
الرحيم الرحمن اهللا بسم  
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ٣٧ اآلية  إلى٣٦ اآلية من التوبة سورة

  السبت عثمان بن خالد/ الشيخ
  

 وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
ِإن ِعدةَ الشُّهوِر ِعنْد اللَِّه اثْنَا عشَر شَهرا { : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا- المفسر قال أجمعين،

ِفي ِكتَاِب اللَِّه يوم خَلَقَ السماواِت واألرض ِمنْها َأربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَال تَظِْلموا ِفيِهن َأنْفُسكُم وقَاِتلُوا 
  .]٣٦:سورة التوبة[ }ن اللَّه مع الْمتَِّقينِكين كَافَّةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَافَّةً واعلَموا َأالْمشِْر

 خطب في حجته، -صلى اهللا عليه وسلم-، أن النبي -رضي اهللا عنه-روى اإلمام أحمد عن أبي بكرة 
ت واألرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموا((: فقال

 ،))ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان: أربعة حرم، ثالثة متواليات
أليس " : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال،اهللا ورسوله أعلم:  قلنا،))أي يوم هذا؟((: ثم قال

 فسكت حتى ظننا أنه سيسميه ،اهللا ورسوله أعلم:  قلنا،))ذا؟أي شهر ه":  ثم قال، قلنا؛ بلى،))يوم النحر؟
 فسكت ،اهللا ورسوله أعلم:  قلنا،))أي بلد هذا؟((:  ثم قال،بلى:  قلنا))أليس ذا الحجة؟: "بغير اسمه، قال

: قال-كم فإن دماءكم وأموال((:  قال،بلى:  قلنا،))أليست البلدة؟((: ننا أنه سيسميه بغير اسمه، قالحتى ظ
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم  -وأعراضكم: وأحسبه قال

فيسألكم عن أعمالكم، أال ال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب بعض، أال هل بلغت؟ أال ليبلغ الشاهد 
 في التفسير )٢( ورواه البخاري)١())الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه

  .)٣(وغيره، ورواه مسلم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 عز- اهللا كتاب"المراد بـ }ِإن ِعدةَ الشُّهوِر ِعنْد اللَِّه اثْنَا عشَر شَهرا ِفي ِكتَاِب اللَِّه{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق (( :-صلى اهللا عليه وسلم- وقول النبي ، هنا اللوح المحفوظ"-وجل

م من جعل  فمنه،أنهم كانوا يتالعبون بأشهر السنة المراد به : من أهل العلم من قال))اهللا السموات واألرض
ِإن ِعدةَ الشُّهوِر ِعنْد اللَِّه اثْنَا عشَر { هذه اآلية،ب أخبر -صلى اهللا عليه وسلم-السنة ثالثة عشر شهراً، فالنبي 

، ومن أهل العلم -تبارك وتعالى- وأقر الشهور وأبقاها على ما خلق اهللا أبطل ذلكف ،}شَهرا ِفي ِكتَاِب اللَِّه
 وربيع ، وصفر إلى ربيع األول،خرون محرم إلى صفرؤ كانوا يتالعبون بالشهور بمعنى أنهم ي:من يقول

                                                
 .حديث صحيح: ، وقال محققوه)٢٠٣٨٦(قم رواه أحمد في المسند، بر - ١

 ).١٦٥٤( رواه البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، برقم - ٢

 ).١٦٧٩( رواه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال، برقم - ٣



 شهر ذي  في تلك السنة كان عندهم لربما-صلى اهللا عليه وسلم- فلما حج النبي ،األول إلى الثاني وهكذا
 ، كان شهر ذي الحجة في ذي الحجة-صلى اهللا عليه وسلم-لما حج النبي  فالحجة يقع في شهر محرم،

ستمر ذلك و أبطل ما كان ا  وقع ذلك في حجة أبي بكر ثم: وبعضهم يقول،ووقعت حجته في شهر ذي الحجة
 وبعضهم ،-رضي اهللا عنه- ابتداء من حجة أبي بكر الصديق نساء الشهورمل أهل الجاهلية من إعليه ع
 كانت في وقت االعتدال بين النهار -صلى اهللا عليه وسلم- إن المراد أن الحجة التي وقعت للنبي :يقول
 يعني معتدال ))استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرضأال إن الزمان قد (( للنهار الليل مساٍوف ،والليل
، وبعضهم يقول  فيحصل النقص والزيادة في بعض األوقات في السنة صيفاً وشتاء،طول النهاركالليل طول 

  .غير هذا
أن ": المشهور في أسماء األيام والشهور"ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه : فصل

سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه؛ ألن العرب كانت تتقلب به، المحرم 
   .جمع على محرمات، ومحارم، ومحاريموي: فتحله عاما وتحرمه عاما، قال

لقون وال ذو القعدة يقعدون فيه ما ينط أي ، ما يصبرون،ة كانوا يستطيلون ثالثة أشهر محرممبمعنى أنه
 ولربما حصل لهم ، وفي الحج يحجون فيأتيهم محرم وهم يتلمظون على الغارات غزو وال غارة،يحصل منهم

مر ثالثة  فيطول عليهم األ، منهم يعيش على الغارة والنهب والسلباً ألن كثير؛شيء من المسغبة والحاجة
 ويجعلون ،ي صفر يجعلونه ف، وذلك قوام عيش كثير منهم فيتالعبون بشهر محرمأشهر بال نهب وال إغارة،

  .اردة غنيمة ب،الحجاج يرجعون فينهبونهم ويغيرون عليهمأن  وهي فرصة أيضا ثمينة ،صفر هو المحرم
  .سمي بذلك لخلو بيوتهم منه، حين يخرجون للقتال واألسفار: صفر

