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 وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
ِإال الَِّذين عاهدتُم ِمن الْمشِْرِكين ثُم لَم { :ي تفسير قوله تعالى ف-تعالى رحمه اهللا-المفسر قال أجمعين،

تَِّقينالْم ِحبي اللَّه ِإن ِتِهمدِإلَى م مهدهع ِهموا ِإلَيا فََأِتمدَأح كُملَيوا عظَاِهري لَمًئا وشَي وكُمنْقُصسورة [ }ي
  .]٤:التوبة

ب مدة التأجيل بأربعة أشهر، لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر، ن ضر ِمهذا استثناء
يسيح في األرض، يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إال من له عهد مؤقت، فأجله إلى مدته المضروبة 

 فعهده -صلى اهللا عليه وسلم-ومن كان له عهد مع رسول اهللا : "التي عوهد عليها، وقد تقدمت األحاديث
ن يمالئ عليهم م: ، أيوذلك بشرط أال ينقض المعاهد عهده، ولم يظاهر على المسلمين أحداً" إلى مدته

ِإن {: سواهم، فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرض اهللا تعالى على الوفاء بذلك فقال
تَِّقينالْم ِحبي الموفين بعهدهم:  أي}اللَّه.  

   الرحمن الرحيمبسم اهللا
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

يحتمل كما  }ِإال الَِّذين عاهدتُم ِمن الْمشِْرِكين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيًئا ولَم يظَاِهروا علَيكُم َأحدا{فهذا االستثناء 
، ]١:سورة التوبة[ }ن اللِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين عاهدتُّم من الْمشِْرِكينبراءةٌ م{ :قال الزجاج أنه يعود إلى براءة

وَأذَان من { : وهو قوله،قبله وذهب كبير المفسرين ابن جرير إلى أنه يعود إلى ما ،}ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيًئا{
َألكْبِر َأن اللّه بِريء من الْمشِْرِكين ورسولُه فَِإن تُبتُم فَهو خَير لَّكُم وِإن اللِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج ا

 -رحمه اهللا-بن كثير ا وكالم ، فهذا يكون استثناء منه،]٣:سورة التوبة[ }تَولَّيتُم فَاعلَمواْ َأنَّكُم غَير معِجِزي اللِّه
 والعادة أن النحاة وأهل ، يعني لم يربطه بلفظ بعينه، تفسير على المعنى،بالمعنى وهو مرتبط ،هنا واضح

 أعاده -رحمه اهللا- وابن كثير ، يربطون االستثناء بهاة معينة يعود إلى كذا يذكرون لفظ:اللغة حينما يقولون
 إلى ،قتبمؤ مطلق ليس هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد :إلى المعنى قال

ِإال الَِّذين {، ]٢:سورة التوبة[ }فَِسيحواْ ِفي اَألرِض َأربعةَ َأشْهٍر{ يعني ضرب مدة التأجيل بأربعة ،آخره
تُمداه{ بمعنى أن ، إلى المعنىاً فيكون ذلك عائد،}ع ندتُّم ماهع وِلِه ِإلَى الَِّذينسراللِّه و ناءةٌ مرب
وَأذَان من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج اَألكْبِر َأن اللّه بِريء من { ، فيستثنى منه هؤالء}نالْمشِْرِكي

شِْرِكينفربطه بالمعنى، فيستثني منه هذا}الْم .  
موهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُ{

ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن مِبيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَوالةَ ووا الصَأقَاموا وتَاب ٥:سورة التوبة[ }فَِإن[.  



