الفارسي، 185، رقم )38 -37، باب ترك الوضوء مما غريت النار، صالطهارة

م( 1993ه/ 1414، 2قيق: شعيب األرنؤوط )مؤسسة الرسالة: بريوت، ط، حتصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
كتاب الطهارة، باب ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر يف صناعة العلم أنه ناسخ ألمره صلى اهلل عليه وسلم بالوضوء من 

(. قال: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح خال موسى بن 1134، رقم )417-416، ص3حلوم اإلبل، ج
 الرملي وهو ثقه، وعبداهلل: هو ابن املبارك.سهل 

 .91، ص 2، جحاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيحابن عاشور،  )2)
 املكان نفسه. ي نظر: ابن عاشور، )3)
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 قش اآلن مدى التزامه هبذا املنهج.بعد استعراض منهج ابن عاشور يف آلية النسخ، ينا

 َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱ (1

 [.61األنفال: ]

، أو مبينة جمملة، َّحل ُّٱجعل ابن عاشور آيات سورة براءة خمصصة للعموم الذي يف ضمري 

 .َّهئ مئُّٱوليست منسوخة بقوله تعاىل 

ري على مشركي ذلك الزمان مث فضل اجلمع بي اآليتي إلمكانية ذلك إذ ال تعارض، حيث ال تس

 إمنا فيما بعدهم ويف اجملوس وأهل الكتاب.

 مئُّٱمث صرح أهنا نسخت بآيات السيف، وقد نفى سابقا أن تكون منسوخة بقوله تعاىل 

 .َّهئ

قرر ابن عاشور فيما سبق أن آية املساملة حمكمة استنادا إىل القاعدة اليت اعتمدها واليت هي 

لكنه خالف ما ذهب إليه عندما قرر بعد ذلك نسخ املهادنة   يعد نسخاً،ختصيص العام وبيان اجململ ال

 بآيات السيف، فالتخصيص ال يعد نسخا وذلك منطوق ما قرره سابقاً.
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إذا وقع تعارض بين نصين وخالف ابن عاشور قاعدة أخرى اعتمدها يف ثنايا تفسريه هي "

 .(1)"فالمتراخي منهما ناسخ لألول

اجلمع بي اآليتي كما تبي سابقاً، فما هو وجه التعارض الذي أدى به إىل فقد أشار إىل إمكان 

 اآلية؟ نسخ

إن ابن عاشور يف بادئ األمر نسخ ما يتعلق بقبول السلم من مشركي العرب، مث صرح أن أمرهم   

 قد مضى، وأنه يقبل فيمن بعدهم حبسب حاجة املسلمي. 

 ، فإن ذلك حيتمل أحد أمرين:فعندما يعود ابن عاشور للقول بنسخ اآلية 

األول: أنه يريد بالنسخ ما هو متعلق مبشركي العرب الذين انقضى أمرهم، وعليه فإن اآلية ال 

 تشمل كل مشرك.

الثاين: أنه يريد بالنسخ ما هو متعلق بكل مشرك، وهنا خالف ابن عاشور املنهج الذي قرره، من 

 حيث:

                                                           

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تأصيلية ( ينظر: النعيم، 1)
 .150، ص تطبيقية
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 م وآيات السيف.مل يبي وجه التعارض بي آية قبول السل -

 عند حصول التعارض أين النص املرتاخي حىت يعده ناسخاً للمتقدم. -

مل يستدل بآية من آيات السيف حىت يشري إىل موضع النسخ الذي نصت عليه آيات  -

 السيف.

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ (2

 [.2التوبة: ] َّ ىي مي

أرض اهلل دون خوف، مث صرح بنسخ يرى ابن عاشور أن هذه اآلية هي تأمي املشركي للسري يف 

 حرمة األشهر احلرم، واليت هي هذه املهلة اليت تضمنتها هذه اآلية.

ومجيع أحكامه اليت أطلقها بنسخ حرمة األشهر احلرم مل يذكر عليها نصاً يفيد نسخها، فقد كان 

 يذكر احلكم أثناء تفسريه آليات أخرى مثل:
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 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ -

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ -

 [.4 – 1التوبة: ] َّىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن

 وذكرنا فيما سبق أن رأيه السابق حيتمل أمرين:

 انتفاء حرمة األشهر احلرم، مبعىن جواز القتال فيها وإن مل يعتِد العدو. األول: -

الذي كان للمشركي املعاهدين وغري املعاهدين، ألهنا مرحلة  انتهاء مدة التأمي الثاني: -

 زمنية وقد انتهت. 

يتعارض االحتمال األول مع قوله: "واملراد على هذا تأكيد حكم األمن يف هذه األشهر، أي ال 

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱيعتدي أحد على آخر بالقتال كقوله تعاىل: 
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ملعاملة املسلمي مع املشركي فيكون هذا تأكيد ملنطوق وإمنا يستقيم هذا املعىن بالنسبة  َّ ُّ َّ

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱوملفهوم قوله  َّ ىن من خن حن جن ُّٱقوله 

 ىث نث  مث زث ٱُّٱوقوله  َّ جييه ىه مه جه  ين ٱُّٱوهي مقيدة بقوله  َّ

ولذلك ال يشكل األمر  َّ يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث

القعدة ألهنم ابتدأوا بقتال املسلمي قبل دخول مبقاتلة الرسول عليه الصالة والسالم هوازن أياما من ذي 

األشهر احلرم، فاستمرت احلرب إىل أن دخلوا يف شهر ذي القعدة، وما كان ليكف القتال عند مشارفة 

 .(1)هزمية املشركي وهم بدأوهم أول مرة"

اء واضح من عبارة ابن عاشور أن خرق التأمي الذي تفرضه حرمة األشهر احلرم كان نتيجة ابتد

 املشركي باالعتداء على املسلمي.

كذلك يتضمن قوله السابق أن ال تعارض بي اآليات اليت تناوهلا يف قوله األول، وما دام اجلمع 

 بي تلك اآليات ممكناً والعمل هبا معاً، فال معىن للحكم عليها بالنسخ.

                                                           

 . 186، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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ة قد انتهى بانقراض مث يؤيد االحتمال األول بقوله: "وعلى هذا احململ يكون حكم هذه اآلي

  .  (1)املشركي من بالد العرب بعد سنة الوفود"

أما هذا القول، فهل انتهى املشركون حقاً؟، وهل مثة نص من تلك النصوص يفيد النسخ صراحة؟ 

وحيث إن ابن عاشور مل يأت مبا أقره سابقاً جند أن حكم ابن عاشور بنسخ اآلية ال يكون منسجماً مع 

 شأن النسخ. منهجه املقرر يف

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ (3

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

حكم ابن عاشور بنسخ آيات املعاهدة واملوادعة مستدال هبذه اآلية، مستثنيا ما خصصته آيات 

 القرآن األخرى والسنة النبوية.