 في ايسافروأن هم يستطيعون تشرون بعدما تنتهي أشهر التحريم،  ين،يعني كأن البيوت تكون صفراً من أهلها
  . تخلو البيوت، فهذا يدل على كثرة ما يقع من ذلك عندهم،أشهر التحريم لكن المقصود اإلغارة

  .إذا خال ويجمع على أصفار كجمل وأجمال: صِفر المكان: يقال
عاء  واالرتباع اإلقامة في عمارة الربع، ويجمع على أرِب،سمي بذلك الرتباعهم فيه: شهر ربيع أولو

  .عة، كرغيف وأرغفةعلى أرِبكنصيب وأنصباء، و
   .يقيمون فيهاأي  يعني الدار يرتبعون ،رتباع اإلقامة في عمارة الربعاال
  .كاألول: ربيع اآلخرو
 وفي هذا نظر؛ إذ كانت ،وكانت الشهور في حسابهم ال تدور:  قال،سمي بذلك لجمود الماء فيه: جمادىو

موه بذلك، أول ما سمي عند جمود الماء في البرد، شهورهم منوطة باألهلة، والبد من دورانها، فلعلهم س
  :كما قال الشاعر

   العبد في ظَلماتها الطُّنُبا ال يبِصر***ولَيلٍَة من جمادى ذَاِت أنِْدية 
  فَّ علَى خُرطُومه الذَّنَبا حتَّى يلُ***ال ينْبح الكلب فيها غَير واحدٍة 

 وأن شهر ،معروف أن جمادى قد يكون في الصيفو ، لتجمد الماء؛ن جمادىإ :اآلن بهذا االعتبار إذا قيل
 ،وكانت الشهور في حسابهم ال تدور : فيقول هنا، وقد يأتي رمضان في الشتاء، لشدة الحر؛رمضان مثالً



ربيع قبل جمادى !  لكن هذا فيه إشكال بهذا االعتبار، جمادى في البرد ورمضان في الحر الشديديعني دائماً
 إذ كانت شهورهم ؛ وفي هذا نظر،وكانت الشهور في حسابهم ال تدور : يقول،والربيع يكون بعد الشتاء

 يعني سمي جمود الماء في البرد، أول ما سمي عند البد من دورانها فلعلهم سموه بذلكو ، باألهلةةمنوط
ستمر هذا ولو صار ام  ث، وهكذا، فرمضان شديد الحر فسمي بهذا،في وقت كانت األجواء بهذا االعتبار

   . ومثل هذا ال يترتب عليه عمل،-عز وجل-العلم عند اهللا و ،جمادى في شدة الحر ورمضان في شدة البرد
جمادى األولى واألول، وجمادى اآلخر : ويجمع على جماديات، كحبارى وحباريات، وقد يذكر ويؤنث، فيقال

  .واآلخرة
  . على أرجاب، وِرجاب، ورجباتمن الترجيب، وهو التعظيم، ويجمع: رجب

  .ة ويجمع على شَعابين وشَعباناتمن تشعب القبائل وتفرقها للغار: شعبان
إذا عطشت، ويجمع على رمضانات : رمضت الفصال: يقالمن شدة الرمضاء، وهو الحر، : ورمضان

  .ج عليه، وال يلتفت إليه؛ خطأ ال يعر"إنه اسم من أسماء اهللا: "وقول من قال: ورماضين وأرِمضة قال
  .قد ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام: قلت

  .ويجمع على شَواول وشَواويل وشَواالت: من شالت اإلبل بأذنابها للطراق، قال: شوال
  .لقعودهم فيه عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة -وكسرها: قلت-بفتح القاف : عدةالقَ
  .سمي بذلك إليقاعهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة -وفتحها: قلت-بكسر الحاء : جةالِح

:  الثالثاء، ثم يوم اإلثنين، ويجمع على أثانين،أولها األحد، ويجمع على آحاد، وُأحاد ووحود: أسماء األيام
. ع على أربعاوات وأرابيع ثم األربعاء بالمد، ويجم،يمد، ويذَكَّر ويؤنث، ويجمع على ثالثاوات وأثالث

ويجمع على  -بضم الميم، وإسكانها، وفتحها أيضا-يجمع على أخمسة وأخامس، ثم الجمعة : والخميس
  .جمع وجمعات

 وكانت العرب تسمي األيام أول، ثم أهون، ثم ،مأخوذ من السبت، وهو القطع؛ النتهاء العدد عنده: السبت
  :-من العرب العرباء العاربة المتقدمين-عروبة، ثم شيار، قال الشاعر جبار، ثم دبار، ثم مؤنس، ثم ال

   أو جباِر أو بأهون بأوَل*** يُأرجي أن أعيشَ وأن يوِم
ار فإن أفُتهبأو شياِر فمؤنس أو عروبةَ*** أو التالي د   

هلية تحرمه، وهو الذي كان عليه  فهذا مما كانت العرب أيضا في الجا}ِمنْها َأربعةٌ حرم{: وقوله تعالى
  .، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر، تعمقا وتشديدا"البسل: "جمهورهم، إال طائفة منهم يقال لهم

فإنما رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، و:  متوالياتةثالث: "وأما قوله
جب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان ال كما كانت تظنه أضافه إلى مضر، ليبين صحة قولهم في ر

رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم، فبي صلى اهللا عليه -ن ربيعة من أن
وإنما كانت األشهر المحرمة أربعة، ثالثة سرد وواحد فرد؛ ألجل .  أنه رجب مضر ال رجب ربيعة-وسلم

