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مقاصد تشريع القتاؿ يف كتب التفسَت دراسة ربليلية نقديةالعنواف: 

أ.د. ؿبمد عبد اللطيف عبد العاطيلرسالة: ؼبشرؼ على اا
ىذا البحث ييعٌت بدراسة مقاصد تشريع القتاؿ يف كتب التفسَت، كيركز على إجابة السؤالُت 

لقتاؿ اؼبذكورة يف كتب التفسَت مع اؼبقاصد اليت تضمنها اآلتيُت: ما مدل توافق مقاصد تشريع ا
القرآف الكرمي، كما األسس اليت ييعتمد عليها يف نقد القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي 

 ىو القضاء على الكفر؟
كقد اشتمل ىذا البحث على مقدمة بينت فيها أنبية اؼبوضوع، كأسباب اختياره، كأىدافو، 
كأسئلتو، كذكرت فيها اؼبنهج اؼبتبع يف البحث، كالدراسات السابقة، مث أكردت سبهيدا عرضت فيو 
مفهـو مقاصد تشريع القتاؿ، كمراحل ىذا التشريع يف القرآف الكرمي، مث عرضت يف الفصل األكؿ 

اصد تشريع القتاؿ يف كتب التفسَت، فذكرت يف اؼببحث األكؿ مقاصد تشريع القتاؿ يف تفاسَت مق
اؼبتقدمُت، كيف اؼببحث الثاين مقاصد تشريع القتاؿ يف تفاسَت اؼبعاصرين، كأما الفصل الثاين فخصصتو 

ة القرآنية لنقد القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر، كذلك من خبلؿ نقد مضموف األدل
اليت يستند إليها يف ذلك، كنقده يف ضوء اآليات الواردة يف القتاؿ، كيف ضوء السياؽ القرآين العاـ، 

كمن أىم النتائج اليت توصلت إليها: أف ما تضمنتو كتب   مث يف ضوء السياؽ التارىبي للمسلمُت. 
ظر فيها ال بد أف ىبضع ؼبعايَت التفسَت ىو عبارة عن اجتهاد بشرم ىبضع للقبوؿ كالرد كالنقد، كالن

أقرىا العلماء اؼبختصوف، كمنها اعتبار دالالت السياؽ، حبيث ال نقع فريسة الفهم اعبزئي آلية ال 
يبكن فهمها إال يف ضوء سائر اآليات اؼبتعلقة دبوضوعها، كأف اآليات القرآنية الوارد فيها تشريع القتاؿ 

ضح مقاصد ىذا التشريع، كما أف السياؽ التارىبي تؤخذ دبجموعها، كحبسب سياقها، كبذلك تت
كالوقائع كاألحداث تشهد على خبلؼ ما اهتم بو القرآف الكرمي من أنو جاء بتشريع القتاؿ ؼبقصد 

 مواجهة الكفر كالقضاء عليو.
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 شكر وتقدير
اغبمد  رب العاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت، نبينا ؿبمد 

 ، كعلى آلو كصحبو أصبعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. عليو كسلمصلى ا

أما بعد:
على التوفيق كاإلعانة، مث الشكر كالثناء  -عز كجل  -فيطيب يل أف أتقدـ بالشكر  

على ما قدماه يل من  -أمد ا يف أعمارنبا على طاعتو كمرضاتو  -العاطر لوالدم الكريبُت 
كرفع اؼبعنويات حىت أكرمٍت ا بإسباـ ىذا البحث، كالشكر موصوؿ عبامعة حيث اؼبتابعة 

كباألخص كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية على   -ىذا الصرح التعليمي اؼببارؾ  -قطر 
كل ما بذلتو يل من تيسَت خبلؿ مرحلة البحث حىت يسر ا يل إقبازه، كعلى رأس ذلك 

لي بعلمو كنصحو الذم اعتربه فخران يل كشرفان، أال كىو من بذؿ جهده ككقتو، كمل يبخل ع
األستاذ الدكتور/ ؿبمد عبد اللطيف عبد العاطي، الذم قىًبل االشراؼ على ىذا البحث، 
جزاه ا خَت اعبزاء على ما قدـ كيقدـ، كجعلو مباركا أينما كاف، كصلى ا على نبينا ؿبمد 

   ـو الدين، كاغبمد  رب العاؼبُت.كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إىل ي
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 المقدمة
اغبمد  رب العاؼبُت، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، جعل دين اإلسبلـ 

]سورة  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿كسطان بُت سائر األدياف، قاؿ تعاىل: 
كميزه بالسماحة كاليسر كبكل ما فيو خَت كنفع للبشرية، كأشهد أف نبينا  ،[ُّْالبقرة:

ؿبمدان عبده كرسولو، أرسلو ا تعاىل شاىدان كمبشران كنذيران، كداعيان إىل ا بإذنو كسراجان 

گ گ ک ک﴿منَتان، كجعل من أكصافو أنو رضبة للعاؼبُت، قاؿ تعاىل: 

، صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كالتابعُت كمن تبعهم [َُٕ]سورة األنبياء: ﴾گ
بإحساف إىل يـو الدين، أما بعد:

ڇ چ چ چ چ﴿ فاإلحساف معلم بارز من معامل القرآف الكرمي، قاؿ تعاىل:

]سورة  ﴾ے ے ھ ھ ھھ﴿ كقاؿ تعاىل: ،[َٗ]سورة النحل: ﴾ڇ

ې ې﴿ :كمن مقاصده العامة: القسط كالعدالة بُت الناس صبيعان، قاؿ تعاىل ،[ُٓٗالبقرة:

كألجل ذلك جعل ا تعاىل الدخوؿ يف اإلسبلـ  ،[ِٗ]سورة األعراؼ: ﴾ ىى ې

مبىب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی﴿: طواعية كبناء على االقتناع التاـ بو، قاؿ تعاىل

 .[ِٔٓ]سورة البقرة: ﴾
كمل يكن تشريعو للقتاؿ منافيا ألصل حرية االختيار الذم قرره يف آيات كثَتة، كإمبا كاف 

  ؼبقاصد معينة تفهم من ؾبموع آياتو كتؤخذ من صريح عباراتو.
الحظت أف كثَتا من كتب التفسَت قد امتؤلت بأقواؿ تصرح بأف مقصد تشريع كقد 

القتاؿ يف اإلسبلـ ىو مواجهة الكفر كالقضاء عليو، األمر الذم جعل عددا من اؼبستشرقُت 
كمن دار يف فلكهم يتهموف القرآف الكرمي بإرساء قاعدة اغبركب من أجل إكراه الناس على 

يتبٌت القوؿ بأف انتشار اإلسبلـ يف معظم ربوع األرض إمبا  تغيَت معتقدىم، كجعل البعض 
 كاف بالسيف كالسناف ال باغبجة كالربىاف.

