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   : فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم

:  لله كله الدين ويكون   ) (
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الجهاد تعريف  

بفتح الجهد من مشتق اللغة في الجهاد

 . )1(المشقة وهو وضمها الجيم
بكسر الجهاد ((:  حجر ابن الحافظ وقال

ًا جهدت يقال المشقة لغة أصله الجيم جهاد

.)2()) المشقة بلغت

) .1/286( المحيط القاموس انظر  )1(
) .6/5( الباري فتح  )2(
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والمجاهدة الجهاد(( :  النووي وقال

 .)3()) الوسع بذل:  والتجاهد والجتهاد
قتال فهو الشرعي الصطلح في أما

ليشمل يتسع وقد الله، كلمة لعلء الكفار

إذا لكنه ذلك، وغير والشيطان النفس جهاد

القتال من ذكرنا ما به يقصد فإنما أطلق

. الله كلمة لعلء
((:  السابق كلمه تتمة في الحافظ يقول

ًا ويطلق الكفار، قتال في الجهد بذل وشرع

ًا .)4()) والشيطان النفس مجاهدة على أيض
أتعب من فكل... (( :  رشد ابن ويقول

أن إل سبيله في جاهد فقد الله ذات في نفسه

يقع فل أطلق إذا الله سبيل في الجهاد

حتى بالسيف الكفار مجاهدة على إل بإطلقه

ٍد عن الجزية يعطوا أو السلم في يدخلوا ي

.)1()) صاغرون وهم

 .338:  ص التنبيه تحرير )3(
) .6/5( الباري فتح  )4(
) .1/342( رشد ابن مقدمات )1(
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ابنو ، حجر ابن عن نقلناه الذي وهذا

ًا نعلم ل رشد ونصوص ، بخلفه قال أحد

. عليه إل لتدل الشرع
رجل جاء( :  قال  هريرة أبي فعن

  الله رسول إلى      :  
         :       :

            
             :

    (      : )
        
         
       ()(.

           
             

           
           

      .

ومسلم الولى، الرواية وله) 2785( البخاري أخرجه )2(

 الثانية الرواية وله) 1878(

) .1619( الترمذي عند مسلم برواية وهو     

10
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     .

(527( البخاري أخرجه  )1( )85( ومسلم) 2782،)
 والنسائي) 173( والترمذي

)      1/292-293. (
داود وأبو) 2549( ومسلم) 3004( البخاري أخرجه )2(

 والترمذي) 2529(

بن الله عبد حديث من) 6/10( والنسائي) 1671     (

. عمرو
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في معمر عن وعبدالرزاق) 4/114( أحمد أخرجه) 1(

 بالمصنف الملحق الجامع

) (1/59( المجمع في الهيثمي أورده والحديث) 20107    و) 

  رجال رجاله وقال) 3/207

. الصحيح   
 .19:  ص السلم في الجهاد) 2(
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 .20: ص السابق المصدر )1(
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    (()(. 

 الجهاد أنواع أعلى القتالي الجهاد

ليفهم أن إذن الخطأ من ليس

معناه إل أطلق إذا الجهاد من البعض

يقلل أن الخطأ كل الخطأ لكن ، القتالي

أن أو ، الجهاد أنواع بعض أهمية من البعض

الواضح فإن منها العظم بيان في يخطيء

ًا نقلناه الذي المصنف كلم من يرى أنه آنف

وليس الجهاد أنواع أهم اللسانية الدعوة

القتال هو الجهاد أنواع أهم بل كذلك المر

) .4304/ 9(  الصنائع بدائع  )1(
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نصوص ذلك على ويدل الله سبيل في

: منها كثيرة
من القاعدون يستوي ل :  تعالى قوله- 

سبيل في والمجاهدون الضرر أأولي غير المؤمنين

المجاهدين الله فضل وأنفسهم بأموالهم الله

وعد وكلً درجة القاعدين على وأنفسهم بأموالهم

على المجاهدين الله وفضل الحسنى الله

ًا القاعدين ًا أجر  )  عظيم  : . (
    




  

         
        

         
   .

  -      :)  
    ( .. .)(. 

وقال معاذ حديث من) 2616( الترمذي أخرجه  )1(

 ابن وأخرجه صحيح حسن

المر برأس أخبرك أل(  بلفظ) 3973( ماجه      

)  الجهاد ؟ سنامه وذروة وعموده
. وصححه) 2/76( الحاكم وأخرجه      

15



     أأطلق    
  .

-     :) أى   ًا منكم ر منكر
      بيده فليغيره

  أضعف وذلك
()2(                     .
            
           :

))           
          


 

       (()( . 

          
          :

)       (        
          
       


    

)4340(  ،) 1140( داود وأبو) 49( مسلم أخرجه) 2(
 وابن) 2172( والترمذي

)112-8/11( والنسائي) 4013( ،) 1275( ماجه      
) .3/54( وأحمد

) .3/387( الذخيرة)  1(
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 .111:  ص النووية الربعون) 2(
 .284:  ص والحكم العلوم جامع) 1(
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     :))   
         
        

     
 (()( . 

  -           ) : 
       :   

    :    :  .  
       

       :  
()(. 

