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تتناول هذه الدراسة موضوع النسخ عند سيد قطب يف تفسريه )يف ظالل :      ملخص
فسريه جلميع اآليات اليت القرآن(، وأثره على آرائه الفقهية، وذلك من خالل استقراء ت

 يُذكر أهنا منسوخة، وفق املنهج االستقرائي والتحليلي والنقدي واملقارن.
وقد توصلْت الدراسة إىل أن سيد قطب مع قوله بالنسخ، إال أنه كان حريًصا على 
تضييق نطاقه إىل أبعد حدٍّ ممكن، فاملنسوخ عنده ثالث آيات فقط، وله يف تضييق نطاق 

سالك؛ فأحيانًا يلجأ للجمع بني اآليات، وأحيانًا يقول بالتخصيص، النسخ عدة م
وأحيانًا يربط احلكم بظروف مرحلية، وأحيانًا يستنبط فهًما خاًصا لآلية ُُيرجها عن 

 نطاق األحكام الفقهية اليت يدخلها النسخ.
                                                           

  املراسل  املؤلف 
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ء، كرأيه وقد َوظََّف سيد قطب منهجيته تلك، لتقوية اآلراء اليت ُيتارها من أقوال الفقها
يف حق املتوىف عنها زوجها باالعتداد حواًل كاماًل، ورأيه يف إجياب حقٍّ يف املال سوى 
الزكاة، وأحيانًا لتقوية آراء خالف فيها املشهور، كرأيه يف كيفية تطبيق القصاص يف 
حاالت االقتتال اجلماعي، ورأيه يف مرحلية أحكام اجلهاد، ورأيه يف بعض أحكام 

 األسرى.
 : سيد قطب، النسخ، القرآن، التفسري، الفقهات المفتاحيةالكلم

Abstract;  This study adresses abrogation (Naskh) in Sayyid Qutb 

interpretation (In The Shade of the Qur’an) and how it affects his juristic 

opinions through the extrapolation of his interpretation of all the verses 

he mentions that they are abrogated, according to an analytic, inductive, 

critical and comparative approaches. 

The study found that although Qutb concurred abrogation, yet he was 

very concerned in narrowing its scope to the extreme. His book has only 

three abrogated verses. Qutb adopts various ways to restrict abrogation. 

He either brings verses together, allocates verses, relates the arbitrations 

to an interim situation or extracts his own understanding of the verse 

beyond the scope of abrogation’s juristic judgments. 

Sayyid Qutb had used his approach to strengthen his opinions that he 

chooses, such as his opinion in the dowager’s right of a whole-year 

awaiting period, and his opinion in the necessity of spending money apart 

from Zakat. 

He also used his approach sometimes to strengthen his opinions that are 

against the widely known ones, such as his opinion in the conditions of 

retaliation in the cases of groups infighting, his opinion in the 

provisionally of Jihad’s injunctions, ad his opinion in some captive’s 

injunctions. 
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  مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد، وعلى آله وصحبه 

 أمجعني، وبعد:
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ية، واليت اها أثر  الكرمي، من مسائل علوم القرآن بالغة األمه تُعدُّ مسألة النسخ يف القرآن
كبري يف التفسري؛ ذلك أن النسخ متعلٌق باألحكام الشرعية، وحتديُد كون اآلية منسوخة 
أو حُمكمة ينبين عليه إثبات حكم شرعي أو رفعه وإزالته، فهي مسألة مرتبطة بالتحليل 

 مجهور  والتحرمي، وبعبادات الناس ومعامالهتم، وقد اختلفت آراء العلماء قدميًا وحديثًا بني
يُ ْثِبُت النسخ وخمالفني يرفضونه كليًّا، مث بني مبالغني يف عدد اآليات املنسوخة وُمقلِّني 

 منها، وترتب على ذلك خالفات فقهية يف مسائل كثرية، ولكلٍّ أدلته وبراهينه.
ومن التفاسري املعاصرة، اليت كان اها وجهة نظر مميزة يف التعامل مع الناسخ واملنسوخ يف 

رآن الكرمي، تفسري )يف ظالل القرآن( لصاحبه سيد قطب رمحه اهلل، وال أدلَّ على متّيز الق
صاحب الظالل يف تفسريه آليات النسخ من وصف الدكتور صالح اخلالدي لسيد 
قطب بأن له فهًما خاًصا للنسخ، هذا والدكتور صالح هو أفضل من كتب وأكثر من 

ستخدام سيد قطب للعبارات األدبية أثناء تفسريه عن سيد قطب وتفسريه، إال أن ا َصنَّفَ 
لبعض آيات األحكام، وعدم استخدامه الصياغة الفقهية الدقيقة يف أحيان أخرى، 
وتعدد املصطلحات اليت يستخدمها للتعبري عن النسخ، جيعل حتديد موقفه من النسخ 

ِسرًا إىل حد عموًما، وموقفه من تفسري بعض اآليات اليت يُذكر فها النسخ خصوًصا، ع
ما، واهذا تتجه هذه الدراسة للبحث يف تفسري )يف ظالل القرآن(؛ للكشف عن نظرة 
سيد قطب للنسخ يف القرآن، وإن كان ذا فهم خاص له، وعن أثر ذلك على اجتاهه 

 الفقهي.
 :الدراسات السابقة

يف حظي كتاب )يف ظالل القرآن( بعدد وافر من الدراسات، منها ما كان يف منهجيته 
 التفسري بشكل عام، ومنها ما كان يف جانب  حُمدد من منهجيته، ومن تلك الدراسات:

، وقد تناول منهجه يف التفسري بشكل (3))مدخل إىل ظالل القرآن( لصالح اخلالدي -1
 عام، ومل يتطرق ملوضوع النسخ عنده.



ــــــــــسير ـــالنسخ عند سيد قطب وأثره على اتجاهه الفقهي في التف  محمد وصفي جالد /عبد اهللعبد عودة أ.د. عودة ـــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1061 2021جويلية ،  1091-1058، ص ص  01، العدد 05مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

منهجه ، وهي أيضًا تتناولت (4))منهج سيد قطب يف ظالل القرآن( ألمساء فدعق -2
 يف التفسري بشكل عام، ومل تتطرق ملوضوع النسخ يف تفسري الظالل.

، وهي  (5))معامل املنهج العقدي يف التفسري عند سيد قطب( لعودة عبد اهلل وآخرين -3
كما يظهر من ومسها تناولت جانبًا حُمددًا من جوانب منهجه يف التفسري، وهو اجلانب 

 العقدي.
وقد تطرق ملوضوع النسخ عند  ،(6)لصالح اخلالدي القرآن( )املنهج احلركي يف ظالل -4

 سيد قطب ببضع صفحات قَ يَِّمة.
ومع وفرة الدراسات اليت تناولت تفسري الظالل، إال أنين مل أجد دراسة َخصَّْت موضوع 
النسخ يف الظالل بدراسة استقرائية تستقصي كل ما قاله سّيد يف موضوع النسخ، وحتلله 

 ه منه، ومنهجيته يف التعامل معه، وتُ بَ نيِّ أثره على اجتاهه الفقهي.للوصول إىل موقف
 :أهمية الدراسة

تأيت أمهية هذه الدراسة من كوهنا تبحث يف مسألة النسخ، وهي من املسائل املهمة يف 
علوم القرآن، واها أثر خطري يف تفسري القرآن، مث من كوهنا تبحث يف كتاب من أهم  

 وتناقش بعض آرائه املرتبطة بالنسخ وخالف فيها املشهور. كتب التفسري املعاصرة،
 :مشكلة الدراسة

 تكمن مشكلة هذه الدراسة يف اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 ؟(7)ما مدى دقة فرضية أن سيد قطب له نظرة خاصة للنسخ -1
 كيف فّسر سيد قطب يف ظالله اآليات اليت قيل عنها بأهنا منسوخة؟   -2
عد واألسس اليت اعتمد عليها سيد قطب يف التعامل مع اآليات ما هي القوا -3

 الناسخة واملنسوخة؟
 ما أثر موقف سيد قطب من النسخ على آرائه الفقهية؟ -4

 :أهداف الدراسة
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 هتدف هذه الدراسة لبيان األمور اآلتية:
 بيان موقف سيد قطب من النسخ. -1
ب يف تفسريه لآليات اليت يُذكر بيان القواعد واألسس اليت يعتمد عليها سيد قط -2

 فيها النسخ.
 بيان أثر موقف سيد قطب من النسخ على اجتاهه الفقهي. -3

 :حدود الدراسة
ختتص هذه الدراسة بدارسة مسألة نسخ األحكام يف القرآن الكرمي، يف تفسري )يف ظالل 

 القرآن(.
 :منهج الدراسة

ائي، ملطالعة كل ما قاله سيد قطب تقتضي دراسة هذا املوضوع استخدام املنهج االستقر 
يف تفسريه لآليات اليت يُذكر أهنا منسوخة، مث املنهج التحليلي الستنباط منهجه، مث 
املنهج النقدي واملقارن، ملقارنة آرائه بآراء الفقهاء وموازنتها وبيان مدى توافقه معهم أو 

 إغرابه.
 :خطة الدراسة

 حتت كل منها مطالب، على النحو اآليت:مت تقسيم هذا الدراسة إىل ثالثة مباحث 
 املبحث األول: تعريف بسيد قطب وتفسريه وبالنسخ

 املطلب األول: تعريف بسيد قطب
 املطلب الثاين: تعريف بتفسري سيد قطب )يف ظالل القرآن(

 املطلب الثالث: تعريف النسخ
 خاملبحث الثاين: رأي سيد قطب يف النسخ ومنهجه يف التعامل مع آيات النس

 املطلب األول: تفسري سيد قطب لآليات اليت ُيستدل هبا على إثبات النسخ
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املطلب الثاين: منهج سيد قطب يف التعامل مع اآليات اليت يُذكر أهنا ناسخة أو 
 منسوخة

 املطلب الثالث: اآليات اليت يُثبت سيد قطب نسخها
 املبحث الثالث: أثر موقفه من النسخ على تفسريه آليات األحكام

 املطلب األول: طريقة تنفيذ عقوبة القصاص يف حاالت القتل اجلماعي 
 املطلب الثاين: وجوب اإلنفاق من املال سوى الزكاة

 املطلب الثالث: حق املتوىف عنها زوجها يف االعتداد يف بيته حواًل كاماًل 
 املطلب الرابع: املرحلية يف أحكام اجلهاد يف سبيل اهلل

 ألسرىاملطلب اخلامس: أحكام ا
 

 المبحث األول
 تعريف بسيد قطب وتفسيره وبالنسخ

 : تعريف بسيد قطب المطلب األول
، (8)م، يف قرية موشة يف أسيوط مبصر1906ُولد سيد قطب إبراهيم حسني شاذيل عام 

، حصل على درجة الليسانس يف اللغة العربية وآداهبا من دار (9)وهو ذو أصول هندية
، وأضاف لذلك دراسة التفسري واحلديث والفقه، وكان ذا م1933العلوم بالقاهرة عام 

 .(10)ثقافة منوعة؛ فدرس السريانية والعربية والتاريخ واجلغرافيا واالقتصاد والسياسة
نشأ يف أول حياته على تقاليد اإلسالم، مث بدأْت صلته بالدين بالذبول بعد انتقاله إىل 

أقبل على دراسة القرآن دراسة أدبية، فبدأ رحلة القاهرة حىت مرَّ مبرحلة اْرتَِياب، مث عاد ف
حىت صار جُياهر بإصالح  (11)العودة إىل الدين وبدأ يتأثر بالقرآن واإلسالم أكثر وأكثر

، مث اْنَضمَّ إىل مجاعة اإلخوان املسلمني فعليًّا عام (12)البالد باإلسالم يف بداية اخلمسينات
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تالءات وسجن عدة مرات، إىل أن مت وقد تعرض للعديد من احملن واالب (13)م،1953
 .(14)م1966إعدامه عام 

له مؤلفات عديدة يف جمال األدب والنقد والرتبية والدعوة واحلركة، إال أن أشهرها تفسريه 
 )يف ظالل القرآن(.

