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╝ 

 

 مهللا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمني أمجعني.

 قال اإلمام ابن كثرٍي يف كتاب عمدة التفسري عند قوله تعاىل:

ِقيُت  ﴿ ِة ُقْل ِهَي َمَوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها  لِلنَّاِس َواْْلَجِّ َوَلْيَس اْلِِبُّ بَِأْن َتْأتُوا َيْسَأُلوَنَك َعِن اْْلَِهلَّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن ) َ َلَعلَّ ُقوا اَّللَّ ِِبَا َواتَّ َقى َوْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن َأبَْوا ِقيُت   ﴿  .[  ١۸٩] البقرة:    ﴾(  ١۸٩َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَّ َمَوا

 .[ ١۸٩] البقرة:  ﴾لِلنَّاِس 

ّل َدْينهم. وُروي  ة نسائهم، وََمَ قال أبو العالية: جعلها اهلل مواقيت لصوم املسلمني وإفطارهم، وِعدَّ

 عن عطاء، والضحاك، وقتادة، وغريهم نحو ذلك.

)) جعل اهلل اْلهلة مواقيت : - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى عبد الرزاق، عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل 

وا ثالثني يوللناس، فصوموا لرؤيته وأ  ((.ًما فطروا لرؤيته، فإن ُغمَّ عليكم َفُعدُّ

 .ورواه اْلاكم يف مستدركه، وقال: صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه

هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله، نبينا َممد وعىل آله وصحبه اْلمد 

 وسلم تسليًًم كثرًيا، أما بعد:

)يسألونك(: أي يسألك  [ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ َيْسَأُلوَنَك َعِن اْْلَِهلَّةِ  ﴿: -جل وعال  -فنحن يف قول اهلل 

خللق، يسألون عن اْلكمة ِمن هذه اْلهلة، كيف تبدو الصحابة، والسؤال إنًم هو عن اْلكمة، ال عن ا

 صغرية، ثم تكِب، فعن اْلكمة منها وعن فائدهتا.
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لصبي، أي أصواهتم باإلخبار عنه، ومنه استهالل ا واهلالل ُسمي هالاًل؛ ْلن الناس يرفعون

خ إذا خرج ِمن بطن أمه.  بالرصا

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -العلم، وعىل سؤال النبي عىل  - ريض اهلل عنهم وأرضاهم - وهذا فيه حرص الصحابة

ِقيُت لِلنَّاِس َواْْلَجِّ  ﴿: -جل وعال  -فقال اهلل   .[ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ ُقْل ِهَي َمَوا

ة "، قال: - رمحه اهلل - بن كثريبنيَّ اْلافظ ا جعلها اهلل مواقيت لصوم املسلمني وإفطارهم، وِعدَّ

ّل   .َدْينهم"نسائهم، وََمَ

ْلكمة   -جل وعال    -، جعلها اهلل  -سبحانه وتعاىل    -ومعنى ذلك أن هذه املواقيت التي جعلها اهلل  

 اْلج.عظيمة، وهي ما يتعلق بعبادة الناس، كًم هو اْلمر يف الصيام ويف 

ين، وإعطاء اْلجل عىل ذلك، وما يتعلق باآلجال، ما يتعلق  أو ما يتعلق بمعايش الناس، كأمر الدَّ

ين، يف باب البيوع، أو يف غري ذلك مما حيتاج إليه الناس. ًء يف باب الدَّ  باآلجال، سوا

 فكان املواقيت هلم هي هذه اْلشهر، أو هذه املواسم، أو املواقيت.

 ية، ومنها ما هي مواقيت مكانية.ا هو مواقيت زمانواملواقيت منها م

 ء شعرية اْلج، نعم.واملواقيت املكانية متعلقة باْلج، فيًم يتعلق بأدا

َقى َوْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن َأبَْوا  ﴿وقوله:   ﴾ اِِبَ َوَلْيَس اْلِِبُّ بَِأْن َتْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَّ

 .اجلاهلية أتَْوا البيت ِمن ظهره روى البخاري عن الِباء قال: كانوا إذا أحرموا يف :[ ١۸٩البقرة: ] 

َقى َوْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن َأبَْوا ﴿فأنزل اهلل:    ﴾ِِبَاَوَلْيَس اْلِِبُّ ِبَأْن َتْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَّ

 و داود الطياليس، بنحوه.رواه أب وكذا .[ ١۸٩: البقرة] 
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وعن جابر: كانت قريش تدعى اْلُْمس، وكانوا يدخلون ِمن اْلبواب يف اإلحرام، وكانت اْلنصار 

 .رب ال يدخلون ِمن باب يف اإلحراموسائر الع

فقالوا: يف بستان إذ خرج ِمن بابه، وخرج معه ُقْطبة بن عامر اْلنصاري،  - ملسو هيلع هللا ىلص -فبينا رسول اهلل 

 معك ِمن الباب.يا رسول اهلل، إن قطبة ابن عامر رجل تاجر، وإنه قد خرج 

 إين أمحس)) قال: رأيتك فعلَته ففعلُت كًم فعلَت. فقال:  (( ما محلك عىل ما صنعت؟)) فقال له: 

َقى َوَلْيَس اْلِِبُّ بَِأْن َتْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن  ﴿نزل اهلل ك. فأقال له: فإن ديني دين ((. ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتَّ

ِِبَاَوْأتُو رواه ابن أيب حاتم. وكذا روي عن جماهد، والزهري، وقتادة،  [ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ ا اْلُبُيوَت ِمْن َأبَْوا

 .وغريهم

َها َوَلِكنَّ اْلِِبَّ َمِن اتََّقى َوَلْيَس اْلِِبُّ بَِأْن َتْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهورِ  ﴿: -جل وعال  -نعم، يف قول اهلل 

ِِبَا َوْأتُوا اْلُبُيوَت   .[ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ ِمْن َأبَْوا

، اْلُمس ِمن الشدة، "كانت قريش تدعى اْلُْمس"قول جابر:  - رمحه اهلل - ر اْلافظ ابن كثريذك

 وهم ْلهنم أهل املسجد اْلرام، فكانوا يعظمون، ويبالغون.

كة اب أهل مكة، فإن وجد الرجل ِمن ثياب أهل ملطواف بالبيت إال بثيوكان ِمن بدعهم عدم ا

 .ُعرياًناطاف، وإن مل جيد طاف 

كذلك املرأة، فإما أن تلبس ِمن ثياب أهل مكة فتطوف، وإما أن تطوف عارية، وكًم جاء هذا يف 

 شعرهم، أن املرأة كانت إذا طافت عارية قال:

 ََُّ ُه َأْو ُكلَََََََََََََََََََََََََََ ََُ ُدو َبْعضَََََََََََََََََََََََََََ ََْ ْوَم َيبَََََََََََََََََََََََََََ َََ  هُ اْليَََََََََََََََََََََََََََ
  

هُ  اَل ُأِحلَََََََََََََََََََََََََََََُّ ُه فَََََََََََََََََََََََََََََ َدا ِمنَََََََََََََََََََََََََََََْ ًَم بَََََََََََََََََََََََََََََ  فَََََََََََََََََََََََََََََ
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 بالقضاء عىل هذه البدعة الشنيعة التي ابتدعوها. - عليه الصالة والسالم - وجاء النبي

 فأمر أال يدخل املسجد اْلرام مرشك، وأال يطوف بالبيت ُعريان.

ون باْلُْلم، اْلُلم مَ   ن مل يكن ِمن اْلمس.فاْلُمس هم أهل قريش، ومن كان معهم، والبقية ُيسمَّ

فون بعرفة، وكانوا يغريون يف أشهر اْلج، يف موسم اْلج، وكان ِمن شدة اْلُمس أيًضا: أهنم ال يق

 يغريونه، ينقلونه يف الشهور.