( ومسلم) 6494( ،) 2786( البخاري أخرجه) 2(
1888. (

) .  فتح-6/6( البخاري صحيح انظر)  3(
) .6/5( الباري فتح) 1(
 .12:  ص تخريجه سبق الحديث) 2(
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    : )) ...   
          (()(.

             
  


      

   : ًا به وجاهدهم ًا جهاد  ) كبير  :

  (  :)  (   :  ))  
   


 


   

      ((      :))

     

   

)      (  )1(

 )      
  ()(.. ((

) . 6/5( الباري فتح) 3(
( والحاكم) 3/19( أحمد اللفظ بهذا أخرجه) 1(

 سعيد، أبي حديث من) 4/505

وابن)2174( والترمذي) 4344( داود أبو وأخرجه     

 وأحمد)4011( ماجه

) حسن" الترمذي وقال عدل، كلمة بلفظ) 3/61     

الوجه"  هذا من غريب
).491لللباني( الصحيحة في مخرج والحديث     
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حديث من  ) 2/249(  الحلية في نعيم أبو أخرجه) 2(

 ضعف، سنده وفي ذر أبي

إلى)11265( العمال كنز في الهندي المتقي وعزاه     

 مسند في أجده ولم الديلمي

( الصحيحة في اللباني وأورده المطبوع الفردوس     
.   له بشاهد وصححه) 1496
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  .   :        :  
   :     :  ()(. 

 -      :   )   :
               :
       .   :      : 

     :       :  
   .  :       ()

(. 

 -       )  :    :  
            :

)83( ومسلم) 1519( ،) 26( البخاري أخرجه )1(
 والنسائي) 1658( والترمذي

ًا      ) .8/93(  مختصر
 .13: ص تخريجه سبق )2(
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      :      
     ()(. 

         
  


       

     .      
   


  :))     

         
       
           
        
           

       

( النسائي أخرجه وبنحوه) 1520( البخاري أخرجه) 1(
  ماجه وابن) 5/114

)     2901. (
 .19ص:  تخريجه سبق)  2(
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النصوص تضافرت  ، آدائها  والتمكن بها القيام إلى
مواساة   ذلك     الصلة أن على

          المضطر
         

 .) (  (()1ِمن( فحذفت
  الجمع  لحاديث  المختلفة ا

        
     ؛     :

سلطان عند حق كلمة الجهاد أفضل(
. )2(جائر)      )  :  
.)3() عز  ذات في وهواك  تجاهد  
 ًا ب (    ســأله  جوا ُعقر : 

 

 ()4( .   لعائشة  

 ) :ُكّن  .)5(مبرور)    ل

 ) .2/9( الباري فتح) 1(
 .21:  ص تخريجه سبق) 2(
 .21:  ص تخريجه سبق) 3(
الملحق الجامع في معمر عن الرزاق وعبد) 4/114( أحمد أخرجه) 4(

) 20107( بالمصنف
( المجمع في الهيثمي أورده والحديث ، عبسة بن عمرو حديث من     

1/59) ) 3/207و) 
الصحيح" . رجال ورجاله والطبراني أحمد رواه: " وقال     

 .23:  ص تخريجه سبق) 5(

23
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 ) .6/6(  الباري فتح )1(
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بمعناه  سبيل  الجهاد فيه المسلمين أكثر نسي
والنصارى    أعداء وصار القتالي،
  بمصائر    حكام 
       
ـون  زاعمين ًا يصنع لم      سـ

        ذلة
.      استخذاؤهم
 :         
لسلم   ينبغي    يوقظوا  ا
    فضل      
   وشرفهم      
         سقوطه
      


  

         
     : )يغز ولم مات من ، 
 شعبة على   نفسه به يحدث
.)1() نفاق

الجائر السلطان عند الحق كلمة من المقصود

من) 6/8( والنسائي) 2502( داود وأبو) 1910( مسلم أخرجه  )1(

.  هريرة أبي حديث

26



كتابه في البوطي الدكتور يقول

إذا من الناس هؤلء في وكم ((:   إليه المشار

  : الله رسول بحديث أذكر    )   
          (   

          
        ...

          



          
       

        
           

     (()(. 

  :       
          
        
         
          .

      
         


 

           

 .22ص:  السلم في الجهاد )1(
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 ) .2/479(  السالكين مدارج )1(
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    ()(. 

            
             .

     :))   
                
              
            

 (()(.

      :  ) 
      

        ..
       
-    -    
       
       
      
   :   .  :  

. مسعود ابن حديث من ) 50(  مسلم أخرجه )1(
 .282:  ص والحكم العلوم جامع )2(
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   .     :    
 (. . .)(. 

         
          
     .

  -  -     :))

        



 

        

         (()(. 