م قبل شهر الحج شهر، وهو ذو القعدة؛ ألنهم يقعدون فيه عن القتال، روالعمرة، فحأداء مناسك الحج 
وحرم شهر ذي الحجة ألنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر، وهو 



االعتمار المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى أقصى بالدهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول، ألجل زيارة البيت و
  .يزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنابه، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، ف

هذا هو الشرع المستقيم، من امتثال أمر اهللا فيما جعل من األشهر :  أي}ذَِلك الدين الْقَيم{: وقوله تعالى
  .الحرم، والحذْو بها على ما سبق في كتاب اهللا األول

 آكد وأبلغ في اإلثم من غيرها، افي هذه األشهر المحرمة؛ ألنه:  أي} تَظِْلموا ِفيِهن َأنْفُسكُمفَال{: وقال تعالى
 } نُِذقْه ِمن عذَاٍب َأِليٍمومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم{: كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى

  .تغلظ فيه اآلثام وكذلك الشهر الحرام ]٢٥:الحجسورة [
ِإن ِعدةَ الشُّهوِر ِعنْد اللَِّه اثْنَا عشَر {:  قوله-مارضي اهللا عنه- وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس

 في كلِّهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما، وعظم }يِهن َأنْفُسكُمفَال تَظِْلموا ِف{ اآلية }شَهرا
  . الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح واألجر أعظمحرماتهن، وجعل

 ووزرا من الظلم  إن الظلم في األشهر الحرم أعظم خطيئةً}فَال تَظِْلموا ِفيِهن َأنْفُسكُم{: وقال قتادة في قوله
إن اهللا اصطفى : قال، فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن اهللا يعظم من أمره ما يشاء

ايا من خلقه، اصطفى من المالئكة رسال ومن الناس رسال واصطفى من الكالم ِذكْره، واصطفى من صفَ
األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى 

اهللا به عند أهل الفهم وأهل م األمور بما عظمها م اهللا، فإنما تُعظَّمن الليالي ليلة القدر، فَعظِّموا ما عظّ
  .العقل

فَال { ، أنه يرجع إلى األشهر جميعاًً}فَال تَظِْلموا ِفيِهن َأنْفُسكُم{ :خالصة ما ذكر في مرجع الضمير في قولهو
كُمَأنْفُس وا ِفيِهنوا{ والمعنى الثاني وهو المشهور الذي عليه الجمهور ،يعني في كلهن }تَظِْلمفَال تَظِْلمِفيِهن { 
ن مفهوم المخالفة إ : وال يقال هنا، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهذا هو األقرب،يعني األشهر الحرم

}وا ِفيِهنوإنما ، يعني أنه يجوز أن يظلم اإلنسان في ما عدا األشهر الحرم، أي في األشهر الحرم}فَال تَظِْلم 
 }فَال تَظِْلموا ِفيِهن{ ،وقع فيها فإنه يكون أشد من سائر الشهورإذا ف ،لحرمة هذه األشهر فإن الظلم يقع فيها

  .تبارك وتعالى- و استباحة ما حرم اهللا ،أنفسكم بالقتال
واعلَموا َأن اللَّه مع {جميعهم، :  أي}كَما يقَاِتلُونَكُم كَافَّةً{جميعكم، :  أي}وقَاِتلُوا الْمشِْرِكين كَافَّةً{: وقوله

  .}متَِّقينالْ
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تُِحلُّوا شَعاِئر اللَِّه وال {: واعلموا أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام لقوله تعالى

امرالْح ر{: ، وقال]٢:المائدةسورة [ اآلية }الشَّهاتُ ِقصمرالْحاِم ورِر الْحِبالشَّه امرالْح رى الشَّهتَدِن اعفَم اص
كُملَيى عتَدا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عتَدفَاع كُملَي{:  وقال،]١٩٤:سورة البقرة[ اآلية }ع مرالْح رلَخَ األشْهفَِإذَا انْس

شِْرِكين٥٠:سورة التوبة[ اآلية }فَاقْتُلُوا الْم[.  
 فهو إذن للمؤمنين بقتال المشركين في }افَّةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَافَّةًوقَاِتلُوا الْمشِْرِكين كَ{: وأما قوله تعالى

 }الشَّهر الْحرام ِبالشَّهِر الْحراِم والْحرماتُ ِقصاص{: الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى



 }مسِجِد الْحراِم حتَّى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهموال تُقَاِتلُوهم ِعنْد الْ{: ، وقال تعالى]١٩٤:سورة البقرة[
  .]١٩١:سورة البقرة[ اآلية

  يعني}فَال تَظِْلموا ِفيِهن َأنْفُسكُم{ ، اآلية منسوخةنإ :كأنه يرد على من قالهنا  -رحمه اهللا-بن كثير االحافظ 
 }وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين كَآفَّةً{ : بهذه اآلية: بعضهم يقول، عند بعض أهل العلمسخ تحريم القتال نُ،سختقتال فنُب

كَما { ، أي جميعا}وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين كَآفَّةً{ أن معنى -واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،يعني في كل زمان
  إنتحمل على أن المراد }قَاِتلُواْ الْمشِْرِكين كَآفَّةًو{  إن: قال-رحمه اهللا- وهنا ابن كثير ،}يقَاِتلُونَكُم كَآفَّةً

ستدل بها من قال بأن حرمة ا ثم بعد ذلك بدء يرد على األدلة األخرى التي ،كم بالقتال في الشهر الحرامءوبد
  .فية السيآن اآلية منسوخة بإ : ومن أهل العلم من يقول،أن ذلك قد نسخ األشهر أو القتال في األشهر الحرم