ن إ: عبد الرحمن بن زيد بن أسلمقال مجاهد، وعمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق، وقتادة، والسدي، و
سورة [ }فَِسيحوا ِفي األرِض َأربعةَ َأشْهٍر{: المراد بها أشهر التسيير األربعة المنصوص عليها في قوله

  .]٢:التوبة
 : تقول، فشبه ذلك بسلخ الجلد ومباينته للجسد، حتى ينقضيئاً فشي شيئاً،اً فجزءاً انسالخ الشهر تكامله جزء

 المتبادر عند إطالق األشهر : فإذا انسلخ األشهر الحرم،هاؤانقضا معناه فانسالخ األشهر الحرم ،ةسلخت الشا
ِإن ِعدةَ الشُّهوِر ِعند اللِّه اثْنَا عشَر { : في هذه السورة-عز وجل-قال اهللا  األشهر األربعة التي اهأنالحرم 

مخَلَقَ الس موا ِفي ِكتَاِب اللِّه يرشَهمرةٌ حعبا َأرِمنْه ضاَألرات ووهي ثالثة سرد وواحد ،]٣٦:سورة التوبة[ }او 
 يعني }فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين{ فهل المراد ، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبفرد،

 من م ومنه، فهذا يحد بأربعة أشهر،ن له عهد مطلقن المشركين منهم مإ : قلنا،؟عهد لهم المشركين الذين ال
 ولكنه ظهر -محدد– ومن له عهد أكثر من أربعة أشهر ، فيكمل له أربعة أشهر،شهراألعهده دون األربعة 

فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم { : ال عهد له أصال قال اهللا تعالى ومن،منه إخالل ونقص فيمهل أربعة أشهر
 التي ة يعني إذا انسلخت األشهر الحرم المعروف، المراد هؤالء: فمن أهل العلم من قال،}ا الْمشِْرِكينفَاقْتُلُو

 فما ، وشهر المحرم فهذه خمسون يوماً، من ذي الحجة عشرون يوماً،بقي منها من يوم النحر خمسون يوماً
 بالمشركين الذين ليس  ذلك مختصاًتكون أربعة أشهر التي بقيت عليهم إذا حملناها على هذا المعنى فيكون

 فهؤالء ، يعني هؤالء ليس بينهم وبين المسلمين عهد،يقتلون أصال  فإنهم ال،بين المسلمين وبينهم عهد
عز - التي يقول اهللا آية براءة على أن  يعني ال في ذلك العام وال في غيره بناء،اليقتلون في األشهر الحرم

كما - ومن أهل العلم ،يجوز القتال فيها يعني ال }الَ تَظِْلمواْ ِفيِهن َأنفُسكُمفَ{ فيها عن األشهر الحرم -وجل
وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين { : وهو قوله، منسوخة بالذي بعدها مباشرة: بعضهم يقول، إنها منسوخة: من يقول-سيأتي

 واألرجح أنها ، وسيأتي الكالم على هذا،وا بوقت معين يعني في كل حين وال تتقيد}كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَآفَّةً
 يحتمل ،}فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين{ ةياآلن في هذه اآل  فعلى كل حال الكالم،غير منسوخة

 أن يكون المراد  ويحتمل، فهذه هي آية السيفعهد بينكم وبينهم، ذين الأن يكون المراد اقتلوا المشركين ال
 أربعة أشهر ، هل هذه أشهر اإلمهال األربعة التي تبدأ من يوم النحر،األشهر الحرم أشهر اإلمهال األربعةب

شتهر وعرف من أن ارك ما  وتُ،طلق عليها ذلك؟ بأي اعتبار ُأاألشهر الحرم :حر هل هذه يقال لهامن يوم الن
دماء أن  إنها أشهر حرم باعتبار :يب من يقول بهذا يقول فيجةاألشهر الحرم هي األشهر األربعة المعروف

 فقيل لها ، فيحرم قتالهم وقتلهم في هذه المدة، أربعة أشهر، ألن اهللا أمهلهم هذه المدة؛فيهاحرمت المشركين 
 فلما حرم القتال في هذه ، لحرمة القتال فيها؛ذلك بة كما قيل لألشهر الحرم المعروف،أشهر حرم بهذا االعتبار

 :يقال له ن الباقي ماإ :-أيضا- وقالوا ،}ا انْسلَخَ األشْهر الْحرمفَِإذَ{ ، أشهر حرم: قيل لها- وقت اإلمهالفي-
 :بصيغة الجمع قالذلك  واهللا ذكر ة،أشهر الحرم المعروفو ، إنما هو شهر وعشرون يوماً،جمعبالأشهر 

ا انْسلَخَ األشْهر فَِإذَ{هذا  يجيبون عن ة الحرم المعروفن المقصود بها األشهرإ : والذين يقولون،األشهر الحرم
مرالتي بقي منها خمسون يوماًبأنها  }الْح.  