                                                           

 .186، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
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ختصيص العموم وتبيي اجململ ال يعد كيف يقال بالنسخ والتخصيص معاً، وهو املقرر لقاعدة أن 

نسخاً، فقوله حبسب القاعدة يستدعي العمل باآلية إلمكانية مشول املخصصي، فإن عدت ناسخة كيف 

 ميكن العمل هبا؟

وقد نص على حالة من هذه احلاالت املستثناة أال وهي استقامة العدو على عهده، وذلك عندما 

 مه جه  ين ٱُّٱبقوله مقيدة  َّ هئ مئ  خئ حئ جئ ييُّٱقوله قال: "

 .(1)"َّ جييه ىه

إذن ال ميكن إطالق حكم النسخ على هذه اآلية، وهبذا يكون ابن عاشور خالف ما قرره، 

 باإلضافة إىل أنه مل يبي وجه التعارض، ومل يأت بنص يدل على النسخ.

  

                                                           

 .186، ص 10، جالتحرير والتنوير ،ابن عاشور )1)
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المبحث الثالث: مقارنة بين مدى التزام القرطبي وابن عاشور في اعتبار 

 ق.آلية داللة السيا

بعد أن تبي مدى اعتبار القرطيب وابن عاشور آللية داللة السياق، يدرس هذا املبحث مدى 

التزامهما مبا قرراه، هذا وإن مل يأصل كال منهما داللة السياق من حيث تعريفها وشروطها، فإنه من خالل 

 تفسريمها ميكن استنباط بعض القواعد اليت حتكم داللة السياق. 

 مدى التزام القرطبي بمنهجه المقرر في داللة السياق.المطلب األول:  

تضمن تفسري القرطيب آليات املعاهدين عبارات تدل على اعتبار السياق، حيث ميكن أن تصاغ 

 جلملة من القواعد اآلتية: 

 مراعاة نظم الكالم، واالتصال مبا قبل وما بعد. -1

 األخذ بظاهر ألفاظ القرآن أوىل من العدول عنه. -2

القرطيب أيضا قاعدة: "إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به  وقد راعى

 .(1)عنهما، إال بدليل جيب التسليم له"

                                                           

 .125، صقواعد الترجيح عند المفسرين( احلريب، 1)
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 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّقوله تعاىل:  .1

 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ

 [.90النساء: ]  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

عاة نظم الكالم واالتصال مبا قبل ، عي الفئة املراد هبا يف هذه بناء على ما قرره القرطيب من مرا

 اآلية وهم املنافقون، وهذا يعد التزام منه مبا قرره.

 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حيٱُّٱوذلك باعتبار ما سبق اآلية من قوله تعاىل

 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رثيت ىت

 .[89 -88النساء:] َّ  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل

هو أمر  َّ ىف يث  ىث نث مث زثُّٱوعندما قرر القرطيب أن املراد من قوله تعاىل

اهلل بالرباءة منهم ذكر ما يعادل هذه اآلية يف النهي عن موالة من مل يهاجر وهو ما جاء يف سورة األنفال 
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راعى القرطيب السياق  ، وهبذا فقد [72األنفال: ] َّ اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱقوله تعاىل 

 القرآين من حيث ربط اآليات ذات املوضوع الواحد ببعضها البعض. 

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  .2

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث

يب أن املراد بالقتيل يف املوضع الثالث من هذه اآلية هو املعاهد، وذلك ملراعاته ألفاظ أقر القرط

القرآن وعباراته وما يظهر منها، حيث إن القرآن قيد وأطلق فال بد من اعتبار هذا التقييد واإلطالق، 

 ويلحظ من تفسريه هذا التزامه مبنهجه. 
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 َّرن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱقوله تعاىل:  .3

 [.57نفال: األ]

عائٌد إىل غري أهل احلرب، كان ذلك  َّ مم ام ُّعندما قرر القرطيب أن قوله تعاىل 

دلت على أن املراد من الذكرى  َّيل ىلُّلفاظ األخرى اليت تضمنتها اآلية، فقوله تعاىل: العتبار األ

الرسول صلى اهلل هنا العضة والعربة ملن يأيت بعد هؤالء، ال أن املراد من الذكرى تذكر أهل احلرب توعد 

 عليه وسلم إياهم.

 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱقوله تعاىل:  .4

 [.58األنفال: ] َّ مئ  خئ

يرى القرطيب أن هذه اآلية نزلت يف بين قريظة، إال أن حكمها سار  فيمن بعدهم النقضاء أمرهم، 

 ىل  مل يكُّلقوله تعاىل  وهذا كان نقٌل عن ابن عطية بعد مراعاته ظاهر ألفاظ القرآن، فقد قال هبذا

 وعدم ورود قول آخر يرجح أن هذا القول ما اختاره القرطيب، نظرا ملناسبته السياق.، َّ يل
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 [.60األنفال: ] َّ مص خص حص مس خس حس ُّٱ قوله تعاىل: .5

كان استنكار القرطيب ملا قيل يف املراد باإلعداء اآلخرين بناء على ما جاء بعدها يف قوله تعاىل: 

فاألقوال السابقة خالفت ذلك يف حي اهتم القرطيب ملراعاة  ،َّ جعمظ حط مض خض  حض جضُّ

 ذلك.

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ .6

 حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس

إن اعتبار األلفاظ اليت يتضمنها السياق أثر يف ترجيح القرطيب الرأي القائل بإحكام اآلية، حيث 

أعطى معىن لآلية ميكن من القول  َّ خبُّ أن قوله تعاىل حكم بعض املفسرين بنسخها، إال

بإحكامها، وهذا ما عمل به القرطيب عندما أقر بعدم النسخ، فقد التزم القرطيب مبنهجه الذي يقوم على 

 مراعاة نظم الكالم، وما يرد يف اآلية من ألفاظ وعبارات.
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 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل:  .7

  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن

 [.7التوبة: ] َّ يي

 يف قوله تعاىل: التزم القرطيب مبنهجه عند تفسريه هذه اآلية، حيث ربط بي هذه اآلية وما قبلها

 نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ

، فكان استثناء املعاهدين مبنيا على عدم نقضهم [4التوبة: ] َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن

فقد قال: "أي: نهجه من حيث مراعاة وجه النظم واالتصال بي اآليات، العهد ونكثه، وهو هبذا يعمل مب

 . (1)ليس العهد إال هلؤالء الذين مل ينقضوا ومل ينكثوا"

 مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ .8

 [.8التوبة: ] َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ

                                                           

 .118، ص10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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آلية وحبسب دل على التزام القرطيب مبنهجه قوله: "أراد هاهنا"، حيث أنه بىن قوله على املراد من ا

 موضوعها والذي هو املعاهدات، فجاء معىن فاسقي ناقضون للعهد حبسب رأي القرطيب.