١



 ۲

تشريع القتاؿ يف كتب  كمن ىنا رغبت يف أف يكوف حبثي التكميلي بعنواف )مقاصد
( حبيث أقـو بدراسة ما تضمنتو كتب التفسَت القديبة كاؼبعاصرة نقدية ةربليليالتفسَت دراسة 

 عو للتحليل كالنقد.كأخض
 أسباب اختيار الموضوع:

دراسة الشبهة اليت يقوؿ أصحاهبا: إف القرآف الكرمي ىو الذم أرسى مبدأ اإلكراه  (ُ
يف أمر الدين استنادا إىل صبل أك آيات يتم اقتطاعها من سياقها، أك فهمها دبعزؿ 

أصوؿ عن اآليات اليت كردت يف موضوعها، أك إىدار ما قرره القرآف نفسو من 
كقواعد تتعلق دبوضوع الدعوة إىل اإلسبلـ باغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة كنفي اإلكراه 

 يف اعتناقو.
نقد التفسَتات كاألقواؿ اليت زخرت هبا كتب التفسَت القديبة أك اؼبعاصرة كاليت يبكن  (ِ

االستناد إليها يف تقرير الشبهة السابقة، حبيث يتبُت أف اغبجة ينبغي أف تكوف 
 رآف الكرمي كللتفسَتات اليت ال تتناقض مع صريح ىذه النصوص.لنصوص الق

تقدمي مبوذج للدراسة القرآنية كالتفسَتية اليت تقـو على صبع آيات القتاؿ يف القرآف  (ّ
الكرمي كاستقراء النصوص التفسَتية اؼبتعلقة هبا، حبيث نتمكن من تقدمي رؤية 

ث نتبلىف الوقوع يف سوء الفهم متناسقة تنبٍت على فهم موافق للقرآف الكرمي، كحبي
الذم يؤدم إىل مسالك فيها قدر كبَت من الشطط كالغلو كاالعتداء أك اعبور 

 اؼبخالف لتعاليم القرآف الكرمي.
من خبلؿ حبثي كاطبلعي القاصر مل أجد من تناكؿ ىذا اؼبوضوع بالدراسة كالبحث  (ْ

ث اليت تناكلت على انفراد، حسب اػبطة اؼبعدة، إال أف ىناؾ صبلة من البحو 
اؼبوضوع بشكل عاـ من خبلؿ حديثها عن اعبهاد يف اإلسبلـ، كؽبذا فإف ىذا 

البحث ييعدُّ تكميبلن ؽبا بإذف ا تعاىل.



 ۳

 :ىداف البحثأ
فهم اآليات القرآنية اؼبتعلقة بتشريع القتاؿ يف ضوء اؼبستفاد من ؾبموعها، كدبعزؿ  (ُ

 عن اقتطاع آية من سياقها.
فسرين كآرائهم يف مقاصد تشريع القتاؿ، كاؼبقارنة بينها، مع نقد دراسة أقواؿ اؼب (ِ

 اؼبخالف منها ؼبقاصد القرآف الكرمي كأصولو اعبامعة.
بياف مدل تقدير القرآف الكرمي لكرامة اإلنساف كغبريتو يف اختيار معتقده بعيدا عن  (ّ

 أم لوف من ألواف اإلكراه.
الًتاث التفسَتم نظرة تقدير كاحًتاـ، كينأل إثراء اؼبكتبة اإلسبلمية ببحث ينظر إىل  (4

عن تقديسو، كيسعى إىل تنقيتو من األقواؿ الشاذة اليت يستند  -يف نفس الوقت  -
 إليها البعض يف الدعوة إىل نسفو بالكلية أك العزكؼ عنو على أقل تقدير.

 ة البحث:أسئل
 ما دالالت مراحل تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي؟      (ُ
 ما مقاصد تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي؟       (ِ
ما مدل توافق اؼبقاصد اؼبذكورة يف كتب التفسَت مع اؼبقاصد اؼبذكورة يف القرآف  (ّ

 الكرمي؟
ما مدل دقة اؼبرتكزات اليت يعتمد عليها يف نقد القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ يف  (ْ

 القرآف الكرمي ىو القضاء على الكفر؟
 البحث: المتبع في منهجال

سأعتمد على اؼبنهج االستقرائي حيث أتتبع ما تضمنتو معظم كتب التفسَت القديبة 
كاؼبعاصرة حوؿ مقاصد تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي، كأتبعو باؼبنهج التحليلي حيث أحلل 

ؿ أقواؽبم، مث اؼبنهج النقدم حيث أقـو بنقد ىذه األقواؿ استنادن إىل معايَت ؿبددة ليتبُت اؼبقبو 
 منها من اؼبردكد.



 ٤

:الدراسات السابقة
بعد البحث كاالطبلع على ما كيتب حوؿ اؼبوضوع، كىقفى الباحث على ؾبموعة من    

 الدراسات السابقة، إال أف أقرهبا لدراستو الدراسات اآلتية:
دراسة الباحث ؿبمد بن ناصر بن عبد الرضبن اعبعواين، بعنواف:   الدراسة األولى:  ـ 
كىو حبث مقدـ لنيل درجة  دراسة مقارنة(، -في اإلسالم أحكامو وتشريعاتو  )القتال

اؼباجستَت يف الفقو اؼبقارف يف اؼبعهد العايل للقضاء باؼبملكة العربية السعودية، تناكؿ فيو 
الباحث ىدؼ اإلسبلـ من القتاؿ، كبُت معٌت كلمة )سبيل ا( كأهنا كردت كثَتا يف القرآف 

كلمة القتاؿ أك اعبهاد يف أكثر من طبسُت موضعنا تقريبا، كذكر أمثلة على الكرمي مقارنة ل
ذلك، مث تطرؽ لبياف مشركعية القتاؿ يف اإلسبلـ كمراحلو مستدالن على ذلك بآيات القتاؿ 
يف القرآف الكرمي، كذكر حكم القتاؿ يف اإلسبلـ كأقسامو كالذين هبب عليهم القتاؿ من 

يف سبيل ا، مث ربدث عن اإلعداد للقتاؿ كأنواعو، كالعبلقة بُت  اؼبسلمُت، كآداب اؼبقاتلُت
اؼبسلمُت كغَتىم يف السلم كاغبرب، كبُت أىداؼ كأنواع القتاؿ يف اإلسبلـ كنتائجو، كأخَتان 

 ذكر أخبلؽ اؼبسلمُت اغبربية. 
 كدراسة اعبعواين تتوافق مع دراسيت يف موضوع القتاؿ، إال أهنا دراسة فقهية، تناكلت

القتاؿ كأحكامو، يف حُت أف دراسيت تفسَتية، تناكلت فيها مقاصد تشريع القتاؿ يف كتب 
التفسَت، كذلك بتتبع بعض أىم كتب التفسَت القديبة كاؼبعاصرة، كىل كاف مقصد تشريع 
القتاؿ ؼبواجهة الكفر؟ كالرد على شبهة انتشار اإلسبلـ بالسيف، كدراستو مل تتناكؿ ىذا 