( والنسائي) 889( ومسلم) 956( البخاري أخرجه )1(
  ماجه وابن) 3/187

) 3/36( وأحمد) 1288      ، البخاري لفظ وهذا) ،54

 فإذا: ( مسلم لفظ وفي

أجره وأنا المنبر نحو يجرني كأنه يده ينازعني مروان     

 ذلك رأيت ،فلما الصلة نحو

أبا يا ل:  فقال ؟ بالصلة البتداء أين:  له قلت منه     

:  قلت تعلم ما ترك قد سعيد
ثلث أعلم مما بخير تأتون ل بيده نفسي والذي كل     

) . انصرفت ثم مرات
 ) .3/445(  مسلم شرح )2(
)

30
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      :
          :
       

         
           
         

         
           
       

         :
         :   
      :      :
       

         .
       :  
        .   :  

  فرسم} أمة على آباءنا وجدنا إنا

: الباجي قال.  الحانة تلك بإبطال السلطان

31



وقد السلطان عند من عاد لما الشيخ سألت

: فقال الحال؟ كيف سيدي يا:  الخبر هذا شاع
أهينه أن فأردت العظمة تلك في رأيته بني يا

أما:  سيدي يا فقلت.  فتؤذيه نفسه تكبر لئل

هيبة استحضرت بني يا والله:  فقال ؟ خفته

 .)1( كالقط قدامي السلطان فصار تعالى الله

:      الثاني     المثال

شيخ موقف فهو الثاني المثال وأما

زمن في مصر سلطان مع تيمية ابن السلم

التتار قصد للهجرة سبعمائة سنة ففي ، التتار

الملك مصر سلطان وخرج ، الشام بلد

الشام بلد إلى قلوون بن محمد الناصر

ًا رجع لكنه ، عنها للدفاع فخرج مصر قاصد

على يستحثه تيمية ابن السلم شيخ وراءه

دخل وقد إل يدركه فلم الشام إلى العودة

: كثير ابن قال ، الحال وتفارط القاهرة

( السبكي الدين لتاج الكبرى الشافعية طبقات )1(
8/211-212. ( 

32



إلى العساكر تجهيز على استحثهم ولكنه ((

فيما لهم وقال حاجة به لهم كان إن الشام

وحمايته الشام عن أعرضتم كنتم إن:  قال

ًا له أقمنا في ويستغله ويحميه يحوطه سلطان

أجردت حتى بهم يزل ولم ، المن زمن
قدر لو:  لهم قال ثم الشام إلى العسـاكر

ملوكه ول الشام حكام لستم أنكم

فكيف النصر، عليكم وجب أهله واستنصركم

وأنتم رعاياكم وهم وسلطينه حكامه وأنتم

. )2()) عنهم مسئولون

:      الثالث     المثال
السلم لشيخ فهو الثالث المثال وأما

قلوون بن محمد الناصر الملك مع تيمية ابن

ًا ًا معه حضر حيث أيض ابن الوزير ضم مجلس

نقل وقد ، والعلماء القضاة من وجمع الخليلي

القاضي عن المجلس ذلك وقائع كثير ابن

روايته من وكان ، القلنسي بن الدين جمال

 ) .17-14/15(  والنهاية البداية )2(

33



الذمة أهل إعادة في الوزير وتكلم:   ذلك في

قد وأنهم ، بالعلئم البيض العمائم لبس إلى

سنة كل في ألف مائة بسبع للديوان التزموا

من أحد يتكلم فلم...  الحالية على زيادة

ما:  السلطان لهم فقال القضاة ول العلماء

أحد يتكلم فلم ذلك في يستفتيهم ؟ تقولون

مع وتكلم ركبتيه على الدين تقي الشيخ فجثا

على ورد غليظ بكلم ذلك في السلطان

ًا قاله ما الوزير ًا رد صوته يرفع وجعل عنيف

وبالغ وتؤدة بترفق ويسكته يتلفاه والسلطان

أن أحد يستطيع ل ما وقال ، الكلم في الشيخ

التشنيع في وبالغ منه بقريب ول بمثله يقوم

 .)1())… ذلك في يوافق من على

 ) .14/56(  السابق المصدر )1(

34



الثاني الفصل

 الجهاد تشريع مراحل

الجهاد على القتصار مرحلة:  أولً

) المكي العصر(  الدعوي
   محمد رسوله الله أرسل         

              : اقرأ

  خلق الذي ربك باسم ) :(      
           )(. 

                 :أيها يا

  فأنذر قم ، المدثر  ) -( . 

) . 160( ومسلم) 3( البخاري أخرجه )1(

35



     :))      
         

(()( . 

         
           
          
:القربين عشيرتك وأنذر )   : (

 : عن وأعرض تؤمر بما فاصدع

   المشركين  )  : (. 

         
        
     


     

          :
:  ) بأمره الله يأتي حتى واصفحوا فاعفوا

 (     : َلون أتب وأنفسكم أموالكم في ل

ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن

ًى أشركوا الذين ًا أذ ذلك فإن وتتقوا تصبروا وإن كثير

:  ) المور عزم من   (     قل

 ... الله أيام يرجون ل للذين يغفروا آمنوا للذين
)   :(    :  الذين إلى تر ألم

) . 4/441( العظيم القرآن تفسير )2(

36



الزكاة وآتوا الصلة وأقيموا أيديكم كفوا لهم قيل

يخشون منهم فريق إذا القتال عليهم كتب فلما

. خشية أشد أو الله كخشية الناس . . )77:  النساء(

ر  كثير  الحافظ يقول :   تفسي
))     ابتداء    

لصلة        والزكاة با
       
  ين  .) ...((  )1 المشرك

 يث  حد    زيد    ) :
         
         وجل :

ومن قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من ولتسمعن

ًا أذى أشركوا الذين كثير ود      :   كثير

ًا إيمانكم بعد من يردونكم لو الكتاب أهل من كفار

ًا     أنفسهم عند من حسد     
           
  (..)2( .           :

)         

    

            :  
 ) .4/150(  السابق المصدر) 1(
 ) .4566(  البخاري أخرجه )2(
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ا ا آمنا  ، مشـركون ونحن عز في كنا إن صرن
  أذلة  :    
 .. .()3(. 