كان ما سبق ذكٌر للمواضع اليت اعترب القرطيب فيها السياق، وكان ملتزما مبنهجه من حيث مراعاة 

يت مل يعترب القرطيب سياق اآلية والنص، ومشل أيضا السياق القرآين، أما ما سيأيت ذكره اآلن هي املواضع ال

 السياق حينما فسرها، حيث قرر أقواال، ورجح أقواال دون مراعاة السياق.

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ٱُّٱقوله تعاىل:  -

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت

 حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ

 [.73 – 72األنفال: ] َّ

 : (1)األربعة أقوال اآلتية َّحت جتُّنقل القرطيب يف مرجع الضمري يف قوله تعاىل: 

                                                           

 .87، ص10، جألحكام القرآن الجامعالقرطيب،  )1)
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عودة الضمري على املوارثة والتزامها، مبعىن "إال ترتكوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله  .1

 .(1)ابن زيد"

ا إن عودة الضمري على التناص ر واملعاونة واملؤازرة واتصال األيدي؛ ابن جريج وغريه. "وهذ .2

 .(2)مل ي فعل تقع الفتنة عنه عن قريب، فهو آَكد  من األّول"

 زي  ري ٰى ينُّعودة الضمري على حفظ العهد وامليثاق الذي تضمنه قوله تعاىل:  .3

 .(3)، "وهذا إن مل ي فعل فهو الفتنة نفس ها"َّىيني مي

 .(4)عودة الضمري على نصرة املسلمي املستنصرين يف الدين، "وهو معىن القول الثاين"   .4

 ويستخلص من تلك األقوال وتعليق القرطيب عليها، أن الضمري يرجع إىل أحد قولي: 

 نصرة املسلمي املستنصرين يف الدين. -

 حفظ العهد وامليثاق.  -

                                                           

 .87، ص10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، (1) 
 .88-87، ص10( القرطيب، املصدر ذاته، ج2)
 .88، ص10( القرطيب، املصدر ذاته، ج3)
 ( القرطيب، املكان نفسه.4)
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مل يرجح القرطيب أحد القولي، ولكن فيما سبق بي القرطيب أن حفظ العهد وامليثاق أوىل من نصرة 

ته اآلية عندما قال: "إال أن يستنصروكم على قوم  كفار  بينكم وبينهم املسلمي يف الدين حبسب ما تضمن

 .(1)ميثاٌق فال تنصروهم عليهم، وال تنقضوا العهد حىت تَِتمَّ م دته"

 فالظاهر أن القرطيب مع القول الثاين، وهو حفظ العهد وامليثاق. 

ن بعضهم لبعض، للتوصل ولكن يلحظ يف احتماالت مرجع الضمري، أنه ميكن إضافة والية الكافري

من خالل مفهوم املخالفة إىل أن والية املسلمي بعضهم لبعض، حيث إن عبارة )والكافرين بعضهم أولياء 

 إليه. َّحت جتُّٱٱبعض( أقرب مذكور يف السياق فيحتمل عودة الضمري يف قوله تعاىل 

كل ما سبق، مبعىن أنه ومل يذكر القرطيب دليال فيما رجحه، ومن هنا فقد حيتمل عودة الضمري إىل  

 أال تفعلوا ما سبق تقريره من منهج يف التعامل مع املسلمي والكافرين فإنه يتولد عن ذلك فساد كبري.

  

                                                           

 .87، ص10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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 المفردات: 

يف هذا السياق يف قول القرطيب: "أي: حمنة، باحلرب وما اجْنزَّ معها من الغارات واجَلالء بالفتنة املراد 

 .(1)واألسر"

يف سياق العهود ثالث مرات، مرة يف سورة )يتقون والمتقين(  :التقوىكلمة   ورد اشتقاقان من

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱاألنفال يف قوله تعاىل: 

 يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱومرتي يف سورة التوبة يف قوله تعاىل: [، 56األنفال: ] َّيق

 ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقوله تعاىل: [، 4التوبة: ] َّىي

  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن

 [.7التوبة: ] َّيي

                                                           

 .89ص ،10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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 .(1)فسر القرطيب عبارة ال يتقون اليت يف سورة األنفال بقوله: "أي: ال خيافون االنتقام"

 أما يف سورة التوبة فلم يتطرق القرطيب لبيان املراد بالتقوى يف املوضعي.

تقوى عدم مراعاته سياق اآليات، فاحلديث هنا عن العهود فيلحظ من تفسريه األول ملعىن ال

وااللتزام هبا، ومن مث ال يتبي للباحثة عالقة "خوف االنتقام" اليت فسر هبا القرطيب "ال يتقون" بالسياق 

 الظاهر. 

إذ يلحظ من اآليتي اللتي يف سورة التوبة أن املراد بالتقوى هنا االلتزام بالعهد، فقد سيقت بعد 

 ديث عن العهود وعن امللتزمي هبا. احل

 مض خض حض جض مصخصُّٱويدعم تفسري التقوى بااللتزام بالعهد يف سياق العهود قوله تعاىل: 

 [.76آل عمران: ] َّ جغ مع جع مظ حط

 حيث تضمنت هذه اآلية ربط الوفاء بالعهد بالتقوى.

 

                                                           

 .120، ص10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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 بالتوبة:املراد 

 وردت التوبة يف موضعي من سورة براءة: 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱوله تعاىل: املوضع األول: ق -

 زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 [.3التوبة: ] َّ  يف ىف يث ىث نث مث

أي: أنفع لكم  َّ يبىب نب مبُّأي: عن الشرك  َّزب ربُّ"فسرها القرطيب بقوله: 

 .(1)أي: عن اإلميان" َّٱزت رتُّ

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱاملوضع الثاين: قوله تعاىل:  -

 مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ

                                                           

 .107، ص10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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أي: من  َّمث هت ُّٱويف هذا املوضع أيضا فسر التوبة مبعىن ترك الشرك فقد قال: "قوله تعاىل: 

 .(1)الشرك"

فسر القرطيب التوبة برتك الشرك والدخول يف اإلسالم يف املوضعي، وهذا التفسري يستقيم مع املوضع 

ة إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وال ميكن أن يراد هبذه التوبة غري ترك الشرك والدخول الثاين فقد ترتب على التوب

 يف اإلسالم.

أما التوبة يف املوضع األول فقد وردت يف سياق العهود، فبعد أن أعلن اهلل الرباءة من عهود 

نقصهم شيء من املشركي، منحهم خيار التوبة، مث استثىن املشركي امللتزمي بعهودهم من حيث عدم 

العهود وعدم مظاهرِتم على املسلمي، هبذا السياق أال حتتمل التوبة هنا أن يكون املراد هبا التوبة عن 

نقض العهود. حيث إن تفسري التوبة يف املوضعي مبعىن الدخول يف اإلسالم حيتم على مجيع املشركي 

  الدخول يف اإلسالم، وذلك يعين أنه ال عهود مع املشركي. 

                                                           

 .112، ص10، جالجامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
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 المطلب الثاني: مدى التزام ابن عاشور بمنهجه المقرر في داللة السياق.