 اعبانب.
)آيات الجهاد في راسة الباحث كامل سبلمة الدقي، بعنواف: د راسة الثانية:الدـ   

كىو حبث مقدـ لنيل درجة الدكتوراه  دراسة موضوعية تاريخية وبيانية(، -القرآن الكريم 
ـ، حيث كانت دراسة الباحث عن أنواع اعبهاد يف سبيل ُُٕٗيف جامعة القاىرة، عاـ 

اعبهاد يف سبيل ا على أربعة أنواع أساسية ىي: ؾباىدة ا، فتعرض آليات اعبهاد، كجعل 
النفس كالشيطاف، كاعبهاد بالنفس كاؼباؿ، كقد تعرض يف دراستو للدراسات التارىبية 
كالركايات الصحيحة اليت كردت يف ترتيب سور القرآف الكرمي، مث ذكر اآليات اليت تتعلق 

 انية.باعبهاد كتناكؽبا بدراسة موضوعية كتارىبية كبي



 ٥

كدراسة كامل سبلمة الدقي كإف كاف فيها موافقة لدراسيت يف آيات القتاؿ، إال أف ذلك  
كاف من الباحث بشكل عاـ، على خبلؼ دراسيت فإهنا خاصة بكتب التفسَت، باإلضافة 
إىل أهنا تيعٌت باؼبقاصد كالنقد من خبلؿ السياؽ القرآين العاـ كسياؽ آيات القتاؿ، كغَتىا، 

 تتناكؿ ىذا اعبانب. كدراستو مل
)القتل دراسة الباحثة سلول علي صبلح أبو جحجوح، بعنواف:  الدراسة الثالثة: ـ 

كىو حبث مقدـ الستكماؿ متطلبات  دراسة موضوعية(، -في ضوء القرآن الكريم 
اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف التفسَت كعلـو القرآف، يف اعبامعة اإلسبلمية بغزة، عاـ 

لت فيها الباحثة تعريف القتل ككسائلو كأنواعو كحكمو يف ضوء القرآف الكرمي، ـ، تناك ََِٗ
مث ذكرت أسباب جريبة القتل كطرؽ عبلجها يف ضوء القرآف، مث أكردت الوسائل اليت تؤدم 
إىل الوقاية من جريبة القتل، كأخَتا ذكرت مباذج على القتل بُت القرآف الكرمي يف األمم 

 صلى ا عليو كسلم، كعهد الصحابة الكراـ، كبُت كاقعنا اؼبعاصر. السابقة كيف عهد النيب
كدراسة سلول أبو جحجوح ـبتصة دبوضوع القتل، يف حُت أف دراسيت اىتمت دبوضوع 
القتاؿ كمقاصد تشريعو يف كتب التفسَت، مع ربليلها، ىذا باإلضافة إىل التعرض لشبهة 

 انتشار اإلسبلـ بالسيف كتفنيدىا.
)أحكام القتال في سورة دراسة الباحث ضركؼ فريد، بعنواف:  الرابعة: ـ  الدراسة

كىي رسالة مقدمة لنيل  التوبة بين الرواية والدراية وحكم االستعانة بغير المسلمين(،
درجة اؼباجستَت يف التفسَت كعلـو القرآف، يف كلية العلـو اإلسبلمية جبامعة اؼبدينة العاؼبية يف 

ـ، تناكؿ فيها الباحث أحكاـ القتاؿ يف ضوء آيات سورة التوبة، َُُِدكلة ماليزيا، عاـ 
لبسملة كسورة التوبة، كذلك بدراسة ربليلية لسورة التوبة، حيث قاـ بتعريفها، مث تطرؽ ل

كتوقيت نزكؽبا مع بيانو لسبب نزكؽبا، كبعد ذلك ذكر داللة القتاؿ كالعهد من سورة التوبة، 
فأشار إىل أحكاـ القتاؿ كحكمو، كإىل أخبلؽ القتاؿ من خبلؿ حرمة االعتداء على اغبياة 

يات النفَت من سورة كالغدر كاػبيانة، مث ذكر فقو اؼبرحلة كمىت ييقاتل يف سبيل ا؟، كذكر آ
التوبة )اعبهاد بأنواعو(، مث ربدث عن الناسخ كاؼبنسوخ من السورة، كأخَتا عن القتاؿ يف 
اإلسبلـ، فتحدث عن الوفاء بالعهد كأحكاـ قتاؿ أىل الكتاب كالنفاؽ، كرد على بعض 

 الشبهات، كربدث عن حكم االستعانة بغَت اؼبسلمُت يف القتاؿ.



 ٦

فق مع دراسيت من خبلؿ اغبديث عن آيات القتاؿ، إال أف كدراسة ضركؼ فريد تتوا
دراستو كانت ـبتصة بآيات سورة التوبة، مع إطالتو يف اؼبقدمة اليت اشتملت على تعريف 
التفسَت باؼبأثور كبالرأم، كذكره لؤلمثلة كالشواىد عليهما، كالتفسَت اؼبوضوعي كالعلـو اليت 

االستعانة بغَت اؼبسلمُت يف القتاؿ، كما أنو مل يهتم وبتاج إليها اؼبفسر، كالًتكيز على حكم 
بالنقل لكبلـ اؼبفسرين آليات سورة التوبة بشكل كاسع، فكاف حبثو حبثنا فقهينا أكثر من كونو 
تفسَتينا، يف حُت أف دراسيت تتعلق دبقاصد تشريع القتاؿ يف كتب التفسَت، كذلك باستقراء 

، مث نظرت يف كبلـ اؼبفسرين اؼبتقدمُت كاؼبعاصرين، آيات القتاؿ الصروبة يف القرآف الكرمي
كتوجيههم لآليات بأهنا ؼبواجهة الكفر أك لرد العدكاف بالتحليل كالنقد، كدراستو مل تتناكؿ 

 ىذا اعبانب.



 ۷

 :خطة البحث
 المقدمة: وبينت فيها ما يأتي:

 ػ   أنبية اؼبوضوع.
 ػ   أسباب اختيار اؼبوضوع.

 ػ   أىداؼ البحث.
 أسئلة البحث. ػ  

 ػ اؼبنهج اؼبتبع يف البحث.
 ػ الدراسات السابقة. 

 التمهيد: مفهوم مقاصد القتال في القرآن الكريم ومراحل تشريعو 
 وفيو مبحثان:

 مقاصد القتاؿ.مفهـو اؼببحث األكؿ: 
 اؼببحث الثاين: مراحل تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي.

 تب التفسير مقاصد تشريع القتال في كالفصل األول: 
 وفيو مبحثان:

 مقاصد تشريع القتاؿ يف تفاسَت اؼبتقدمُت.اؼببحث األكؿ: 
 وفيو مطلبان:

 اؼبطلب األكؿ: تشريع القتاؿ ؼبواجهة الكفر.
 اؼبطلب الثاين: تشريع القتاؿ ؼبواجهة العدكاف.