         وظل
          
         
  : ًا به وجاهدهم الكافرين تطع فل جهاد

ًا :(  كبير   (       .

      :     

)  (
           

     :
        -           

        : للذين أذن

ألون َت . لقدير نصرهم على الله وإن ظلموا بأنهم أيقا . .
 :  ) (         

     )1(       
          

 )2/307(  والحاكم ) 6/3( النسائي أخرجه) 3(
. وصححه

 ) .6/2(  النسائي أخرجه ) 1(
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يث  جاء  ؛   حد      :
ال مكة   النبي ُأخرج لما(  :  أبو ق

 إنا ، نبيهم    اجعون  ر
  .لت  فنز

 ِذن ِلموا ِبأنهم أيقاتلون للذين أأ على  الله وإن أظ

 الية  لقدير نصرهم   .    :لقد
  ن  .) ()2 سيكو

    :))       
         

     ...       
          

        
         


  

       :

) 3171(  الترمذي أخرجه) 2( ، حسن حديث وقال 

 في وزاد ) 6/2(  والنسائي

"  عباس ابن قول آخره      في نزلت آية أول فهي: 

 الحاكم وأخرجه"  القتال

شرط على صحيح وقال ، الزيادة هذه دون) 3/7-8    (

.   الشيخين

39



 ِلموا بأنهم يقاتلون للذين أأذن على الله وإن أظ

.) ...))(1   لقدير نصرهم

  -  -      
      .
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       :  

   : وألقوا يقاتلوكم فلم اعتزلوكم فإن

   سبيلً عليهم لكم الله جعل فما السلم إليكم
   : السلم إليكم ويلقوا يعتزلوكم لم فإن

ثقفتموهم حيث واقتلوهم فخذوهم أيديهم ويكفوا

ًا عليهم لكم جعلنا وأولئكم ًا سلطان   مبين ) :
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حيث المشركين فاقتلوا الحرم الشهر انسلخ فإذا

كل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم وجدتموهم

.  مرصد . . :  )(      : قاتلوا

) .2/58( المعاد زاد) 1(
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ما يحرمون ول الخر باليوم ول بالله يؤمنون ل الذين

الذين من الحق دين يدينون ول ورسوله الله حرم

صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا
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ابن حديث من) 22( ومسلم ) 25(  البخاري أخرجه )1(

 أبي عن الباب وفي ، عمر

) 1399(  البخاري عند هريرة      )21(  ومسلم   
 داود وأبو ) 2606(  والترمذي

، ) 1/19(  وأحمد ) 5/14(  والنسائي ) 1556     ( 

 البخاري عند أنس وعن

 )2608(  والترمذي ) 2641(  داود وأبو ) 392     ( 
 ) 7/75(  والنسائي

 ) .3/224(  وأحمد     
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) 1731(  مسلم أخرجه) 1( )2612(  داود وأبو   
 وابن ) 1617(  والترمذي

. بريدة حديث من) 2858( ماجه     
 ) .6/412(  عطية ابن تفسير) 2(
) . 5/519( الجرار السيل) 3(
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الثالث الفصل

القتال مشروعية عدم من الحكمة

 المكي العصر في

تعالى الله أن المسلمات المور من

ًا لعباده ماشرع علمها بالغة لحكمة إل شرع

كما تعالى فإنه ، جهلهـا من وجهلهـا علمها من

ًا خلقه يخلق لم أنه لهم يشرع لم فإنه عبث

ًا ًا شيئ يضع الذي الحكيم سبحانه وهو ، عبث

تخفى ل الذي الخبير ، موضعه في الشيء

. السماء في ول الرض في خافية عليه

من بـد ل فإنه ، كذلك المر كان وإذا

في إل القتال مشروعية عدم وراء حكمـة

النصـوص كانت ولما ، المدني العصر

وجه على الحكمة تلك ببيان تأت لم الشرعية

العلم  لهل يسوغ فإنه واليقين القطع
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ٍلسلم في الجهاد) 1(  . 75ص:   ا

59



         
    .
         

          
    


 


     

         
          

    : فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم
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ودعاء للكافرين توعد   منه يصدر أن للزم المسلمين
 ؟ 

أن القول إن  ب      ة ي   مشروع
  ضعف  ،   لصح    ا
    أع –   يد    –
 ً يل لى دل ا   ع      هذ 
 غير         

          
   لطبيعة     ا

   ةــ ي       خصوص
           


 

           
    ؛      : )عينّي إن

بي  ول تنامان  .)1() قل
        
       ثابت
:  مسعود      أخرج  )
ًا   الله   أبطؤوا  قريش   

) 1147(  البخاري أخرجـــه )1( )738(  ومسلم  ،   
 ) 1341(  داود وأبو
حديث من ) 3/234(  والنسائي ) 439( الترمذي     

0 عنها الله رضي عائشة
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( هشـام ابن ســيرة في كما إسحــاق ابن أخرجــه )1(
1 /289- 290 (
) 218/ 2(    أحمد وأخرجـه  دلئل في والبيهـقي 

 )275 / 2(  النبوة
/ 2(  التاريخ في والطبري   332 ( الهيثمي وأورده 

) 16 -15 / 6(  المجـمع في
" وقال  بالسـماع اسحـاق ابن صرح وقد أحمد رواه: 

 رجـال رجـاله وبقية

على شرحه في شاكر أحمد الشيخ وقال" .  الصحـيح 

) : 11/204( المسند
وثقه ثقة الزبير بن عروة بن يحيى:  صحيح إسناده " 

 له وأخرج وغيره النسائي

.  الصحيحين في الشـيخـان  أخرجه والحـديث.." 