إذا انقضت األشهر األربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم، وأجلناهم :  أي}فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم{ثُم قال 
  .فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم

 وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم ،من األرض:  أي}ِرِكين حيثُ وجدتُموهمفَاقْتُلُوا الْمشْ{: لهوقو
سورة [ }ن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهموال تُقَاِتلُوهم ِعنْد الْمسِجِد الْحراِم حتَّى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإ{: القتال في الحرم بقوله

  .]١٩١:البقرة
 ، ابن كثير حمله على أشهر اإلمهال، أي إذا أنقضت األشهر األربعة}فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم{ :قوله هنا
إذا انقضت األشهر األربعة التي حرمنا عليكم فيها  : ألنه تحرم فيها دماء المشركين فيقول؛رم ح:وقيل لها

 مهما ار منه جزءختصا والمؤلف ، ابن كثير كالمه لم ينتِه،لوهم فحيثما وجدتموهم فاقت،قتالهم وأجلناهم فيها
ألن عود العهد على مذكور أولى من مقدر :يقولكالمه بقية و ، وهو يتضمن قاعدة،ذكركان المفروض أن ي، 
" ال"فـ ،}ما انْسلَخَ األشْهر الْحرفَِإذَ{ ألن عود العهد على مذكور ؛ إنها أشهر اإلمهال:قالف ،هذا وجه الترجيح

و عهد حضوري؟ العهد أعهد ذهني؟  وأ عهد ذكري؟ وهل ه  معهود العهد هنا"رمالح" ،األشهر العهديةفي 
ِإن {نها األشهر الحرم يعني إ :شيء معهود تعرفونه لو قيلأي  عهد ذهني ،الذهني معناه أنه غير مذكور هنا

فَِإذَا انْسلَخَ { المقصود منها أربعة حرم هذا يسمى بالنسبة لآلية هنا ،]٣٦:سورة التوبة[ }ِعدةَ الشُّهوِر ِعند اللِّه
مرالْح رلم تأت إلى ها األشهر الحرم األربعة المعروفةي فيتاآلية الو ، عهد ذهني معهودة في أذهانكم}األشْه 

فَاقْتُلُوا  فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم{ }ٍرفَِسيحواْ ِفي اَألرِض َأربعةَ َأشْه{ وإذا كان العهد هو المذكور قبله ،اآلن
موهتُمدجثُ ويح شِْرِكينلْنَا { :-عز وجل- كما قال اهللا  قبله،اً مذكوراً ذكرياًن العهد هنا عهد فيكو،}الْمسَأر

 فهذا ،المذكور قبل قليلهو  لرسولوا ،]١٦-١٥:سورة المزمل[ }فَعصى ِفرعون الرسوَل* ِإلَى ِفرعون رسولًا 
  أي،الرجل غير منتبه:  تقولي مثلما والعهد الحضورنفا،آ الرسول مذكور ،ة عهدي"ال"عهد ذكري فتكون 

 :ه الترجيح يقول فابن كثير وج، فهذا عهد حضوري،رجل غير منتبهال :تقول ،ي أنا انظر إليه مثالل؟ الذرج
 }ا انْسلَخَ األشْهر الْحرمفَِإذَ{ ،ترجيح هذا وجه ال،ى من معهود في الذهنإلى مذكور أوليعود إن كون العهد 

   وهذا الذي قاله ابن كثير رجحه جماعة منهم الشيخ محمد األمين الشنقيطي،نقضت األشهر األربعةاأي إذا 
قي منها خمسون يوما من يوم  التي ب}ِإن ِعدةَ الشُّهوِر{ ة أنها األشهر الحرم المعروف: واألول،-رحمه اهللا–