ًما كًم يريدون.  فيجعلون هذا الشهر حالاًل، ثم جيعلون هذا الشهر حرا

إىل بيته فال يدخل ِمن الباب، فإن كان ِمن وكان غري قريش إذا جاء إىل، أو إذا أحرم باْلج ثم رجع 

 البيوت نقب يف سقف بيته نقًبا يدخل منه، ويتخذ سلًًم يصعد ِمن ظهر البيت.، أهل أهل امَلَدر

ويقولون: ال نريد أن حتجزنا عن السًمء يشء، بعد أن يؤدوا حجهم، فال يدخلون البيوت ِمن أبواِبا، 

 لك.ويرون أن هذا تعبًدا، فهم يتعبدون بذ

 يدخل ِمن باِبا، يأيت ِمن ظهرها. وإن كان ِمن أهل الَوَبر، أهل اخليام، جاء ِمن ظهرها، ال

 كًم جاء عن ابن عباس وعن غريه يف ذكر حاهلم، فكان هذا ِمن الغلو الذي حيصل يف هذا اْلمر.

ر، وقد كان يف بستان فخرج ِمن بابه، وخرج معه قطبة اْلنصاري، وهو ِمن اْلنصا  -  ملسو هيلع هللا ىلص -فالنبي  

، فقالوا: إن قطبة رجٌل تاج  ر، وإنه خرج معك ِمن الباب.كان حجَّ

 قال: ما محلك عىل ما صنعت؟

 قال: رأيتك فعلَته ففعلُت.

 ، أي إين ِمن قوٍم ال يدينون بذلك، أب يف هذا اْلمر.- ملسو هيلع هللا ىلص -قال: إين أمُحس، يعني النبي 

 اهلل.فقال: إن ديني دينك، يعني أنا عىل ما أنت عليه يا رسول 
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يعني أنزل اهلل   [  ١۸٩البقرة: ]    ﴾  َوَلْيَس اْلِِبُّ بَِأْن َتْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها  ﴿: -جل وعال    -فأنزل اهلل  

 إبطال هذا الفهم الذي كان عليه أهل اجلاهلية. -جل وعال  -

 وهذا يبني أن العادات ال جتعل غري املرشوع مرشوًعا.

، أو جاءت -جل وعال  -كون دينًا إال إذا أنزله اهلل واتفقوا عليه، فإنه ال ي فلو اعتاد الناس عىل أمرٍ 

 السنة به؛ ْلن الناس إذا اعتادوا عىل يشء، صُعب عليهم أن يرتكوه.

وربًم لو تركه بعضهم كان أشد عليهم ِمن ترك بعض اْلحكام الرشعية، وهذا ِمن تقديم اهلوى، 

 اْلفكار، أو العادات. ات الباطلة يف اآلراء، أوومن التعصب

 وإن كان الرشع اعتِب العادة، وقاعدة رشعية عظيمة: هي أن العادة َمكمة.

 ولكن هذه القاعدة الرشعية رشطها أال يكون هناك خمالفة للنص.

ادة فإن العادة إذا خالفت النص الرشعي ُقدم النص بال شك، ولذلك فاملفهوم الرشعي ُيقدم عىل ع

 الناس.

مل جيعل الِب يف هذا الفعل الذي فعلوه، والِب هو فعل  -جل وعال  -أن اهلل  ه اآلية:الشاهد ِمن هذ

 اخلري.

إن اآلية وإن كانت، كان سبب نزوهلا فيمن كان عنده هذا االعتقاد، وهذا " ثم قال أهل العلم: 

ِِبَاَوْأتُوا اْلُبُيوَت مِ  ﴿: -جل وعال  -التعظيم غري املرشوع، إال أهنا بداللة قول اهلل   [ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ ْن َأبَْوا

 ." هي عامة يف إتيان الِب ِمن بابه، يف املعامالت، ويف اْلنكحة، ويف غري ذلك

 وما ذكره علًمء التفسري عن بعض السلف ِمن غري أمر اْلج واإلحرام، فإنًم هو مما تضمنه اآلية.

 رة للسبب.فتكون اآلية فيها عموم ِمن حيث املعنى وفيها أيًضا داللة ظاه
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 وهو أن سبب نزوهلا أمر اْلج، وأن الناس إذا أحرموا ال يدخلون البيوت ِمن أبواِبا.

 يف باب البيوع، أن اإلنسان يأيت باْلمر الرشعي، فيشرتي بيًعا واضًحا دون ولكن هي أعم، فمثاًل 

 اْلبواب ِمن بيوهتا.اْليلة أو التالعب فيًم يتعلق بالتحايل عىل أبواب الربا، فإن هذا ليس ِمن إتيان 

يلة الغري كذلك يف أمور النكاح، وما يتعلق به، فاْلصل أن اإلنسان يأيت اْلمر ِمن بابه، وال يأيت باْل

 مرشوعة.

وهكذا يف مجيع اْلبواب، يف مجيع أبواب الِب، يأيت اْلمر ِمن بابه، يعني ِمن اْلمر املرشوع له، الذي 

 دلت عليه الرشيعة وجاءت به، نعم.

ُكْم ُتْفلُِحوَن ) ﴿وقوله:  َ َلَعلَّ ُقوا اَّللَّ أي: اتقوا اهلل فافعلوا ما أمركم به،  :[ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ (١۸٩َواتَّ

غًدا إذا وقفتم بني يديه، فيجزيكم  [ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ (١۸٩َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ) ﴿واتركوا ما هناكم عنه 

 .بأعًملكم عىل التًمم والكًمل

 

ُكْم ُتْفلُِحوَن ) ﴿اآلية فيها  هي أعظم كلمة " الفالح: كًم قال العلًمء:  ،[ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ (١۸٩َلَعلَّ

 ." تدل عىل اخلري، وعىل توافره

َ  ﴿وقال:  ُقوا اَّللَّ أي فيًم أمركم به ِمن إتيان البيوت ِمن أبواِبا، فإن فعلكم هذا  [ ١۸٩البقرة: ]  ﴾ َواتَّ

 لكم. سبٌب لتحقيق الفالح

 والفالح هو اخلري، ومعنى ذلك السعادة يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة.

عىل السؤال وعىل التفكر  -  ريض اهلل عنهم وأرضاهم  -  فاآلية تدل يف جمملها عىل حرص الصحابة

 يف الدين.
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ِمن هذه املواقيت التي جعلها للناس، والتي فيها مصالح  -جل وعال  -عىل نعمة اهلل تدل كذلك 

 عباد، وفيها كذلك أزمنة العبادات.ال

وكذلك يف اآلية إتيان البيوت ِمن أبواِبا يف كافة اْلمور، وأن العادات ال جتعل غري املرشوع 

 مرشوًعا.