ًا البخاري (3678( مختصر    (3856 )  (،4815(  
إلى أشار ولكنه)  بالذبح جئتكم قد: (  قوله عنده وليس

)  :  "3856(  الحديث بعد فقال إسحاق ابن رواية  
قلت الزبير بن عروة بن يحيى حدثني اسحاق ابن تابعه

= =( الفتح في الحافظ وقال ،... "  عمرو بن الله لعبد
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، سعد بن إبراهيم طريق من أحمد وصله) :  " 7/206

ابن عن كلهما سليمان بن بكر طريق من والبزار

.. " . السند بهذا إسحاق
) .2/275( النبوة دلئل) 1(
.197ص:   السلم في الجهاد) 2(
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 : المشركين فاقتلوا الحرم الشهر انسلخ فإذا

  وجدتموهم حيث ) :( .      :
   لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم
  ) : (   : بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا

ول ورسوله الله حرم ما يحرمون ول الخر باليوم ول

يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق دين يدينون

 ) : صاغرون وهم يد عن الجزية (. 
    :   )    

            

   

             
             
      ()1(   :

 .43:  ص تخريجه سبق )1(
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من قاتلوا   في الله باسم اغزوا( 
 . ) ()2 كفر

علة  بجلء  وغيرها النصوص وهذه
      ليات والحاديث ا
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حتى وقاتلوهم     : المشـركين فاقتلوا

   :))      فتنة تكون ل

 .94:  ص السلم في الجهاد )1(
الهداية على الهمام بن للكمال القدير فتح شرح )1(

)5/441(  المرغيناني الدين لبرهان
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  : فاقتلوهم قاتلوكم فإن    
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خ نسو          م

 

       ... أأذن  
    ...     

الحرم الشهر انسلخ فإذا    الزمان

.  المشركين فاقتلوا . .      
 ًا       مطلق

  :  تكون ل حتى وقاتلوهم 

. فتنة . .      ول بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا

.  الخر باليوم . .  
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شرح مع المطبوع للبابرتي الهداية على العناية شرح) 2(
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رسـول أصحـاب من رجل عن المحررين من رجل     

   الله  ) 
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 ) .1/389(  المجتهد بداية) 1(
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ما يحرمون ول الخر باليوم ول بالله يؤمنون ل الذين

الذين من الحق دين يدينون ول ورسوله الله حرم

صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا
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. بعدها وما ) 1/382(  المجتهد بداية انظر )1(
 ) .1/381(   السابق المصدر )2(
) .1/386(  السابق المصدر) 1(
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          :)) ...  :
واقعدوا وخذوهم وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا

    مرصد كل لهم
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بن العزيز عبد للشيخ متنوعة ومقالت فتاوى مجموع )1(

 به يلحق وما التوحيد-  باز

)      3/191. (
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ًا هذه  المؤلف استدللت نقض:  ثاني
المسألة

الجمهور دليل أن المذكور كتابه في الكاتب ذكر
وأحاديث صريحة آيات الحرابة درء  القتال علة  على
   بعض    ًا  مبين
     لغيرهم المسلمين  
 )1(. 

         إلى 
  باطلة ،      
        

    المؤلف     :
1 -     : في وقاتلوا

يحب ل الله إن تعتدوا ول يقاتلونكم الذين الله سبيل

 ) : المعتدين ( . 

.96-94ص:  السلم في الجهاد  انظر) 1(
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 ) .3/561(  الطبري تفسير )1(
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) .564-3/563( السابق المصدر )1(
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2  – :    اســتدل  
 ًا تقاتلون أل بإخـراج وهمـوا أيمـانهم نكثوا قوم

 )   مرة أول بدؤوكـم وهـم الرسـول   : (. 
      

درء         ؛ وغريب
      ؟!  المؤلف
       
     وإغرائهم

 بإخراج            
              :

 رسوله وعند الله عند عهد للمشركين يكون كيف

استقاموا فما الحرام المسجد عند عاهدتم الذين إل

  المتقين يحب الله إن لهم فاستقيموا لكم ) :

(         : من أيمانهم نكثوا وإن

الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا عهدهم بعد

ًا تقاتلون أل.  ينتهون لعلهم لهم أيمان ل إنهم قوم

بدؤوكم وهم الرسول بإخراج وهموا أيمانهم نكثوا

كنتم إن تخشوه أن أحق فالله أتخشونهم مرة أول

 )  مؤمنين - (. 
          