 المطلب الثاني: تعريف بتفسير سيد قطب )في ظالل القرآن(
املعاصرة، ويقع يف ستة جملدات  يُ َعدُّ تفسري )يف ظالل القرآن( من أشهر التفاسري 

 ، وهو تفسري فريد يف منهجيته وأسلوبه وأهدافه.(15)كبار
أما عن طريقة سيد قطب يف عرض التفسري: فهو جيتهد أواًل يف اكتشاف هدف السورة 
العام وحمورها، ويسجل ذلك يف مقدمة تفسري السورة، مث حياول أن يربط مجيع آياهتا 

ل أن يربز السمات الشخصية لتلك السورة، فهو يرى أن لكل مبحورها وهدفها، كما حياو 
، ومظاهر تلك الشخصية تظهر أحيانًا (16)سورة يف القرآن الكرمي شخصيتها املميزة

مبوضوعها، وأحيانًا بأسلوهبا وأحيانًا بإيقاعها، وغري ذلك، وهو ال يُغفل يف مقدمة السورة 
 نزواها.احلديَث عن مكيتها أو مدنيتها أو ما يتعلق ب

فإذا انتهى من مقدمة السورة، بدأ بتفسريها، فيقسمها إىل مقاطع ذات أهداف حمددة، 
يُظهر من خالاها  -غري املقدمة العامة للسورة-وعادة ما يقدم لكل مقطع مبقدمة أخرى 

املوضوع الرئيس اهذا املقطع ويربطه مبحور السورة، مث يشرع بتفسري آيات كل مقطع مركزًا 
القرآن، وخاصة يف اجلانب الدعوي واحلركي والرتبوي، دون أن يغفل باقي  على هداية

املعاين، ولكن حبدود ودون إطالة، وهو يتجنب أثناء عرضه تفسرَي اآليات اخلوَض يف 
املباحث الكالمية واجلدلية والفقهية املطولة واإلسرائيليات ومباحث اإلعراب والقراءات. 

د العلمية، فقرأت تفسري القرآن من كتب التفسري، يقول رمحه اهلل: "ودخلت املعاه
ومسعت تفسريه من األساتذة، ولكين مل أجد فيما أقرأ أو أمسع ذلك القرآن اللذيذ اجلميل 
الذي كنت أجده يف الطفولة والصىب... لقد ُطِمَسْت كلُّ معامل اجلمال فيه وَخاَل من 
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َُشوِّق وقرآن الشباب اللذة والتشويق، تُرى مها قرآنان؛ قرآن الطفولة ال
َُيسَّر امل

َعْذب امل
تَّبعة يف التفسري؟!"

ُ
َُمزَّق؟!! أم أهنا ِجناية الطريقة امل

َعقَّد امل
ُ
 .(17)الَعِسر امل

ويلحظ من يقرأ الظالل تفاوتًا يف عمق التفسري وثرائه بني بعض السور؛ وسبب ذلك أّن 
ظريته يف التفسري تتبلور الظالل كتب على عدة مراحل ويف فرتات متباعدة، وكانت ن

خالل ذلك وتتكامل، وقد أعاد كتابة األجزاء الثالثة عشر األوىل بتنقيح وتركيز، وكان 
 .(18)يريد أن يُتم تنقيح باقي األجزاء ولكن إعدامه حال دون ذلك

إن تفسري )يف ظالل القرآن( ذو منحًى جديد وطابع مميز يف التفسري، وميكن أن ُُندد 
:مظاهر التميز و   الت ََّفرُّد يف تفسريه يف ثالث نواح 

 المنهج الحركي الدعوي التربوي -1
يرى سيد قطب أن القرآن الكرمي هو كتاب الدعوة اإلسالمية، يقول: "هذا القرآن هو  
كتاب هذه الدعوة، هو روحها وباعثها، وهو قوامها وكياهنا، وهو حارسها وراعيها، وهو 

ها ومنهجها، وهو يف النهاية املرجع الذي تستمد منه الدعوة بياهنا وتُ ْرمُجَاهُنا، وهو دستور 
 .(19)وسائل العمل، ومناهج احلركة، وزاد الطريق" -كما يستمد منه الدعاة-

وهو اهذا كان شديد احلرص على أن جيعل من آيات القرآن مادة الستنباط ما يلزم 
بيان مؤهالت ، ول(20)الدعاة من دروس تربوية وعظات دعوية وجتارب حركية سابقة

 (22)، ولشرح عقبات الطريق(21)الدعاة، وصفاهتم وكيفية تعاملهم مع املدعوين
، وكيفية التعامل مع خصوم الدعوة، ومراحل الدعوة ووسائلها وزاد الدعاة (23)وخماطرها
 .(24)إىل اهلل

والقارئ للظالل جيد أنه يهدف لتحريك قارئه للعمل للدين، والنهوض للقيام بواجب 
، وهو اهذا يربط كثريًا بني (25)احلياة اإلسالمية، إلقامة شرع اهلل يف األرضاستئناف 

؛ ألن السرية النبوية هي التطبيق العملي اهدف القرآن يف إقامة (26)السرية النبوية والتفسري
احلياة اإلسالمية، وقد جنح سيد قطب يف هذه الناحية أميا جناح، بل متيز وتَ َفرَّد، فكل 
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بقته تكاد ختلو من مثل تلك اللفتات، وإن ُوِجَدت فيها فهي قليلة نادرة التفاسري اليت س
 متناثرة.

 التصوير الفني -2
إذا كان املنهج احلركي الدعوي هو سر متيز تفسري يف ظالل القرآن من حيث املضمون 
واحملتوى، فإن إظهاره للتصوير الفين يف القرآن هو سر متيزه من حيث األسلوب، والنقاد 

ن على أن سيد قطب هو مكتشف وُمبدع هذه النظرية اليت تُعد فتًحا عظيًما يف متفقو 
. ويَ ْقِصُد سيد قطب بالتصوير الفين: أن القرآن الكرمي حني يُ َعب ُِّر عن املعاين (27)التفسري

َُجرَّدة كاملفاهيم الذهنية مثاًل أو احلاالت النفسية أو النماذج اإلنسانية أو الطبائع 
امل

ىت الوقائع التارُيية، فإنه يف كثري من األحيان ال يُ َعب ُِّر عنها تعبريًا جُمَرًدا، بل البشرية وح
يستخدم أسلوب التجسيد والتصوير، فيجعل القارئ يستحضرها أمامه وكأهنا صورة 

. وهذا التصوير ُيَسهِّل على القارئ فهمها ومَتَث َُّلها (28)يشاهدها أمام عينيه حية متحركة
أبلغ تأثريًا يف السامع، وأعمق وقًعا يف النفس، وقد حرص سيد قطب وإحساسها، وهو 

 على إبراز التصوير الفين أثناء تفسريه، فكان هذا أهم أسباب تفرده األسلويب.
 المنهج الوجداني العاطفي -3

أراد سيد قطب أن ينقل القارئ للتفسري من مرحلة املعرفة العلمية اجملردة، إىل مرحلة التأثُّر 
في الذي يدفع للعمل والتغيري، فهو ال يريد أن يقف بالقارئ على حدود املعرفة العاط

األكادميية، بل يريد أن ينقله إىل اإلدراك والتأثر القليب، وجيد القارئ يف التفاسري األخرى 
ِعلًما وفقًها ومعرفة، أما يف تفسري الظالل فيجد مع ذلك تأث ُّرًا شعوريًا قويًّا،  -وال شك–

خيل للقارئ وكأنه يقرأ اآلية أو يسمعها ألول مرة، وقد استعان سيد قطب بنظريته حىت ليُ 
، وبإيضاح (29)يف التصوير الفين، وبرباعته األدبية، وبتجربته الشعورية والعملية مع القرآن

، استعان بكل ذلك وغريه، لتحقيق التأثر الوجداين العاطفي مع (30)جو اآلية وواقع تنزاها
 النص القرآين.
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 : تعريف النسخالمطلب الثالث
: قال ابن فارس يف معىن النسخ: "رفع شيء وإثبات غريه مكانه... النسخ في اللغة

. وتقول العرب: "َنَسَخْت الشمُس الظلَّ. واملعىن: أذهبْت (31)حتويل شيء إىل شيء"
الدار: و"نسخْت الريُح آثاَر  .(32)الظل وَحلَّْت حملَّه... ونسخه اهلل قرًدا مبعىن حوله"

 (33)َغي ََّرتْ َها".

وجُمَْمُل ما تذكره املعاجم حول معىن النسخ يدور حول اإلزالة؛ فالشمس إذا نسخْت 
الظل أزالته، والريح إذا نسخت آثار الدار أزالتها، والذي يُ ْنَسُخ قرًدا تزول صورته 

قمَت تلك اإلنسانية إىل صورة القرد، والكتاب إذا اْكَتَتْبَت منه ُنسخة أخرى فكأمنا أ
 النسخة مكان الكتاب األول، فصار باإلمكان إزالة األول واالستغناء عنه.

: فقد عرفه ابن التلمسان بأنه: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي أما في االصطالح
. (36)واملرداوي(35) . ومبثله مع اختالف يسري يف الكلمات عرفه ابن مفلح(34)متأخر عنه"

قاله ابن الساعايت: "بيان انتهاء حكم شرعي مطلق  ولعل من أضبط تعريفات النسخ، ما
. وأستحسُن تعريفه هذا ملا فيه من قيود (37)عن التأبيد والتوقيت بنص متأخر عن مورده"

تضبط أحكام النسخ؛ فقوله "حكم شرعي" يُقيد النسخ يف باب األحكام الفقهية 
طلق عن التأبيد" ُُيرج الشرعية دون غريها من آيات العقائد والقصص وما شابه، وقوله "م

اآليات اليت جاء يف نصها ما يثبت دوامها وعدم دخواها يف النسخ، وقوله "والتوقيت" 
ُُيرج اآليات اليت جاء يف نصها توقيتها، كحكم حبس الاليت يأتني الفاحشة: 

ُهنَّ ٱلۡ  ِسُكوُهنَّ يف ٱلۡ  فََأم ُه اَهُنَّ َعَل ٱللَّ ۡ  َيج ۡ  ُت َأوۡ  َموۡ  بُ ُيوِت َحىتَّٰ يَ تَ َوفَّى ٰ
، وقوله "متأخر عن مورده" إلزاٌم مبعرفة زمن نزول كلٍّ من النصني، [15]النساء:  َسِبيال

 وأيهما املتأخر عن اآلخر.
وينبغي التنبيه إىل أن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يستخدمون تعبري )النسخ( ملدلول 

أحيانًا ويقصدون به أوسع من مدلول النسخ االصطالحي، فقد كانوا يستخدمونه 



ــــــــــسير ـــالنسخ عند سيد قطب وأثره على اتجاهه الفقهي في التف  محمد وصفي جالد /عبد اهللعبد عودة أ.د. عودة ـــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1068 2021جويلية ،  1091-1058، ص ص  01، العدد 05مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

جَمل. قال السخاوي: 
ُ
بهم، أو تفصيل امل

ُ
ختصيص العموم، أو تقييد املطلق، أو بيان امل

"إن قولنا: نسخ، وختصيص، واستثناء، اصطالح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس 
. وقال الشاطيب: "الذي يظهر من كالم املتقدمني أن النسخ (38)يسمي ذلك نسًخا"

طالق أعم منه يف كالم األصوليني؛ فقد يطلقون على تقييد املطلق نسًخا، عندهم يف اإل
وعلى ختصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسًخا، وعلى بيان املبهم واجململ نسًخا،  

ولذا ينبغي عدم  ،(39)كما يطلقون على رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسًخا"
نقل عن صحايب يستخدم فيه تعبري النسخ، التسرع يف دعوى نسخ اآليات جملرد ثبوت 

بل ال بد أن يكون مع ذلك تعارض حقيقي بني اآليات، وأن ال يكون سبيل للجمع 
 بينها.

 ثانيالمبحث ال
 رأي سيد قطب في النسخ ومنهجه في التعامل مع آيات النسخ

كر مل يتفق العلماء على عدد اآليات املنسوخة، فمنهم من تَ َوسَّع كابن حزم الذي ذ 
، ومنهم من َضيَّق كالسيوطي، إذ املنسوخ (40)مئتني وأربع عشرة آية يُروى أهنا منسوخة

 .(42)، أما الدهلوي فال يرى النسخ إال يف مخس آيات(41)عنده عشرون آية
وملعرفة موقف سيد قطب من النسخ، مت الرجوع ألشهر ما ُصنف يف النسخ، كالناسخ 

لزهري، والناسخ واملنسوخ للقاسم بن سالم، والناسخ واملنسوخ لقتادة، والناسخ واملنسوخ ل
واملنسوخ للنحاس، والناسخ واملنسوخ البن حزم، والناسخ واملنسوخ البن العريب، وغريها، 
فكل آية قيل إهنا منسوخة يف تلك الكتب، متت مطالعة تفسريها عند سيد قطب، 

آيات النسخ، وهو ما للوقوف بشكل دقيق على رأيه يف النسخ ومنهجه يف التعامل مع 
 تُ بَ ي ُِّنه مطالُب هذا املبحث.