 مقاصد تشريع القتاؿ يف تفاسَت اؼبعاصرين.اؼببحث الثاين: 
 وفيو مطلبان:

موقف اؼبعاصرين من القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة اؼبطلب األكؿ: 
 الكفر.

اؼبطلب الثاين: موقف اؼبعاصرين من القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة 
 العدكاف.



 ۸

 نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر الفصل الثاني: 
 وفيو أربعة مباحث:

نقد مضموف األدلة القرآنية اليت يستند إليها القائلوف بأف مقصد تشريع اؼببحث األكؿ: 
 القتاؿ ىو مواجهة الكفر.

نقد القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر يف ضوء سياؽ اؼببحث الثاين: 
 آيات القتاؿ.

اؼببحث الثالث: نقد القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر يف ضوء 
 القرآين العاـ.السياؽ 

اؼببحث الرابع: نقد القوؿ بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر يف ضوء السياؽ 
 التارىبي للمسلمُت.

 :الخاتمة
 وتتضمن ما يأتي:

 النتائج.
 التوصيات.

.اؼبراجع



ُ

التمهيد
القرآن الكريم ومراحل تشريعومفهوم مقاصد القتال في 

من اؼبعلـو أنو قبل اػبوض يف علم من العلـو يتعُت على طالب العلم أك الباحث أف 
يف  (ُ)األسنوميتصور ىذا العلم، كخَت طريق للتصور ىو معرفة تعريف ىذا العلم، يقوؿ 

ر ذلك مقدمة كتابو التمهيد: "اعلم أنو ال يبكن اػبوض يف علم من العلـو إال بعد تصو 
 .(ِ)العلم، كالتصور مستفاد من التعريفات"

 كمن ىنا سأبدأ يف بياف مفهـو مقاصد القتاؿ، مث بياف مراحل تشريعو يف القرآف
 الكرمي.

األسنوم: عبد الرحيم بن اغبسن بن علي اإلسنوم الشافعٌي، أبو ؿبمد، صباؿ الدين: فقيو أصويل، من علماء  (ُ)
غَتىا، خ( فقو، ك  -ىػ، من كتبو )اؼببهمات على الركضة  ُِٕىػ  كقدـ القاىرة سنة  َْٕالعربية. كلد باسنا، سنة 

، ػبَت الدين بن ؿبمود بن ؿبمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )اؼبتوىف: األعالم: الزركلي ىػ، ِٕٕتويف سنة 
(، كابن حجر : ّْْ/ِـ (، ) ََِِأيار /مايو  -ىػ( ، )دار العلم للمبليُت، الطبعة: اػبامسة عشر  ُّٔٗ

أضبد بن حجر العسقبلين )اؼبتوىف: ، أبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 ُِّٗحيدر اباد/اؽبند، الطبعة: الثانية،  -ىػ(، ت: ؿبمد عبد اؼبعيد ضاف، ) ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية  ِٖٓ
 (.ُْٕ/ّـ(، )ُِٕٗىػ /

، عبد الرحيم بن اغبسن بن علي اإلسنوم الشافعٌي، أبو التمهيد في تخريج الفروع على األصول( األسنوم: ِ)
 ََُْ، بَتكت، ط. األكىل –ىػ(، ت: د. ؿبمد حسن ىيتو، )مؤسسة الرسالة  ِٕٕؿبمد، صباؿ الدين )اؼبتوىف: 

 (.ٗىػ، ص )



ِ

 المبحث األول
 مفهوم مقاصد القتال

من كلمتُت، أحدنبا مضاؼ كىي كلمة  أنو مركب قبد ((مقاصد القتاؿ)) يفبالنظر 
ة على معرفة ني)مقاصد(، كالثانية مضاؼ إليو كىي كلمة )القتاؿ(، كلكوف معرفة اؼبركب مب

 .لغة كاصطبلحان ككلمة )القتاؿ( )مقاصد( كلمة البد من تعريف   كاف ،أجزائو

ة:أوال: مفهوم المقاصد لغ
د(، قصدت الشيء كلو كإليو، من  -ص  -اؼبقاصد أصلها من الفعل الثبلثي )ؽ 

يقصد قصدا، كاسم  -بفتح الصاد  -باب ضرب، طلبتو بعينو، كإليو قصدم كمقصدم 
، كىو على كزف )مىفًعل( كىذا الوزف يستعمل حقيقة(ُ) معُتاؼبكاف بكسرىا، كبو مقصد 

 اؼبكاف إما يف اؼبصدر كىو القصد، أك يفلفظ )اؼبقًصد( يف الزماف كاؼبكاف كاؼبصدر، فيكوف 
 .(ِ) القصدأك يف زماف  ،اؼبقصود فيو

 (ْ):عن ابن جٍت (ّ)منظوركفبا جاء يف التعريف اللغوم لكلمة )مقاصد( ما نقلو ابن 
، ء]ؽ ص د[ كمواقعها يف كبلـ العرب االعتزاـ كالتوجو كالنهود كالنهوض كبو الشي "أصل

ىذا أصلو يف اغبقيقة كإف كاف ىبيىص يف بعض اؼبواضع  ،على اعتداؿ كاف ذلك أك جور
بقصد االستقامة دكف اؼبيل، أال ترل أنك تقصد اعبور تارة كما تقصد العدؿ أخرل؟ 

، أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي، )اؼبكتبة العلمية، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي: ُ)
 (.َْٓ/ِبَتكت، لبناف( )

، د. عمر بن صاٌف بن عمر )دار النفائس، عند اإلمام العز بن عبد السالممقاصد الشريعة ( عمر صاٌف: ِ)
 (.ْٖىػ(، )ص ُِّْ -األردف، ط. األكىل 

( ابن منظور: ؿبمد بن مكـر بن علي، أبو الفضل، صباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعي ّ)
للغوم اغبجة، لو العديد من ـ(، صاحب )لساف العرب(: اإلماـ ا ُُُّ - ُِِّىػ =  ُُٕ-َّٔاإلفريقي،)

 (.َُٖ/ٕ، )األعالماؼبؤلفات أشهرىا لساف العرب، الزركلي: 
( ابن جٍت: عثماف بن جٍت اؼبوصلي، أبو الفتح: من أئمة األدب كالنحو، كلو شعر. كلد باؼبوصل كتويف ببغداد، ْ)

تصانيفو رسالة يف " من نسب إىل  عاما. ككاف أبوه فبلوكا ركميا لسليماف بن فهد األزدم اؼبوصلي. من ٓٔعن كبو 
 (.َِْ/ْ، )األعالمخ " ك " شرح ديواف اؼبتنيب كغَتىا كثَت، الزركلي:  -أمو من الشعراء 



 

 ّ 

 

فاالعتزاـ كالتوجو شامل ؽبما صبيعا. كالقصد: الكسر يف أم كجو كاف، تقوؿ: قصدت العود 
 .(ُ) كتػىقىصد"كقىصىدتيو فانقىصىدى  قصدا كسرتو، كقيل: ىو الكسر بالنصف قىصىدتيو أىقًصده