          
          .
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    -  : -))  
         

          :
      عهد للمشركين يكون كيف
        الذين إل

     الحرام المسجد عند عاهدتم
   :
 الحرام المسجد عن وصدوكم كفروا الذين هم

ًا والهدي فما     محله يبلغ أن معكوف

     لهم فاستقيموا لكم استقاموا
       

    يحب الله إن لهم فاستقيموا

           المتقين
           

   ... (()(. 
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 /   (         

 ) .2/338(  العظيم القرآن تفسير )1(
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  :   عهدهم بعد من أيمانهم نكثوا وإن

أيمان ل إنهم الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا

       ينتهون لعلهم لهم
         
        
      


  .

   -  -   :)) 
  :      
       في وطعنوا

          دينكم
          
      : الكفر أئمة فقاتلوا

      ينتهون لعلهم لهم أيمان ل إنهم
     (()(.   

        
        :

 ًا تقاتلون أل بإخراج وهموا أيمانهم نكثوا قوم

0) 340 -2/339: ( العظيم القرآن تفسير )1(
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    مرة أول بدؤوكم وهم الرسول  .
        
         

       : مرة أول   
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     : تكون ل حتى وقاتلوهم

    ) فتنة        (  



) .2/340( السابق المصدر )1(
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 ًا ب .     الكفر   مترت
  

3  -    ًا يض ل   : أ

ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم

إن إليهم وتقسطوا تبروهم أن دياركم من يخرجوكم

الذين عن الله ينهاكم إنما.    المقسطين يحب الله

وظاهروا دياركم من وأخرجوكم الدين في قاتلوكم

هم فأولئك يتولهم ومن تولوهم أن إخراجكم على

) .9-8:  الممتحنة(  الظالمون

  :  ليتين قتـالنا   ا
 


        

        لدرء
         
        
 ظن      اط القس   و

         
     )1(   
              :

))    إليهم وتقسطوا تبروهم أن   
            

 ) .3/437(  للجصاص القرآن أحكام انظر )1(
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          إنما

 .) ... (() الدين في قاتلوكم الذين عن الله ينهاكم
       :))    
       
  (()1(  .      
        .

       
         :)) 
          ينهاكم ل

 في يقاتلوكم لم الذين عن الله

       الدين
          :
من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين

          دياركم
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 ) .437-3/436(   السابق المصدر) 2(
) .4/350( العظيم القرآن تفسير) 1(
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المعرفة دار ط) 12/43( للطبري البيان جامع) 2(

 عن مصورة( هـ1407 بيروت

هـ) .1329 بولق طبعة     
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  : ًا حبه على الطعام ويطعمون مسكين

ًا ًا ويتيم        وأسير
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 ) .194-2/193(   القرآن أحكام )1(
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 –      : وقاتلوا

    كافـة يقاتلونكـم كمـا كافـة المشـركين ) :
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  :كافًة       

        .
       :))   

   ((       

0 95 ص السلم في الجهاد  )1(
0 ) 2/357(  العظيم القرآن تفسير )2(
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كافة يقاتلونكم كما     
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  كافة   

     

) .8/136( القرطبي تفسير )1(
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 ) .9/4308(  الصنائع بدائع )1(
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  النساء    :))     
    أقتل      ل
      فالجواب   :
          
        
 


 ًا        وخدم

         
        
.   )   (()1 حزبهم
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 ) .1/109(  القرآن أحكام) 1(
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      : انسلخ فإذا

 وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا الحرم الشهر
 )  :(    


      

  ) :  (    :  ))  
        

          
 


       

          
    ((. 
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          )1(  
        :   )     

             
) 4/191( هشام ابن سيرة انظر )1( ( المعاد وزاد 

2/81. ( 
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ما:  ببراءة  تنادون كنتم فقال  .   :
 ، مؤمن إل الجنة يدخل  أنه ننادي
      عريان  يطوف
       إلى  أشهر 
      مضت فإذا

 ُله       ورسو
    :   صحل 

()( . 
               
           .

            
       :))    

              
   :         
         

          
           

) 2/299(  أحـمد أخـرجه )2( ( والنسـائي ، 
 والدارمي ، ) 5/234

)      1/332-333 (  ،  )2/237 ( ( والحاكم 
 وكذا ، وصححه ) 2/331

 ) .4/301( الغليل إرواء في اللباني صححه     
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       :المشركين 
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     :بالله يؤمنون ل الذين قاتلوا

. الخر باليوم ول . .  )  :  ( :
     يؤمنون ل الذين

        
  :)      ()1(  
     


    

 .453:  ص السيرة فقه )1(
 .43:  ص تخريجه سبق )1(
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( ومسلم ) 6872 ) ( 4269(  البخاري أخرجه )2(
 ) . 2643(  داود وأبو ) 96
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   -    : أحد وإن

الله كلم يسمع حتى فأجره استجارك المشركين من

103-3/102(  داود أبي سنن بهامش السنن معالم )1(
. (
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 ل قوم بأنهم ذلك مأمنه أبلغه ثم

 ) يعلمون   :(. 
       :))       

            
         
–           - 
            
           

            
        .  

       
         - 
  -   (()(  . 

  :        
 


         

      .
         :)) ... وإن

      المشركين من أحد
...(()(. 