 تفسير سيد قطب لآليات التي ُيستدل بها على إثبات النسخالمطلب األول: 
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ملعرفة منهج سيد قطب يف النسخ وموقفه منه، ال بد أواًل من االطالع على تفسريه 
 ا آيتان:لآليات اليت نصت على ذكر نسخ اآليات وتبديلها يف القرآن الكرمي، ومه

 ۡ  َهاۡ  مِّنر ۡ  ِت ِِبَيۡ  نُنِسَها نَأ ۡ  َءايَة  أَو ۡ  ِمن ۡ  َما نَنَسخ: قوله تعاىل: األولى
ۡ  اِهَاۡ  ِمث ۡ  أَو  ۡ  :[106]البقرة 

كما يدل -يقول سيد قطب يف تفسريها: "وسواء كانت املناسبة هي مناسبة حتويل القبلة 
ديل بعض األوامر أم كانت مناسبة أخرى من تع -سياق هذه اآليات وما بعدها

والتشريعات والتكاليف، اليت كانت تتابع منو اجلماعة املسلمة وأحوااها املتطورة، أم كانت 
خاصة بتعديل بعض األحكام اليت وردت يف التوراة مع تصديق القرآن يف عمومه للتوراة، 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه، أم هي مجيًعا... فالتعديل اجلزئي وفق مقتضيات 

-هو لصاحل البشرية... فإذا نسخ آية ألقاها يف عامل النسيان  -يف فرتة الرسالة-حوال األ
سواء كانت آية مقروءة تشتمل ُحكًما من األحكام، أو آية مبعىن عالمة وخارقة جتيء 

فإنه يأيت ِبري منها أو  -ملناسبة حاضرة وتطوى كاملعجزات املادية اليت جاء هبا الرسل
 .(43) يء"مثلها، وال يعجزه ش

يظهر بوضوح أن سيد قطب مل حُيدد املراد بالنسخ هنا، ولعله يرى أن اآلية حتتمل أن 
 يُراد هبا النسخ االصطالحي أو غريه، فهو يذكر أربعة احتماالت ملعىن النسخ يف اآلية:

. نسخ حكم شرعي ثبت بآية قرآنية حبكم آخر جديد، وهذا هو النسخ مبفهومه 1
 االصطالحي.

اجلزئي الذي هو ختصيص العام أو تقييد املطلق وهو ما ميكن أن نفهمه من  . النسخ2
 قوله: )تعديل جزئي(.

 .. نسخ شرائع األنبياء السابقني بشريعة حممد 3
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. نسخ اآليات مبعىن نسخ املعجزات املادية احلسية مبعجزة القرآن الفكرية املعنوية، فقد  4
وناقة صاحل  سية كعصا موسى كانت قريش تطالب مبعجزات مادية وخوارق ح

.فنسخ اهلل تلك املعجزات املادية مبعجزة القرآن الفكرية املعنوية ، 
ويبدو أن سيد قطب يف تفسريه للنسخ هنا، أراد أن جيري على عادته يف عدم االستطراد 
واخلوض يف تفاصيل اختالف اآلراء، والرتكيز بدال من ذلك على ما فيه العربة وااهداية، 

مراجعة تفسريه اهذه اآلية واملقاطع اليت قبلها وبعدها، نالحظ حرصه الشديد على  فعند
إبراز املعركة اليت كانت تتعرض اها اجلماعة املؤمنة، معركة الشبهات والتشكيك يف الدين 
اليت كان يشنها اليهود، حىت استغرق صفحات طوال وهو يُنبه على خطورهتا ولفت 

لى إبراز هذا املعركة هو ما دفعه إىل جتاوز اجلدل وتباين اآلراء االنتباه اها، فلعل حرصه ع
 حول معىن النسخ يف تلك اآليات.

َاۡ  مَلُ مبَا يُ نَ زُِّل قَاُلوۡ  ٱللَُّه َأعوَ  َءايَة مََّكانَ َءايَة  ۡ  نَاۡ  َوِإَذا بَدَّل: قوله تعاىل: الثانية  ۡ  ْا ِإمنَّ
 .[101]النحل:  ُمونلَ ۡ  اَل يَع ۡ  ثَ ُرُهمۡ  َأك ۡ  َبل ۡ  َترِ ۡ  أَنَت ُمف

وهنا جند سيد قطب ُيَصرِّح بإثبات النسخ، فيقول: "الّله الذي خلق البشر عليم مبا 
َفَدْت أغراضها، ليأيت  َيْصُلح اهم من املبادئ والشرائع، فإذا بدَّل آية انتهى أجلها واْستَ ن ْ

د ذلك الدهر بآية أخرى أصلح للحالة اجلديدة اليت صارت إليها األمة، وأصلح للبقاء بع
الطويل الذي ال يعلمه إال هو، فالشأن له، وَمَثُل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعَطى 
للمريض منه جرعات حىت يشفى، مث ينصح بأطعمة أخرى َتْصُلح للبنية العادية يف 
الظروف العادية، إن املشركني ال يدركون شيئًا من هذا كله، ومن مث مل يدركوا حكمة 

 .(44)كان آية"تبديل آية م
 يتبني مما سبق أن سيد قطب يسري على منهج مجهور املفسرين يف إثبات النسخ عموًما.

المطلب الثاني: منهج سيد قطب في التعامل مع اآليات التي يُذكر أنها ناسخة أو 
 منسوخة
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َ يف املطلب السابق أن سيد قطب يُثبت النسخ، ولكن عند استعراض تفسريه  تَ بَ نيَّ
 يُذكر فيها النسخ، جنده يضيق نطاق النسخ إىل أبعد حدٍّ ممكن، وميكن لآليات اليت

 إمجال منهجه يف ذلك مبا يأيت:
 أواًل: الجمع بين اآليات التي تبدو متعارضة بداًل من القول بنسخها 

وقاعدة "ال نسخ مع  (45)وهو يف هذا منسجم مع قاعدة "إعمال الكالم أوىل من إمهاله"
َمَة أُْوُلواْ ۡ  ِقسۡ  َوِإَذا َحَضَر ٱلمثاًل عند تفسريه لقوله تعاىل: . ف(46)إمكان اجلمع"

َمٰى َوٱلۡ  ََبٰ َوٱلۡ  قُرۡ  ٱل ِكنُي فَٱرۡ  يَ تَٰ  الۡ  َقو ۡ  ُه َوُقوُلوْا اَهُمۡ  زُُقوُهم مِّنۡ  َمسَٰ
أهنا منسوخة بآية املواريث، يُرجح سيد  (47)واليت يذكر بعض العلماء [8]النساء:  ُروفاۡ  مَّع

كمة غري منسوخة؛ إذ ال تعارض بني اآليتني، وميكن اجلمع بينهما، فُيعمل قطب أهنا حمُ 
بآية املواريث للورثة، ويُعمل هبذه اآلية لألقارب الذين حجبهم الورثة؛ َتْطييًبا خلواطرهم، 
وحمافظة على الروابط العائلية. ومستنده يف ذلك إطالق النص، وانسجامه مع قاعدة 

 .(48)ها اليتامى واملساكنيالتكافل اليت ُتِظلُّ حتت
ومما يؤيد رأيه يف إحكام هذه اآلية ما رواه البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي اهلل 

، وهو ما (49)عنهما، قال: "إن ناًسا يزعمون أن هذه اآلية ُنسخت، وال واهلل ما ُنسخت"
 .(51)، والقرطيب(50)رجحه الطربي

 ثانًيا: القول بالتخصيص بداًل من النسخ
ِإَذا َحَضَر  ۡ  ُكمۡ  ُكِتَب َعَليألمثلة على ذلك تفسري سيد قطب آلية الوصية: ومن ا

ِلَديۡ  َوِصيَُّة ِللۡ  رًا ٱلۡ  ُت ِإن تَ َرَك َخيۡ  َموۡ  َأَحدَُكُم ٱل َرِبنَي ۡ  َأقۡ  ِن َوٱلۡ  وَٰ
حيث يذكر أّن الوصية للوالدين واألقربني كانت واجبة، [، 180]البقرة:  ۡ  ُروفِ ۡ  َمعۡ  بِٱل

زلت بعدها آية املواريث، وأهنا َحدََّدْت أنصبة الوالدين واألقربني الوارثني، مث يذكر أنه ن
فَبِقَيْت الوصية لألقربني غري الوارثني، واستدل على ذلك حبديث: "إن اهلل قد أعطى كل 

، مث قال: "وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعني (52)ذي حق حّقه، فال وصية لوارث"
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يف أقوال هؤالء الصحابة والتابعني الذين أخذ سيد قطب ، وعند النظر (53)نأخذ به"
برأيهم، جند منهم ابن عباس رضي اهلل عنهما يقول: "نسخ من يرث ومل ينسخ األقربني 

، وهذا ما يسميه العلماء ختصيًصا (54)الذين ال يرثون" ومبثله قال قتادة وطاوس واحلسن
. وقد (55)ختصيص العموم ال النسخ"وليس نسًخا، قال الكيا ااهراسي: "فغاية ما يف ذلك 
 .(56)رجح الطربي أهنا آية حمكمٌة معموٌل هبا غري منسوخة

 ثالثاً: نفي النسخ عن اآليات بناء على فهم خاص ُيخرج اآليات من مجال النسخ
هو األحكام الشرعية، أما املسائل  -حبسب تعريفه االصطالحي–معلوم أن جمال النسخ 
صص أو فقه النفوس وطبائعها، فال يشملها النسخ، وجند سيد املتعلقة بالعقيدة أو الق

قطب يوجه بعض اآليات على غري ما اْشُتِهَر عند املفسرين، فبينما حيمل املفسرون اآلية 
على األحكام الفقهية، جنده حيملها على وجه آخر مرتبط بفقه النفوس، فال حُيتاج عند 

 ذلك للنسخ، ومثال ذلك:
ِإن  ۡ  ِقَتالِ ۡ  ِمِننَي َعَلى ٱلۡ  ُمؤۡ  أَي َُّها ٱلنَّيبُّ َحرِِّض ٱلۡ  يَٰ ة األنفال: تفسريه آليَ يَتْ سور 

ربُوَن يَغۡ  ِعش ۡ  َيُكن مِّنُكم  اْ ۡ  لُِبوۡ  يَغَوِإن َيُكن مِّنُكم مِّاَْئة  ۡ  نِ ۡ  لُِبوْا ِماْئَ يَت ۡ  ُروَن صَٰ
 ۡ    ََٰن َخفََّف ٱللَُّه َعنُكمۡ  لٱ قَ ُهوَن *ۡ  َيف الَّ م ۡ  َقو ۡ  ٱلَِّذيَن َكَفُروْا بِأَن َُّهم مِّنَ  فاۡ  َأل

]األنفال:  ۡ  نِ ۡ  ِماْئَ يَت  لُِبواْ ۡ  يَغ َصاِبَرةُكن مِّنُكم مِّاَْئة يَ  فَِإن ۡ  افۡ  َضع ۡ  َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكم

أوجب على املؤمنني يف اآلية األوىل أن  أن اهلل  (57)حيث ذكر بعض العلماء [66، 65
 شرة أضعافهم، فشق ذلك عليهم، فنسخها اهلل ال يَِفرُّوا من املعركة ولو كان عدوهم ع
 باآلية اليت بعدها وخففها إىل ِضعفني.

ويف تفسري الظالل جند سيد قطب ينقل نًصا طوياًل عن اجلصاص يذكر فيه ما جاء من 
، أما عند تفسريه (58)روايات يف نسخ تلك اآليات، وذلك يف أول تفسريه لسورة األنفال

ِرض صفًحا عن اخِلالفات الفقهية اليت تُذكر عند تفسريها، ويُ َرجِّح لتلكما اآليتني جنده يُ عْ 
أهنا مل تأت لبيان حكم شرعي، وإمنا لبيان حقيقة واقعية مرتبطة بنفوس املقاتلني، إذا 
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أدركها املؤمنون اجملاهدون سيكون اها أثر يف صربهم وثباهتم يف املعارك، حىت ولو كان 
منون ميتازون بأهنم يعرفون طريقهم وغاية وجودهم، األعداء أضعافًا مضاعفة، فاملؤ 

وحتقيق منهجه القومي، الذي ُيرج  ويدركون أهنم ال يقاتلون إال إلعالء كلمة اهلل 
الناس من الظلمات إىل النور ويُرسخ العدل، وأن اهلل استخلفهم اهذه الغاية، وهذا 

باتًا وثقة وقوة تؤهلهم لالنتصار على اإلدراك هو ِفْقٌه َيْسُكُب يف قلوب اجملاهدين يقيًنا وث
عشرة أضعافهم ممن ال يفقهون ذلك، وحىت يف أضعف حاالت املسلمني فإن هذه النسبة 

 .(59)هي واحد الثنني
  ََٰن َخفََّف ۡ  ٱلومع أمهية هذه احلقيقة اليت أشار اها سيد قطب، إال أن يف قوله تعاىل: 

يست فقط مسألة بيان حقيقة واقعية، وإمنا ما يشري إىل أن القضية ل ۡ  ٱللَُّه َعنُكم
كان قد أوجب على املؤمنني   املسألة فيها حكم شرعي، فلفظ التخفيف يعين أن اهلل 

عدم الفرار من عشرة أضعافهم، مث خفف ذلك احلكم عنهم، ولعل األقرب يف هذه 
ة األوىل ، مبعىن أن اآلي(60)املسألة ما ذكره القرطيب من أن اآلية ختفيف وليست نسًخا

ذكرت العزمية وهي الثبات أمام عشرة أضعاف، واآلية الثانية ذكرت الرخصة، وويل األمر 
هو الذي يقدر ذلك، بناء على ما يراه من عزمية جنوده ومدى صربهم وثباهتم وخربته 