 األشهر كذا ال يعني :ال إذا ق، ال يعني أنه يرجح هذا"األشهر أنه منسوخ": -رحمه اهللا-وإذا قال ابن كثير 
  .أنه يرجحه

 أهل الطائف، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر -صلى اهللا عليه وسلم-أما حصار رسول اهللا 
هم الذين ابتدءوا القتال، وجمعوا الرجال، الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحالفها من ثقيف، فإنهم 

 كما تقدم، فلما تحصنوا -صلى اهللا عليه وسلم-ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول اهللا 
بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين، وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق 

 وكان ابتداؤه في شهر حالل، ودخل الشهر الحرام، فاستمر فيه أياما، ثم ، من أربعين يوماًوغيرها قريباً
  .  ألنه يغتفر في الدوام ما ال يغتفر في االبتداء، وهذا أمر مقرر، وله نظائر كثيرة، واهللا أعلم،قفل عنهم

صلى -لحربه هم الذين أعدوا الجموع واجتمعوا و ، لم يبتدئ قتالهم بالشهر-صلى اهللا عليه وسلم-يعني النبي 
هذا ال يدل على أنه  و، ويقاتلون، فإذا كان مثل هذا فإنه ال يمتنع القتال، وخرجوا من الطائف-اهللا عليه وسلم

 ،القتالستمر ا ثم ، وشوال ليس من األشهر الحرم، قاتلهم في شوال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف ،منسوخ
  . وهذا الجواب عنه، في األشهر الحرم منسوخن القتالإ :هذا من األدلة التي يستدل بها من قالو
} اللَّه مرا حةَ ماِطُئوا ِعدوا ِليامع ونَهمرحيا وامع ِحلُّونَهوا يكَفَر لُّ ِبِه الَِّذينضةٌ ِفي الْكُفِْر يادِزي ا النَِّسيءِإنَّم

وءس ملَه نيز اللَّه مرا حِحلُّوا مال فَي اللَّهو اِلِهممَأع الْكَاِفِرين مِدي الْقَوه٣٧:سورة التوبة[ }ي[.  
هذا مما ذم اهللا تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع اهللا بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام اهللا 

 الغضِبية والشهامة بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم اهللا وتحريمهم ما أحل اهللا، فإنهم كان فيهم من القوة
والحمية ما استطالوا به مدة األشهر الثالثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، 
فكانوا قد أحدثوا قبل اإلسالم بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون 

  .األربعة األشهر :الشهر الحالل، ليواطئوا عدة ما حرم اهللا
النسيء أن جنادة بن :  قال}ِإنَّما النَِّسيء ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر{: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله

أال إن أبا ثمامة ال : ، فينادي"أبا ثُمامة"عوف بن أمية الكناني، كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى 
 فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما، ويحرم المحرم ،عام األول العام حالليحاب وال يعاب، أال وإن صفر ال



ِإنَّما النَِّسيء ِزيادةٌ ِفي { وقوله }الْكَاِفِرين{:  إلى قوله}ِإنَّما النَِّسيء ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر{: عاما، فذلك قول اهللا
   .يتركون المحرم عاما، وعاما يحرمونه:  يقول}الْكُفِْر

 يعني حينما يؤخرون المحرم إلى ، النسيء من اإلنساء وهو التأخيرلفظة أصل }ما النَِّسيء ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْرِإنَّ{
 هم كفار -تبارك وتعالى-يعني زيادة على كفرهم باهللا  }ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر{ : وقوله،صفر فهذا من اإلنساء

ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر { عن -عليه الصالة والسالم-ير لدين إبراهيم  ومع ذلك يأتون بهذا التبديل والتغي،مشركون
 والمعنى }لُّ ِبِه الَِّذين كَفَرواِضي{ن ي و قراءة الباق، الكوفييناءة بالبناء للمجهول على قر،}يضلُّ ِبِه الَِّذين كَفَروا

 أي }لُّ ِبِه الَِّذين كَفَرواِضي{ ،نهم وشياطيمهؤهم وكباراؤ يضلهم به رؤسا،على القراءتين يضلهم الشيطان
 وهذه اآلية تدل على أن الكفر وأن الكفار ،-عليه الصالة والسالم-يذهبون عن الحق والصواب وملة إبراهيم 

 يكون عندهم جرائم أخرى -عز وجل- إلى اإلشراك باهللا  فإضافةً،على مراتب في كفرهم وشدته وغلظه
ولَم * قَالُوا لَم نَك ِمن الْمصلِّين * ما سلَكَكُم ِفي سقَر { : ولهذا قال اهللا تعالى، عليها-عز وجل-يعذبهم اهللا 

 ِكينالِْمس نُطِْعم نَك *الْخَاِئِضين عم كُنَّا نَخُوضوالنصوص  وما أشبه هذا من اآليات ]٤٥-٤٢:سورة المدثر[ }و
  .التي تدل على هذا المعنى

 يعني تارة يغيرون كل األشهر كما جاء في بعض ،الحرم لم يكن على طريقة واحدةهم لألشهر ؤنساإو
 وتارة يغيرون كل ،اًمحرم يجعلونه صفرال يعني سنة يغيرون ، سنة وسنةاً وتارة يغيرون صفر،الروايات

 ،ما أماله الشيطان وأهواء النفوس فعلوهم كل شيء ، أهل جاهلية،سنتين يعني منهم من كان يغير كل سنتين
 هذا وتطلب ع فتتب والوصيلة وكذا،ةلبحيرة والسائبولذلك تجد االختالف الكثير المنقول عنهم في قضية ا

هذا تارة، ومنهم من هم فيفعلون هذا تارة وؤتملي عليهم أهواف ،ىالوصف الدقيق له أمر قد ال يكون له جدو
  .يفعل هذا وهذا

 بن أبي سليم، عن مجاهد، كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له، وقال ليث
 ثم ،جاب، وال مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم، وأخرنا صفرعاب وال ُأيا أيها الناس، إني ال ُأ: فيقول

:  فهو قوله،رنا المحرمإنا قد حرمنا صفر، وأخ: يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته، ويقول
}اللَّه مرا حةَ ماِطُئوا ِعدو{يعني األربعة :  قال}ِلياللَّه مرا حِحلُّوا مبتأخير هذا الشهر الحرام}فَي .   