قصد يف معيشتو كاقتصد. كقصد يف األمر إذا مل  :"كمن اجملاز (ِ) الزـبشرم:كقاؿ 
كىو على القصد، كعلى قصد  ،هباكز فيو اغبد كرضي بالتوسط ألنو يف ذلك يقصد األسد

ة، كسَت . كلو طريق قصد كقاصدة، خبلؼ قوؽبم: طريق جور كجائر السبيل إذا كاف راشدان 
كسهم  ،كعليك دبا ىو أقسط كأقصد ،كلياؿ قواصد: ىينة السَت، يننا ليلة قاصدبقاصد. ك 

 .(ّ)قاصد كسهاـ قواصد: مستوية كبو الرمية"
 يف اللغة، كقد جاء لكلمة )مقاصد( عدة معافو كذلك بناءن على ما كرد يف استعماالهتا

 منها:
سورة ] ﴾كىعىلىى اللًَّو قىٍصدي السًَّبيلً ﴿ :تعاىلاستقامة الطريق، كما يف قولو   (ُ

أم: على ا تبيُت الطريق اؼبستقيم كالدعاء إليو باغبجج كالرباىُت  ،[ٗ: النحل

 ،كطريق قاصد: سهل مستقيم ،جائر، أم: كمنها طريق غَت قاصد الواضحة، كمنها

ا  لىٍو كىافى عىرىضنا قىرًيبنا﴿كيف التنزيل العزيز:  ،سهل قريب :كسفر قاصد كىسىفىرنا قىاًصدن

تػَّبػىعيوؾى   .(ْ)[ِْ: التوبةسورة ] ﴾الى

                                                
ىػ(،  ُُْْ -، ؿبمد بن مكـر بن علي، )دار صادر، بَتكت، لبناف، ط. الثالثة لسان العرب( ابن منظور: ُ)
(ّ/ّٓٓ.) 
بن ؿبمد، العبلمة، كبَت اؼبعتزلة، أبو القاسم ؿبمود بن عمر بن ؿبمد،  ( الزـبشرم: أبو القاسم ؿبمود بن عمرِ)

الزـبشرم، اػبوارزمي، النحوم، صاحب )الكشاؼ(، ك )اؼبفضل(، رحل كظبع ببغداد من: نصر بن البطر، كغَته، 
 (.ُُٓ/َِ، ط الرسالة )سير أعالم النبالءينظر، الذىيب: 

ؿبمود بن عمرك بن أضبد، ت: ؿبمد باسل عيوف السود، )دار الكتب ، أبو القاسم أساس البالغة( الزـبشرم: ّ)
 (.ُٖ/َِىػ(، ) ُُْٗ –العلمية، بَتكت، لبناف، ط. األكىل 

، ؿبمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، صباؿ الدين ابن منظور األنصارم لسان العربابن منظور: ينظر:  (ْ)
( ّّٓ/ّىػ، ) ُُْْ -بَتكت، الطبعة: الثالثة  –ىػ( الناشر: دار صادر  ُُٕالركيفعى اإلفريقى )اؼبتوىف: 

   ىػ(  َِٓ، اغبسُت بن ؿبمد )اؼبتوىف: المفردات في غريب القرآنبتصرؼ يسَت، كينظر: الراغب األصفهاين: 
(، كينظر: الزجاج: ِٕٔىػ، )ص ُُِْ -دمشق، الطبعة: األكىل  -ت: صفواف عدناف الداكدم، دار القلم 



 

 ْ 

 

االعتماد كاألـ كطلب الشيء كإتيانو، فقد جاء من حديث اؼبسور بن  (ِ
حىت خرج إىل  ، كفيو )فقصدت لعثماف(ِ)األسودكعبدالرضبن بن  (ُ)ـبرمة

: "أم: أنو جعل غاية القصد خركج (ْ)حجر، قاؿ اغبافظ ابن (ّ)الصبلة(

                                                                                                                                     
ىػ( ت. عبد اعبليل عبده شليب، عامل الكتب  ُُّ، إبراىيم بن السرم بن سهل ) اؼبتوىف: معاني القرآن وإعرابو

 (.ُِٗ/ّىػ، ) َُْٖ -بَتكت، الطبعة: األكىل  -
، مشس سير أعالم النبالءمة بن نوفل بن أىيب الزىرم، لو: صحبة، كركاية، ينظر، الذىيب: ( اؼبسور بن ـبر ُ)

ىػ( اقق: ؾبموعة من اققُت  ْٖٕالدين أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قايباز الذىيب )اؼبتوىف: 
 (. ُّٗػ  َّٗ/ّـ(، ) ُٖٓٗىػ / َُْٓبإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، )مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 

عبد الرضبن بن األسود القرشي الزىرم، كىو ابن خاؿ النيب صلى ا عليو كسلم كابن عم عبد ا بن األرقم. ( ِ)
، اؼبؤلف: ُأسد الغابة في معرفة الصحابةأدرؾ النيب صلى ا عليو كسلم كال تصح لو رؤية، كال صحبة، ابن األثَت: 

الكـر ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اعبزرم، عز الدين ابن األثَت  أبو اغبسن علي بن أيب
عادؿ أضبد عبد اؼبوجود، )دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل،  -ىػ(، اقق: علي ؿبمد معوض  َّٔ)اؼبتوىف: 

 .(ِّْ/ّـ(، ) ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓسنة النشر: 
امع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم اعب: أخرجو البخاري في صحيحو( ّ)

كسننو كأيامو = صحيح البخارم، ؿبمد بن إظباعيل أبو عبد ا البخارم اعبعفي، اقق: ؿبمد زىَت بن ناصر 
  ىػ(، ُِِْىل، الناصر، )دار طوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ؿبمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األك 

كتاب أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم، باب مناقب عثماف بن عفاف أيب عمرك القرشي رضي ا عنو، 
 (.ُْ/ٓ(، )ّٔٗٔبرقم)

ـ( أضبد بن علي بن ؿبمد الكناين العسقبلين، أبو  ُْْٗ - ُِّٕىػ =  ِٖٓ - ّٕٕابن حىجىر )( ْ)
أصلو من عسقبلف )بفلسطُت( كمولده ككفاتو بالقاىرة. كلع باألدب الفضل، شهاب الدين، من أئمة العلم كالتاريخ. 