 الشارع، وبًم أجازه الشارع، نعم.وإنًم اْلمر ُيقدم يف ذلك بًم قدمه 

ِذيَن ُيَقاتِلُ   ﴿  الَّ
ِ

َ اَل حُيِبُّ  َوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل اَّللَّ َواْقُتُلوُهْم َحْيُث   (١٩۰امْلُْعَتِديَن )وَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ

ِم َحتَّى َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتْ  نَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعْنَد امْلَْسِجِد اْْلََرا

ُء اْلَكاِفِريَن )وُكْم فِيِه َفِإْن َقاَتُلوُكْم  ُيَقاتِلُ  َ َغُفوٌر َرِحيٌم )١٩١َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزا ( ١٩٢( َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اَّللَّ

 َفِإِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إِالَّ َعىَل  َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى
ِ

َّ
ِ

يُن َّلل نَي ) اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ
ِ ِ
البقرة: ]  ﴾ (١٩٣الظَّامل

١٩۰ ،١٩٣، ١٩٢، ١٩١ ]   

ِذيَن  ﴿قال أبو العالية يف قوله تعاىل:   الَّ
ِ

هذه أول آية  :[ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ ُيَقاتُِلوَنُكمْ َوَقاتُِلوا يِف َسِبيِل اَّللَّ

ن كف عنه حتى يقاتل َمن قاتله، ويكف عَ   -  ملسو هيلع هللا ىلص  -نزلت يف القتال باملدينة، فلًم نزلت كان رسول اهلل   مَّ

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكمْ  ﴿ رة براءة. ويف هذا نظر؛ ْلن قوله:نزلت سو ء  [ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ الَّ إنًم هو هتييج وإغرا

ُتهم قتال اإلسالم وأهله، أي: كًم يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كًم قال:  َوَقاتُِلوا  ﴿باْلعداء الذين ِِهَّ

ًة َكًَم  كنَِي َكافَّ ةً امْلرُْشِ  .[ ٣٦التوبة: ]  ﴾ ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّ

البقرة: ]  ﴾ ُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُمو ﴿وهلذا قال يف هذه اآلية: 

َتهم منبعثة عىل قتالكم، وعىل إخراجهم ِمن ب [ ١٩١ الدهم أي: لتكن ِهتكم منبعثة عىل قتاهلم، كًم أن ِِهَّ

 .التي أخرجوكم منها، قصاًصا

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َواَل َتْعَتُدواَوَقاتُِلوا يِف َسِبيِل    ﴿:  -جل وعال    -نعم، ثم قال اهلل    الَّ
ِ

 ١٩۰البقرة:  ]   ﴾  اَّللَّ
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]. 

﴿  
ِ

، أن القتال جعل هذا القيد االحرتازي -جل وعال  -اهلل  [ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ َقاتُِلوا يِف َسبِيِل اَّللَّ

 يف وقوع هذا القتل، أو القتال.  -سبحانه وتعاىل    -اهلل، ومعنى ذلك يتضمن اإلخالص هلل    يكون يف سبيل

  ﴿وكذلك 
ِ

 يدل عىل أن يكون رفعة للدين، وإظهار لإلسالم. [ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ يِف َسبِيِل اَّللَّ

 ." - ملسو هيلع هللا ىلص -نبي ال خالف أن القتال كان َمظوًرا قبل هجرة ال" وقال أهل العلم: 

مل يكلفهم بالقتال وهم يف مكة؛  -جل وعال  -وهذا فيه مراعاة ْلال املسلمني وضعفهم، فإن اهلل 

 لضعفهم، ولقلتهم.

ِتي ِهَي َأْحَسنُ  ﴿: -جل وعال  -وقال اهلل   . [ ٩٦املؤمنون: ]  ﴾ اْدَفْع بِالَّ

َوَقاتُِلوا يِف   ﴿: -جل وعال    -فقال اهلل    ُأمر بالقتال،  -  عليه الصالة والسالم -  ثم ملا جاء إىل املدينة

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكمْ   الَّ
ِ

 .[ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ َسبِيِل اَّللَّ

 .إنًم هو هتييج وإغراء""يقول اْلافظ: 

القتال، ومعنى هتييج وإغراء: أن اإلنسان إذا قيل له: قاتل َمن يقاتلك، كان يف هذا شدٌّ لعزيمته عىل 

 يعتدي عليه.لصائل الذي يقاتله، أو الذي فيغريه بذلك دفًعا ل

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكمْ  ﴿: -جل وعال  -فقال اهلل  "إنًم هو هتييج وإغراء باْلعداء قال:  [ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ الَّ

ُتهم قتال اإلسالم وأهله"  .الذين ِِهَّ

 وإنًم دفع رشهم.فليس املراد ابتداء االعتداء عىل الكفار، 

 مراحل:إًذا القتال مرَّ ب

 اْلمر اْلول: عدم القتال، وهو الدفع بالتي هي أحسن.

 ثم القتال ملن قاتل واعتدى، وعدم العدوان بعد ذلك يف القتال.

 [ ١٩١البقرة: ]  ﴾ َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهمْ  ﴿: -جل وعال  -ثم جاء اْلمر بقتاهلم مجيًعا بقول اهلل 

 أي حيث وجدمتهوهم.
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]  ﴾ َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ  ﴿ه اآلية: ال يف هذ"وهلذا ققال: 

َتهم منبعثة عىل قتالكم، وعىل إخراجهم ِمن  [ ١٩١البقرة:  أي: لتكن ِهتكم منبعثة عىل قتاهلم، كًم أن ِِهَّ

 .التي أخرجوكم منها، قصاًصا"بالدهم 

 ا عليكم اعتدوا عليهم.خرجوهم، كًم اتعدوأي: كًم أخرجوكم أ

فإًذا اإلسالم مل يأِت بقصد إزهاق اْلرواح أبًدا، وال الفرح بقتل الناس وإنًم املراد: نرش الدين كًم 

  ﴿: -جل وعال  -سيأيت يف قول اهلل 
ِ

َّ
ِ

يُن َّلل  .[ ١٩٣البقرة: ]  ﴾ َوَيُكوَن الدِّ

، نه، وإقامة رشعهاْلرض وبسطها؛ إلقامة دي خلق هذا الكون، وسخر هذه -جل وعال  -فاهلل 

 .-سبحانه وتعاىل  -ولتوحيده 

، وينرش الفساد يف اْلرض فإنه ليس له حقٌّ يف هذه النعم التي هيأها -جل وعال    -فمن مل يوحد اهلل  

 .-سبحانه وتعاىل  -اهلل 

َه يِف  ﴿قال:  -جل وعال  -وليس معنى هذا أن ُيقتل كل َمن مل يقبل دين اإلسالم، فإن اهلل  اَل ِإْكَرا

ينِ   .[ ٢٥٦البقرة: ]  ﴾ الدِّ

أهل الكتاب ليس بمعاملة واحدة فإن أهل الكتاب عىل أربعة  -جل وعال  -ولذلك عامل اهلل 

 أقسام.

د أن َمن قتل واحًدا ِمن هذه اْلصناف فإنه ال ُيرح رائحة فثالثة أقسام ال جيوز قتاهلم، بل جاء التشدي

 ا.اجلنة، ال يدخله

 وهم: الذميون، واملُسَتأمنون، واملُعاهدون.

 كل َمن كان ذميًّا، أو ُمستأمنًا، أو معاهًدا فإنه ال ُيقتل، وإنًم الذي ُيقتل هو املحارب املعتدي.

 وهذا فيه بيان رأفة اإلسالم، ورمحة اإلسالم.

فإنه إن قبل بذلك، ن مل يستجب لدين اإلسالم وقبل باجلزية التي ِمن أهم مقاصدها اْلًمية له، فم

ن ِمن القتل، فإن مل يقبل وأبى إال القتال، قوتل،  وأبى إال القتال واالعتداء، قوتِل. حتصَّ
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رم؛ ْلن فهذه اآلية فيها بيان عدم القبول باعتدائهم، وكًم سيأيت أن هذا ولو كان يف اْلشهر اْلُ 

 اإلسالم ال يقبل االعتداء.

 ِمن غريهم اإلسالم عىل غريهم، فيجب كذلك دفع كفكًم أنه ال جيوز االعتداء ِمن أهل 
ٍ
ل اعتداء

 عليهم، نعم.