 . 99:  ص السلم في الجهاد )1(
 ) .4/189(  هشام ابن سيرة) 2(
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      :))   :من أحد وإن

        المشركين   
   (( )(.

          :
))...   المشركين  من أحد وإن   

    
استجارك       

     الله كلم يسمع حتى
  


         

         مأمنه أبلغه ثم
   (()(.

         
       

       
     : يعلمون ل قوم بأنهم ذلك

 .
     :))     
         ...
         




          

 ) .8/75(  القرآن لحكام الجامع) 1(
) .2/338( العظيم القرآن تفسير) 2(
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(   )2(      )3( 
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 ) .2/338(  السابق المصدر )1(
( والترمذي) 111( البخاري أخرجه حديث من قطعة) 2(

 والنسائي) 1412

 ) علي حديث من) 2658( ماجه وابن) 8/23     

ًا . مرفوع
) .12/261( الباري فتح انظر) 3(
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  -     : تنكحـوا ول

 )  : يؤمن حتى المشـركات (  
         
          
          

           
           
          
   )2(      :

) .12/262( الباري فتح انظر) 1(
 ) .1/258(  كثير ابن تفسير انظر) 2(
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 قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من والمحصنات
.   ) 5:  المائدة(

 : لشرك فصفة ًا موجودة ا يض ء  أ أهل نسا
ئهن  ذلك   ، الكتاب ًا إعطا ًا حكم اص   خ
      .

 -        
 


    : )لضربت رسول أنك لول
 .)1() عنقك

         
  


          

  على    ؛ المؤلف    
         
       


   

         
            :)
  ()2(     اليوم فأنت  

( ،) 1/384( وأحمد) 2762( داود أبو أخرجه) 1(
) 3/53( والحاكم) 1/391

على شرحه في شاكر أحمد صححه وكذا ، وصححه     

) .  5/264( المسند
. السابق الحديث تتمة من) 2(
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           .
  -      : الذين إل

لكم استقاموا فما الحرام المسجد عند عاهدتم

:   لهم فاستقيموا  )(    :

) .2/467( الذمة أهل أحكام) 1(
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 . 100:  ص السلم في الجهاد) 2(
. بعدها وما 105:  ص انظر )1(
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        ...(()( .
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  : في يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم ل

           الدين
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 ) .2/477(  الذمة أهل أحكام انظر) 1(
 . 100:  ص السلم في الجهاد) 2(
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) .2/81( المعاد زاد انظر )1(
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 ) .2/82(   السابق المصدر) 1(
 .435:   ص السيرة فقه انظر) 2(
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        :
))          

      (( .  ) :  
  (         

   

    .

  -     : وإن كيف

يرضونكم ذمة ول إلً فيكم يرقبوا ل عليكم يظهروا

: (  فاسقون وأكثرهم قلوبهم وتأبى بأفواههم

(           
         




         
     :  ))     
         

        ... 
        
           
–          -

         (()( .
  :      

   :عند عهد للمشركين يكون كيف

المسجد عند عاهدتم الذين إل رسوله وعند الله

 .101-100:  ص السلم في الجهاد )1(
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الله إن لهم فاستقيموا لكم استقاموا فما  ، الحرام

 يحب

)7: التوبة( المتقين        
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   : ًا الله بآيات اشتروا قليلً ثمن

ل.    يعملون كانوا ما ساء إنهم الله سبيل عن فصدوا
  المعتدون هم وأولئك ذّمة ول إلً مؤمن في يرقبون
) :  (  


    

   .
    :))     




 

   الله بآيات اشـتروا

ًا         قليـلً ثمنـ
        عن فصدوا

)       ...(()2 الله سـبيل

       .
       

       
          

          

 ) .2/339(  العظيم القرآن تفسير )1(
 ) .2/339(   السابق المصدر) 2(
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 .59-58ص:  السلم في الجهاد )1(
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ين ِمن ًا       طرف   تعبير
 بق          س

 لغة       ة يف لشر ا
    يدحض  الزعم   .

 -    : .. عند تقاتلوهم ول .

قاتلوكم فإن فيه يقاتلوكم حتى الحرام المسجد

)  )  :191(     ) فاقتلوهم
          

      )  

  

  

         

     (     
  !؟

        
         

 : فاقتلوهم قاتلوكم فإن    
         
 )   (      )  (
 )   (        .

 -   : يقاتلونكم يزالون ول

: (   استطاعوا إن دينكم عن يردوكم حتى

 (         
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 -    :لسلطهم الله شاء ولو

   فلقاتلوكم عليكم )  : (    
فلقاتلوكم        

 عليكم لسلطهم .
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( وأحمد ) 2732 ) ( 2731(  البخاري أخرجه )2(
4/328-331 . (

( أحمد عند ومروان المسور لحديث رواية من  )3(
 في كما اسحاق وابن ) 4/323

 )  .3/322(  هشام ابن سيرة       
وقد البخاري عند والمسور مروان حديث من  قطعة )1(

. تخريجه سبق
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     وجدتموهم حيث المشركين
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.60:  ص السلم في الجهاد )2(
.  المذكور الكتاب من 62:  ص انظر )3(
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. المذكور الكتاب من 60: ص انظر )4(
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 .60ص:   السلم في الجهاد  انظر )2(
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 وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا  )  :(
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 مرصد كل لهم اقعدوا    :
))              (()(.   