بي البحث يف املطلب األخري من الفصل السابق املواضع اليت استند ابن عاشور إىل السياق يف 

 تفسريها، وقد تضمنت تلك املواضع مجلة من القواعد املعتمدة عند املفسرين، واليت منها: 

 .(1)تفريقها"يف السياق الواحد أوىل من  "توحيد مرجع الضمائر -

"محل معاين كالم اهلل على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أوىل من اخلروج  -

 .(2)به عن ذلك"

"إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عنهما إال بدليل جيب  -

 .(3)التسليم له"

ميكن من خالهلا صيغ قاعدة اعتمدها ابن عاشور يف أكثر من وتضمنت املواضع األخرى عبارات 

 موضع، وهي: 

 موضوع النص مقدم على غريه. -

                                                           

 .613، قواعد الترجيح عند المفسريناحلريب،  )1)
 .121احلريب، املرجع السابق،  )2)
 احلريب، املكان نفسه. )3)
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حيث يأيت هذا املطلب يف بيان مدى التزام ابن عاشور مبا قرره يف اعتبار السياق، وبيان املواضع 

اللة السياق من أثر يف اليت مل يلتزم هبا ابن عاشور بالسياق عن تفسريه آليات املعاهدين، وذلك ملا لد

 تعيي األحكام وتغيريها.

 املواضع اليت التزم ابن عاشور مبنهجه عند تفسريها: 

 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله تعاىل  -

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 ىث نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب

 [.92النساء: ] َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث

قرر ابن عاشور أن القتيل يف املوضع الثالث يراد به القتيل املؤمن، وذلك نظرا ملا تبنته اآلية يف 

 أوهلا، وهو هنا التزم مبراعاة موضوع اآلية الذي جاءت ألجله.
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 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱٱيف تعيي املراد هبم يف قوله تعاىل -

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

التزم ابن عاشور [، 57 – 55األنفال: ] َّ رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

مبا سار عليه من ربط اآليات بعضها ببعض يف سياق السورة، والسياق القرآين، فاستنادا إىل قوله تعاىل 

 جئ ُّٱوإىل قوله تعاىل  َّ ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتُّ

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

الفريق هم بنو قريظة واملنافقون من بعض قبائل  بي أن هذه [12التوبة: ] َّ  جح مج حج مث

 املشركي.

كذلك عندما قرر ابن عاشور تكرر فعل النقض منهم كان مستدال مبا جاء بعدها، فقوله تعاىل 

دل على وقوع احلرب وهذا إشارة إىل نقضهم العهد الذي سيؤدي إىل وقوع  َّ ىك مك لك اك ُّٱ
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ذه اآلية ما لتزمه يف غريها من اآليات من مراعاة سياق اآلية احلرب بينهم، وابن عاشور هنج يف تفسريه هل

 يف سباقها وحلاقها.

ومن األمثلة على مراعاة ابن عاشور سياق اآلية استنتاجه وجوب عدم اخليانة من جاين املسلمي 

 حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱوذلك لتذييل الذي يف قوله تعاىل 

 [.58األنفال: ] َّ مئ  خئ

واعد املعتمدة عند املفسرين قاعدة "توحيد مرجع الضمائر يف السياق الواحد أوىل ومن الق -

 .(1)تفريقها"من 

 حم جم هل مل خل  حل جلُّ، وقد اعتمدها ابن عاشور يف قوله تعاىل  -

حيث مجع بي األقوال لتوحيد مرجع الضمري وعدم [، 61األنفال: ] َّ  هن من خن حن جن ممخم

 ركي وأهل الكتاب. تفريقه، فقرر أن الضمري يعود على املش

                                                           

 .613، قواعد الترجيح عند المفسرين، احلريب )1)
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ومن القواعد اليت استنبطت من عبارات ابن عاشور واليت هي )موضوع النص مقدم على  -

 ىب نب مب  زب رب ٱُّٱغريه( فقد التزم ابن عاشور بنهجه هذا يف تفسريه هلذه اآلية 

 ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 .َّ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري

فقد قرر استنادا إىل موضوع السورة الذي يتحدث عن املعاونة أن املراد بالوالية املوالة واملعاونة 

 واملؤازرة.

كذلك نلحظ التزام ابن عاشور مبراعاة سياق السورة يف تعيي بداية املدة اليت منحها اهلل  -

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱٱللكافرين يف قوله تعاىل

 .َّ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱ، مستدال بقوله تعاىل [2: التوبة] َّ ىي مي

ومن األمثلة الدالة على التزام ابن عاشور يف مراعاة السياق ما توصل إليه من أن اإلنكار  -

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱيف قوله تعاىل
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ليس إنكارا  َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن

 قامة اليت صرحت به اآلية على جواز استمرارية العهد. الستمرار العهد بل لدوامه، فقد استدل جبواز االست

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ٱُّٱ -

 [.12التوبة: ] َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت

أن يدخلوا يف اإلسالم، وذلك  َّمج حج مثُّكان تفسري ابن عاشور لقوله تعاىل 

ن اخلروج به عنهما من خالل اعتماد ابن عاشور قاعدة "إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل م

إال بدليل جيب التسليم له"، وكثريا ما هنج ابن عاشور هذا والتزمه، فقد توصل إىل هذا املعىن بناًء على 

 مي زي ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱقوله تعاىل 

 [.11التوبة: ] َّ يي ىي ني

 ومن المواضع التي لم يلتزم ابن عاشور فيها بما قرره في اعتبار داللة السياق:  
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 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱه تعاىل: قول -

 [.8املمتحنة: ] َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث

عندما قرر ابن عاشور أن هذه اآلية تتضمن أوصاف من جيوز للمسلمي مواالِتم، حيث عدها 

استئنافاً ملا سبق من اآليات اليت حتدثت عن أعداء املسلمي، وقد توصل إىل أن املراد بالعداوة حيتمل 

تبارين: أحدهم يعين أن املخالفة يف الدين متنع من مواالِتم، والثاين أن املخالفة يف الدين ال متنع من اع

 مواالِتم. 

ميكن، فقد جاءت هذه اآلية لتستثين هذه اجلماعة من العموم وقرر أن االعتبارين سواء، وذلك ال 

"استثىن اهلل أقواما من املشركي غري ل: الذي يف اآليات األوىل، وقد قرر ابن عاشور هذا سابقا عندما قا

  .  (1)مضمرين العداوة للمسلمي وكان دينهم شديد املنافرة مع دين اإلسالم"

فكيف حيمل بعد ذلك وصف العدو على أنه جمرد الشرك، وقد استثىن اهلل من املشركي الذين ال 

 يقاتلون املسلمي ألجل الدين، وال خيرجون املسلمي من ديارهم؟

                                                           

 .151ص، 28، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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أليسوا مشركي؟، فإن كان وصف العدو مبعىن الشرك فإن النهي عن مواالة العدو ينطبق عليهم 

 لكوهنم مشركي.