 بأحوااهم.
 رابًعا: بيان مرحلية الحكم بدالً من القول بالنسخ

يلَ  نَاۡ  َجَعلَوِلُكّل جُممل ما يقوله املفسرون يف آية:  ِلَداِن ۡ  ٱل تَ َركَ  ممَّا َموَٰ وَٰ
ُنُكمۡ  َأي ۡ  َوٱلَِّذيَن َعَقَدت ۡ  َربُونَ ۡ  َأقۡ  َوٱل ۡ  َنِصيبَ ُهم ۡ  اتُوُهم  َ فَ  ۡ  مَٰ ِإنَّ ٱللََّه َكاَن  ۡ 

أهنا جعلْت نصيًبا من املرياث لغري الورثة ممن يكون  [33]النساء:  َشِهيًداء ۡ  َعَلٰى ُكلِّ َشي
بني املورِّث عقود، كعقود التبين، وعقود أحالف اجلاهلية، وكتعاقد الرجل مع بينهم و 

الرجل فيقول له دمي دمك ومرياثي مرياثك، وكعقد املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، 
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 يف ض ۡ  ىَلٰ بَِبعۡ  أَو ۡ  ُضُهمۡ  َحاِم َبعۡ  أَرۡ  َوأُْوُلوْا ٱلوغريها، مث ُنسخ ذلك بآية: 
[75نفال: ]األ ۡ  ٱللَّهِ  ِكتَٰبِ 

(61). 
وسيد قطب ال ُيالف املفسرين يف أن اآلية تقصد مثل تلك العقود، وهو يف الوقت ذاته 
ال ُيصرح بنسخها، وال يشري لشيء مما روي يف نسخها، ولكن يلفت األنظار ملسألة 
مهمة فيقول: "وقد جعل اإلسالم يصفي هذه العقود... فرتك هذه العقود القائمة تنفذ، 

اء هبا، وقطع الطريق على اجلديد منها قبل أن ترتتب عليه أية آثار حتتاج وشدد يف الوف
إىل عالج، ويف هذا التصرف يبدو التيسري، كما يبدو العمق واإلحاطة واحلكمة 
والشمول، يف عالج األمور يف اجملتمع، حيث كان اإلسالم يصوغ مالمح اجملتمع املسلم 

، إذن هو يرى (62)لية يف كل توجيه وكل تشريع"يوًما بعد يوم، وميحو ويلغي مالمح اجلاه
أن القرآن كان قد بدأ بصناعة جمتمع مسلم جديد، ولكن َلمَّا كان أفراد هذا اجملتمع 
ينتقلون من جمتمع اجلاهلية إىل جمتمع اإلسالم، وال تزال تربطهم عقود وأحالف كانت 

اصة وأهنا ال متس جانب خ-من أيام اجلاهلية، مل يشأ اإلسالم أن يقطع كل تلك العقود 
فلم يتجه لقطع تلك الروابط دفعة واحدة، بل تدرج فيها تدرًجا، فأقرَّ العقود  -العقيدة

السابقة، لكنه منع إنشاء عقود جديدة، وبالتايل فإن الزمن وحده سيكون كفياًل بإهناء 
ة تلك العقود، وهذا يعين أن اآلية نزلت ملواجهة ظرف مرحلي مؤقت، سينتهي بطبيع

 احلال مبرور الزمن.
ويبعد أن يكون سيد قطب مل يطَِّلع على ما جاء يف تفسري تلك اآلية من روايات متعلقة 

، وقد (63)بنسخها، فهو يعتمد يف تفسريه على ابن كثري واجلصاص كمصدرين أساسني
ذكرا عند تفسريمها لآلية ما يُروى يف نسخها، ويبدو يل أن سيد قطب مل يَر حاجة 

سخها ألن حكمها مرحلي، فهو حكم ُمشرع حلالة حُمددة مؤقتة، فتلك للقول بن
األحالف مل يشرعها اإلسالم، واألخوة بني املهاجرين واألنصار خاصة بظروف نشأة 
جيل الصحابة، ولن تتكرر بأحكامها، فهو حكم مرحلي وليس حكًما منسوًخا، وهذا 
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ر أهنا منسوخة، ليست متعلقة ُيتلف عن األحكام املنسوخة، فمعظم اآليات اليت يُذك
بظروف خاصة مرحلية، مبعىن أن رفع حكمها مل يكن بسبب انتهاء تلك الظروف، وإمنا 

 تكليًفا من اهلل تعاىل، واختباراً منه بتغيري األحكام حلكمة يريدها سبحانه.
وإذا كان كالم سيد قطب غري صريح يف مرحلية هذا احلكم، فهو مفهوم ضمًنا من 

ية، وقد قال مبثل هذه املرحلية عند أحكام اجلهاد أول سورة التوبة، واليت تفسريه لآل
 سيأيت بياهنا يف املبحث الثالث.

 خامًسا: عرض تفسير اآلية مع اإلعراض بشكل ُكلِّيٍّ عما يروى في نسخها
كثريًا ما نرى صاحب الظالل مَيُرُّ على اآليات اليت اشُتهرْت بأهنا منسوخة دون أن يذكر 

ا عن نسخها، وال حىت يشري جمرد إشارة، ومن األمثلة على ذلكن تفسريه لقوله شيئً 
]البقرة:  ۡ  ُكم ِبِه ٱللَّهُ ۡ  ُفوُه حُيَاِسبۡ  ُتخ ۡ  أَو ۡ  أَنُفِسُكم ۡ  ُدوْا َما يف ۡ  َوِإن ُتبتعاىل: 

 ًسا ِإالَّ ۡ  اَل يَُكلُِّف ٱللَُّه َنفأهنا منسوخة بآية:  (64)، حيث يذكر كثري من املفسرين[284
ۡ  َتَسَبتۡ  َها َما ٱكۡ  َوَعَلي ۡ  اَهَا َما َكَسَبت ۡ  َعَهاۡ  ُوس  ۡ  :أما سيد [286]البقرة ،

قطب فَيُمرُّ على تفسري اآليات دون أن يتطرق لشيء مما قيل يف نسخها، لكنه يُطيل 
الكالم يف وجهة أخرى، هي حرص القرآن اتلكرمي على صياغة القلوب اليت ُيشرع اها 

ألن تشريع القوانني من غري تربية القلوب ال يفيد يف حفظ النظام،  األحكام والقوانني،
فال بد من ضمانة داخلية، وهي صناعة القلب احلي والضمري اليقظ اململوء باخلوف 

(65)والرجاء من اهلل 
. 

 المطلب الثالث: اآليات التي يثبت سيد قطب نسخها
طالع على تفسري سيد قطب اها، بعد استقراء مجيع اآليات اليت قيل إهنا منسوخة، مث اال

سوى يف  -مبفهوم النسخ االصطالحي–تبني أنه مل يقل بنسخ شيء من آيات القرآن 
 ثالث آيات، هي:
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ُموْا يَب ۡ  ْا ِإَذا جنََٰيۡ  أَي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوۡ  يَٰ : قوله تعاىل: األولى َن ۡ  مُتُ ٱلرَُّسوَل فَ َقدِّ
َأن  ۡ  متُ ۡ  َفقۡ  َءَأشنسختها اليت بعدها:  [12ادلة: ]اجمل ۡ  َصَدَقة ۡ  َوٰىُكمۡ  َنج ۡ  يََدي

ُمواْ يَب   .[13]اجملادلة:  ۡ  َصَدقَٰت ۡ  َوٰىُكمۡ  َنج ۡ  َن َيَديۡ  تُ َقدِّ
يقول سيد قطب يف هاتني اآليتني: "كذلك يعلمهم القرآن أدبًا آخر يف عالقتهم برسول 

ثَُه كل فرد يف شأن ليُ  ، فيبدو أنه كان هناك تزاحم على اخللوة برسول الّله الّله  َحدِّ
ُيصه ويأخذ فيه توجيهه ورأيه، أو ليستمتع باالنفراد به، مع عدم التقدير ملهام رسول الّله 

  اجلماعية، وعدم الشعور بقيمة وقته، وجبدية اخللوة به، وأهنا ال تكون إال ألمر ذي
ن مال الذي يريد أن بال، فشاء الّله أن ُيْشِعَرُهم هبذه املعاين بتقرير ضريبة للجماعة م

ويقتطع من وقته الذي هو من حق اجلماعة، يف صورة صدقة  ُيلو برسول الّله 
ُمها قبل أن يطلب املناجاة واخللوة... وعلم الّله ذلك منهم، وكان األمر قد أدى  يُ َقدِّ
غايته، وأشعرهم بقيمة اخللوة اليت يطلبوهنا، فخفف الّله عنهم ونزلت اآلية التالية برفع 

 .(66)"هذا التكليف
ومع أن سيًدا مل يستخدم مصطلح النسخ، إال أنه عرب عنه بالتخفيف وبالرفع، وهذا 

 .(67)صريح يف نسخها، وقد قال بنسخها عامة أهل التفسري
نسختها  [2، 1]املزمل:  َل ِإالَّ قَِليالۡ  ُقِم ٱيلَّ  * ُمزَّمِّلُ ۡ  أَي َُّها ٱلۡ  يَٰ الثانية: قوله تعاىل: 

ۡ  ُكمۡ  ُصوُه فَ َتاَب َعَليۡ  َعِلَم َأن لَّن ُتحيف آخر السورة:  اآلية اليت  ۡ  :[20]املزمل .
 * ُمزَّمِّلُ ۡ  أَي َُّها ٱلۡ  يَٰ بشطر هذه السورة األول  فجاءه جربيل يقول سيد قطب: "

َك ملَُ أَنَّ ۡ  ِإنَّ َربََّك يَعوتأخر شطر السورة الثاين من قوله تعاىل:  َل ِإالَّ قَِليالۡ  ُقِم ٱيلَّ 
إىل آخر السورة، تأخر عاًما كاماًل، حني قام رسول الّله  لِ ۡ  ََنٰ ِمن ثُ ُلَثِي ٱيلَّ ۡ  تَ ُقوُم أَد
  وطائفة من الذين معه، حىت َورَِمْت أقدامهم، فنزل التخفيف يف الشطر الثاين بعد

 . وُيالحظ أنه عرب عن النسخ هنا بلفظ التخفيف.(68)"اثين عشر شهرًا
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ِنَها ِمنُكمۡ  َوٱلََّذاِن يَأ ىل:الثالثة: قوله تعا ، يذكر سيد قطب [16]النساء:  ۡ  اُذومُهَا  َ فَ  ۡ  تِيَٰ
(69)أن اآلية تتحدث عن عقوبة من يأيت بفاحشة قوم لوط 

 وأن عقوبته هي ،
َلْت هذه العقوبة   اإليذاء بالشتم والتعيري والضرب بالنعال، مث يقول بعدها: "وقد ُعدِّ

ل السنن حديثًا مرفوًعا عن ابن عباس رضي الّله عنهما فروى أه -فيما بعد-كذلك 
من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول : »قال: قال رسول الّله 

أن اآلية نزلت يف الذين يفعلون فاحشة  (72)، يف حني يرى أكثر املفسرين(71)"(70)«به
هنا لفظ التعديل للتعبري عن  الزنا، وأهنا ُنسخت بآية سورة النور. ويالحظ أنه استخدم

 النسخ، وأنه يُثبت نسخ القرآن بالسنة النبوية.
 المبحث الثالث

 أثر موقف سيد قطب من النسخ على تفسيره آليات األحكام
كان ملوقف سيد قطب من النسخ، أثر على اجتاهه الفقهي يف التفسري، يظهر ذلك من 

اعتماًدا على منهجه يف تضييق نطاق  خالل خمالفته للمشهور يف بعض املسائل الفقهية،
النسخ، كما يظهر من خالل توظيفه اهذا املنهج يف تقوية بعض اآلراء الفقهية اليت كان 

 يرجحها ومييل إليها، وهو ما نعرضه يف مطليَبْ هذا املبحث.
 المطلب األول: طريقة تنفيذ عقوبة القصاص في حاالت القتل الجماعي

أَي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكِتَب ۡ  يَٰ تان يف حكم القصاص؛ األوىل: جاء يف التنزيل احلكيم آي
ُد ۡ  َعبۡ  ُحرِّ َوٱلۡ  ُحرُّ بِٱلۡ  ٱل ۡ  ىَل ۡ  َقتۡ  ِقَصاُص يف ٱلۡ  ُكُم ٱلۡ  َعَلي
 ۡ  ِهمۡ  نَا َعَليۡ  وََكَتبوالثانية:  [178]البقرة:  ۡ  أُنَثىٰ ۡ  أُنَثٰى بِٱلۡ  ِد َوٱلۡ  َعبۡ  بِٱل
وقد أشكلْت آية سورة البقرة على كثري  من  [45]املائدة:  سۡ  فَس بِٱلنَّ ۡ  َأنَّ ٱلنَّف ۡ  ِفيَها