 ولو نظرنا من الناحية الواقعية ، واآلية تحتمل هذا وهذا،ختاره كبير المفسرين ابن جريراالنحر هذا الذي 
 وقعت وحصلت نريد أن نعرف مسألةً، وإنما  يترتب عليها عمل بالنسبة لناالعملية بالنسبة إلينا اآلن ال

 ، القتال فيها فقط؟هل األشهر الحرم يجوز القتال فيها أو ال يجوز لكن اآلن الذي عندنا فقط هو ،وانتهت
 متى تبدأ هذه ،بدأ اإلمهاليمتى  أنها مورجب، أ الحجة ومحرم وهي ذو القعدة وذواألشهر الحرم األربعة ف

ية من يوم النحر وما بعده خمسون يوما أو أنها أشهر اإلمهال؟ انتهى هذا كله ولسنا اآلن من الناحية العمل
ل الزمان بدراستها ي وتطو، بها ال يضر الجهُل والمسائل التي ال ينبني عليها عمٌل،نستفيد شيئا من معرفة هذا
 هذا المثال من أوضح األمثلة على مسألة علمية في أصلها أو  مع أن هذه الصورة ،وبحثها أمر غير محمود

  كون ت ف، عملاة إلينا نحن اآلن ال يترتب عليه بالنسبه يترتب عليها عمل كبير إال أن-ليست من فضول العلم-
  



فضول أن  العادة ، بهذا االعتبار من فضول العلم، وهذا من أعجب األشياء،بهذا االعتبار من فضول العلم
ين أخر من ركب؟ وي الخشب صنعت؟ ومن أول من ركب؟ وآ كم عدد طوابق سفينة نوح؟ ومن أ:مثلالعلم 

ين يقع؟ وكم ، والكهف أ]٤٤:سورة هود[ }واستَوتْ علَى الْجوِدي{ن اسم جبل الجودي؟ إذا كايقع ين أرست؟ و
 أمر عظيم ا هنا هذه مسألة في ذلك الحين يترتب عليه،فائدة يترتب عليه الهذا فمعرفة عدد الذين كانوا فيه؟ 

اإلمهال أشهر  سواء كانت }هرا انْسلَخَ األشْفَِإذَ{ يتعلق بالدماء ولكن بالنسبة لنا اآلن مايترتب عليها شيء
 ولو ، فهذا من األمثلة الفريدة التي تتحول فيها مسألة من صلب العلم إلى فضول العلمغير ذلك،أو األربعة 

 هو من ،ق سمع كثير من الناس ألول وهلة أن االشتغال بهذا من فضول العلم لربما مافهموا وجه ذلكرطَ
وحملها -عز وجل-علم الناس بمراد اهللا أ -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  ف،فضول العلم بالنسبة لمن جاء بعد 

 ،ما أن تخص بالذين العهد لهمإهذه و }فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم{ وحصل ،-تبارك وتعالى-على مراد اهللا 
ا في  إنه:أو يقال ، هؤالء إذا انتهت األشهر الباقي منها خمسون يوما فاقتلوهم: كما يقول ابن جرير:ويقال

  التي أمهلناهم فيها فاقتلوهم،}ا انْسلَخَ األشْهر الْحرمفَِإذَ{ ،هي أشهر اإلمهالالجميع فيمهلون أربعة أشهر و
 ليس -فاقتلوا المشركين- والذي خوطب بهذا ، في وقت قوة األمةوههذه آية السيف في وهذا األمر بقتلهم 

 وال ، يقوم به أفراد الناسذي يقوم بهذا من بسط يده يعني اإلمام الار أن ال وإنما خوطبت األمة باعتب،اآلحاد
 ،يجوز بحال من األحوال  هذا ال، على األمةاتاًئفتا فيكون ،يجوز ألحد أن يقتل المشركين من عند نفسه هكذا