  -          
  

    : يؤمنون ل الذين قاتلوا

الله حـرم ما يحـرمون ول الخـر باليوم ول بالله

أوتوا الذين من الحـق دين يدينون ول ورسـوله

 صاغـرون وهـم يد عن الجـزية يعـطوا حـتى الكتاب
 )  : (. 

            
         

               
        .

      
  :)) 
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)1(         

    

 ) .2/92(  القرآن أحكام )1(
الكاتب قول مع يستقيم ل وهو ، المذكور بالكتاب كذا )1(

 بقتال أمر الله بأن
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 ادعهم ثم عنهم،   فاقبل أجابوك
       . . .

    الجزية   
        
  ()1(. 

 القتال غاية أن على   فهذان
لسلم إما أمرين      الجزية   ا
  شرع   الكفر؛    تكون

  يؤمنون      الكتاب
        
          
        القاضي 
     ًا   تخصيص
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 : يد عن الجزية يعطوا حتى    
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 .43:  ص تخريجه سبق) 1(
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إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون

 )  : استطاعوا (    : ولن

 ملتهم تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك ترضى
)  :  ( .

        
 : يقاتلونكم يزالون ول  . . .   :

))         
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  قطب سيد  حديثه  
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 ) . 1/218(  القدير فتح )1(
 ) .228-1/227(  القرآن ظلل في )2(
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.97-96ص: انظر )1(
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) 3157(  البخاري أخرجه )1( )3043(  داود وأبو   
 من ) 1586(  والترمذي

.  عنه الله رضي عوف بن الرحمن عبد حديث     

151




       :        

     
         

          
             
         -  

 -         
          

   )   ()(. 
           

    )  : (    
       :   

       :   
          :

))           
         .

       
          

       
          
   :

 . 118:  ص السلم في الجهاد )1(

152



 صاغرون وهم يد عن الجزية يعطوا حتى  
       

         
  (( . 

  :  

    

        
        .

         
         
         
             

         
      :   )  
     ()(.  

       

  

            
        

          
         

       
        

 . 43:  ص تخريجه سبق )1(

153





          

          
.

    

    

          
         
       


  

  

        

         -
     -      

          
          
           :))

   :      

 



 (()(  . 


  :  



     

 
                 

           
) .1/22( الذمة أهل أحكام )1(
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     فسره  البخاري 
)1( .

: تعالى    كثير   وقد
صاغرون  :
))     ،   يجوز  

        لء  أذ
         هريرة  
    :) تبدؤوا    

لسلم   أحدهم لقيتم وإذا با
 ()2( فاضطروه  .    

             
         (()(

 .
       

   :    . . .)    


    

    ( . . .)( . 

 )  .6/257(  البخاري صحيح انظر )1(
) 2167(  مسلم أخرجه )2( )5205(  داود وأبو   

 ) .2700(  والترمذي
 ) .2/348(  كثير ابن تفسير )3(
حديث من ) 2/50(  أحمد أخرجه حديث من قطعة )4(

 البخاري وعلق ، عمر ابن
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والسير الجهاد كتاب(  قبلها وجملة الجملة هذه منه      

الرماح-  في قيل ما باب- 
الغليل إرواء انظر صحيح حديث وهو)  فتح – 6/98      

 ) 1269(  اللباني للشيخ
 .131:  ص السلم في الجهاد )1(
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( عساكر لبن دمشق تاريخ في الشروط تلك تنظر )1(
 لبن ومختصره ،)1/567

) ( القيم لبن الذمة أهل وأحكام ،)1/227منظور      
،) وما2/657  وتفسير بعدها

الصراط واقتضاء ،)349-2/348( كثير ابن      

 تيمية ابن السلم لشيخ المستقيم

: رواه: القتضاء في تيمية ابن قال ،122-121ص      

 ابن وقال جيد، بإسناد حرب

: " 2/663( الذمة أهل أحكام في القيم       وشهرة) 

 إسنادها عن تغني الشروط هذه

كتبهم في وذكروها بالقبول تلقوها الئمة فإن      

" .     بها واحتجوا

158



         …
 ((      


     

         

 

   )2(      
          
           
     


     

  .

) .2/577( قدامة لبن المغني انظر )2(
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) 2641(  داود أبو أخرجه )1( )2608(  والترمذي   
) 8/9 ) (7/76(  والنسائي

حسن الترمذي وقال ) 3/224 ) ( 3/199(  وأحمد     

.  صحيح
 ) .5/195(  الضعيفة الحاديث سلسلة انظر )2(
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كل هي السابقة الموضوعات كانت فهل

يستحق مما المذكور الكتاب في وجدناه ما

فيه بقي قد أنه الحق ؟ والمناقشة النقد

سلف بما الكتفاء آثـرنا قد أننا غير ، الكثير

ًا المقصود أن ويبقى الكل على بالبعض تنبيه

:  الهمية غاية في أمران هذا كتابنا مثل من
وأهل عامة المسلمين تنبيه:  أولهما  

حالة تحملنا أن يجوز ل أنه إلى ، خاصة العلم

، اليوم السلمية المة بها تمر التي الضعف

غير في للناس السلم تقديم نحاول أن على

     الله رسول لنا تركها التي صورته
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