أهل التفسري؛ ذلك أنه قد يُفهم منها أن احلُرَّ إذا قتَل عبًدا ال يُقتص منه، وأن الذكَر إذا 
قتَل أنثى ال يُقتص منه، واهم يف حلِّ هذا اإلشكال عدة مذاهب؛ فمنهم من قال بأن 

، ومنهم من قال إن اآلية جاءت لتصحيح وضع (73)آية املائدة نسخت آية البقرة
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اجتماعي جاهلي فاسد كانت تسود فيه الطبقية، فإذا قتل عبٌد من قبيلة  فقرية  ضعيفة  
رجاًل حرًّا من قبيلة ذات جاه وشرف، مل يقتصوا من العبد، بل رمبا اقتصوا من سيده 

ريفة، مل يقتصوا من املرأة، بل احلر، وإذا قَتلْت امرأٌة من قبيلة وضيعة رجاًل من قبيلة ش
اقتصوا من كبري تلك القبيلة أو أحد رؤوسها الذكور؛ إمعانًا يف إذالل تلك القبيلة، 
َ اهم أن العدل إمنا يكون يف قتل القاتل  فجاءت اآلية لتبطل تلك العادة اجلاهلية، ولُِتبَ نيِّ

، وهبذا فإن اآلية ال يُفهم (74)نفسه واالقتصاص منه دون غريه ولو اختلفت املكانة واملنزلة
منها أن احلر ال يُقتل بالعبد وال يفهم منها أن الذكر ال يُقتل باألنثى، وهبذا ينتفي 

 التعارض بني اآليتني.
أما سيد قطب فيتكئ على سبب نزول اآلية، وهو: أنه حصل قتال بني َحي َّنْيِ من العرب 

رار ورجال ونساء، مث أسلم احليان قبل قبل اإلسالم بقليل، فُقتل من كلٍّ منهما عبيد وأح
أن يقتص بعضهم من بعض، فكان أحد احلَي َّنْيِ يريد أن يقتل بكل عبد منهم ُحرًّا من 

، (75)ذلك احلي، وبكل أنثى منهم رجاًل ذكرًا من ذلك احلي، فنزلْت اآلية تنهى عن ذلك
يتكئ سيد قطب على سبب النزول هذا مث يقول: "والذي يظهر لنا أن موضع هذه اآلية 
غري موضع آية النفس بالنفس... وأن آية النفس بالنفس جمااها جمال االعتداء الفردي... 

كحالة ذينك احليني من -فأما اآلية اليت ُنن بصددها فمجااها جمال االعتداء اجلماعي 
رة على أسرة، أو قبيلة على قبيلة... فإذا أقيم ميزان القصاص  حيث تعتدي أس -العرب

كان احلر من هذه باحلر من تلك، والعبد من هذه بالعبد من تلك، واألنثى من هذه 
باألنثى من تلك، وإال فكيف يكون القصاص يف مثل هذه احلالة اليت يشرتك فيها مجاعة 

ون هناك نسخ اهذه اآلية، وال يف االعتداء على مجاعة؟ وإذا صح هذا النظر ال يك
 .(76)تعارض يف آيات القصاص"

ويعلق الدكتور فضل عباس رمحه اهلل، على رأي سيد السابق بأنه غري دقيق ومل يقل به 
. ويظهر أن الذي ذهب (77)أحٌد من األئمة، بل َصرَّح كثريون بأن اجلماعة تُقتل بالواحد
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يد قطب ال يتحدث عن قتل إليه سيد قطب غري الذي ذهب إليه فضل عباس، فس
اجلماعة بالواحد، بل يتحدث عن احلاالت اليت تَ ْقَتِتُل فيها مجاعة ضد مجاعة، مث عند 
انتهاء القتال يكون قد وقع من هذه اجلماعة عدة قتلى ومن تلك اجلماعة عدة قتلى، وال 

َسلَّم يُدرى من قتل هذا من تلك اجلماعة، وال من قتل ذاك من هذه اجلماعة، فعندها يُ 
ذكر مقابل كل ذكر، وأنثى مقابل كل أنثى، وحر مقابل كل  -برأي سيد–للقصاص 

 حر، وهكذا.
وعلى كل حال  فإن ما ذهب إليه سيد قطب يف هذه املسألة رأي فقهي ارتآه باجتهاده، 
استند فيه إىل سبب نزول اآلية، ليدفع احتمال التعارض بينها وبني آية املائدة، وليتجنب 

 نسخ إحدامها لألخرى.القول ب
 المطلب الثاني: وجوب اإلنفاق من المال سوى الزكاة

ُقِل  ۡ  ُلوَنَك َماَذا يُنِفُقونَ   َ ۡ  َوَيسفضل املال: ورد يف سورة البقرة إجياب اإلنفاق من 
 .(78)وقد ُرويْت روايات يف نسخها [219]البقرة:  وۡ  َعفۡ  ٱل

يف هذا يوافق بعض كبار علماء  ويرى سيد قطب رمحه اهلل أهنا ليست منسوخة، وهو
، ومها يريان أن اآلية حمكمة وأهنا مل تأت (80)، وابن العريب املالكي(79)األمة كالطربي

لبيان إجياب النفقة وإمنا لبيان أوجه اإلنفاق وجماالت اإلنفاق ملن سأل عن اإلنفاق، أما 
"فهذا النص ة، يقول: سيد قطب فهو يرى أن فيها أمرًا باإلنفاق من املال غري نفقة الزكا

مل تنسخه آية الزكاة ومل خُتَصِّْصه فيما أرى، فالزكاة ال تُ رْبُِئ الذمة إال بإسقاط الفريضة، 
ويبقى التوجيه إىل اإلنفاق قائًما، إن الزكاة هي حق بيت مال املسلمني جتبيها احلكومة 

عد ذلك واجب املسلم اليت تنفذ شريعة الّله، وتنفقها يف مصارفها املعلومة، ولكن يبقى ب
لّله ولعباد الّله، والزكاة قد ال تستغرق الفضَل كلَّه، والفضُل كلُّه حمل لإلنفاق هبذا النص 

، حق قد يؤديه (81)«يف املال حق سوى الزكاة»الواضح، ولقوله عليه الصالة والسالم: 
إليه فإن مل يفعل واحتاجت  -وهذا هو األكمل واألمجل-صاحبه ابتغاء مرضاة الّله 



ــــــــــسير ـــالنسخ عند سيد قطب وأثره على اتجاهه الفقهي في التف  محمد وصفي جالد /عبد اهللعبد عودة أ.د. عودة ـــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1080 2021جويلية ،  1091-1058، ص ص  01، العدد 05مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

الدولة املسلمة اليت تنفذ شريعة الّله، أخذته فأنفقته فيما يصلح اجلماعة املسلمة، كي ال 
، وهو لبيان هذا (82)يضيع يف الرتف املفسد، أو يُقبض عن التعامل وُيزن ويعطل"

 الوجوب استند إىل عدم نسخ اآلية أواًل، مث إىل السنة النبوية.
ٌم، فقد يُفهم منه أن كل مسلم مطلوب منه وكالم سيد قطب يف النص السابق موهِ 

إنفاق آخر غري الزكاة، وهذا يعارضه ما رواه الشيخان يف قصة األعرايب الذي جاء يسأل 
الزكاة، قال: هل َعَليَّ  عن شرائع اإلسالم، وفيه: "وذكر له رسول اهلل  رسول اهلل 

وب الذي يقصده سّيد هو . اللهم إال إذا كان الوج(83)«ال، إال أن تطوع»غريها؟ قال: 
حني مَتُرُّ الدولة بأزمات، كأن تقع كوارث أو حروب وال تكفي خزينة الدولة ملواجهة تلك 
األزمات، فعندها تعود الدولة على األغنياء، وإذا كان كالمه يف تفسري آية البقرة غري 

فضول  قاطع، فقد أوضحه يف تفسري سورة احلشر فقال: "وجعل لإلمام احلق يف أن يأخذ
أموال األغنياء فريدها على الفقراء، وأن يوظف يف أموال األغنياء عند خلو بيت 

. وهذا الوجوب يف مثل هذه احلاالت يوافق ما ذهب إليه العلماء، قال (84)املال"
القرطيب: "واتفق العلماء على أنه إذا نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة فإنه جيب 

ال أن العلماء يستدلون على ذلك بأدلة أخرى غري هذه اآلية . إ(85)صرف املال إليها"
َماَل َعَلٰى ۡ  َوَءاَتى ٱلاليت يستدل هبا سيد قطب، فقد استدل الشعيب وعطاء بآية: 

َمٰى َوٱلۡ  ََبٰ َوٱلۡ  قُرۡ  َذِوي ٱل ۦُحبِّهِ  ِكنَي َوٱبۡ  يَ تَٰ ئِِلنَي َويف ۡ  َن ٱلسَِّبيِل َوٱلسَّاۡ  َمسَٰ
. (86)على أن يف املال حقا سوى الزكاة [177]البقرة:  لصََّلٰوَة َوَءاَتى ٱلزََّكٰوةَ ٱلرِّقَاِب َوأَقَاَم ٱ

وقال الرازي: "اختلفوا يف املراد من هذا اإليتاء فقال قوم: إهنا الزكاة وهذا ضعيف؛ وذلك 
ألنه تعاىل عطف الزكاة عليه بقوله: وأقام الصالة وآتى الزكاة، ومن حق املعطوف 

 .(87)أن يتغايرا، فثبت أن املراد به غري الزكاة"واملعطوف عليه 
وعلى أية حال فليس املراد استقصاء هذه املسألة، وإمنا بيان أثر موقف سيد قطب من 

 النسخ يف توجيه آرائه الفقهية، وعدم إغرابه يف الرأي.
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 المطلب الثالث: حق المتوفى عنها زوجها في االعتداد في بيت زوجها حواًل كاماًل  
َوٱلَِّذيَن  عدة املتوىف عنها زوجها آيتان؛ آية تذكر اعتدادها حواًل كاماًل: ورد يف
َز َوِصيَّة اوَٰجۡ  َويََذُروَن أَز ۡ  َن ِمنُكمۡ  يُ تَ َوفَّو ًعا وَِٰجِهمۡ  ألِّ َر ۡ  ِل َغيۡ  َحوۡ  ٱل ِإىَل  مَّتَٰ
َن ۡ  ِذيَن يُ تَ َوفَّوَوٱلَّ والثانية تذكر اعتدادها أربعة أشهر وعشرة أيام:  [240]البقرة:  رَاجۡ  ِإخ

 [234]البقرة:  راۡ  َوَعش ُهرۡ  َأش بَ َعةَ ۡ  أَر بِأَنُفِسِهنَّ  نَ ۡ  يَ تَ َربَّص اوَٰجۡ  َويََذُروَن أَز ۡ  ِمنُكم
َن ۡ  َوٱلَِّذيَن يُ تَ َوفَّووروى البخاري بإسناده أن ابن الزبري قال: قلت لعثمان بن عفان: 

آلية األخرى، فلم تكتبها؟ أو تدعها؟ قال: قد نسختها ا اوَٰجۡ  َويََذُروَن أَز ۡ  ِمنُكم
أن  (89)، ويرى كثري من املفسرين(88)«يا ابن أخي ال أَُغي ُِّر شيًئا منه من مكانه»قال: 

 حكم آية احلول منسوخ.
أما سيد قطب فريى أن اآلية األوىل تُ ْعِطي املتوىفَّ عنها زوجها حًقا يف البقاء يف بيت 

د أن مينعها، أما اآلية الثانية فهي توجب عليها زوجها إن هي أرادت ذلك، وال حيق ألح
البقاء يف بيت زوجها مدة أربعة أشهر وعشرًا، فاآلية الثانية واجب عليها االلتزام به، أما 
األوىل فهي حق إن شاءت أخذت به وإن شاءت تركته، وهذا احلكم الفقهي اختاره 

من القول بإمهال أحدمها، سيد قطب ورجحه على غريه، حرًصا على إعمال النصني بداًل 
فهو يقول بعد ترجيحه السابق: "وبعضهم يرى أن هذه اآلية منسوخة بتلك، وال ضرورة 
الفرتاض النسخ، الختالف اجلهة كما رأينا، فهذه تقرر حقًا اها إن شاءت استعملته، 

جه ، وهذا الذي اختاره سيد قطب موافق ملا أخر (90)وتلك تقرر حقًا عليها ال َمَفرَّ منه"
البخاري بإسناده عن جماهد يف تفسري اآلية، قال: "جعل اهلل اها متام السنة سبعة أشهر 

 .(91)وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت يف وصيتها، وإن شاءت خرجت"
 المطلب الرابع: المرحلية في أحكام الجهاد في سبيل اهلل

 َمرَّ مبراحل متدرجة؛ من يذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهلل أن تشريع اجلهاد يف سبيل اهلل
األمر بالصرب على أذى املشركني والَكفِّ عن القتال، إىل اإلذن بقتال من يقاتل ويعتدي، 
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مث األمر بقتال املشركني حىت يكون الدين كله هلل، مث استقر األمر بعد نزول سورة التوبة 
ؤقتة، وأهل ذمة، مث على تقسيم املشركني إىل ثالثة أقسام: حماربني، وأهل عهد عهودهم م