  ومنهم من يكون له أمان وهذا ال،ن أنواع منهم من يكون له عهد فهذا ال يجوز قتله في عهدهووالمشرك
ني يكون من  يع، بمعنى أنه من أهل الذمةة ومن له ذم،يجوز قتله ولو أعطاه األمان واحد من أدنى المسلمين

، يجوز قتلهم  الؤالءل كتاب فههفيها أو وكذا البالد التي فتحها المسلمون ، في مصرأهل البلد مثل القبط
 طبعا في أوضاع األمة اآلن المنقسمة إلى كيانات قد ،لذي يقتل المحارب الحربي هو اوالمستأمن والحربي،

 فهذه المسائل تحتاج إلى أن يفرق بينها وأن يتفقه ، بالنسبة لهؤالء بالنسبة لهؤالء وليس محارباًيكون محارباً
 من أهل  وال أحد،لحتمتحمل النصوص ماال  وال ي،-تبارك وتعالى- ويعرف مراد اهللا ،اإلنسان في الدين

 }فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين{ بمثل هذه األمور وانه يجوز آلحاد الناس أن يقومإ :العلم يقول
مام أن غير اإلمام وال ليجوز ال لإل  فإنه الةهم عهد أو ذم أما إن كان ل، وإال لصارت أمور الناس فوضى،أبداً

الذي ينبذ إليه و ، ومن كان يتخوف منه الخيانة ينبذ إليه عهده،مام لكان ظالما لهمهم اإل يعني لو قتل،يقتلهم
لك من الفساد الشيء الكثير  ويحصل بسبب ذ،ال صارت أمور الناس فوضىإ و،حاد الناسوليس آالعهد اإلمام 

 علق وأ ، في الزبالةرأسهوقتله ورمى ب جاء إلى سائقك أو سائق جارك البوذي أو الهندي  لو أن أحمقَرتصو
عيونه  منفرق بين هذا وبين  وال ،يجوز بحال من األحوال وال ،حد يقبل هذافال أ ،جثته بجدار الجيران

 ،!؟ لماذا يخص القتل بغيره من األجناس األخرى من الكفار، كما أن هذا ال يقتل، كلهم كفار، مثله،زرقاء
 هذه مثُلإال جنى على الجهاد   وما، أن ذلك آلحاد الناس أبداً من هذه اآليةمن هذا ال يجوز وال يفهأفالحاصل 
اآلن صار كثير من الناس يتحرج من الدعاء و ، بسبب هذا إال الفساد العريضل وما يحصالحماقات،
 ، الحماقاتبسببكله !!  المجاهدين:وليق، وال نصر المستضعفين من المسلمينااللهم : يقول ،للمجاهدين

فينبغي أن نفرق بين ن أنهم من يرتكبون مثل هذه الحماقات، والمجاهد: س يفهم إذا قيلصار كثير من الناو



 وأحيانا لألسف تستوي التصرفات لو أنه فعلها أشد ، عنهج وما خر،ى الجهاد حقيقةن ونفهم مع،هذا وهذا
 النظر في ة أحيانا الجهل وضعف النظر وقلة،حداأعداء اإلسالم أو فعلها من ينتسب لإلسالم النتيجة و
وقع  يعني على سبيل المثال اآلن ما!!  أعداء اإلسالمىالعواقب يؤدي أحيانا بالشخص إلى أن يفعل فعل أعد

من  ، من سبع وخمسين جثةجر أكثر وفُ،ي في العراق المسجد الجامع جاءت شاحنةوسمعتم بالذ ،في الحبانية
 ؤالء ه، ال: وبعضهم يقول،ينتسب للجهادبعضهم ينسبه لبعض من  ف،نساء وأطفال مسلمين مصلينرجال و

  هذا متوقع وهذا متوقع،،فعل هذا ييذتدري من ال  ما،المجاهدينبعض المندسين الذين يريدون اإلساءة إلى 
 من أجل أن يضرب ؛ أو من الرافضة، فعل هذا الجاهل يمكن أن يقوم به واحد من الموساد،حدةاالنتيجة وو