َ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن ) ﴿وقوله:  أي: قاتلوا يف سبيل اهلل وال  [ ١٩۰البقرة: ]  ﴾ (١٩۰َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ

من امَلُثلة، والُغُلول، وقتل - كًم قال اْلسن البرصي-تعتدوا يف ذلك، ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي 

ان وأصحاب الصوامع، وحتريق النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم، والرهب

العزيز، ومقاتل بن حيان، ابن عباس، وعمر بن عبد  اْلشجار وقتل اْليوان لغري مصلحة، كًم قال ذلك

 وغريهم.

اغزوا يف سبيل اهلل، )) كان يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل وهلذا جاء يف صحيح مسلم، عن ُبَريدة أن 

 ((. قاتلوا َمن كفر باهلل، اغزوا وال َتُغّلوا، وال تغدروا، وال مُتَثِّلوا، وال تقتلوا وليًدا

اخرجوا بسم اهلل، قاتلوا )) إذا بعث جيوشه قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وعن ابن عباس قال: كان رسول اهلل 

 ((.   أصحاب الصوامعتعتدوا وال تغلوا، وال مُتَثِّلوا، وال تقتلوا الولدان واليف سبيل اهلل َمن كفر باهلل، ال  

 رواه اإلمام أمحد.

 .وْليب داود، عن أنس مرفوًعا نحوه

مقتولة، فأنكر  - ملسو هيلع هللا ىلص -ويف الصحيحني عن ابن عمر قال: ُوجدت امرأة يف بعض مغازي النبي 

 قْتَل النساء والصبيان. - ملسو هيلع هللا ىلص -رسوُل اهلل 

سة، أمثااًل: واحًدا، وثالثة، ومخ  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -حذيفة قال: رضب لنا رسول اهلل    م أمحد: عنوروى اإلما

، فرضب لنا رسول اهلل  إن قوًما )) منها مثاًل وترك سائرها، قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وسبعة، وتسعة، وأحَد َعرَشَ

 وا إىل َعُدوهمكانوا أهَل ُضْعٍف ومسكنة، قاتلهم أهُل جتِبُّ وعداء، فأظهر اهلل أهل الضعف عليهم، فعمد
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 هذا حديث َحَسُن اإلسناد. ((. يوم يلقونه فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا اهلل عليهم إىل

ملا قدروا عىل اْلقوياء، فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيًم ال يليق ِبم،  ومعناه: أن هؤالء الضعفاء

اأسخطوا اهلل عليهم بسبب هذا االعتداء. واْلحاديث واآلثار يف هذا كثري  .ة جدًّ

َ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن )َواَل    ﴿:  -جل وعال    -ويف قول اهلل   ما ذكره   [  ١٩۰البقرة:  ]    ﴾  (١٩۰َتْعَتُدوا إِنَّ اَّللَّ

 -سبحانه وتعاىل  -ِمن اْلدلة عىل أن املقصود ليس قتل َمن مل يؤمن باهلل  - رمحه اهلل - اْلافظ ابن كثري

 أو كان عىل الكفر.

 وأصحاب الصوامع ماذا يعبدون يف صوامعهم؟يوخ، كبار السن، أو الرهبان، الرهبان ء الشفهؤال

: - ريض اهلل عنه -يعبدون غري اهلل، ومع ذلك َمن كفَّ منهم، وحبس نفسه، كًم جاء عن أيب بكٍر 

 ." أن َمن حبس نفسه منهم فإنه ُيكفُّ عنه" 

ًء ِمن أهل فإنه ُيقتل، َمن كان له رأي يف ذلك  وأما َمن شارك بالقتال، أو كان له رأٌي يف ذلك، سوا

 الصوامع أو كان ِمن الشيوخ.

ض، أو كان له رأٌي يف ذلك؛ ْلن هذا فيه اعتداء، فإن بقي يف مكانه وحبس  ًء قاتل بنفسه، أو حرَّ وسوا

 نفسه فإنه ال ُيتعرض له.

ة تشارك يف القتال، كذلك الصبيان والنساء، فإن اإلسالم مل يأِت بقتل النساء، ولكن إذ ا كانت املرأ

 تل املسلمني، فإهنا ُتدفع بالقتال وبنحوه.وتقا

ًء َمن أخذ أموال  ومعنى االعتداء أي ال حيصل الَ، أمر غري مقصود رشًعا، مجيع أنواع االعتداء، سوا

 هؤالء الشيوخ، أو أهل الصوامع، أو تكسري صوامعهم وإن مل ُيقتلوا، أو نحو ذلك.

 لردة ُيقاَتلون.نه أهل الردة، فإن أهل اعتداء خيرج مولكن هذا اال

 وهم بني أمرين:

 إما التوبة، وإما القتل.
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 من ارتد عن دين اإلسالم، وكان مسلًًم، فإن معاملة الرشيعة له إما أن يتوب ويرجع، وإما أن ُيقتل.

حينًم ارتد   -  ضاهريض اهلل عنه وأر  -  وعىل هذا كان فعل الصحابة، وإمجاعهم، وموافقتهم ْليب بكر

 ، فقاتلهم.- ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل بعض العرب بعد موت 

ا.  وهذا صنف ِمن اْلصناف الذين قاتلهم أبوبكر، فليس كل َمن قاتله أبو بكر كان مرتدًّ

ا متأواًل وإما امتناًعا.  بعضهم ارتد، وبعضهم منع الزكاة إمَّ

هِلِمْ  ﴿: -جل وعال  - يعني متأواًل أن الزكاة ال ُتعطى إال لرسول اهلل، لقول اهلل ]  ﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَوا

 يعني )أنت(. [ ١۰٣التوبة: 

وإما منًعا هلا، وإما ردًة، وخروًجا ِمن الدين، فهؤالء ال ُيقال: أهنم ُيعرض عليهم أمر اجلزية، ال، هذا 

 بالنسبة للكافر اْلصيل.

 وهل أمر اجلزية خُمتص بأهل الكتاب فقط؟ أم بغريهم ِمن الكفار؟

 أهل العلم.ألة خالفية بني سم

أخذ اجلزية ِمن جموس  - ملسو هيلع هللا ىلص -والصواب يف ذلك: أن غريهم أيًضا يؤخذ منه اجلزية؛ ْلن النبي 

 هَجر.

كذلك ممن ُيقاَتلون، وبإمجاع أهل اإلسالم كًم ذكر العلًمء، ومنهم اْلافظ ابن، شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية، اخلوارج.

وُيتتبعون، يتتبعهم ويل اْلمر، وجُيهز عليهم؛ ْلهنم أهل فساد، ولو  فإهنم بإمجاع العلًمء ُيقاَتلون،

 ُتركوا ْلفسدوا يف اْلرض كًم هو الواقع يف زماننا هذا.

فإنه ال يصدر ِمن اخلوارج إال كل فساٍد وبالء، عىل اختالف مسمياهتم، داعش، أو قاعدة، أو غري 

 ذلك من املسميات.

اهم كجًمعة اإلخوان، أو غريهم فإن هؤالء يف فعلهم، ويف نَّ بأو ِمن املحرضني عليهم، أو َمن يت

 أقواهلم، ويف عقيدهتم التي يسريون عليها عقيدة اخلوارج.
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فيدفعهم ويل اْلمر، وله يف ذلك النظر؛ ْلن البعض ربًم ال خيرج بالسنان والقتال، لكنه حيرض الناس 

ني، واملهيجني عىل والة اْلمر، هذا سبب ضرفكفُّ رشه أمٌر مقصود رشًعا؛ ْلن بقاء املح، فيكون أشد

 خلروج الناس، وسبب لسفك الدماء.