آلْت حال أهل العهد والصلح إىل اإلسالم، فصاروا قسمني اثنني فقط: حماربني، وأهل 
 .(92)ذمة

وقد ذكر كثري من املفسرين أن آيات اجلهاد يف سورة التوبة َنَسَخْت مجيع ما قبلها من 
]التوبة:  فَّةۡ   َكارِِكنيَ ۡ  ُمشۡ  َوقَِٰتُلوْا ٱلأحكام اجلهاد، روى ابن أيب حامت يف تفسري آية: 

فَِإَذا ٱنَسَلَخ . ونقل الثعاليب يف تفسري آية (93)أهنا نسخت كل آية فيها رخصة [36
ُوُهمۡ  رِِكنَي َحيۡ  ُمشۡ  تُ ُلوْا ٱلۡ  ُحرُُم فَٱقۡ  ُهُر ٱلۡ  َأشۡ  ٱل أهنا  [5]التوبة:  ُث َوَجدمتُّ

ون يف النسخ ، ويذكر املبالغ(94)نسخت كل آية فيها الصرب واإلعراض عن أذى األعداء
 .(95)أن آية السيف نسخت مائة وأربع عشرة آية

أما سيد قطب فريى أن آية السيف مل تَ ْنَسْخ شيًئا من األحكام السابقة، ويرى أن مجيع 
أحكام اجلهاد مبختلف مراحله حُمكمة غري منسوخة، ولكن ُُيَْتاُر منها ما يناسب أحوال 

رف ُيشبه ظرف املسلمني يف مكة أول املسلمني وظروفهم، فإذا كان املسلمون يف ظ
الدعوة اإلسالمية، أخذوا حبكم الكف عن القتال وبالصرب واإلعراض، وإذا صارت اهم 
دولة وليدة اها شيء من القوة، أخذوا حبكم اإلذن بقتال من يعتدي عليهم دون من ال 

حساهبا، يعتدي عليهم، فإذا صارت اهم دولة ذات قوة ونفوذ واها كلمتها، وحُيسب اها 
أخذوا وقتئذ بأحكام اجلهاد حبسب ما فصلته سورة التوبة. يقول سيد قطب: "إن تلك 
األحكام املرحلية ليست منسوخة حبيث ال جيوز العمل هبا يف أي ظرف من ظروف األمة 
املسلمة بعد نزول األحكام األخرية يف سورة التوبة، ذلك أن احلركة والواقع الذي تواجهه 

أي  -عن طريق االجتهاد املطلق-واألمكنة واألزمنة هي اليت حتدد يف شىت الظروف 
األحكام هو أنسب لألخذ به يف ظرف من الظروف، يف زمان من األزمنة يف مكان من 
األمكنة، مع عدم نسيان األحكام األخرية اليت جيب أن ُيصار إليها، مىت أصبحت األمة 
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حكام كما كان حااها عند نزول سورة املسلمة يف احلال اليت متكنها من تنفيذ هذه األ
 .(96)التوبة"

ورأي سيد قطب هذا يوافق ما ذهب إليه الزركشي عند حديثه عن النوع الثالث من أنواع 
النسخ: "ما أُمر به لسبب مث يزول السبب، كاألمر حني الضعف والقلة بالصرب وباملغفرة 

روف والنهي عن املنكر للذين يرجون لقاء اهلل وُنوه من عدم إجياب األمر باملع
وُنوها، مث نسخه إجياب لذلك، وهذا ليس بنسخ يف احلقيقة وإمنا هو نسء   (97)واجلهاد

َها{ ْنَسأ هو األمر بالقتال إىل أن يقوى املسلمون،  (98)كما قال تعاىل: }أو نَ ْنَسئ ْ
ُ
فامل

ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على األذى، وهبذا التحقيق تبني ضعف ما 
اهج به كثري من املفسرين يف اآليات اآلمرة بالتخفيف أهنا منسوخة بآية السيف وليست 
ُنسأ مبعىن أن كلَّ أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة توجب 

كذلك، بل هي من امل
ذلك احلكم، مث ينتقل بانتقال تلك العلة إىل حكم آخر، وليس بنسخ إمنا النسخ اإلزالة 

يف قوله: "بدأ  أبًدا... مث لو فُرض وقوع الضعف كما أخرب النيب حىت ال جيوز امتثاله 
أعين -عاد احلكم... ويعود هذان احلكمان  (99)اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ"

بعود سببهما وليس حكم املسايفة ناسًخا  -املساملة عند الضعف واملسايفة عند القوة
، وتبعه السيوطي يف ذلك (100) وقته"حلكم املساملة، بل كل منهما جيب امتثاله يف

 .(101)أيًضا
 المطلب الخامس: أحكام األسرى

يرى مجهور الفقهاء أن اإلمام خُمرٌي يف شأن التعامل مع األسرى حبسب ما تقتضيه 
املصلحة؛ فإن شاء َمنَّ عليهم وأطلق سراحهم بال مقابل، وإن شاء أطلق سراحهم مقابل 

، ويرى أبو احلنيفة أن اإلمام خُمري فقط بني (102)قتلهمفدية، وإن شاء اسرتقهم، وإن شاء 
 .(103)القتل أو االسرتقاق
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أما سيد قطب فيخالف مجهور الفقهاء، ويرى أن األحكام الوحيدة لألسرى هي التخيري 
َوثَاَق ۡ  َفُشدُّواْ ٱل ۡ  َخنُتُموُهمۡ  َأث ۡ  ِإَذا ۡ  َحىتَّٰ بني املنِّ والفداء، يقول يف تفسري آية: 

ُده [4]حممد:  ءً ۡ  ُد َوِإمَّا ِفَداۡ  ا َبعۡ  نَّ فَِإمَّا مَ  : "فأما احلكم يف األسرى بعد ذلك، فُتَحدِّ
ُد َوِإمَّا ۡ  ا بَعۡ  فَِإمَّا َمنَّ هذه اآلية، وهي النص القرآين الوحيد املتضمن حكم األسرى، 

أي إما أن يُطَلق سراحهم بعد ذلك بال مقابل من مال أو من فداء ألسرى  ءً ۡ  ِفَدا
مني، وإما أن يُْطَلق مقابل فدية من مال أو عمل، أو يف نظري إطالق سراح املسل

املسلمني املأسورين، وليس يف اآلية حالة ثالثة، كاالسرتقاق أو القتل، بالنسبة ألسرى 
 .(104)املشركني"

 :(105)وهو يستند يف رأيه هذا ألمور
أن حكم األسرى أن اآلية ليست منسوخة، وهو هبذا يرد على األحناف القائلني ب -1

ا ۡ  فَِإمَّا َمنَّ يقتصر على القتل أو االسرتقاق، معتمدين على الروايات اليت تقول إن آية 
ِب ۡ  َحرۡ  يف ٱل ۡ  قَ َفن َُّهمۡ  فَِإمَّا َتثنسختها آية:  [4]حممد:  ءً ۡ  ُد َوِإمَّا ِفَداۡ  بَع

[57]األنفال:  ۡ  فَ ُهمۡ  َخل ۡ  هِبِم مَّن ۡ  َفَشرِّد
فَِإمَّا أن آية  ، فيما يرى سيد قطب(106)

تتضمن األحكام النهائية لألسرى، فهي هبذا ليست  ءً ۡ  ُد َوِإمَّا ِفَداۡ  ا بَعۡ  َمنَّ 
 (109)واملالكية (108)، وهبا يستدل الشافعية(107)منسوخة، وقد رجح الطربي أهنا حمكمة

 على جواز الفداء. (110)واحلنابلة
ُحُرُم ۡ  ُهُر ٱلۡ  َأشۡ  َلَخ ٱلفَِإَذا ٱنسَ أن اآلية اليت يستندون هبا لقتل األسري:  -2

ُوُهمۡ  رِِكنَي َحيۡ  ُمشۡ  تُ ُلوْا ٱلۡ  فَٱق ، ليست عامة، بل خاصة [5]التوبة:  ُث َوَجدمتُّ
مبشركي اجلزيرة، وهي بطبيعة احلال ليست ناسخة آلية املن والفداء، يقول سيد قطب: 

ورة حممد "إن األمر بقتل املشركني حيث وجدوا خاص مبشركي اجلزيرة، بينما النص يف س
عام، فمىت حتقق اإلثخان يف األرض جاز أخذ األسارى، وهذا ما جرى عليه اخللفاء بعد 
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وبعد نزول سورة براءة بطبيعة احلال، ومل يقتلوهم إال يف حاالت  رسول الّله 
 .(111)معينة"

بقتلهم، مل يقتلهم جملرد أهنم أسرى، وإمنا جلرائم  أن األسرى الذين أمر النيب  -3
وقعوا فيها قبل األسر، فاستحقوا القتل ألجل تلك اجلرائم، ال ألجل أسرهم يف سابقة 

احلرب، يقول سيد قطب: "وتتبع احلاالت اليت وقع فيها القتل يعطي أهنا حاالت 
خاصة، وراءها أسباب معينة غري جمرد التعرض للقتال واألسر، فالنضر بن احلارث وعقبة 

وإيذاء دعوته،  خاص يف إيذاء رسول الّله  كالمها كان له موقف  (112)بن أيب معيط
، ولبين قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم حكم سعد (113)وكذلك أبو عزة الشاعر

، وهكذا جند يف مجيع احلاالت أسبابًا معينة تُ ْفرِد هذه احلاالت من (114)بن معاذ سلًفا
على األسر، ال احلكم العام لألسرى الذي تقرره اآلية... وقد ُأِخُذوا بأعمال سابقة 

مبجرد خروجهم للقتال، ومثال ذلك أن يقع جاسوٌس أسريًا فيحاكم على اجلاسوسية ال 
 .(115)على أنه أسري، وإمنا كان األسر جمرد وسيلة للقبض عليه"

ُد َوِإمَّا ۡ  ا َبعۡ  فَِإمَّا َمنَّ أما فيما ُيص اسرتقاق األسري، فريى سيد قطب أن اآلية:  -4
الوحيدة املتضمنة حكم األسرى، وأهنا أغفلت ذكر االسرتقاق ، هي اآلية ءً ۡ  ِفَدا

، وأن ما ورد من (116)والقتل، قال"وليس يف اآلية حالة ثالثة، كاالسرتقاق أو القتل"
جاء من باب املعاملة باملثل، يقول سيد  (117)لبعض أسرى احلرب اسرتقاق النيب 

ن هذه الظالل القول بأنه  قطب: "ويبقى االسرتقاق، وقد سبق لنا يف مواضع خمتلفة م
كان ملواجهة أوضاع عاملية قائمة، وتقاليد يف احلرب عامة، ومل يكن ممكًنا أن يُطَبِّق 

يف الوقت  ءً ۡ  ُد َوِإمَّا ِفَداۡ  ا َبعۡ  فَِإمَّا َمنَّ اإلسالم يف مجيع احلاالت النص العام : 
فإذا حدث أن اتفقْت الذي َيْسرَتِقُّ أعداء اإلسالم َمْن يأسروهنم من املسلمني... 

املعسكرات كلها على عدم اسرتقاق األسرى، فإن اإلسالم يرجع حينئذ إىل قاعدته 
النقضاء األوضاع اليت كانت  ءً ۡ  ُد َوِإمَّا ِفَداۡ  ا َبعۡ  فَِإمَّا َمنَّ اإلجيابية الوحيدة وهي: 
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سرى يف تقضي باالسرتقاق، فليس االسرتقاق حتميًّا، وليس قاعدة من قواعد معاملة األ
اإلسالم... وحيسن أن يكون مفهوما أنين أجنح إىل هذا الرأي ألن النصوص القرآنية 
واستقراء احلوادث وظروفها يؤيده، ال ألنه يهجس يف خاطري أن اسرتقاق األسرى هتمة 

 .(118)أحاول أن أبرئ اإلسالم منها، إن مثل هذا اخلاطر ال يهجس يف نفسي أبًدا"
يد قطب، ال ُيتلف يف النتيجة مع ما يراه بعض الفقهاء وهذا الرأي الذي ارتآه س

املعاصرين كالدكتور عبد اهلل ناصح علوان الذي قال إن زمام األمر يف إهناء االسرتقاق أو 
إقراره موكول إىل اإلمام حبسب مبدأ املعاملة باملثل واملعاهدات الدولية وفق ما تقتضيه 

ناقش مسألة: هل لإلمام أن يُلغي الرق،  ، والدكتور مصطفى الزرقا الذي(119)املصلحة
 . (120)ورجح جوازه

 خاتمة
بعد استقراء تفسري سيد قطب لآليات اليت يُذكر فيها النسخ، وحتليله ونقده ومقارنته 

 بآراء غريه من املفسرين، مت التوصل إىل النتائج اآلتية:
ة يف بعض استخدام سيد قطب للصياغات األدبية وابتعاده عن دقة الصياغة الفقهي .1

األحيان، واستخدامه عدة ألفاظ للتعبري عن النسخ، هو ما جيعل حتديد موقفه من 
 النسخ واآليات املنسوخة عِسًرا إىل حد ما.