كالشعر مث أقبل على اغبديث، كرحل إىل اليمن كاغبجاز كغَتنبا لسماع الشيوخ، انتشرت مصنفاتو يف حياتو كهتادهتا 
ط(، ك )لساف اؼبيزاف  -ة اؼبلوؾ ككتبها األكابر(، أما تصانيفو فكثَتة جليلة، منها )الدرر الكامنة يف أعياف اؼبئة الثامن

 .(ُٖٕ/ُ، )األعالمط( كغَتىا، الزركلي:  -



 

 ٓ 

 

قوؽبم: تقصدت كمنو ، (ُ)عثماف...فإهنا تشعر بأنو قصد إليو مث انتظره حىت خرج"
 .(ِ)أم: سريع االنكسار الرماح دبعٌت تكسرت، كرمح قصد،

 خت حت جت يب ىب﴿ :يف قولو تعاىل: كما التوسط كاالعتداؿ (ّ

توسط فيو،  أم: ،[ُٗ]سورة لقماف: ﴾يث ىث مث جث يت ىتمت

  .(ّ) كالقصد ما بُت اإلسراع كالبطء

أم: منهم قـو مل يكونوا  ،[ٔٔ]سورة اؼبائدة:﴾ ڦڄ ڦ ڦ﴿ :قولو تعاىلك 
من اؼبؤذين اؼبستهزئُت، كاالقتصاد: االعتداؿ يف العمل، كىو من القصد، كالقصد إتياف 

 .(ْ) الشيء، تقوؿ: قصدتو، كقصدت لو، كقصدت إليو
 
 
 

  

                                                
 - اؼبعرفة دار، ت: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، علي بن أضبد، البخاري صحيح شرحفتح الباري ابن حجر، ( ُ)

 (.ٔٓ/ٕىػ، ) ُّٕٗ بَتكت،
عيوف السود، )دار الكتب  ، أبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد، ت: ؿبمد باسلأساس البالغة( الزـبشرم: ِ)

المفردات كينظر: الراغب األصفهاين: (، ُٖ/ِ(، )ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗلبناف، ط: األكىل،  –العلمية، بَتكت 
 .(ِٕٔ)ص ،في غريب القرآن

= تفسَت القرطيب، أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم  الجامع ألحكام القرآن( القرطيب: ّ)
 –ىػ(، ت: أضبد الربدكين كإبراىيم أطفيش، )دار الكتب اؼبصرية  ُٕٔمشس الدين القرطيب )اؼبتوىف: اػبزرجي 

المفردات في غريب كينظر: الراغب األصفهاين: (، ُٕ/ُْـ( ) ُْٔٗ -ىػ  ُّْٖالقاىرة، ط: الثانية، 
 .(ِٕٔ، )صالقرآن

، ؿبمد بن يوسف بن المحيط في التفسيرالبحر (، كينظر: أبو حياف: ٖٖ/ٔ، )المصدر السابق( القرطيب: ْ)
ىػ،  َُِْىػ(، ت: صدقي ؿبمد صبيل، دار الفكر ػ بَتكت، ط: الثانية،  ْٕٓعلي األندلسي )اؼبتوىف: 

(ْ/َِّ) 



 

 ٔ 

 

 :مفهوم المقاصد اصطالحاً  ثانيا:
حيث  ،بعض العلماء اؼبتقدمُت فقد أشار إليو االصطبلح،أما مفهـو اؼبقاصد يف 

"أما اؼبصلحة فهي عبارة يف األصل عن جلب منفعة كدفع  (ُ):يقوؿ أبو حامد الغزايل
كصبلح اػبلق يف مضرة، كلسنا نعٍت بو ذلك، فإف جلب اؼبنفعة كدفع اؼبضرة مقاصد اػبلق، 

 .(ِ)ربصيل مقاصدىم، لكنا نعٍت باؼبصلحة اافظة على مقصود الشرع"
يف معرض حديثو عن سبب تأليفو لكتابو قواعد  (ّ):كيقوؿ العز بن عبد السبلـ

األحكاـ يف مصاٌف األناـ، حيث أشار إىل جزء من معٌت اؼبقاصد، كذلك بقولو "فصل يف 
بياف مقاصد ىذا الكتاب: الغرض بوضع ىذا الكتاب بياف مصاٌف الطاعات كاؼبعامبلت 

يسعى العباد يف فات ليسعى العباد يف كسبها، كبياف مقاصد اؼبخالفات لر كسائر التص
 .(ْ)درئها"

                                                
ـ( ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد الغىزىايل الطوسي، أبو حامد،  ُُُُ - َُٖٓىػ =  َٓٓ - َْٓالغىزايل: ) (ُ)

لو كبو مئىت مصنف. مولده ككفاتو يف الطابراف )قصبة طوس، خبراساف( رحل حجة اإلسبلـ: فيلسوؼ، متصوؼ، 
إىل نيسابور مث إىل بغداد فاغبجاز فببلد الشاـ فمصر، كعاد إىل بلدتو. نسبتو إىل صناعة الغزؿ )عند من يقولو إىل 

 .(ِِ/ٕ، )ماألعالغىزىالة )من قرل طوس(، من كتبو )إحياء علـو الدين كغَته من اؼبؤلفات، الزركلي: 
، أبو حامد ؿبمد عبد السبلـ عبد الشايف، )دار الكتب العلمية، ط. المستصفى من علم األصول( الغزايل: ِ)

 (.ُْٕىػ(، )ص ُُّْ -األكىل 
ىػ(، عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اغبسن السلمي الدمشقٌي،  َٔٔ - ٕٕٓابن عبدالسَّبلـ، ) (ّ)    

عز الدين اؼبلقب بسلطاف العلماء: فقيو شافعٌي، كلد كنشأ يف دمشق، كتويف بالقاىرة. من كتبو " التفسَت الكبَت " ك 
ك. ككاف من أمثاؿ مصر: " ما أنت إال من العواـ كلو كنت ابن " اإلؼباـ يف أدلة االحكاـ " كقواعد الشريعة كغَت ذل

 (. ُِ/ْ، )األعالمعبد السَّبلـ، الزركلي: 
، أبو ؿبمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن قواعد األحكام في مصالح األنامالعز بن عبد السبلـ:  (ْ)

ىػ(، راجعو كعلق عليو: طو عبد  َٔٔ)اؼبتوىف:  أيب القاسم بن اغبسن السلمي الدمشقي، اؼبلقب بسلطاف العلماء
بَتكت، كدار أـ  -القاىرة، )كصورهتا دكر عدة مثل: دار الكتب العلمية  -الرؤكؼ سعد، )مكتبة الكليات األزىرية 

 (.َُ/ُـ(، ) ُُٗٗ -ىػ  ُُْْالقاىرة(، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  -القرل 



 

 ٕ 

 

"اؼبقصود من شرع اغبكم إما جلب مصلحة، أك دفع مضرة، أك  (ُ):كيقوؿ اآلمدم
ؾبموع األمرين بالنسبة إىل العبد لتعايل الرب تعاىل عن الضرر كاالنتفاع، كردبا كاف ذلك 

 .(ِ)مقصودا للعبد ألنو مبلئم لو، كموافق لنفسو"
حيث عرفها بأهنا "اؼبعاين كاغبكم اؼبلحوظة للشارع تعريف ؽبا  (ّ)عاشوركللطاىر بن 