محرم صارت ثالثة فهم يجعلون ال شهر واستحلإذا ايعني هم يريدون أن تكون األشهر المحرمة أربعة ف
  .}ِليواِطُئوا ِعدةَ ما حرم اللَّه{بعة تكون أرأن  على أساس اًالمحرم صفر

كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا، وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة والسنة بحالها 
على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه، وبعده 

يع إلى آخرها، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليواطئوا عدة ما حرم اهللا، فيحلوا ما حرم صفر، وربيع ورب
في تحريم أربعة أشهر من السنة، إال أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثالثة المتوالية : اهللا، أي

  . يؤخرونه: وهو المحرم، وتارة ينسئونه إلى صفر، أي
كان أول من : كالما جيدا ومفيدا حسنًا، فقال" السيرة"إسحاق على هذا في كتاب وقد تكلم اإلمام محمد بن 

: ، وهو"القَلمس"، -عز وجل-نسأ الشهور على العرب، فأحل منها ما حرم اهللا، وحرم منها ما أحل اهللا، 



 مدِركة بن حذيفة بن عبد فُقَيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خُزيمة بن
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد ثم من بعد عباد ابنه قَلَع بن 
عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه 

 اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا، فحرم رجبا، وذا القعدة، وذا  فكانت العرب إذا فرغت من حجها،قام اإلسالم
، ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم اهللا، فيحل ما حرم اًالحجة، ويحل المحرم عاما، ويجعل مكانه صفر

  .ويحرم ما أحل اهللا: اهللا، يعني
صلى اهللا -ن إبراهيم ي غير في األشهر الحرم هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير ديذ إن ال:بعضهم يقول
 وأول من جاء باألصنام إلى جزيرة ، وأول من حمى الحامية، وهو أول من سيب السائب،-عليه وسلم

ن الذي إ : وبعضهم يقول،)٤( رآه في النار يجر قصبه-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن:  وفيه الحديث،العرب
ال يترتب و ، هذا ال أثر له،ن كنانة أو غير ذلك وسواء كان الرجل م، نعيم بن ثعلبة:غيرها رجل يقال له

   : و في هذا يقول كميت، وال يترتب عليه حكم من األحكام،عليه فهم اآلية
ألسنا الناسئين على معد ***نجعلها حراما الحلِّ شهور   

  .يفتخرون بهذا
    :- تعالىرحمه اهللا-يخ قال الشف نسخ األشهر على مسألة -رحمه اهللا-تكلم الشيخ محمد األمين الشنقيطي و
ِإن ِمن عادِتنَا التي نَجِري عليها في هذه الدروِس أن نتعرض ِلما نَظُن أنه يسأُل عنه طلبةُ العلِم، وقد : نقوُل "

ا أن نَستَدِركَه مر في اآليِة الماضيِة سؤاٌل معروفٌ يتساءُل عنه طَلَبةُ أهِل العلِم، ونَِسينَا أن نتكلم عليه، فََأحببنَ
: أنا ذَكَرنَا، أن العلماء اختلفوا في نسِخ األربعِة الْحرِم، وأن قوما قالوا: اآلن تَتِْميما للفائدِة، ونعِني بذلك

ذكرنا إن تحريمها باٍق لم ينْسخْ، و: نُِسخَتْ، فجاز للمسلمين الجهاد في كُلِّ السنَِة، وأن جماعةً من العلماِء قالوا
أنَّا كُنَّا أوالً نعتقد صحةَ نَسِخها، وَأنَّا عرفْنَا بعد ذلك أن الصحيح عدم نَسِخها، وذَكَرنَا أن من أصرِح األدلِة 

 تَ أن النبيصلى اهللا عليه وسلم-على نسِخها ما ثَب- ثقيفًا بالطائِف في بعِض ِذي القعدِة وهو شهر حاصر 
إذا قررتُم أن :  القتاُل فيها حالالً لَما حاصرهم فيها، فَعِلمنَا ِمن هنا أن طالب العلِم يقوُلحرام، ولو لم يكن

 حصاِر النبي هجنسِخها فما و لثقيٍف في الشهِر الحراِم؟-صلى اهللا عليه وسلم-التحقيقَ عدم !  
 وهذا السؤاُل أجاب عنه جماعةٌ من العلماِء بما ملَخَّصه هذا هو السؤاُل الذي كُنَّا نَود أن نتعرض لإلجابِة عنه،

  :في نُقْطَتَيِن وهما
 النبي صلى اهللا عليه وسلم-أن حصار- فيه ما ال يغتفر قد يغتفر لثقيٍف كان ابتداُؤه في شهٍر حالٍل، والدوام 

 يحرم فيها الدوام، أال تَرون أن الرجَل الْمحِرم ال في االبتداِء؛ ألن ِمن المسائِل ما يحرم فيها االبتداء وال
يجوز له أن يبتدَئ تزويجا، ولو تزوج قبل إحراِمه ثم َأحرم لم ينْفَِسخْ تزويجه بهذا اإلحراِم الطارِئ على 