ليس لسيد قطب فهم خاص للنسخ، بل هو مع اجلمهور يف األخذ بالنسخ، إال أنه  .2
 ُمقل منه، وهو يُثبت نسخ القرآن بالسنة.

قالل من النسخ، كاجلمع بني اآليات، والقول سلك سيد قطب عدة مسالك لإل .3
بالتخصيص، واستنباط فهم خاص ُُيرج اآلية عن جمال األحكام الفقهية، والقول 

 مبرحلية احلكم.
 لسيد قطب نظرات دقيقة يف اجلمع بني اآليات ختلًصا من دعوى النسخ. .4
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ا بالتعديل توسع سيد قطب يف استخدام األلفاظ اليت يُعرب هبا عن النسخ، فعرب حين .5
وحينا برفع احلكم وحينا بالتخفيف، ويف املقابل استخدم لفظ النسخ وأراد به 

 التخصيص.
كان حلرص سيد قطب على إعمال النصوص بدل نسخها أثر يف ترجيحه بعض  .6

اآلراء الفقهية على غريها، كإجيابه حًقا يف املال سوى الزكاة، ومنح املتوىف عنها زوجها 
 اًل كاماًل يف بيت زوجها.احلق يف االعتداد حو 

كان حلرص سيد قطب على إعمال النصوص بدل نسخها دور يف تدعيم بعض  .7
آرائه الفقهية اليت ختالف املشهور، كرأيه يف طريقة تطبيق القصاص حني تقتتل مجاعة 

 ضد مجاعة وال يُتمكن من تعيني القاتلني. 
د العدوان واجلهاد حُمكمة، يرى سيد قطب أن مجيع اآليات املتعلقة بالصرب والعفو ور  .8

 وأهنا أحكامها مرحلية يُعمل بكل منها حبسب الظرف واحلال.
يرى سيد قطب أن حكَمْي املن على األسرى وفدائهم حُمكمان غري منسوخان، وأهنما  .9

اخلياران الوحيدان يف التعامل مع األسرى، وأن القتل واالسرتقاق استثناءان مرتبطان 
  بظروف خاصة.

                                                           
 فلسطني -جامعة النجاح الوطنية  –قسم أصول الدين رئيس  1
 باحث يف الدراسات القرآنية )ماجستري تفسري، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني( 2
 الهوامش

 ه .1421( 2عمان. )ط -. دار عمارمدخل إلى ظالل القرآنلفتاح: ( اخلالدي، صالح عبد ا3)
 ه .1416مكة املكرمة.  -. رسالة دكتوراة نوقشت وُأجيزت جبامعة أم القرىمنهج سيد قطب في ظالل القرآن( فدعق، أمساء عمر: 4)
 ه .1438. 2. عدد 34قطر. جملد  -الشريعة والدراسات اإلسالمية. جملة كلية معالم المنهج العقدي في التفسير عند سيد قطب( عبد اهلل، عودة، وآخرون: 5)
 (.349ه . )ص 1421( 2عمان. )ط -. دار عمارالمنهج الحركي في ظالل القرآن( اخلالدي، صالح عبد الفتاح: 6)
هور العلماء، ال نستطيع أن جنعله مع اجلمهور يف ولكننا بسبب رفضه النسخ يف معظم اآليات اليت فيها نسخ عند مج( يقول الدكتور صالح اخلالدي عن سيد قطب: "7)

 (.349. )ص المنهج الحركي في ظالل القرآن"اخلالدي: إثباهتم للنسخ أيضًا، وهبذا يظهر لنا أن له فهما خاًصا للنسخ". 
 (.49م. )ص2000( 1دمشق. )ط -لم. دار القسيد قطب األديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد( اخلالدي، صالح عبد الفتاح: 8)
 (.153م. )ص 1978( 3. مؤسسة الرسالة. )طمذكرات سائح في الشرق العربي( الندوي، أبو احلسن علي: 9)
 (.80-67. )سيد قطب األديب الناقد والداعية المجاهد( اخلالدي: 10)
 (.189. )ص مذكرات سائح في الشرق العربي( الندوي: 11)
 (.51-49م. )1978( 1. مؤسسة الرسالة. )طسيد قطب في فكره السياسي والدينيمع ( فضل اهلل، مهدي: 12)
 (.11. الشركة السعودية لألحباث والتسويق. )ص لماذا أعدموني( قطب، سيد: 13)



ــــــــــسير ـــالنسخ عند سيد قطب وأثره على اتجاهه الفقهي في التف  محمد وصفي جالد /عبد اهللعبد عودة أ.د. عودة ـــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1088 2021جويلية ،  1091-1058، ص ص  01، العدد 05مجلة قبس للدراسات االنسانية واالجتماعية ، المجلد 

                                                                                                                                              
 (.274. )ص سيد قطب األديب الناقد والداعية المجاهد( اخلالدي: 14)
 اعتمدهتا يف هذه الدراسة.( حبسب طبعة السابعة عشر الصادرة عن دار الشروق واليت 15)
 (.27/ 1ه . )1412( 17القاهرة. )ط -بريوت -. دار الشروقفي ظالل القرآنقطب، سيد إبراهيم الشاذيل:  :( يُنظر16)
 (.8ه . )ص 1425( 17القاهرة. )ط -. دار الشروقالتصوير الفني في القرآن(قطب، سيد: 17)
 وبعدها(. 50. )ص مدخل إلى ظالل القرآن( يُنظر: اخلالدي: 18)
 (.348/ 1). في ظالل القرآنقطب: (19)
 (.263/ 1. )في ظالل القرآن( يُنظر على سبيل املثال تفسريه آليات قصة طالوت وجالوت. 20)
 وبعدها(. 2202/ 4. )في ظالل القرآن( يُنظر على سبيل املثال تفسريه لآليات األخرية من سورة النحل. 21)
 (.2426/ 4. )في ظالل القرآن( من سورة احلج. 38لآلية ) ( يُنظر على سبيل املثال تفسريه22)
 وبعدها(. 1649/ 3. )في ظالل القرآن( من سورة التوبة. 35-29( يُنظر على سبيل املثال تفسريه لآليات )23)
 (.1428/ 3. )في ظالل القرآن( يُنظر على سبيل املثال تفسريه لآليات األخرية من سورة األعراف. 24)
 سبيل املثال مقدمته لتفسري سورة األنعام. ومقدمته لتفسري سورة األنفال.( ُيظر على 25)
 (.457/ 1. )في ظالل القرآن( وبعدها من سورة آل عمران. 121( يُنظر على سبيل املثال تفسريه لآلية )26)
 (.13ه . )ص 1437( 1عمان. )ط -. دار الفاروقنظرية التصوير الفني عند سيد قطب( يُنظر: اخلالدي، صالح عبد الفتاح: 27)
 (.36. )ص التصوير الفني في القرآن( يُنظر: قطب: 28)
 (.3420/ 6. )في ظالل القرآن( يُنظر على سبيل املثال تفسريه لآليات األخرية من سورة النجم. 29)
 (.3326/ 6. )في ظالل القرآن( من سورة الفتح. 18( يُنظر على سبيل املثال تفسريه لآلية )30)
 (.424/ 5) .ه1399. حتقيق: عبد السالم هارون. دار الفكر. معجم مقاييس اللغةه (: 395، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي )ت: ( ابن فارس31)
 (.7/84) م.2001بريوت.  -. حتقيق: حممد عوض. دار إحياء الرتاث العريبتهذيب اللغةه (: 370األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد ااهروي )ت: ( 32)
 ه .1407( 4بريوت. )ط -. حتقيق: أمحد عطار. دار العلم للمالينيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةه (: 393اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب )ت: ( 33)

(1 /433.) 
بريوت.  -قيق: عادل أمحد وعلي معوض. عامل الكتب. حتشرح المعالم في أصول الفقهه (: 644( ابن التلمسان، عبد اهلل بن حممد علي شرف الدين املصري )ت: 34)

 (.2/34ه . )1419( 1)ط
ه . 1420( 1حتقيق: فهد السََّدَحان. مكتبة العبيكان. )ط أصول الفقه البن مفلح.ه (: 763( ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج الراميىن احلنبلي )ت: 35)

 (.1111/ 3م. )1999
. حتقيق: عبد الرمحن اجلربين وعوض القرين وأمحد السراح. مكتبة التحبير شرح التحريره (: 885أبو احلسن علي بن سليمان احلنبلي )ت: ( املرداوي، عالء الدين 36)

 (.2974/ 6ه . )1421( 1الرياض. )ط -الرشد
. حتقيق: سعد السلمي. رسالة دكتوراة )جامعة أم القرى(. بديع النظام )نهاية الوصول إلى علم األصول(ه (: 694( ابن الساعايت، مظفر الدين أمحد بن علي )ت: 37)

 (.2/515ه . )1405
 –دمشق  -. حتقيق: مروان العطيَّة وحمسن خرابة. دار املأمون للرتاثجمال القراء وكمال اإلقراءه (: 643( السخاوي، أبو احلسن علي بن حممد املصري الشافعي )ت: 38)

 (.337ه . )ص1418( 1بريوت. )ط
 (.344/ 3ه . )1417( 1. حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. )طالموافقاته (: 790اطيب، إبراهيم بن موسى الغرناطي )ت: ( الش39)
( 1وت. )طبري  -. حتقيق: عبد الغفار سليمان. دار الكتب العلميةالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمه (: 456( ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد الظاهري )ت: 40)

 ه .1406
( 1)ط -. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. ااهيئة املصرية العامة للكتاباإلتقان في علوم القرآنه (: 911( السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت: 41)

 (.77/ 3م. )1974
ه . )ص 1407( 2القاهرة. )ط -. تعريب: سلمان النَّدوي. دار الصحوةالتفسير الفوز الكبير في أصوله (: 1176( الدهلوي، ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم )ت: 42)

93.) 
 (.102-1/101. )في ظالل القرآن( سيد قطب: 43)
 (.4/2194. )في ظالل القرآن( قطب: 44)
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عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل )ت:  (. الزركشي، أبو1/171م. )1991( 1. دار الكتب العلمية. )طاألشباه والنظائر( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب: 45)

 (.1/183م. )1985( 2. وزارة األوقاف الكويتية. )طالمنثور في القواعد الفقهيةه (: 794
التحرير  مختصر(. وابن النجار، حممد بن أمحد: 5/210م. )1994( 1. دار الكتيب. )طالبحر المحيط في أصول الفقه( الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل: 46)

 (.3/529م. )1997( 2. حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد. مكتبة العبيكان. )طشرح الكوكب المنير
ابن أيب حامت، عبد الرمحن (. 38ه . )ص 1418( 3. حتقيق: حامت صاحل. مؤسسة الرسالة. )طالناسخ والمنسوخه (: 117( يُنظر: قتادة، بن دعامة السدوسي )ت: 47)

 (.875/ 3) ه.1419( 3السعودية. )ط -. حتقيق: أسعد الطيب. مكتبة نزار مصطفى البازتفسير ابن أبي حاتمه (: 327الرازي )ت: بن حممد بن إدريس 
 (.588/ 1. )في ظالل القرآن( يُنظر: قطب: 48)
كتاب الوصايا. باب   ه.1422( 1ار طوق النجاة. )ط. حتقيق: حممد الناصر. دصحيح البخاريه (: 256البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم )ت: ( 49)

 (.2759/ رقم: 8/ 4قوله تعاىل: }وإذا حضر القسمة{. )
 (.7/12. )جامع البيان( يُنظر: الطربي: 50)
 -اهيم إطفيش. دار الكتب املصرية. حتقيق: أمحد الربدوين وإبر الجامع إِلحكام القرآنه (: 671القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن فرح اخلزرجي )ت: ( يُنظر: 51)

 (.49/ 5) ه .1384( 2القاهرة. )ط
ه .  1430( 1شَعيب األرنؤوط وحممد قره بللي. دار الرسالة العاملية. )ط. حتقيق: سنن أبي داوده (: 275سليمان بن األشعث السِِّجْستاين )ت: ( أخرجه أبو داود، 52)

، أبو عيسى حممد بن عيسى )ت: (. وقال األرنؤوط: "حديث صحيح". وأخرجه الرتمذي2870رقم:  /492/ 4كتاب الوصايا. باب يف الوصية للوارث. )
 ه. أبواب الوصايا. باب ما جاء ال وصية لوارث.1395( 2مصر. )ط -. حتقيق: أمحد شاكر وآخرون. شركة مكتبة ومطبعة البايب احلليبجامع الترمذيه(: 279

 (. 2121/ رقم: 434/ 4)
 (.167-1/166. )ل القرآنفي ظال( قطب: 53)
 (.3/389. )جامع البيان( الطربي: 54)
( 2بريوت. )ط -. حتقيق: موسى حممد علي وعزة عبد عطية. دار الكتب العلميةأحكام القرآنه (: 504( الكيا ااهراسي، علي بن حممد بن علي الشافعي )ت: 55)