 أن اخلوارج عىل قسمني:" ولذلك أهل العلم ذكروا: 

 ." اخلوارج القعدية: وهم الذين هييجون اخلوارج املحاربة، الذين يقاتلون

 أن اخلوارج املحاربة أيًضا عىل قسمني:" ثم ذكروا: 

 رة يقاتِلون حتتها.اضحة، ظاهمعلومة، ومن هلم راية 

 ." أو َمن كانوا بغري رايٍة واضحة كالعصابات

فجميع هذه اْلصناف يدفعها ويل اْلمر، يدفعها ولو احتاج إىل قتاهلم، وليس هذا ِمن االعتداء يف 

م ودفع يشء، بل هذا ِمن محاية الدين، ومحاية بيضة اإلسالم، واْلفاظ عىل معايش الناس، وعىل عباداهت

 لفساد.ا

َ اَل حُيِبُّ امْلُْعَتِديَن ) ﴿: -جل وعال  -فالشاهد ِمن هذه اآلية، قول اهلل   ﴾ (١٩۰َواَل َتْعَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ

أي: أن ِمن َماسن اإلسالم أنه ال ُيقتل يف املعارك الصبيان، وال الشيوخ، وال النساء، وال  [ ١٩۰البقرة: ] 

فإًذا ليس املقصود يف الرشع هو جمرد إزهاق ، أهل الصوامع، وال غريهم ممن ال مشاركة له يف القتال

ر   فإن أبوا ،  -جل وعال    -اْلرواح، وإنًم املقصود هداية الناس وإدخاهلم يف دين اهلل   إال الكفر واالستمرا

 عليه، واالعتداء عىل أهل اإلسالم فإنه ُيكف رشهم بقتاهلم، نعم.

وملا كان اجلهاد فيه إزهاق النفوس وقتُل الرجال، نبَّه تعاىل عىل أن ما هم مشتملون عليه ِمن الكفر 

َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن ﴿ل: اباهلل والرشك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم ِمن القتل؛ وهلذا ق

 .وقال أبو العالية، وجماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، وغريهم: الرشك أشد ِمن القتل  .[   ١٩١البقرة:  ]    ﴾اْلَقْتلِ 
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" وملا كان اجلهاد فيه إزهاق النفوس وقتُل الرجال، نبَّه تعاىل عىل أن ما هم مشتملون عليه ثم قال: 

 .والرشك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم"الكفر باهلل ِمن 

 وجه كون الفتنة أشد ِمن القتل: ،[ ١٩١البقرة: ]  ﴾ َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل 

 ." والدار اآلخرةالقتل غايته االنقطاع عن الدنيا، لكن الفتنة هي انقطاع عن اهلل " قال أهل العلم: 

 فتتان الناس والسعي يف فتنتهم عن دينهم هذا فساٌد هلم يف الدنيا، ويف اآلخرة.ا

د بالفتنة هنا كًم قال أهل العلم:    ."صد الناس عن دينهم"ولذلك كانت الفتنة أعظم ِمن القتل، واملرا

ِذيَن َفَتنُوا  ﴿: -جل وعال  -كًم قال اهلل  ُثمَّ مَلْ َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم امْلُْؤِمننَِي َوامْلُْؤِمَناِت إِنَّ الَّ

 الذين صدوهم عن دينهم. :[ ١۰الِبوج: ]  ﴾ (١۰َوهَلُْم َعَذاُب اْْلَِريِق )

ا حسيًّا بقتلهم، أو بإفسادهم يف عقائدهم أو نحو ذلك، أو  ًء كان صدًّ فلذلك الصد عن الدين، سوا

 صدهم يف عقائدهم.بقتاهلم أعظم، أو هو نوٌع ِمن أنواع اإلفساد، ك

 ." سيطرة اْلفكار أعظم ِمن سيطرة الديار" ولذلك قال أهل العلم يف مثل هذه اآلية: 

لو جاء إنسان وأخذ دار إنسان، وأبقى له عقيدته، هذا أهون ِمن أن يبقي له داره، ويأخذ عليه 

 عقيدته، هذا أشد.

 مما ُيسمى باالحتالل الذي سيطر عىل اإلسالمية ربًم يف العصور املتأخرة عافاها اهلل ولذلك اْلمة

 كثري ِمن البلدان يف فرتاٍت سابقة، وهو السيطرة عىل الديار، والتحكم بالبلدان ومنافذها.

ولكن ما تتعرض له اآلن ِمن غزٍو فكري، وِمن إفساٍد عقدي، وِمن أفكار باطلة هو أشد ِمن قضية 

حجار، واْلشجار، فإن تغيري عقائد الناس أعظم حتالل، أشد ِمن جمرد السيطرة عىل اجلدران، واْلاال

 فساًدا ِمن أخذ بيوهتم.

ولذلك إذا كان هذا اْلمر أشد فالبد أن تكون مواجهته أشد ِمن أمر القتال بالسنان وباْلسلحة، 

 وهو دفع اْلفكار الباطلة، والعقائد املخالفة.
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 ن جهتني:أهل اإلسالم ِمن إفساٍد يف عقائدهم إنًم هو مِ  وما يتعرض له

إما ِمن جهة إخراجهم ِمن الدين إىل اْلديان اْلخرى، كًم حيصل يف كثري ِمن البلدان ِمن الدعوة إىل 

نية، وإىل الكفر بدين اإلسالم واخلروج منه.  النرصا

عي اإلسالم ويفسد عليهم عقائدهم الصحيحة مِ  ن أهل الضالل والبدع، كأهل أو ِمن جهة َمن يدَّ

 وأهل العقائد الفاسدة الذين أفسدوا يف عقائد أهل اإلسالم من قروٍن متقدمة.التكفري، واخلوارج، 

 كحال اجلهمية، واملعتزلة، قدرية، وغريهم ممن سار عىل هذا الطريق يف إفساد عقائد الناس.

، وعقيدة أصحابه، وعقيدة أئمة - ملسو هيلع هللا ىلص -والذين ينتسبون إىل اإلسالم وهو خيالفون عقيدة النبي 

لة، وَمن جاء بعدهم.الدين، وأهل اإل  يًمن ِمن أهل القرون املفضَّ

 فكل هذه اْلصناف هي اعتداء عىل املسلمني أشد ِمن اعتداء القتل، وأشد ِمن السيطرة عىل البلدان.

أي أن ُيفتن اإلنسان عن دينه أشد ِمن أن   :[  ١٩١البقرة:  ]    ﴾  َواْلِفْتَنةُ   ﴿:  -جل وعال    -فلذلك قال اهلل  

 ُيقتل.

 جاء أجله وانتهى أمره ِمن الدنيا ولو كان عىل عقيدٍة صحيحٍة فًمت عليها فهو يف خري.لو ُقتل، 

، ُتغري عقيدته، وينحرف عن، أو وحُيرف عن عبادة ربه  ، -جل وعال  -لكن أن ُيفتن يف دينه وُيغريَّ

 أشد، وهذا أعظم، نعم. فال شك أن هذا

مِ َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعْنَد املَْ   ﴿وقوله:   مه ))كًم جاء يف الصحيحني:    [  ١٩١البقرة:  ]    ﴾  ْسِجِد اْْلََرا إن هذا البلد حرَّ

اهلل يوم خلق السًموات واْلرض، فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة، ومل حيل يل إال ساعة ِمن هنار، 

َخاله. فإن أحد ترخص  وإهنا ساعتي هذه، حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة، ال ُيْعَضد شجره، وال خُيَْتىل

: إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم - ملسو هيلع هللا ىلص -بقتال رسول اهلل  صلوات اهلل -يعني بذلك ، ((فقولوا

قتاَله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة، وقتلت رجال به عند اخلَنْدَمة، وقيل: صلًحا؛ -وسالمه عليه 

 ((.فهو آمن، ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن َمن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد))لقوله: 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 18 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

مِ   ﴿:  -جل وعال    -نعم، ثم قال اهلل    املراد به: مكة.  [  ١٩١البقرة:  ]    ﴾  َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعْنَد امْلَْسِجِد اْْلََرا

 ومل يقل: )يف املسجد اْلرام(. [ ١٩١البقرة: ]  ﴾ ِعنْدَ  ﴿ولذلك قال: 

 اَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد امْلَْسِجِد اْْلََرامِ  ﴿املسجد اْلرام الذي هو داخل مكة، فَ  فأراد به مكة، يعني عند

أي: إن قاتلوكم عند املسجد اْلرام، حيل  [ ١٩١البقرة: ]  ﴾ َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم ِفيهِ  ﴿ثم قال:  [ ١٩١البقرة: ]  ﴾

 لكم قتاهلم.