ي تزويِجه، وكذلك اإلحراما قبلَه الَ يبتَطَيالطِّيِب فيه، فلو كان م ابتداء نَععلى الطِّيِب األوِل م الدوام منع
 فالشاهد أن الدوام في بعِض الصوِر قد يغْتَفَر فيه ما ال يغتفر في االبتداِء، وفي اإلحرام عند جماهيِر العلماِء،

                                                
، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار )٣٣٣٣( برقم رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة، - ٤

 ).٢٨٥٦(يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، برقم 



نَيٍن ِإذْ ويوم ح{: هذه الصورِة يتأكد بشيٍء آخَر وهو ما قَدمنَا في كالِمنا على غزوِة حنَيٍن في تفسيِر آيِة
تُكُمكَثْر تْكُمبج٢٥:التوبةسورة [ }َأع[ ثماٍن، ولم -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي عام مكةَ في رمضان ا فَتَحلَم 

يكن يريد أن يغزو هوازن، سِمع أن مالك بن عوٍف النصري، سيد هوازن جمع من َأطَاعه من هوازن وفيهم 
ن ثقيفًا من هوازن؛ ألن ثقيفَ بن منبِه بِن بكِر بِن هوازن بِن منصوٍر، وأنهم تَجمعوا له يريدون ثقيفٌ؛ أل

في ذلك - قَاِصدا حربهم -صلى اهللا عليه وسلم-وا بإرادِة الحرِب، ولم يكُِن النبي ءحربه، فَهم الذين بد
 بقيةُ والفَلُّ يوم حنيٍن واستفاء أموالَهم، رجع فَلُّهم -صلى اهللا عليه وسلم- قبَل ذلك، فَلَما هزمهم النبي -الوقِت

نُوا بحصِن الطائِفالمنهزمينصفَتَح .  
 للطائِف ليستنزَل الذين كانوا يقاتلونَه في غزوِة حنيٍن من تماِم غزوِة حنيٍن، -صلى اهللا عليه وسلم-فحصاره 

الشَّهر {:  واألشهر الْحرم إذا بِدَئ المسلمون فيها بالقتاِل قَاتَلُوا، كما تَقَدم في قوِلهوكانوا هم البادئين بالقتاِل،
كُملَيى عتَدا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عتَدفَاع كُملَيى عتَدِن اعفَم اصاتُ ِقصمرالْحاِم ورِر الْحِبالشَّه امرسورة [ }الْح

والَ تُقَاِتلُوهم ِعنْد الْمسِجِد الْحراِم حتَّى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن {:  وكما قَدمنَاه في الكالِم على قوِله تعالى]١٩٤:البقرة
الْكَاِفِرين اءزج كَذَِلك مفَاقْتُلُوه عن حصاِر ،]١٩١:البقرةسورة [ }قَاتَلُوكُم به العلماء ابفهذا هو الذي َأج  النبي  

  .هـ. أ)٥(" لثقيٍف على القوِل ببقاِء حرمِة األشهِر الْحرِم-صلى اهللا عليه وسلم-
   . ثم تراجع عنه، كان يرى أن األشهر الحرم قد نسخ تحريم القتال فيها- اهللاهرحم-الشيخ ف
 ِعدةَ الشُّهوِر ِعنْد اللَِّه اثْنَا ِإن{: باب قَوِلِه: قَولُه : "-تعالى رحمه اهللا-قالني بن حجر العساقال الحافظ و

ضالَْأراِت واومخَلَقَ الس موا ِفي ِكتَاِب اللَِّه يرشَه شَرع{َأي ، : اللَّه َأ خَلْقَ -سبحانه وتعالى-ِإنتَدا ابلَم 
 قَد ذُِكر تَفِْسيرها ِفي حِديِث الْباِب، }ا َأربعة حرمِمنْه{: نَى عشَر شهرا، قَولهثالسماواِت والَْأرِض جعَل السنَةَ ا

لُهين الْقيم{: قَوذَِلك الد{ِلِهةَ ِفي قَوديبو عقَاَل َأب  :}الْقيم ينالد ذَِلك{ جخْرم جفَخَر ،تَِقيمسَأِي الْم الْقَاِئم هازجم
: َأي ِفي الَْأربعِة ِباسِتحلَاِل الِْقتَاِل، وِقيَل} فَلَا تظلموا ِفيِهن َأنفسكُم{: وم، قَولُهسيٍد ِمن ساد يسود كَقَام يقُ

  .ِبارِتكَاِب الْمعاِصي
لُهَئِتِه: قَويكَه ارتَدقَِد اس انمالز َأ،ِإنِء الْخَلِْق، وداِئِل بِه ِفي َأولَيع الْكَلَام متَقَد لُهقَونَةُ، واِن السمِبالز ادرالْم ن :

الزماِن يطْلَقُ علَى قَِليِل الْوقِْت وكَِثيِرِه، والْمراد ِباسِتدارِتِه وقُوع : كَهيَئِتِه َأِي استَدار اسِتدارةً ِمثَْل حالَِتِه، ولَفْظُ
ِذي حلَّتْ ِفيِه الشَّمس برج الْحمِل، حيثُ يستَِوي اللَّيُل والنَّهار، ووقع ِفي حِديث تَاِسِع ِذي الِْحجِة ِفي الْوقِْت الَّ