يف صبيع أحواؿ التشريع أك معظمها حبيث ال زبتص مبلحظتها بالكوف يف نوع خاص من 
 .(ْ)أحكاـ الشريعة"

كاليت تسعى النفوس  لذاهتا،كقاؿ أيضا: "اؼبقاصد ىي األعماؿ كالتصرفات اؼبقصودة 
 .(ٓ) عي إليها امتثاال"أك ربمل على الس شىت،إىل ربصيلها دبساع 

بأهنا "اؼبعاين كاغبكم ككبوىا اليت راعاىا الشارع يف  ؿبمد سعد اليويب الدكتور هاكعرف
 .(ٔ)التشريع عموما كخصوصا، من أجل ربقيق مصاٌف العباد"

كبالنظر إىل ىذا التعريف األخَت قبد أنو خبلصة للتعريفات السابقة ؼبفهـو اؼبقاصد يف 
 .أمشلها كأدؽبا على اؼبعٌت ، حيث إنواالصطبلح

                                                
( علي بن أيب علي بن ؿبمد بن سامل الثعليب سيف الدين اآلمدم، شيخ اؼبتكلمُت يف زمانو، كمصنف األحكاـ، ُ)

كلد بآمد بعد، اػبمسُت كطبس مائة، من تصانيفو اؼبشهورة اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، كإنكار األفكار، كغَت 
يف يف صفر سنة إحدل كثبلثُت كست مائة، كدفن ذلك، قدـ دمشق يف اثنتُت كشبانُت كطبس مائة، كأقاـ هبا مدة تو 

 ْٕٕ، أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي )اؼبتوىف: طبقات الشافعيينبًتبتو بقاسيوف. ينظر: ابن كثَت: 
 ُّٗٗ -ىػ  ُُّْىػ(، ت: د أضبد عمر ىاشم، د ؿبمد زينهم ؿبمد عزب، )مكتبة الثقافة الدينية تاريخ النشر: 

 (.ّْٖ - ّّٖـ(، )ص: 
، علي بن ؿبمد، عبد الرزاؽ عفيفي، )دار الصميعي، الرياض، اؼبملكة اإلحكام في أصول األحكام( اآلمدم: ِ)

 (.ّّٗ/ِىػ(، ) ُِْْ -العربية السعودية، ط. األكىل 
ـ( ؿبمد الطاىر بن ؿبمد الشاذيل بن عبد القادر بن  ُٖٖٔ - َََىػ =  ُِْٖ - َََ( ابن عاشيور )ّ)

( فنقابة ُِٕٕىػ مث الفتيا )سنة  ُِٕٔاشور: نقيب أشراؼ تونس ككبَت علمائها، كيل قضاءىا سنة ؿبمد بن ع
 (.ُّٕ/ٔ، )األعالمط( كغَتىا، الزركلي:  -األشراؼ. كتويف بتونس. لو كتب، منها )شفاء القلب اعبريح 

د اغببيب ابن اػبوجة، ط. ، ؿبمد الطاىر بن عاشور، ت: الشيخ ؿبممقاصد الشريعة اإلسالمية( ابن عاشور: ْ)
 (.ُٓٔ/ّىػ، ) ُِْٓكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر، 

 (.َِْ/ّ، )المصدر السابق( ابن عاشور: ٓ)
، ؿبمد سعد اليويب، دار ابن اعبوزم، اؼبملكة مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية( اليويب: ٔ)

 (.ّٖىػ، )ص ُِْٗالعربية السعودية، ط. األكىل، 



 

 ٖ 

 

كيبلحظ فبا سبق االرتباط الواضح بُت اؼبعٌت اللغوم كاالصطبلحي للمقاصد، فالتوجو 
كالقصد يكوف ؽبدؼ كغاية معينة يريدىا الشخص القاصد، كىذا ال يتأتى إال باالستقامة 

ك دفع على طريق ىذا اؽبدؼ، كإال بالتوسط كاالعتداؿ يف طلبو، رغبة يف ربصيل منفعة أ
 مضرة.

  



 

 ٗ 

 

 :مفهوم القتال لغة ثالثا:
القتاؿ مصدر من الفعل )قػىتىلى(: كالقاؼ كالتاء كالبلـ أصل صحيح يدؿ على إذالؿ 

كالقتلة: اؼبرة  ،ييقاؿ قتلو ًقتلة سوء ،كالًقتلة: اغباؿ يقتل عليها ،كإماتة، يقاؿ: قتلو قتبلن 
كمن ذلك: قتلت الشيء  ،و ذلككمقاتل اإلنساف: اؼبواضع اليت إذا أصيبت قتل ،الواحدة

 .(ُ)[ُٕٓ]سورة النساء: ﴾گ گ گ ﴿ :قاؿ ا سبحانو ،أك علمان  خربان 
القتل: معركؼ، قتلو يقتلو قتبل كتقتاال، كقتلو إذا أماتو بضرب أك "قاؿ ابن منظور: 

 .(ِ)"حجر أك سم أك علة
"أصل القتل:  :الراغب األصفهاين بقولوكفبا جاء يف التعريف بكلمة )القتاؿ( ما ذكره 

إزالة الركح عن اعبسد كاؼبوت، لكن إذا اعترب بفعل اؼبتويل لذلك يقاؿ: قتل، كإذا اعترب 
، [ُْْ]سورة آؿ عمراف: ﴾ ڇ ڇ ڇ چ ﴿ :بفوت اغبياة يقاؿ: موت، قاؿ تعاىل

 ﴾گ گ ک ک﴿ ،[ُٕ]سورة األنفاؿ: ﴾ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱكقولو ﴿

لفظ دعاء  ،[َُالذاريات: ]سورة ﴾ٺ ٺكقيل قولو ﴿ ،[ُٕ]سورة عبس:

قيل  ،[ْٓ]سورة البقرة: ﴾ڱ ڱ عليهم، كىو من ا تعاىل: إهباد ذلك، كقولو ﴿
معناه: ليقتل بعضكم بعضا، كقيل: عٍت بقتل النفس إماطة الشهوات، كعنو استعَت على 

كاؼبقاتلة: ...قتلت اػبمر باؼباء: إذا مزجتو، كقتلت فبلنا، كقػىتَّلتيو إذا: ذللتو،  :سبيل اؼببالغة

 .(ّ)"[ُّٗ]سورة البقرة: ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ: ﴿تعاىل قاؿ ،ااربة كربرم القتل
  

                                                
 (.ٕٓ-ٔٓ/ٓىػ، ) ُّٗٗ، أضبد بن فارس القزكيٍت الرازم، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة( ينظر: القزكيٍت: ُ)
 (.ْٕٓ/ُُ، )لسان العرب( ابن منظور: ِ)
 (.ٔٓٔ-ٓٓٔ، )صالمفردات في غريب القرآن( ينظر: الراغب األصفهاين: ّ)



 

 َُ 

 