كان، ليس هو الذي اعتدى عىل حرمة املكان، ه ما اعتدى عىل حرمة املويف هذا تسلية للمؤمن أن

 وإنًم هو دفع الصائل، يعني دفع املعتدي الذي يعتدي عليه، نعم.

ُء اْلَكافِِريَن )َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم ِفيِه َفِإْن َقاَتلُ  ﴿وقوله:   [  ١٩١البقرة: ]  ﴾ (١٩١وُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزا

م عند املسجد اْلرام إال أن يبدؤوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتاهلم وقتلهم دفًعا يقول تعاىل: ال تقاتلوه

 .للصائل

َواَل ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَْد امْلَْسِجِد  ﴿: -جل وعال  -يعني عىل هذا القول، اآلية هذه َمكمة، قول اهلل 

ِم َحتَّى   .[ ١٩١البقرة: ]  ﴾ ُيَقاتُِلوُكْم فِيهِ اْْلََرا

كنَِي َحْيُث  ﴿: -جل وعال  -: هي منسوخة بقول اهلل وقيل َفِإَذا اْنَسَلَخ اْْلَْشُهُر اْْلُُرُم َفاْقُتُلوا امْلرُْشِ

 .[ ٥التوبة: ]  ﴾ َوَجْدمُتُوُهمْ 

القتال يف اْلرم عىل القول بأن هذه فيجوز االبتداء بالقتال يف اْلرم، جيوز ِمن املسلمني أن يبتدؤوا 

 ايًة للناس إىل الدخول يف دين اإلسالم، ودفًعا ملا يكون ِمن الفساد اْلاصل ِمن الرشك.اآلية منسوخة، هد

 واملسألة خالفية بني أهل العلم، فمن قال بأن هذه اآلية منسوخة ذكر أن القتال عىل هذه املراحل:
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 أواًل: الدفع.

 .ثم القتال ملن قاتل

 ، وإظهار لإلسالم، نعم.- جل وعال -ثم ابتداء القتال للمرشك إقامة لدين اهلل 

أصحابه يوم اْلديبية حتت الشجرة عىل القتال، ملَّا تألبت عليه بطوُن قريش  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -كًم بايع النبي  

َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأيِْدهَيُْم  ﴿ومن واالهم ِمن ثقيف واْلحابيش عامئٍذ، ثم كف اهلل القتال بينهم فقال: 

َة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم  َعنُْكْم َوَأيِْدَيُكْم َعنْ َوَلْواَل ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن   ﴿، وقال:    [  ٢٤الفتح:  ]    ﴾  َعَلْيِهمْ ُهْم بَِبْطِن َمكَّ

 ُ ٌة بَِغرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل اَّللَّ ِه َمْن َيَشاُء َلْو يِف َرمْحَتِ  َونَِساٌء ُمْؤِمَناٌت مَلْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ

ذِ  ْبنَا الَّ ُلوا َلَعذَّ  . [ ٢٥الفتح: ]  ﴾ (٢٥يَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاًبا َأِليًًم )َتَزيَّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم ) ﴿وقوله:  أي: فإن تركوا القتال يف اْلرم،  [ ١٩٢البقرة: ]  ﴾ (١٩٢َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اَّللَّ

يف حرم اهلل، فإنه تعاىل ال ، فإن اهلل يغفر ذنوِبم، ولو كانوا قد قتلوا املسلمني وأنابوا إىل اإلسالم والتوبة

 .يتعاظمه ذنب أن يغفره ملن تاب منه إليه

َ َغُفوٌر َرِحيٌم  ﴿أي عن قتالكم  [ ١٩٢البقرة: ]  ﴾ َفِإِن اْنَتَهْوا  ﴿: -جل وعال  -نعم، قال اهلل  َفِإنَّ اَّللَّ

 .[ ١٩٢البقرة: ]  ﴾ (١٩٢)

 يغفر هلم، يعني إذا تركوا القتال ودخلوا يف اإلسالم. -جل وعال  -قيل: فاهلل 

د  َ َغُفوٌر َرِحيٌم ) ﴿وقيل: املرا فأنتم اغفروا هلم واتركوهم إن تركوا  [ ١٩٢البقرة: ]  ﴾ (١٩٢َفِإنَّ اَّللَّ

 االعتداء، نعم.

أي: رشك. قاله ابن عباس، وغريه.   [  ١٩٣البقرة:  ]    ﴾  ْتنَةٌ َحتَّى اَل َتُكوَن فِ   ﴿ثم أمر تعاىل بقتال الكفار: 
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﴿  
ِ

َّ
ِ

يُن َّلل أي: يكون ديُن اهلل هو الظاهر عىل سائر اْلديان، كًم ثبت يف  [ ١٩٣البقرة: ]  ﴾ َوَيُكوَن الدِّ

عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل  - ملسو هيلع هللا ىلص -الصحيحني: عن أيب موسى اْلشعري، قال: ُسئل النبي 

َمن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل ))اء، أيُّ ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال: تل ريمَحيَّة، ويقا

 ((.اهلل

ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إهل إال اهلل، فإذا قالوها عصموا مني )) ويف الصحيحني: 

  ((. دماءهم وأمواهلم إال بحقها، وحساِبم عىل اهلل

  ﴿: -وعال  جل -يف قول اهلل 
ِ

َّ
ِ

يُن َّلل يعني دين اهلل هو الظاهر عىل سائر  [ ١٩٣البقرة: ]  ﴾ َوَيُكوَن الدِّ

 اْلديان.

 قتال الكفار عموًما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقني.

 ويكون فرض عني يف أربعة أحوال:

 أما اْلال اْلوىل:

ِذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل  ﴿قال:  -وعال جل  -فهو إذا حرض صف القتال يف املعركة، اهلل  إَِذا َلِقيُتُم الَّ

وُهُم اْْلَْدَباَر )  .[ ١٥اْلنفال: ]  ﴾ (١٥ُتَولُّ

 واْلال الثاين:

 إذا حارص العدو بلًدا، فيجب عىل أهل هذا البلد أن يقاتلوه حتى ُيفك هذا اْلصار.

 الثالثة:واْلال 

 ب عليهم أن خيرجوا لقتال العدو.إذا استنفر اإلمام الناس مجيًعا، فيج

ا فيجب عليهم أن خيرجوا لقتاله.  إذا ويل اْلمر طلب ِمن الناس أن يقاتلوا عدوًّ

 ويكون فرض عنٍي أيًضا، وهي اْلالة الرابعة:

قيل: يا فالن، أنت، نحن بحاجة إليك، إما إذا احتيج إىل إنساٍن بعينه، مل حيتج إىل الناس كلهم، وإنًم 
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لقدرة، وإما ملعرفة بخطط القتال أو نحو ذلك، فطلبه ويل اْلمر فيجب أن يقاتل، جيب عليه لقوة، وإما 

 وجوًبا عينيًّا.