 اكٱُّٱوهذا ما أكدته اآلية اليت تبعت هذه اآلية اليت بينت الفئة املنهي عن مواالِتا يف قوله تعاىل: 

 زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 [.9املمتحنة: ] َّ يي ىي ني  مي

كان ابن عاشور يف كثري من املواضع يفسر اآليات بربطها مبا سبق وحلق، أما يف هذا املوضع فقد 

خالف ما انتهجه سابقا، فما تبع اآلية من النهي عن مواالة من يقاتل املسلمي دليل على أن الشرك ليس 

 ارهم. علًة لقتاهلم، إمنا قتاهلم ألهنم يقاتلون املسلمي يف دينهم وخيرجوهنم من دي
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المبحث الرابع: مقارنة في مدى توافق مقاربتي القرطبي وابن عاشور 

 للخطاب القرآني.

بعد التوصل إىل موقف اخلطاب القرآين من املعاهدين بأنواعهم وذلك من خالل االستعانة بأدايت 

من أحكام يف حق  النسخ وداللة السياق، يأيت هذا املبحث ليبي مدى توافق ما قرره القرطيب وابن عاشور

 املعاهدين بأنواعهم.

 المطلب األول: مدى موافقة مقاربة القرطبي للخطاب القرآني.

يأيت هذا املطلب لدراسة مدى توافق ما توصل إليه القرطيب يف تفسريه مع الرؤية القرآنية يف موضوع 

حكام املتعلقة هبم املعاهدين حبسب ما يتضح للباحثة، وذلك من خالل مراجعة ما مت استنباطه من األ

 ورأي القرطيب فيها ومنهجه الذي اتبعه وأثر آلييت النسخ وداللة السياق على تلك األحكام.

مبتدئي أواًل بذكر األحكام اليت أقرها القرطيب واليت مل يقرها لكوهنا منسوخة حبسب ما توصل 

 إليه، وتوضيح موقف القرطيب كآليت:

ه آيات من سورة التوبة، إال أنه يف سورة تد إىل مدته واليت تضمنأقر القرطيب بوجوب االلتزام بالعه

النساء اليت تضمنت عدم جواز االعتداء على حلفاء املعاهدين أقر بنسخ هذا احلكم حلكمه على العهود 
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بالنسخ، عندما صرح قائالً: "مث انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذه قول  جماهد وابن زيد وغريهم، وهو 

 .(1)يل يف معىن اآلية"أصح   ما ق

 هذا وقد أقر القرطيب باألحكام اآلتية: 

 عدم جواز مقاتلة املعاهدين حال اختاذهم موقف احلياد. -

 عدم مناصرة املسلمي على املعاهدين. -

 الرب واإلقساط إىل املعاهدين. -

وجوب دفع دية املعاهد املقتول خطئاً من قبل املسلمي، وقد ذهب إىل القول بنسخ هذا  -

 كم.احل

وحكمه السابق الذي قرر فيه نسخ العهود يقضي بانتفاء األحكام السابقة، إذ هي تقوم على مبدأ 

 جواز إبرام العهود مع املشركي.

                                                           

 .507، ص6، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
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  ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱكذلك استنباطه من قوله تعاىل: 

نسخ ملا كان من العفو والصلح والصفح، فقد قال:  [73التوبة: ] َّ من خن حن جنيم ىم

 .(1)سخت كل شيء من العفو والص ْلح والصَّفح""وهذه اآلية ن

 فما مدى موافقة مقاربة القرطيب للخطاب القرآين؟

إن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومنه اجململ املبي عن طريق السنة، ومنه العام املخصص بالسنة 

من تتبع سياقها أيضا، وفيه الناسخ واملنسوخ كذلك، لذا عند النظر يف آية من آيات القرآن الكرمي البد 

الذي وردت فيه، مع مراعاة السياق العام للقرآن الكرمي، باإلضافة إىل السنة النبوية، حماولتًا للوصول إىل 

 تصور القرآن الكرمي حول املعاهدين.

وحيث إن اإلشكال وقع يف املعاهدين امللتزمي نظًرا لقوله بنسخ العهود، أما غري امللتزمي فلم 

 لق هبم، كذلك املعاهدين غري املأموني.ينتفي أي حكم متع

 اآليات اليت استنبط منها القرطيب نسخ العهود هي كاآليت: 

                                                           

 .301، ص110، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1)
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  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّصرح أثناء تفسريه لقوله تعاىل 

 مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ

[ 90النساء: ]  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح

 بنسخ العهود.

 جنيم ىم  ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱواعترب قوله تعاىل: 

 ناسخا لكل ما كان من عفو وصلح وصفح. [73التوبة: ] َّ من خن حن

وقد تبي أن القرطيب مل يستند يف أي استدالل من استدالالته السابقة على أدلة، ومل يلتزم مبا أقره 

 من شروط وقواعد.

ختصيصاً واستثناءات،  وعند النظر يف تلك اآليات مع مراعاة سياقاِتا والسياق القرآين جند أن هناك

 فليس األمر على إطالقه يف معاملة املشركي.

فعندما أعلن اهلل تعاىل الرباءة من عهود املشركي، استثىن من التزم واستقام على العهد، فقد قال  

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: 
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين

 ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت

 1التوبة: ] َّىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

– 4.] 

فقد جاء االستثناء يف اآلية الرابعة ملن مل ينقض العهد، ومل يظاهر على املسلمي، فلهم متام العهد  

 إىل مدته.

 ىل مل خل ٱُّٱله تعاىل: وجاء جواز استمرار العهد بشرط االستقامة فيه يف قو  

 مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل

 [.7التوبة: ] َّيي  ىي مي خي حي جييه ىه

 وفيما يتعلق باألحكام اليت توصل إليها القرطيب عند اعتباره داللة السياق، فقد أقر حبكمي:
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 األول: دية املعاهد، وقد حكم بنسخها فيما بعد.

 [،4حممد: ] َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱتعاىل: الثاين: جواز املن والفداء الذي جاء يف قوله 

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱٱبقوله تعاىل:وأن هذه اآلية ليست منسوخة 

 مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب

 [.5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ

وقد تبي يف مطلع هذا املطلب أن القرطيب ذهب إىل القول بنسخ العهود مما يرتتب عليه انتفاء 

 بقة.مجيع األحكام السا

إذن اخلالصة مما سبق هو عدم توافق القرطيب مع الرؤية القرآنية املفهومة من اخلطاب القرآين الذي 

 احتكم إىل آلية النسخ وآلية داللة السياق.  
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 المطلب الثاني: مدى موافقة مقاربة ابن عاشور للخطاب القرآني.

سياق، وبيان األحكام املتعلقة هبم عند بعد دراسة آيات املعاهدين يف ضوء آلية النسخ وداللة ال 

ابن عاشور عند اعتباره النسخ وداللة السياق، نستخلص يف هذا املطلب األحكام اليت أقرها ابن عاشور 

 ومدى توافقها مع اخلطاب القرآين.