م ال يمكن أن تكون هي يهافهذه المف، ... ونومجرمهؤالء  : ويقول لهم،عليهملب الناس ؤهؤالء المجاهدين وي
مة ضعيفة فإنها اإلمام أو الخليفة إذا كانت األفي  ةمة حتى ممثل بل إن األ، بهذه اآليات-عز وجل-مراد اهللا 

سورة [ }كُفُّواْ َأيِديكُم{ : تعمل باآليات المكية،}فَِإذَا انْسلَخَ األشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشِْرِكين{ :تعمل بهذه اآلية ال
غير حقائق ت ال لكن في نفس الوقت ،]١٠٩:سورة البقرة[ }فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{ ،]٧٧:النساء
 واألمة ،منه جهاد طلب و، والجهاد منه جهاد دفع، والجهاد ذروة سنام اإلسالم، هذا دين الجهاد:لاق ي،الدين

 أن األمة تكون بحالة من ز وال يجو،هاء أعدا إال إذا كانت أمة مجاهدة تجاهدةنلن تكون قوية ممكّ
والَِّذين ِإذَا َأصابهم الْبغْي {: وإنما كما قال اهللا ،در له خدك األيسر إذا لطمك على خدك األيمن أ:اءزستخاال

وننتَِصري موسلمهصلى اهللا علي- كما قال النبي ، إلى يوم القيامة فالجهاد ماٍض،]٣٩:رىسورة الشو[ }ه - 
-عز وجل-بائهم يجاهدون في سبيل اهللا آ وسيأتي رجال في أصالب  فهذا ماٍض،خرهم الدجالآوحتى يقاتل 

خالص  ويبقى الحق الجهاد ال، لكن تبقى هذه الحماقات والجهاالت مثل الفقاعة تذهب وال يصح إال الصحيح،
 وال أنفع للناس من العلم والفقه في ،- وسلمصلى اهللا عليه- ورسوله -عز وجل-النقي الذي يرضاه اهللا 

 ،يكفرها إال القتل في سبيل اهللا  مااًن عنده ذنوبأ ويرى لحينه فهذا اإلنسان المسكين الجاهل الذي تاب ،الدين
 فيتهافت على ،يموت ويرتاح وبأقرب وقتضل أن فاألف ،ويرى أن دراسة التجويد والفقه والحديث هذا تطويل

 فيحتاج اإلنسان إلى ،-نسأل اهللا العافية- ثم قد يلقي بنفسه إلى التهلكة في الدنيا واآلخرة ،الموت بأي طريقة
  .التاريخ إال بسبب الجهل أو الهوىظهرت في  ق مار والِف،فقه

  .ئتم أسراوأسروهم، إن شئتم قتال وإن ش:  أي}وخُذُوهم{: وقوله
  .ائسروهم أي }وخُذُوهم{ واألخيذ هو األسير ، يعني باعتبار أن األخذ هو األسر

ال تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في :  أي}واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد{: وقوله
هم الواسع، وتضطروهم إلى القتل أو معاقلهم وحصونهم، والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا علي

   .اإلسالم
هم في كل طريق وفي ا لجلسوا يعني ، المرصد هو الموضع الذي يرقب فيه العدو}واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد{

 ويقتلهم ، هو الذي يطلب المشركين،مة ممثله باإلمام فهذا خطاب لأل،كل مكان تستطيعون أن تتمكنوا منهم فيه
 وليس بالظلم والبغي إال جهاد الدفع إذا هجم الكفار على بلد من ،م في كل مرصد بالشروط المعروفةويقعد له



كان يستحق أصال فيجب  ي فيها أو مات أو ماذتل اإلمام ال قُ،بلدللفي إمام   ما،بالد المسلمين فيجب صدهم
  . فهذا جهاد الدفع،ستطيع أن يدفعهمعلى كل م
ولهذا اعتمد  ،}ا وَأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّوا سِبيلَهم ِإن اللَّه غَفُور رِحيمفَِإن تَابو{: ولهذا قال
 في قتال مانعي الزكاة على هذه اآلية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم -رضي اهللا عنه-الصديق 