وعىل كل حال اجلهاد الرشعي، ْلن هناك جهاد غري رشعي، الفساد اْلاصل اآلن يف كثري ِمن البالد 

داء الدين، وقتال حزيب يف سبيل اد، ويدعي أنه قتال يف سبيل اهلل، وإنًم هو خدمة ْلعممن يتبنى أمر اجله

 اْلزب، ويف سبيل اجلًمعات املنحرفة التكفريية التي ترفع شعار اجلهاد كذًبا وزوًرا، وهو يف اْلقيقة فساد.

 إنًم نتكلم نحن عن اجلهاد الرشعي، واجلهاد الرشعي ِمن أبر رشوطه:

 راية ويل اْلمر.أن يكون حتت 

 َمن يكون معهم. أن ُيرسل ويل اْلمر جنوده، أو ُينيب

، يعني (( إنًم ُجعل اإلمام ُجنَّة ُيقاَتل ِمن ورائه، وإذا اسُتنفرتم فانفروا)) يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 استنفركم اإلمام.

لغري ويل اْلمر املسلم الذي مستقر   وهذا يعني ينبني عليه وجوب اعتقاد البيعة لويل اْلمر، وكل بيعة

 الذي هو فيه، فكل بيعة لغريه بيعة باطلة.له اْلكم، وهو رأس الناس يف البلد 

ال يوجد يف اإلسالم بيعة لغري ويل اْلمر مهًم اختلفت مسمياهتا أو مقتضياهتا، أو دعوى تسويغ هذه 

 البيعة فهي ال جتوز.

اإلسالم، ال يوجد بيعة حزبية، بيعة مجعيات، بيعة ال يوجد دعوية، ال يوجد بيعة طرقية يف 

ك بيعة واحدة فقط لويل اْلمر، وهي التي ال جيوز لإلنسان املسلم وليست هي مؤسسات، ال يوجد، هنا

 يف عنقه.

 ((. من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتًة جاهلية)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -لقول النبي 

أصحاِبا أن هذه ضمن البيعة، يعني هو يبايع اجلًمعة داخل دولة، فتكون دولة فكل بيعة وإن زعم 

 اطلة، البيعة فقط لويل اْلمر.داخل دولة، فهذه بيعة ب

فالشاهد ِمن هذا: أن طلب القتال ِمن أرباب هذه اجلًمعات، أو أرباب هذه الفرق هذا ليس بجهاٍد 
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 رشعي.

ويل اْلمر وحتت رايته، وبتنظيمه وترتيبه، وإال انترش الفساد،   بل هو فساد، إنًم يكون القتال إذا دعا له

 عىل ويل أمرها. وكل طائفة رفعت راية اجلهاد، فخرجت

ه؟  ثم هذا اجلهاد املزعوم الذي يدعونه اآلن، وليس بجهاٍد رشعي، إىل َمن ُيوجَّ

اخلوارج، التي قال  ُيقاَتل به أهل اإلسالم، وُتزهق به أرواح املسلمني، فيحققون بذلك أبرز صفات

 (.( يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل اْلوثان)) يف ذكر حاهلم:  - ملسو هيلع هللا ىلص -عنها النبي 

فرشُّ اخلوارج يف هذا العرص، وقتاهلم، وتدبريهم إنًم هو عىل أهل اإلسالم، وعىل بالد اإلسالم، وهذا 

 كاٍف يف بيان فساد هذه اجلًمعات.

دعو إىل اجلهاد، اجلهاد كغريه ِمن اْلحكام الرشعية، كالصالة، أو كالصيام، أو كاْلج إًذا ويل اْلمر ي

 منوط بًمذا؟

 ن هناك قدرة يسقط كغريه ِمن الواجبات، نعم.بالقدرة، فإن مل تك

نَي ) ﴿وقوله: 
ِ ِ
يقول: فإن انتهوا عًم هم  [ ١٩٣البقرة: ]  ﴾ (١٩٣َفِإِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعىَل الظَّامل

وا عنهم، فإنَّ َمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل، وال ُعدوا َن إال عىل فيه ِمن الرشك، وقتال املؤمنني، فُكفُّ

 الظاملني، وهذا معنى قول جماهد: ال تقاتل إال َمن قاتل.

بعد ذلك، واملراد أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد ختلصوا ِمن الظلم، وهو الرشك. فال عدوان عليهم  

]   ﴾  َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثلِ   ﴿بالعدوان هانه املعاقبة واملقاتلة، كقوله: 

ُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها ﴿وقوله:  [ ١٩٤البقرة:  وا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقبُ  ﴿ ،[ ٤۰الشورى: ]  ﴾ َوَجَزا

 . [ ١٢٦النحل: ]  ﴾بِهِ 

. وروى البخاري عن ابن عمر: وهلذا قال عكرمة وقتادة: الظامل: الذي أبى أن يقول: ال إهل إال اهلل

فًم  - ملسو هيلع هللا ىلص -أنه أتاه رجالن يف فتنة ابن الزبري فقاال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي 
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 ﴾َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنَةٌ ﴿يمنعك أن خترج؟ قال: يمنعني أن اهلل حرم دم أخي! قاال: أمل يقل اهلل:  

قاتلنا حتى مل تكن فتنة وكان الدين هلل، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة فقال:  ؟[ ١٩٣البقرة: ] 

  .ويكون الدين لغري اهلل

، وعدم املشاركة يف القتال، واْلمر باالعتزال، - ريض اهلل عنه وأرضاه - فهذا ِمن فقه ابن عمر

 والبعد عن الفتنة.

ع عنه ابن عمر  ال يتورع عنه كثري ِمن اجلهال الذين ُيدفعون إىل  - هريض اهلل عنه وأرضا -وما تورَّ

 الفتن دفًعا.

 َوَقاتِ   ﴿:  -جل وعال    -يف قول اهلل  
ِ

َّ
ِ

يُن َّلل استدل   ،[  ١٩٣البقرة:  ]    ﴾  ُلوُهْم َحتَّى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

  ﴿: -جل وعال  -بقول اهلل 
ِ

َّ
ِ

يُن َّلل َمن قال بجواز بدء القتال، بدء الكفار  [ ١٩٣البقرة: ]  ﴾ َوَيُكوَن الدِّ

 بالقتال؛ ْلن املقصود هو إظهار الدين.

يُن   ﴿:  -جل وعال    -فمن قال بجواز القتال، وأن اآلية اْلوىل منسوخة، قال بأن قول اهلل   َيُكوَن الدِّ

 
ِ

َّ
ِ

ى تظهر معامل تدليٌل عىل جواز ابتداء القتال؛ حتى يكون الدين هو اإلسالم، وح [ ١٩٣البقرة: ]  ﴾ َّلل

 يف الناس، نعم. -جل وعال  -اإلسالم، ويظهر رشع اهلل 

ِم َواْْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل مَ   ﴿ ْهِر اْْلََرا ُم بِالشَّ ْهُر اْْلََرا ا اْعَتَدى الشَّ

 َ ُقوا اَّللَّ َ َمَع امْلُتَِّقنَي ) َواْعَلُموا َأنَّ َعَلْيُكْم َواتَّ  [ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ (١٩٤اَّللَّ

ُمْعَتِمًرا يف سنة ست ِمن اهلجرة،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ن عباس، وقتادة وغريهم: ملا سار رسول اهلل قال اب

وحبسه املرشكون عن الدخول والوصول إىل البيت، وصدوه بمن معه ِمن املسلمني يف ذي القعدة، وهو 

خول ِمن قابل، فدخلها يف السنة اآلتية، هو ومن كان معه ِمن املسلمني، شهر حرام، حتى قاضاهم عىل الد
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ِم َواْْلُُرَماُت ِقَصاٌص ﴿ية:وأقصه اهلل منهم، فنزلت يف ذلك هذه اآل ْهِر اْْلََرا ُم بِالشَّ ْهُر اْْلََرا  . [١٩٤البقرة:  ]  ﴾الشَّ

ُم بِال ﴿: -جل وعال  -نعم، قول اهلل  ْهُر اْْلََرا ِم َواْْلُُرَماُت ِقَصاٌص الشَّ ْهِر اْْلََرا  [ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ شَّ

 جاءت هذه اآلية بعد بيان، أو بعد اآليات السابقة التي فيها القتال ملن اعتدى.