 بعد اعتبار آلية النسخ وداللة السياق أقر ابن عاشور األحكام اآلتية:  

إن املقتول يف املوضع الثالث مؤمن وليس معاهًدا، وذلك  ال دية للمعاهد، وذلك لقوله -1

 ملراعاته السياق الذي صيغت ألجله اآلية.

ال مهادنة مع املشركي لنسخ العهود بآية السيف، وذلك يف قوله: "فهذا األمر بقبول  -2

، سخ ذلكثم ناملهادنة من املشركي اقتضاه حال املسلمي وحاجتهم إىل استجمام أمورهم وجتديد قوِتم، 

 .(1)باألمر بقتاهلم املشركي حىت يؤمنوا، يف آيات السيف"

                                                           

 .61، ص10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
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  خئ حئ جئ ييُّٱاستثناء املستقيمي من نقض العهود، عندما قال: "قوله  -3

 .(1)"َّجييه ىه مه جه  ين ٱُّٱمقيدة بقوله  َّ هئ مئ

 وجوب عدم اخليانة من جانب املسلمي. -4

أن اإلنكار يف قوله تعاىل جواز استمرارية العهد مع املستقيمي، وذلك عندما أشار إىل  -5

إمنا كان لدوام العهد مع املشركي، فهذه العهود عهود مؤقتة وال تربم على الدوام، وليس إنكارا لوقوعه 

 .(2)واستمراريته مع املستقيمي الذين مت استثناءهم

 جواز الرب واإلقساط مع املشركي الذين ال يضمرون العداوة للمسلمي. -6

 بقة أهنا متوافقة مع اخلطاب القرآين ما عدا املسألة املتعلقة بدية املعاهد.يلحظ من األحكام السا

واحلكم الثاين الذي أقره ابن عاشور قد استثىن منه شرط االستقامة، وهذا متوافق مع اخلطاب 

وهذه اآلية القرآين، إال أن ابن عاشور قد وقع يف إشكال خلطه بي النسخ والتخصيص، وذلك لقوله: "

                                                           

 . 186، ص 10، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
  .122، 121، ص 10، جاملصدر ذاته( ابن عاشور، 2)
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ات الموادعة والمعاهدة. وقد عمت اآلية جميع المشركين وعمت البقاع إال ما خصصته نسخت آي

 .(1)"األدلة من الكتاب والسنة

 وميكن القول بعد ذلك أن مقاربة ابن عاشور متوافقة مع اخلطاب القرآين فيما عدا دية املعاهد.

  

  

                                                           

 . 115، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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 الخاتمة

إىل ختام مراحل هذا البحث الذي تناول احلمد هلل رب العاملي الذي وفقين وَمّن علي ألن أصل 

موضوع املعاهدين من حيث أنواعهم وأحكامهم يف القرآن الكرمي وذلك من خالل املقارنة بي ما جاء 

عند كل من القرطيب وابن عاشور، ليستجمع من خالل ما سبق بيان أنواع املعاهدين واألحكام املتعلقة 

  توصل إليها، واليت هي كاآليت: بكل نوع، لذلك خيتتم البحث بالنتائج اليت

فيما يتعلق مبفهوم املعاهدة، فإن الفقهاء مل يفرقوا بي املعاهدة واملصطلحات ذات الصلة  .1

فقد عرب كل فقيه عن املعاهدة بإحدى هذه املفردات أو جبميعها، ومنهم  -املهادنة، والصلح، وامليثاق-

 من جعلها مبعىن األمان.

املفسرين، حيث جتلى عند كثري منهم باملعىن املراد به يف هذا وضوح معىن املعاهدة عند  .2

البحث ومل خيلطوا بينه وبي املصطلحات األخرى كما حدث مع الفقهاء؛ وذلك ألن تعريفهم للمعاهدة 

 كان قائماً على تفسريهم لآليات اليت وردت فيها.

بي طرفي ملدة توصل البحث إىل إمكانية تعريف املعاهدة بأهنا: اتفاق سياسي ملزم  .3

 معلومة. 
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 وكان املسلم غري من التزام املسلمي وبي بينه كان  من هو املعاهد أن إىل البحث توصل .4

 حدد الذي القرآين اخلطاب عليه نص ما معاينة بعد جاءت النتيجة وهذه اإلسالمية، الدولة خارج مقيما

 واملستأمن للذمي شامال املعاهد تعريف لواجع الذين واملفسرون الفقهاء قاله ما أن ليتبي املعاهد، صفات

حبسب فهم  القرآين للخطاب موافقاً  تعريفا يعد ال واألمان الذمة يشمل حبيث أعم العهد لكون نظراً 

 .الباحثة

 القتال وقف: بـ عرفها فقد معناها، يف البحث إليه توصل ما للمهادنة اللغوي املعىن دعم .5

 كانوا  الذين باملفسرين مقارنة واملعاهدة املهادنة بي الفقهاء يفرق مل حيث. معلومة زمنية مدة احلرب أثناء

 .تباين عالقة بأهنا واملعاهدة املهادنة بي العالقة فسرت لذلك. بالبحث املراد املعىن إىل أقرب

 من املعاهدة من أعم أنه تبي الصلح معىن يف واملفسرين الفقهاء أقوال استعراض بعد .6

 دوامه على متفق فإنه املدة حيث ومن املعامالت، وأصحاب انالزوج فيه ليدخ حيث األطراف حيث

 .خالف حمل فهو املسلمي مع املشركي صلح أما مسلمتي، طائفتي بي الصلح عند
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إن صنف املعاهدين امللتزمي يف تفسري القرطيب هم مجاعة ملتزمة بعهدها مع املسلمي،  .7

لك يتضمن عدم اإلخالل بأي شرط من شروط العهد، وعدم من حيث الثبات على العهد إىل مدته؛ وذ

 قتال املسلمي أو اإلعانة عليهم وعدم إخراجهم من ديارهم.

 استنبط من اخلطاب القرآين ستة حقوق نص عليها للمعاهدين امللتزمي:  .8

 االلتزام بالعهد إىل مدته. -

 عدم جواز االعتداء على حلفاء املعاهدين. -

 دين حال اختاذهم موقف احلياد.عدم جواز مقاتلة املعاه -

 عدم مناصرة املسلمي على املعاهدين. -

 الرب واإلقساط باملعاهدين. -

 وجوب دفع دية املعاهد املقتول خطأ من قبل املسلمي. -

 واجبات املعاهدين امللتزمي اليت جاء هبا اخلطاب القرآين:   .9

 االلتزام املتبادل ببنود املعاهدة. •

 .عدم اإلعانة على املسلمي •
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 عدم إخراج املسلمي من ديارهم. •

 وصف القرطيب املعاهدين غري امللتزمي مبا يأيت:  .10

 نقض العهد عند اإلخالل بأحد شروطه. ▪

 الطعن يف دين املسلمي. ▪

 قتال املسلمي. ▪

 إخراج املسلمي من ديارهم. ▪

 املظاهرة على إخراجهم. ▪

 االعتداء على حلفاء املسلمي. ▪

املعاهدين غري امللتزمي وعدم موالِتم وذلك استنادا إىل  نص اخلطاب القرآين على مقاتلة .11

 ما وصفوه به من صفات، وقد أقر القرطيب هبذين احلكمي.