 (. 59/ 1ه . )1405
 (.385/ 3. )جامع البيان( يُنظر: الطربي: 56)
 (.1728/ 5. )تفسير ابن أبي حاتم(. ابن أيب حامت: 193. )ص الناسخ والمنسوخ( يُنظر: أبو عبيد القاسم: 57)
 (.1488/ 3. )في ظالل القرآن( يُنظر: قطب: 58)
 (.1550/ 3. )في ظالل القرآن( يُنظر: قطب: 59)
 (.45/ 8. )الجامع ألحكام القرآن( يُنظر: القرطيب: 60)
. حتقيق: السيد بن عبد املقصود. النكت والعيون: ه (450(. املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البغدادي )ت: 277 -8/273. )بيانجامع ال( الطربي: 61)

 (.46/ 2. )المحرر الوجيز(. ابن عطية: 479/ 1) بريوت. -دار الكتب العلمية
 (.648-2/647. )في ظالل القرآن( قطب: 62)
 له عنهما.( يظهر هذا من كثرة نق63)
/ 1) ه.1419( 1بريوت. )ط -. حتقيق: حممود عبده. دار الكتب العلميةتفسير عبد الرزاقه(: 211عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر بن مهام بن نافع )ت: ( يُنظر: 64)

(. 97/ 1) ه .1423( 1املدينة النبوية. )ط -آثر. حتقيق: سعد بن حممد السعد. دار املتفسير القرآنه (: 319ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم )ت: (. 376
 (.398/ 1. إحياء الرتاث. )معالم التنزيلالبغوي: 

 (.1/338. )في ظالل القرآن( يُنظر: قطب: 65)
 (.6/3512. )في ظالل القرآن( قطب: 66)
التسهيل ه(: 741بن أمحد بن حممد الكليب الغرناطي )ت:  ابن جزي، حممد(. 250/ 23) جامع البيان.(. الطربي: 48. )ص الناسخ والمنسوخ( يُنظر: قتادة: 67)

 (.354/ 2) ه.1416( 1بريوت. )ط -. حتقيق: عبد اهلل اخلالدي. دار األرقم لعلوم التنزيل
 (.3741/ 6. )في ظالل القرآن( قطب: 68)
 (.235/ 2. )تفسير القرآن العظيم( هذا الرأي مروي عن جماهد. يُنظر: ابن كثري: 69)
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ه . أبواب احلدود. 1430( 1. حتقيق: شعيب األرنؤوط. دار الرسالة العاملية. )طسنن ابن ماجهه (: 273ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين )ت:  ( أخرجه70)

دود. باب فيمن عمل عمل . كتاب احلسنن أبي داود. وأخرجه أبو داود: "(. وقال األرنؤوط: "إسناده ضعيف2561/ رقم: 3/594باب من عمل عمل قوم لوط. )
 (.4462/ رقم: 510/ 6قوم لوط. )

 (.1/600. )في ظالل القرآن( قطب: 71)
 (.86/ 5. )الجامع ألحكام القرآن(. القرطيب: 584/ 1. )معالم التنزيل( يُنظر: البغوي: 72)
السمعاين، منصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزي )ت: (. 83)ص . الناسخ والمنسوخ(. النحاس: 294/ 1. حمققا )تفسير ابن أبي حاتم( يُنظر: ابن أيب حامت: 73)

 (.173/ 1) ه.1418( 1الرياض. )ط -. حتقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس. دار الوطنتفسير القرآنه(: 489
(. أبو زهرة، حممد بن أمحد بن 139/ 2) م.1984ونس. ت -. الدار التونسية التحرير والتنويره(: 1393ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد التونسي )ت: ( يُنظر: 74)

 (.533-532/ 1. دار الفكر العريب. )زهرة التفاسيره (: 1394مصطفى )ت: 
 (.489/ 1. )تفسير القرآن العظيم(. ابن كثري: 293/ 1. )تفسير ابن أبي حاتم( يُنظر: ابن أيب حامت: 75)
 (.165/ 1. )في ظالل القرآن(قطب: 76)
 (.380ه . هامش الصفحة )1437( 1األردن. )ط -. دار النفائسالمفسرون مدارسهم ومناهجهمباس، فضل: ( يُنظر: ع77)
 (.28. )ص الناسخ والمنسوخ(. ابن حزم: 381/ 2. )تفسير ابن أبي حاتم( يُنظر: ابن أيب حامت: 78)
 (.344/ 4. )جامع البيان( يُنظر: الطربي: 79)
( 1. حتقيق: عبد الكبري العلوي. مكتبة الثقافة الدينية. )طالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمه (: 453اهلل اإلشبيلي املالكي )ت: ( يُنظر: ابن العريب، حممد بن عبد 80)

 (.75/ 2ه . )1413
: "هذا حديث إسناده ليس بذاك". (. وقال الرتمذي660/ رقم: 39/ 3. أبواب الزكاة. باب ما جاء أن يف املال حقا سوى الزكاة. )جامع الترمذي( أخرجه الرتمذي: 81)

الرياض.  -. دار املعارفسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمَّةه (: 1420األلباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين )ت: وضعفه  
 (.370/ 9)ه . 1412( 1)ط

 (.231/ 1. )في ظالل القرآن( قطب: 82)
. كتاب اإلميان. باب بيان الصلوات اليت هي أحد صحيح مسلم(. مسلم: 46/ رقم: 18/ 1تاب اإلميان. باب الزكاة من اإلسالم. ). كصحيح البخاري( البخاري: 83)

 (.11/ رقم: 40/ 1أركان اإلسالم. )
 (.3525 -6/3524. )في ظالل القرآن( قطب: 84)
 .(242/ 2) الجامع ألحكام القرآن.القرطيب: ( 85)
 (.342/ 3. )البيان جامع( يُنظر: الطربي: 86)
 .(216/ 5. )مفاتيح الغيبالرازي: ( 87)
 (.4530/ رقم: 29/ 6. كتاب تفسري القرآن. باب }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا{. )صحيح البخاري( البخاري: 88)
 (.227 -226/ 3. )لجامع ألحكام القرآنا(. القرطيب: 326/ 1. )المحرر الوجيز(. ابن عطية: 193/ 1. )أحكام القرآن( يُنظر: الكيا ااهراسي: 89)
 (.259/ 1. )في ظالل القرآن( قطب: 90)
 (.4531/ رقم: 29/ 6. كتاب تفسري القرآن. باب }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا{. )صحيح البخاري( البخاري: 91)
/ 3ه . )1415( 27بريوت. )ط -. مؤسسة الرسالةمعاد في هدي خير العبادزاد اله (: 751( يُنظر: ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية )ت: 92)

143.) 
 .(1793/ 6حمققا. ) – تفسير ابن أبي حاتم( يُنظر: ابن أيب حامت: 93)
أمحد. دار إحياء الرتاث . حتقيق: حممد علي عادل الجواهر الحسان في تفسير القرآنه (: 875( يُنظر: الثعاليب، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف )ت: 94)

 (.12/ 5ه . )1418( 1بريوت. )ط -العريب
 (.214/ 2. )الناسخ والمنسوخ( يُنظر ابن العريب: 95)
 (.3/1581. )في ظالل القرآنسيد قطب:  (96)
عروف والنهي عن املنكر وقتئذ فال ُيسلم له به؛ ألن ( ما قاله الزركشي رمحه اهلل من عدم إجياب اجلهاد حني الضعف والقلة صحيح، أما ما قاله من عدم إجياب األمر بامل97)

 األخبار متواترة وكذا اآليات باألمر باملعروف والنهي عن املنكر منذ بدايات الدعوة اإلسالمية يف مكة مع ضعف املؤمنني وقتها.
 -. حتقيق: جمدي سرور. دار الكتب العلميةالوافي في شرح الشاطبية ه (:857( هذه قراءة ابن كثري وأيب عمرو. يُنظر: الن َُّوْيري، حمب الدين حممد بن حممد )ت: 98)

 (.208ه . )ص 1424( 1بريوت. )ط
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/ 130/ 1. كتاب اإلميان. باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا. )صحيح مسلم«. بدأ اإلسالم غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوَب للغرباء»( احلديث عند مسلم بلفظ: 99)

 (.145رقم: 
. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاؤه. البرهان في علوم القرآنلزركشي، أبو عبد اهلل بد الدين حممد بن عبد اهلل: ا (100)

 (.42/ 2م. )1957( 1)ط
 (.68/ 3. )اإلتقان في علوم القرآنيُنظر السيوطي:  (101)
ه . )ص 1413. دار الصحابة للرتاث. متن الخرقى على مذهب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبانيه (: 334عمر بن احلسني )ت:  ( يُنظر اخلرقي، أبو القاسم102)

( 1. حتقيق: حممد بو خبزة التطواين. دار الكتب العلمية. )طالتلقين في الفقة المالكيه (: 422(. والقاضي عبد الوهاب، أبو حممد بن علي الثعليب )ت: 139
 -. حتقيق: زهري الشاويش. املكتب اإلسالميروضة الطالبين وعمدة المفتينه (: 676(. والنووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف )ت: 94/ 1ه . )1425

 (.251/ 10ه . )1412( 3بريوت ودمشق وعمان. )ط
 (.4135/ 8ه . )1427( 2القاهرة. )ط -مد سراج وعلي مجعة. دار السالم. حتقيق: حمالتجريده (: 428( يُنظر الُقُدوري، أبو احلسني أمحد بن حممد )ت: 103)
 (.3282/ 6. )في ظالل القرآن( سيد قطب: 104)
 تزًءا مبتوًرا.( بعض هذه األمور له عالقة مبوقف سيد قطب من النسخ، وبعضها ليس له عالقة، لكن ال مناص من ذكرها كلها، حىت ال يكون عرض رأيه فيها جمُ 105)
 ه.1415( 1بريوت. )ط -. حتقيق: عبد السالم شاهني. دار الكتب العلميةأحكام القرآنه(: 370اجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي )ت: ر ( يُنظ106)

(5 /271.) 
 (.156/ 22. )جامع البيان في تأويل القرآن( يُنظر الطربي: 107)
 (.373/ 4. )أحكام القرآن( يُنظر الكيا ااهراسي: 108)
 (.130/ 4. )أحكام القرآنظر ابن العريب: ( يُن109)
 (.221/ 9ه . )1388. مكتبة القاهرة. المغنيه (: 620( يُنظر: ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي )ت: 110)
 (.3283/ 6. )في ظالل القرآن( سيد قطب: 111)
. حتقيق: مصطفى السقا وآخرون. شركة السيرة النبويةه (: 213احلمريي املعافري )ت:  ( قصة قتلهم مروية يف كتب السري. يُنظر ابن هشام، عبد امللك بن هشام112)

 (.644/ 1ه . )1375( 2القاهرة. )ط -ومطبعة مصطفى البايب احلليب
( 3بريوت. )ط -العلمية . حتقيق: حممد عطا. دار الكتبالسنن الكبرىه (: 458( يُنظر قصة قتله عند البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني اخلسروجردي )ت: 113)

 ".هذا إسناد فيه ضعف، وهو مشهور عند أهل المغازي(. قال البيهقي بعد أن روى قصته: "12839/ رقم: 520/ 6ه . )1424
 (.3804/ رقم: 35/ 5. كتاب مناقب األنصار. باب مناقب سعد بن معاذ. )صحيح البخاري( أخرج قصة حكم سعد بن معاذ فيهم البخاري: 114)
 .(3285-3284/ 6)في ظالل القرآن. قطب:  سيد( 115)
 (.3282/ 6. )في ظالل القرآن( سيد قطب: 116)
 .(3285/ 6)القرآن. رضي حبكم  ( ثبت أن النيب 117)
 (.80م. )ص 2003. دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة. نظام الرق  في اإلسالم( علوان، عبد اهلل ناصح: 117)
( 4القاهرة. )ط -. مكتبة وهبةفقه الجهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنةحماضرة للدكتور الزرقا أحلقها القرضاوي يف آخر كتابه:  (117)

/ 35/ 5. كتاب مناقب األنصار. باب مناقب سعد بن معاذ. )صحيح البخاريسعد بن معاذ بسيب ذراري بين قريظة، يُنظر البخاري: (.1467/ 2م. )2014
/ رقم: 99/ 3. كتاب الوكالة. باب إذا وهب شيئا لوكيل. )صحيح البخاريزن مث رد اهم سبيهم. يُنظر البخاري: سىب من هوا (. كما ثبت أنه 3804رقم: 

2307 .) 
 .(3285/ 6)في ظالل القرآن. سيد قطب: ( 118)
 (.80م. )ص 2003. دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة. نظام الرق  في اإلسالم( علوان، عبد اهلل ناصح: 119)
( 4القاهرة. )ط -. مكتبة وهبةفقه الجهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنةحماضرة للدكتور الزرقا أحلقها القرضاوي يف آخر كتابه:  (120)

 (.1467/ 2م. )2014