 ونبه بأعالها على أدناها، فإن أشرف ،واجباتهبشرط هذه األفعال، وهي الدخول في اإلسالم، والقيام بأداء 
 إلى ، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد-عز وجل-األركان بعد الشهادة الصالة، التي هي حق اهللا 

الفقراء والمحاويج، وهي أشرف األفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرن اهللا بين الصالة والزكاة، 
 أنه -صلى اهللا عليه وسلم-، عن رسول اهللا -مارضي اهللا عنه-يحين عن ابن عمر وقد جاء في الصح

أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا  مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدواُأ((: قال
  . الحديث)١())الزكاة

توا الزكاة يعني آ و،ابوا وأقاموا الصالة يعني فإن ت، بأعالها على أدناهابهن :بن كثيرايعني كالم الحافظ 
 بأعالها على بهن : اقتصر على الصالة والزكاة قال،وصاموا رمضان وحجوا بيت اهللا الحرام هذا معناه

تقرب  ما(( ، والزكاة هي رأس العبادات المالية، بمعنى أن الصالة هي رأس العبادات البدنية وأشرفها،أدناها
إليفنبه على هذا وهذا بهذين، فالزكاة أفضل من الصدقة،)٢())ما افترضته عليه م عبدي بشيء أحب إلي ، 
حسان إلى الخلق ن سعادة العبد دائرة بين أمرين اإلإ :وجه الجمع بين الصالة والزكاة من أهل العلم من قالو

تَابواْ وَأقَامواْ فَِإن { ، فهي صلة بين الرب والعبد، واإلحسان مع الخالق ورأس ذلك الصالةورأس ذلك الزكاة،
 -عز وجل- ألن اهللا ؛ن تارك الصالة كافرإ : وهذا يحتج به من يقول،]١١:سورة التوبة[ }الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ

 مفهوم المخالفة إن تابوا ولم يقيموا : يعني،}فَِإن تَابواْ وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ{ به مقيداًجعل ذلك 
  .  وهذا معناه، بإخوان لنا في الدينالصالة فليسوا

     إنها نسخت كل عهد بين النبي : وهذه اآلية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم
  .د، وكل مدةق وبين أحد من المشركين، وكل ع-صلى اهللا عليه وسلم-

 المشركين عهد وال ذمة، منذ نزلت براءة لم يبق ألحد من: وقال العوفي عن ابن عباس في هذه اآلية
وانسالخ األشهر الحرم، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر، من يوم أذن ببراءة 

  .إلى عشر من أول شهر ربيع اآلخر
ه ال  لكن ليس معنى اآلية أن،حينما نزلت اآلية ، ال عهود جديدة في ذلك الوقت،عهد له هذا يقال فيمن ال

حصل عهود بعد هذه اآلية بين المسلمين وبين المشركين بعد قد  و، ال،يجوز للمسلمين أن يعاهدوا المشركين
 فإن اقتضت مصلحة المسلمين أن يوجد عهد ، المصلحةهيتقتض  فهذا بحسب ما- وسلمهصلى اهللا علي-النبي 

                                                
سورة [ }فَِإن تَابواْ وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سِبيلَهم ِإن اللّه غَفُور رِحيم{رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب  -  ١

 إله إال اهللا محمد رسول اهللا ويقيموا الصالة ، ومسلم، كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال)٢٥(، برقم ]٥:التوبة
  ).٢٢(، برقم ...ويؤتوا الزكاة

 ).٦١٣٧(رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب التواضع، برقم  - ٢



 لكن ، المصلحة فال عهد وإن لم تقتِض،ة وإنما إلى مد، مفتوحةًفإنهم يعاهدونهم لكن ال يعاهدونهم عهوداً
 وإنما السيف بعد ، من كان ليس لهم عهد فال عهود جديدة لهم- وسلمهصلى اهللا علي-الكالم في زمن النبي 
 بحسب حاجة - وسلمهصلى اهللا علي-بعد النبي أي  ، وذلك بالنسبة للعهود بعدهم،انقضاء األشهر الحرم