املعاهدون غري املأموني هم تدور حوهلم الشكوك إذ قد يسعون إىل معاهدة املسلمي  .12

ة تظهر عند قوِتم، ومساملتهم يف حال ضعفهم، ويظهرون عكس ما يبطنون يف نياِتم من الغدر واخليان

 وهبذه األوصاف ذكرهم القرطيب.
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 أحكام املعاهدين غري املأموني كما نصت عليها آيات القرآن الكرمي:  .13

 جواز إبداء الرغبة بإهناء عهد من ختاف خيانته. -

 وجوب إبالغ املعاهدين بإرادة نقض العهد. -

 وجوب إعداد القوة ملقاتلة اخلائني. -

 ى توازن الردع.وجوب إعداد القوة إىل مستو  -

 جواز قبول السلم ممن خياف غدره. -

عرب ابن عاشور عن املعاهدين امللتزمي بأهنم من حفظوا عهودهم وأمتوها على أكمل  .14

 وجه، ال يصدر الكيد منهم جتاه املسلمي وال املظاهرة مع العدو سراً.

صفاِتم  إن ابن عاشور عندما وصف املعاهدين غري امللتزمي جعل الشرك الذي هو أحد .15

داعياً للقتال، ليكون بذلك خمالف ملا نصت عليه اآليات القرآنية، فالشرك ليس علًة لقتال املشركي، ومما 

يرجح ذلك اآليات الواردة يف القرآن يف حق املشركي اليت جتيز برهم واإلحسان إليهم كما يف اآلية الثامنة 

 من سورة املمتحنة.  



 

 395 

تال املعاهدين غري امللتزمي توصل ابن عاشور إىل حكم عندما نص اخلطاب القرآين على ق .16

التوبة: ] َّ مث هت مت خت ٱُّٱٱآخر وهو عدم معاهدِتم بعد نقضهم العهد مستداًل بقوله تعاىل:

 أي ال عهود هلم.[ 12

املعاهدون غري املأموني يف تعبري ابن عاشور هم قوم تبدو عليهم بوادر اخليانة ويتلمس  .17

  م وفائهم، وقد أقر باألحكام اخلمسة املتعلقة هبم كالقرطيب.من أعماهلم ما يوحي بعد

وتبي من خالل البحث أن تعدد معاين النسخ يف اللغة ساهم يف عدم االتفاق على املراد  .18

به شرعاً حيث دار حوله كثري من النقاش هل يعين به اإلزالة والرفع فقط أم يأيت مبعىن النقل، لكن احتكامهم 

 رد فيها لفظ النسخ سامهت إىل بيان املراد به يف الشرع أال وهو الرفع واإلزالة.إىل النصوص اليت و 

توصلت الدراسة إىل تعريف النسخ بـ: رفع احلكم الشرعي الثابت بدليل شرعي مرتاخ   .19

 عنه.

 اتفق العلماء على ثالثة من شروط النسخ:  .20

 أن يكون الناسخ واملنسوخ حكمي شرعيي. -

 مساوياً للمنسوخ. أن يكون الناسخ أقوى أو -
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 أن يكون الناسخ منفصالً ومتأخراً عن املنسوخ.    -

لكن هناك من أضاف شرط التعارض، وقد توصلت الباحثة إال أن التعارض ال يعد شرطاً  .21

بل هو العلة الداعية للبحث إما حملاولة اجلمع أو التوصل إىل النسخ. فإن ع د شرطاً فما السبب الذي دعا 

 فالشروط الثالثة السابقة هي مؤكدات للقول بالنسخ عند حصول التعارض. إىل القول بالنسخ،

راعى القرطيب آلية النسخ يف كثري من اآليات اليت ورد فيها ذكر املعاهدين، حيث قرر  .22

 مجلة من القواعد هي اآليت: 

 عدم إمكان اجلمع بي اآليتي يعد نسخاً. •

 ما مل يرد يف النص دليل على النسخ فال نسخ. •

 رض نص جزئي مع نص كلي ال يعد نسخاً.تعا •

 ختصيص العام وتقييد املطلق ال يعد نسخاً. •

انفرد ابن عاشور عن كثري من العلماء يف تعريف النسخ من حيث اعتبار تأخر الناسخ  .23

عن املنسوخ شرطا وليس من ماهية النسخ، مما اعتربته الباحثة خلالً يف التعريف الشتباهه حينها باالستثناء 

 صيص.والتخ
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كان آللية النسخ أثر واضح يف استنباطات ابن عاشور حيث أعمل هذه اآللية عند  .24

 تفسريه اآليات املتعلقة باملعاهدين وقرر مجلة من القواعد هي:

 ختصيص العام وتقيد املطلق ال يعد نسخاً. •

 إذا وقع تعارض بي نصي فاملرتاخي منهما ناسخ لألول. •

 صي.ال نسخ عند إمكان اجلمع بي الن •

مل حتض داللة السياق باهتمام املفسرين من حيث تعيي التعريف والشروط، لكن ال يكاد  .25

 تفسري خيلو من اعتبار هذه اآللية.

اعترب القرطيب داللة السياق عند تفسري اآليات املتعلقة باملعاهدين حيث قرر قواعد متعلقة  .26

 بداللة السياق، كاآليت: 

 ا قبل وما بعد.مراعاة نظم الكالم، واالتصال مب .1

 األخذ بظاهر ألفاظ القرآن أوىل من العدول عنه. .2
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يف مقدماته فقد أشار إليها عند حديثه عما وقع به مل يذكر ابن عاشور داللة السياق  .27

موضوع النص مقدم على  -التحدي، لكن يستنبط من عباراته قاعدة اعتمدها يف كثري من املواضع، هي: 

 غريه.

ناء والنسخ أدى بكثري من املفسرين إىل احلكم بالنسخ، كالقول عدم التفريق بي االستث .28

 جن يم ىمٱُّٱوقوله تعاىل:  [،4]التوبة:  َّ مك لك اك يق ىق ٱُّٱبأن قوله تعاىل: 

]التوبة:  َّ يي  ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن

  [.1]التوبة:  َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱن سخت بقوله تعاىل: [7

 جم هل مل خل  حل جل مك ٱُّٱنسخ قوله تعاىل: إن العلماء الذين ذهبوا إىل  .29

 رت يب  ىب نب ٱُّٱبـــــ قوله تعاىل:  [61األنفال: ] َّ  هن من خن حن جن ممخم حم

 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت

مل يبينوا [29التوبة: ] َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
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كانية تأسيس وجه التعارض بي اآليتي؛ ذلك أن ال تالزم بي قبول اجلزية من أهل الكتاب وعدم إم

 معاهدات مع املشركي العرب. 