: بن مردويِه َأن الزمان قَِد استَدار فَهو الْيوم كَهيَئِتِه يوم خَلَقَ اللَّه السماواِت والَْأرض، قَولُهابن عمر ِعنْد ا
السنَةُ اثْنَا عشَر شَهرا َأِي السنَةُ الْعرِبيةُ الِْهلَاِلية، وذَكَر الطَّبِري ِفي سبِب ذَِلك ِمن طَِريِق حصيِن بِن عبِد 

آخَر كَانُوا يجعلُون السنَةَ اثنَي عشَر الرحمِن عن َأِبي ماِلٍك كَانُوا يجعلُون السنَةَ ثَلَاثَةَ عشَر شَهرا، وِمن وجٍه 
ورالشُّهو امالَْأي ورا، فَتَدموي ِعشِْرينةً وسخَما ورشَه،كَذَِلك  لُهِة الْحرم، قَاَل : قَوعبالَْأر تَفِْسير واتٌ هاِليتَوثَلَاثٌ م

ولَعلَّه َأعاده على المعنى، َأي ثَلَاثُ مدٍد : ةٌ، يعِني ِلَأن الْمميز الشَّهر قَاَلالصواب ثَلَاثَةٌ متَواِلي: ابن التِّيِن
رها ِمن متَواِلياٍت انْتَهى، َأو ِباعِتباِر الِْعدِة مع َأن الَِّذي لَا يذْكَر التَّمِييز معه يجوز ِفيِه التَّذِْكير والتَّْأِنيثُ، وِذكْ

                                                
 .خالد بن عثمان السبت/ د: ، تحقيق)٤٩٩-٥/٤٩٧( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، - ٥



سنَتَيِن ِلمصلَحِة التَّواِلي بين الثَّلَاثَِة وِإلَّا فَلَو بدَأ ِبالْمحرِم لَفَاتَ مقْصود التَّواِلي، وِفيِه ِإشَارةٌ ِإلَى ِإبطَاِل ما كَانُوا 
رِر الْحِض الَْأشْهعتَْأِخيِر ب ِة ِمناِهِليِفي الْج لُونَهفْعا : ِم، فَِقيَليفَرص لُونعجيا، وفَرص مرحالْم لُونعجكَانُوا ي

متَواِلياتٌ، وكَانُوا ِفي الْجاِهِليِة علَى : الْمحرم؛ ِلَئلَّا يتَوالَى علَيِهم ثَلَاثَةُ َأشْهٍر لَا يتَعاطَون ِفيها الِْقتَاَل؛ فَِلذَِلك قَاَل
 ِمنْهم من يسمي الْمحرم صفَرا، فَيِحلُّ ِفيِه الِْقتَاَل ويحرم الِْقتَاَل ِفي صفٍَر ويسميِه الْمحرم، وِمنْهم من كَان َأنْحاٍء

سكَذَا وِن هنَتَيس لُهعجي نم مِمنْهكَذَا، ونَةً هسكَذَا ونَةً هس ُل ذَِلكعجا ِإلَى يفَرص َؤخِّري نم مِمنْهكَذَا، وِن هنَتَي
 وذُو الْقَعدِة ذَا الِْحجِة ثُم يعود فَيِعيد ،رِبيٍع الَْأوِل، ورِبيعا ِإلَى ما يِليِه، وهكَذَا ِإلَى َأن يِصير شَواٌل ذَا الْقَعدِة

ِإن : مضر َأضافَه ِإلَيِهم ِلَأنَّهم كَانُوا متَمسِكين ِبتَعِظيِمِه ِبِخلَاِف غَيِرِهم، فَيقَاُلورجب : الْعدد على اَألصل، قَوله
صِم ورحِفي الْم ا ذُِكرم انبشَعٍب وجُل ِفي رعجي نِب مرالْع ِمن كَانو ،انضمر لَهدب لُونعجةَ كَانُوا يِبيعفٍَر ر

فَيِحلُّون رجبا ويحرمون شَعبان، ووصفَه ِبكَوِنِه بين جمادى وشَعبان تَْأِكيدا، وكَان َأهُل الْجاِهِليِة قَد نَسُئوا 
 فض تَخِْصيصه آخَر بدلَه حتَّى ربعض الَْأشْهِر الْحرِم َأي َأخَّروها فَيِحلُّون شَهرا حراما ويحرمون مكَانَ

 فَمعنَى الْحِديِث َأن الَْأشْهر رجعتْ ِإلَى ما كَانَتْ ،الَْأربعِة ِبالتَّحِريِم َأحيانًا ووقَع تَحِريم َأربعٍة مطْلَقٍَة ِمن السنَِة
قَاَل الْخَطَّاِبيو ،طََل النَِّسيءبِه ولَيالتَّْأِخيِر : عالتَّقِْديِم وِريِم، والتَّحِليِل ونَِة ِبالتَّحِر السَأشْه نيب خَاِلفُونكَانُوا ي

تَتَحوُل ِفي اسِتعجاُل الْحرِب فَيستَِحلُّون الشَّهر الْحرام ثُم يحرمون بدلَه شَهرا غَيره فَ: ِلَأسباٍب تَعِرض لَهم، ِمنْها
ذَِلك شُهور السنَِة وتَتَبدُل، فَِإذَا َأتَى علَى ذَِلك ِعدةٌ ِمن السِنين استَدار الزمان وعاد الَْأمر ِإلَى َأصِلِه، فَاتَّفَقَ 

 ِة النَِّبيجح قُوعصلى اهللا عليه وسلم-و-ذَِلك ٦(" ِعنْد(.  
 روى ابن عباٍس ومجاِهد َأنَّهم رَؤساء قُريٍش، }فَقَاِتلُوا َأِئمةَ الْكُفِْر{: وقَولُه": -حمه اهللار-وقال الجصاص 