صلى اهللا - تصور لو أن أصحاب النبي ، وحسب مصالحهم وهكذا، وحسب قوتهم،المسلمين بحسب ضعفهم
 ،هذا معاهد! ؟ هم هكذا، جلسوا يقتلونه بمفردهماًوا مشرك رأ انطلقوا في األرض كلما-حاشاهم - وسلمهعلي

! يتصور هكذا؟! يتصور هذا؟!!  قطعوا رأسهاً والسيف المرهف كلما وجدوا مشرك، وهذا مستأمن،وهذا ذمي
عز - أنه بهذا يتقرب إلى اهللا  فيظن، وقلة الورع، وقلة العلم،من الناس من لربما تستفزه نفسهلكن  ،اًبدأ

  .وجل
 }هم قَوم ال يعلَمونوِإن َأحد ِمن الْمشِْرِكين استَجارك فََأِجره حتَّى يسمع كَالم اللَِّه ثُم َأبِلغْه مْأمنَه ذَِلك ِبَأنَّ{
  .]٦:رة التوبةسو[

 الذين أمرتك بقتالهم، وأحللت لك }وِإن َأحد ِمن الْمشِْرِكين{: -صلوات اهللا وسالمه عليه-يقول تعالى لنبيه 
القرآن :  أي}حتَّى يسمع كَالم اللَِّه{استأمنك، فأجبه إلى طلبته :  أي}استَجارك{استباحة نفوسهم وأموالهم، 

وهو آمن مستمر :  أي}ثُم َأبِلغْه مْأمنَه{ شيًئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة اهللا، تقرؤه عليه وتذكر له
إنما شرعنا أمان مثل هؤالء :  أي}ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم ال يعلَمون{األمان حتى يرجع إلى بالده وداره ومأمنه، 
  .ليعلموا دين اهللا، وتنتشر دعوة اهللا في عباده

إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك، : ن أبي نجيح، عن مجاهد، في تفسير هذه اآلية، قالوقال اب
  .فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كالم اهللا، وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاء

 يعطي األمان لمن جاءه، مسترشدا أو في رسالة، كما -صلى اهللا عليه وسلم-ومن هذا كان رسول اهللا 
عروة بن مسعود، وِمكْرز بن حفص، وسهيل بن :  جماعة من الرسل من قريش، منهمجاءه يوم الحديبية

عمرو، وغيرهم واحدا بعد واحد، يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين 
 ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك وال قيصر، فرجعوا إلى قومهم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوَل

  .أخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهمف
أتشهد أن ((:  قال له-صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول اهللا 

لوال أن الرسل ال تقتل ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،نعم:  قال،))مسيلمة رسول اهللا؟
ابن :  وقد قيض اهللا له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له،)٣())لضربت عنقك

إنك : النواحة، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له
  . ولعنه،رحمه اهللاآلن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، ال 

                                                
وهو ابن هارون سمع من : حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، يزيد: ، وقال محققوه)٣٧٠٨( رواه أحمد في المسند، برقم - ٣

وهو - بعدما اختلط، والمسعودي أيضا كان يغلط فيما يرويه عن عاصم -الرحمن بن عبد اهللا بن عتبةوهو عبد -المسعودي 
 .هو شقيق بن سلمة األسدي: أبو وائلو.  وهو متابع- ابن أبي النجود



ار الحرب إلى دار اإلسالم في أداء رسالة أو تجارة، أو طلب صلح أو مهادنة أو والغرض أن من قدم من د
عطي أمانًا ما دام مترددا في دار حمل جزية، أو نحو ذلك من األسباب، فطلب من اإلمام أو نائبه أمانًا، ُأ

  . اإلسالم، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه
  . يجوز ألحد أن يقتلهن األمان فالبل حتى لو أعطاه أحد من عامة المسلمي