 ال ميكن قتال الكفار عند حتقق شرطان:  .30

 يف حال كانوا معاهدي املعاهدين، أي بينهم وبي من عاهد املسلمي عهد. -

 حال اعتزاهلم قتال املسلمي. -

التوصل إىل معىن جديد للتقوى حيث إن ورودها يف سياق العهود يتولد عنه معىن جديد  .31

 لتزام. وهو اال

عدم التزام القرطيب مبنهجه الذي قرره يف اعتبار آلية النسخ، فالقرطيب يف كثري من املواضع  .32

وخاصة حكمه بنسخ العهود مل يأت بنصوص صرحية تفيد النسخ، ومل يبي وجه التعارض بي آيات العهود 

 وبي آيات القتال. 

آليات اليت اختلف فيها بي النسخ اتبع القرطيب منهجه يف اعتبار آلية النسخ عند مناقشة ا .33

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ٱُّٱواإلحكام، ومن ذلك ترجيحه إحكام قوله تعاىل: 

 مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب
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 رث يت ىت نت مت زت ُّٱوقوله تعاىل: [، 5التوبة: ] َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ

 من زن رن مم ام يلىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث

وذلك لعدم وجود [ 4حممد: ] َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين  ىن نن

 التعارض بينهما حبسب ما ذهب إليه.

عدم التزام ابن عاشور مبهجه يف اعتبار آلية النسخ، حيث إن كثريا من النصوص اليت  .34

حكم بنسخها كانت تفتقر لبعض الشروط كعدم استدالله بآيات القتال ليبي املواضع اليت نصت على 

ي أدى إىل تعذر اجلمع بي آيات املعاهدة وآيات القتال، باإلضافة النسخ، وعدم بيانه حمل التعارض الذ

 إىل خمالفته ما قرر من قواعد.

التزام القرطيب يف بعض املواضع مبنهجه املتبع يف اعتبار آلية داللة السياق كقوله إن القتيل  .35

معاهد استناداً إىل ما جاء [ 92النساء: ] َّزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٱُّٱٱيف قوله تعاىل:

 السياق من تقييد واطالق. يف 
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مل يعمل القرطيب آلية السياق للجمع بي آيات املعاهدة وآيات القتال وذلك لطغيان  .36

 اعتبار آلية النسخ عنده على آلية داللة السياق. 

فسر القرطيب بعض املفردات اليت وردت يف سياق العهود مبا ال يتناسب مع سياقاِتا، ومن  .37

 مبعىن ال خيافون االنتقام، واليت تفيد حبسب السياق االلتزام. ذلك كلمة التقوى اليت جعلها

 التزم ابن عاشور مبنهجه يف اعتبار آلية داللة السياق يف بعض املواضع منها:  .38

 ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱمراعاة السياق الذي سيق ألجله قوله تعاىل:

قتيل املؤمن، لذلك والذي هو حبسب قول ابن عاشور يتعلق بال[ 92النساء: ] َّ خن حن  جن يم

يعود على [92النساء: ] َّزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٱُّٱجعل القتيل يف قوله تعاىل: 

 املؤمن الذي هو موضوع اآلية. 

مل يلتزم ابن عاشور مبنهجه يف اعتبار آلية داللة السياق يف املراد بالعداوة يف قوله تعاىل:  .39

هناية ما  فقد فسرها بالشرك يف[ 1املمتحنة: ] َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
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ذهب إليه، وجعلها علة للقتال، وهذا املعىن ال يتوافق مع سياق السورة الذي استثىن الذين ال يقاتلون 

 املسلمي وهم على غري دينهم. 

حبسب فهم  -توصل البحث إىل أن ما ذهب إليه القرطيب ال يتوافق مع اخلطاب القرآين    .40

 سخ وداللة السياق.الذي استند يف تفسريه إىل آلييت الن -الباحثة

إن مقاربة ابن عاشور يتوافق بعضها مع اخلطاب القرآين وذلك حي اعتبار أنه قوله هذا  .41

وهذه اآلية نسخت آيات املوادعة واملعاهدة. وقد عمت اآلية مجيع املشركي وعمت البقاع إال ما خصصته "

عاهدات، أما ما يتعلق بدية املعاهد واالستثناء الذي يعنيه يشمل آيات امل (1)األدلة من الكتاب والسنة"

 فابن عاشور ال يقر هبا.

صحة الفرضية األوىل، أن مقاربتا القرطيب وابن عاشور ال تتوافق مع الرؤية القرآنية إذا  .42

 أعملنا آلييت النسخ وداللة السياق.

                                                           

 . 115، ص 10، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  )1)
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خطأ الفرضية الثانية، وهي أن عامال الزمن واختالف املقاربة هلما تأثري يف فهم اخلطاب  .43

القرآين، فالقرطيب وابن عاشور مل يلمس يف تفسريمها أثر عامل الزمن من حيث ربطه بالواقع ومناقشة 

 املسائل اليت حصلت يف زمن التأليف. 
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 المالحق: 

 آيات المعاهدة التي تمت دراستها: 

 زث رثيت ىت نت مت زت  رت يبُّفقد جاء فيها قوله تعاىل:  أوال : سورة النساء:

 ام يلىل مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

 جح مج حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ

 [.90 – 88النساء: ]  َّٱحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح

سورة األنفال فقد تضمنت مقطعين جاء فيهما ذكر المعاهدين، وما يتعلق بهم من  ثانيا :

 أحكام:

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّقوله تعاىل: المقطع األول:  -

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت
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 نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

 حج مث هت  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جعمظ حط مض

 جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل

 [.62-55]األنفال:  َّٱمن خن حن  جن يم ىم ممخم حم

 يب ىب نب مب  زب ربُّقوله تعاىل:  المقطع الثاني: -

 لك اك يق ىق يف  ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  اميل ىل مل يك ىك مك

 خت حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي

 [.73 – 72:األنفال] َّجح مج حج مث  هت مت
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 جم يل ىل مل خل ُّٱسورة التوبة: جاء فيها ذكر المعاهدين في قوله تعالى: ثالثا : 

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 ىث نث مث زثرث يت ىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

 هئ مئ   خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من

 جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب

 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح

 ىل مل خل  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع

 مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل
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  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جييه ىه

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ

 ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نت  مت زت

 ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب

 جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس

 خم  حم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ جغ مع

 مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من  خن حن جن يم ىم مم

 .[15-1] َّٱيي  ىي
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  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱفيها آيتان مها: رابعا : سورة الممتحنة 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت

 – ٨ ]املمتحنة: َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام

٩]. 