 قَاَل ،ِبِإخْراِجِهَأبو جهٍل، وُأميةُ بن خَلٍَف، وعتْبةُ بن رِبيعةَ، وسهيُل بن عمٍرو، وهم الَِّذين هموا : وقَاَل قَتَادةُ
 بعثَ ِبها مع -صلى اهللا عليه وسلم-ولَم يخْتَلَفْ ِفي َأن سورةَ براءةٌ نَزلَتْ بعد فَتِْح مكَّةَ، وَأن النَِّبي : َأبو بكٍْر

الس ِهيٍع، ونَِة ِتسلَى النَّاِس ِفي سا عَأهقْرِن َأِبي طَاِلٍب ِليب ِليٍل، عهو جَأب كَان قَدكٍْر، وو با َأبِفيه جنَةُ الَِّتي ح
وُأميةُ بن خَلٍَف، وعتْبةُ بن رِبيعةَ قَد كَانُوا قُِتلُوا يوم بدٍر، ولَم يكُن بِقي ِمن رَؤساِء قُريٍش َأحد يظِْهر الْكُفْر ِفي 

 اللَّهم إلَّا َأن يكُون الْمراد م، وهذَا يدلُّ علَى َأن ِروايةَ من روى ذَِلك ِفي رَؤساِء قُريٍش، وهوقِْت نُزوِل براءةٌ
من لَم ينْقَ قَلْبه ِمن قَوما ِمن قُريٍش قَد كَانُوا َأظْهروا الِْإسلَام، وهم الطُّلَقَاء، ِمن نَحِو َأِبي سفْيان، وَأحزاِبِه ِم

   .)٧("الْكُفِْر
 ويمكن ،يكون بعض اآليات نزلت قبل ذلكو ،هذا بعيد لكن يمكن أن تكون اآلية صدر براءة نزل بعد الفتح
 وخص أئمة ، وإنما سائر الطوائف وملل الكفر،أن يكون أئمة الكفر كما سبق ال يختص بأئمة الكفر من قريش

  . عز وجل-بع لهم في نقض العهود ومحادة اهللا  ألن الناس ت؛الكفر
فَيكُون مراد الْآيِة هُؤلَاِء دون َأهِل الْعهِد ِمن الْمشِْرِكين الَِّذين لَم يظِْهروا الِْإسلَام، وهم : "-رحمه اهللا-ويقول 

بكَّةَ، وم وِل ِمنساِج الروا ِبِإخْرمكَانُوا ه ِةالَِّذينرالِْهج دعِب برالْحِبالِْقتَاِل و مهرد، هادرم كُوني َأن اِئزجو 

                                                
 .بيروت-، دار المعرفة )٣٢٥-٨/٣٢٤( فتح الباري، البن حجر - ٦

 .، عبد السالم محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية)٣/١١٢( أحكام القرآن، للجصاص - ٧



 ِب النَِّبيرلَى حٍش عيِلقُر اِضِدينعكَانُوا م ِب الَِّذينراِء الْعَؤسر اِئرسنَا، وذَكَر ُؤلَاِء الَِّذينصلى اهللا عليه -ه
  .)٨("ين، فََأمر اللَّه تَعالَى ِبِقتَاِلِهم وقَتِْلِهم إن هم نَكَثُوا َأيمانَهم، وطَعنُوا ِفي ِديِن الْمسِلِمين وِقتَاِل الْمسِلِم-وسلم

 فالباعوث اسم ،ويسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثا": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .)٩("الفطر والنحر عند المسلمينجنس لما يظهر به الدين كعيد 

  . باعوث: خروجهم للعيد،باعوث :يعني خروجهم لالستسقاء
سيد ال لدخول ىعف ذكرس يحتفل فيه بحمل ال،عيد مسيحي يقوم يوم األحد السابق لعيد الفصح: الشعانين"
  .)١٠(" وهي كلمة دخيلة،لمسيح بيت المقدسا

 ويكون في سابع أحد ، ومعناه التسبيح،ف عندهم بعيد الشعانينعيد الزيتونة ويعر": أعياد القبط: "وفي كتاب
 ويرون أنه يوم ركوب المسيح ،تهم في عيد الشعانين أن يخرجوا سعف النخل من الكنيسة وسنّ،من صومهم

 ودخوله إلى صهيون وهو راكب والناس بين يديه يسبحون وهو يأمر ، في القدس-وهو الحمار-العنو 
 وكان عيد الشعانين من مواسم النصارى ،مل الخير وينهى عن المنكر ويباعد عنه ويحث على ع،بالمعروف

 فلما كان لعشر خلون من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وثالثمائة كان عيد ،بمصر التي تزين فيها كنائسهم
هم ِلحم و، النصارى من تزيين كنائسهماهللاب أبو علي المنصور بن العزيز  فمنع الحاكم بأمر اهللا،الشعانين
 من ذلك وأمر بالقبض على ما هو يئاً وقبض على عدة ممن وجد معه ش، على ما كانت عادتهمالخوص

محرقت عدة من صلبانهم  وأدخلها في الديوان وكتب لسائر األعمال بذلك وُأ،بس على الكنائس من األمالكح
   .)١١("على باب الجامع العتيق والشرطة

  
 

                                                
 .)٣/١١٢ (المرجع السابق - ٨

 .القاهرة-محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية : ، تحقيق)١/٢١٣( اقتضاء الصراط، البن تيمية- ٩

 ).١٩٨(سعدي أبو حبيب : القاموس الفقهي، للدكتور: انظر - ١٠

 ).١/٣٣١( المواعظ واالعتبار، المقريزي - ١١