 وهذه اآلية فيها أنه حيق ْلهل اإلسالم ما يكون ِمن انتهاك الزمان، والزمن اْلرام.

مِ َواَل  ﴿: -جل وعال  -واآلية السابقة قول اهلل  فيه  [ ١٩١البقرة: ]  ﴾  ُتَقاتُِلوُهْم ِعْنَد امْلَْسِجِد اْْلََرا

 انتهاك املكان.

هم وُيقاتلون.  إن حصل اعتداء منهم يف اْلشهر اْلُرم، فُيدفع رشُّ

 وإن حصل منهم يف اْلزمنة، عفًوا يف، عند املسجد اْلرام أيًضا فُيدفع، فُيدفعون وُيقاَتلون. 

إلسالم، ورفع اْلرج عنهم؛ حتى ال يقول قائل: كيف أقاتل؟ أنا يف الشهر هذا فيه تسلية ْلهل ا

 اْلرام، أو كيف أقاتل عند املسجد اْلرام؟

ْهُر اْْلَ  ﴿قال:  -جل وعال  -فاهلل  ِم َواْْلُُرَماُت ِقَصاٌص الشَّ ْهِر اْْلََرا ُم بِالشَّ  .[ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ َرا

حُيرَتم ِمن زماٍن ومكان، أو ِمن منافع، أو أعيان، كل هذه ِمن اْلرمات مجع ُحُرم، واملراد ِبا: كل ما 

 اْلشياء التي جيب احرتامها.

ْهِر اْْلَ  ﴿: -جل وعال  -فقول اهلل  ُم بِالشَّ ْهُر اْْلََرا ِم َواْْلُُرَماُت ِقَصاٌص الشَّ  .[ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ َرا

َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم   ﴿بقوله:    [  ١٩٤البقرة:    ]  ﴾ َواْْلُُرَماُت ِقَصاٌص   ﴿معنى:    -جل وعال    -فبنيَّ اهلل  

 أي: وإن كان يف الشهر اْلرام، نعم. [ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ 

م  - ملسو هيلع هللا ىلص -وروى اإلمام أمحد عن جابر بن عبد اهلل، قال: مل يكن رسول اهلل  يغزو يف الشهر اْلرا

 .ْغزى وُيْغَزوا، فإذا حرضه أقام حتى ينسلخ. وإسناده صحيحإال أن يُ 
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يِّم باْلديبية  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهلذا ملا بلغ النبي  وكان قد بعثه يف رسالة إىل -أن عثًمن ُقتل -وهو خُمَ

بايع أصحابه، وكانوا ألًفا وأربعًمئة حتت الشجرة عىل قتال املرشكني، فلًم بلغه أن عثًمن مل  -املرشكني

 .ذلك، وجنح إىل املساملة واملصاْلة، فكان ما كان يقتل كف عن

ملا بلغه أن عثًمن ُقتل، وكان الرسل ال ُتقتل مهًم كان ِمن االعتداء، أو ِمن  - ملسو هيلع هللا ىلص -يعني أن النبي 

العداوة، أو ِمن اخلالف بني أهل الكفر وبني أهل اإلسالم إال أنه ال ُيقتل رسوهلم، وال يقتلون رسول 

 أهل اإلسالم.

ز لقتاهلم، هذا - ملسو هيلع هللا ىلص -فبلغ النبي  اعتداء، وفيه ِمن اإلهانة والتكِب والتجِب عىل  هذا اْلمر فتجهَّ

 أهل اإلسالم.

 أن عثًمن مل ُيقتل، مال إىل املصاْلة، نعم. - ملسو هيلع هللا ىلص -فلًم بلغ النبي 

ن َفلُّهم بالطائف، عدل إليها، ف حارصها ودخل ذو وكذلك ملا فرغ ِمن قتال َهواِزن يوم ُحنَني وحَتَصَّ

َمارصها باملنجنيق، واستمر عليها إىل كًمل أربعني يوًما، كًم ثبت يف الصحيحني عن أنس. القعدة وهو 

نة، حيث قسم فلًم كثر القت ا ل يف أصحابه انرصف عنها ومل ُتْفَتح، ثم كر راجًعا إىل مكة واعتمر ِمن اجلعرَّ

 مه عليه.ا عام ثًمن صلوات اهلل وسالغنائم حنني. وكانت ُعْمرته هذه يف ذي القعدة أيًض 

أمر بالعدل حتى   [  ١٩٤البقرة:  ]    ﴾  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ   ﴿وقوله:  

ُء َسيَِّئٍة  ﴿وقال:  .[ ١٢٦النحل: ]  ﴾ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِهِ  ﴿يف املرشكني: كًم قال:  َوَجَزا

 .[  ٤۰الشورى: ]  ﴾ َسيَِّئٌة ِمْثُلَها

َ َمَع امْلُتَِّقنَي ) ﴿وقوله:  َ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ ُقوا اَّللَّ ه، [ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ (١٩٤َواتَّ أمٌر هلم بطاعة اهلل وتقوا

 .واآلخرةوإخباٌر بأنه تعاىل مع الذين اتقوا بالنرص والتأييد يف الدنيا 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 26 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 ١٩٤البقرة: ]  ﴾ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  ﴿: -جل وعال  -قال اهلل 

ًء بسواء. [  أي سوا

 اعتَدوا عليكم باملال، اعتُدوا عليهم باملال.

 اعتَدوا عليكم بالنفس، اعتُدوا عليهم بالنفس.

 أي بنحو ما اعتدى عليكم. [ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ  ﴿: - وجلعز  -قال اهلل 

 كًم أهنم اعتَدوا عليكم ِبذا اْلمر، فاعتُدوا عليهم بمثله.

َ  ﴿هذه اآلية قال:  -جل وعال  -ثم ختم اهلل  ُقوا اَّللَّ بعد، اتقوا اهلل بفعل ما  [ ١٩٤البقرة: ]  ﴾ َواتَّ

 أمركم به.

َ  ﴿ر كثرًيا يف القرآن أنه يأيت بعد ذكر أوامر، أو االنتهاء عن نواهي أنه يقول: ا يكثوهذ ُقوا اَّللَّ  ﴾ َواتَّ

 أي: بفعل هذه اْلوامر، واجتناب هذه النواهي. [ ١٩٤البقرة: ] 

 وهذا فيه بيان أنًم ُذكر قبل اْلمر بالتقوى، أنه جزٌء ِمن حتقيق التقوى.

فقط بمجرد ما ُيذكر يف هذه اآلية، أو يف غريها، وإنًم هي بفعل كل عمٍل ْلن حتقيق التقوى ال يكون  

 صالح، وترك كل عمٍل َمرم عىل علٍم وبصرية، نعم.

 نقف هنا.
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