كما يف   األعداء،الدعاء باللعن كاػبركج من رضبة ا على  أيضا:كمن معانيها اللغوية 
يف اغبديث الذم ركاه عمر بن ك  ،[ُٕ]سورة عبس: ﴾گ گ ک ک﴿ :قولو تعاىل

قاتل اهلل اليهود، حرمت » :قاؿ صلى ا عليو كسلم أف النيب ،رضي ا عنو (ُ)اػبطاب
 .(ِ) «فباعوىاعليهم الشحوم، فجملوىا 

 
 
 
 
 
 

  

                                                
عمر بن اػبطٌاب بن نفيل القرشي العدكم رضي اللَّو عنو: ابن عبد العٌزل بن رياح، بالتحتانية، ابن عبد اللَّو بن  (ُ)

قرط بن رزاح، ابن عدٌم بن كعب بن لؤٌم بن غالب القرشي العدكم. أبو حفص أمَت اؼبؤمنُت، كاف عند اؼببعث 
اإلصابة في ؼبسلمُت، كفرجا ؽبم من الضيق، ابن حجر: شديدا على اؼبسلمُت، مث أسلم، فكاف إسبلمو فتحا على ا

ىػ(، ت: عادؿ  ِٖٓ، أبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر العسقبلين )اؼبتوىف: تمييز الصحابة
 (.ْْٖ/ْىػ ) ُُْٓ -بَتكت، ط. األكىل  –أضبد عبد اؼبوجود كعلى ؿبمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

(، ِِِّ: كتاب البيوع باب ال يذاب شحم اؼبيتة كال يباع كدكو، برقم )خاري في صحيحوأخرجو الب( ِ)
(ّ/ِٖ.) 



 

 ُُ 

 

 اصطالحا:مفهوم القتال  رابعا:
حيث قاؿ أبو  ذلك،كىذا بياف  ألفاظ،جاء كبلـ العلماء يف بياف مفهـو القتاؿ بعدة 

 .(ِ)القتل" القتاؿ ىو: الصد عن الشيء دبا يؤدم إىل" (ُ) العريب:بكر بن 
 .(ْ)"القتاؿ ىو اؼبدافعة بيد كانت أك بآلة" (ّ):كقاؿ ابن األثَت
 .(ٔ)"القتل: ىو فعل وبصل بو زىوؽ الركح" (ٓ):كقاؿ اعبرجاين

كاالتصاؿ بُت اؼبعٌت اللغوم كاالصبلحي كاضح، حيث إنو يف كبل اؼبعنيُت يدؿ على 
 إزىاؽ الركح مع قصد كتوجو لذلك.  

                                                
ؿبمد بن عبد ا بن ؿبمد بن عبد ا بن أضبد اإلماـ أبو بكر بن العريٌب اؼبعافرٌم األندلسٌي اإلشبيلي،  (ُ)

ليلة اػبميس لثماف بقُت من شعباف سنة  اغبافظ. ختاـ علماء األندلس، كآخر أئمتها كحفاظها، أحد األعبلـ، كلد
« اؼبسالك يف شرح موطٌأ مالك»ككتاب « أحكاـ القرآف»شباف كستُت كأربعمائة، كتصانيفو كثَتة حسنة مفيدة منها: 

يف عشرين سنة، شبانُت ألف كرقة، « أنوار الفجر يف تفسَت القرآف»كقاؿ يف كتابو القبس إنو ألف كتابو اؼبسمى 
، ؿبمد بن علي بن أضبد، مشس الدين الداككدم اؼبالكي طبقات المفسرينلناس ، الداكدم : كتفرقت بأيدم ا

بَتكت، راجع النسخة كضبط أعبلمها: عبنة من العلماء بإشراؼ  –ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية  ْٓٗ)اؼبتوىف: 
 .(ُُٕ - ُٕٔ/ِالناشر )

ا، ت: ؿبمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ، أبو بكر ؿبمد بن عبد أحكام القران( ابن العريب: ِ)
 (.ِْٖ/ِىػ، ) ُِْْبَتكت، لبناف، ط. الثالثة، 

ـ( اؼببارؾ بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد ابن عىٍبد الكىرمي  َُُِ - َُُٓىػ =  َٔٔ - ْْٓ( ابن األىًثَت: )ّ)
. كلد كنشأ يف جزيرة ابن عمر. كانتقل إىل الشيبايٌن اعبزرم، أبو السعادات، ؾبد الدين: ادث اللغوم األصويل

ط " يف غريب اغبديث، كالشايف يف شرح مسند الشافعٌي كغَتىا، الزركلي:  -اؼبوصل، من كتبو " النهاية 
 (.ِِٕ/ٓ،)األعالم

، ؾبد الدين أبو السعادات اؼببارؾ بن ؿبمد بن ؿبمد الشيباين الشافي في شرح مسند الشافعي( ابن األثَت: ْ)
رم، ت: أضبد بن سليماف/أيب سبيم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، ط. اعبز 

 (.َْٓ/ُىػ، ) ُِْٔ -األكىل 
اعبرجاين: اإلماـ أبو اغبسن علي بن أضبد بن عبد العزيز اعبرجاين راكم الصحيح عن الفربرم كظبع اغبديث من  (ٓ)

، سير أعالم النبالءىػ، ينظر: الذىيب:  ٔٔاغباكم كغَته، تويف يف صفر سنة  طائفة من أىل العلم كأخذ عنو
(ُٔ/ِْٕ.) 
، علي بن ؿبمد بن علي، ت: لفيف من العلماء، دار الكتب العلمية، بَتكت، كتاب التعريفات( اعبرجاين: ٔ)

 (.ُِٕىػ، )ص َُّْلبناف، ط. األكىل سنة 



 

 ُِ 

 

تعريف مقاصد القتاؿ باعتبار  اكالقتاؿ باعتبار إفرادنبا، كأم ىذا تعريف اؼبقاصد
 الًتكيب، فهو اؼبدافعة دبا يؤدم إىل القتل غبكمة معتربة شرعان.



 

 ُّ 

 

 المبحث الثاني
 مراحل تشريع القتال في القرآن الكريم

بالنظر إىل نزكؿ تشريع بعض األحكاـ يف الشريعة اإلسبلمية، قبد أهنا نزلت بالتدرج، 
صلى النفوس كالطباع، فمعجزة نبينا ؿبمد  اكلكي تألفه ،أف تكوف سهلة يف القبوؿألجل 

اػبالدة إىل يـو القيامة، كىي القرآف الكرمي، قبد أنو قد نزؿ منجما كبالتدريج   ا عليو كسلم
]سورة  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ :كما قاؿ تعاىل

"فمعناه: فصلناه من اللوح افوظ إىل بيت العزة  (ُ)قاؿ اغبافظ ابن كثَت ،[َُٔاإلسراء:
يف  صلى ا عليو كسلممن السماء الدنيا، مث نزؿ مفرقا منجما على الوقائع إىل رسوؿ ا 

 .(ِ)ثبلث كعشرين سنة"
، باإلضافة إىل التدرج يف ربرمي ارمات،   ككذلك يف العبادات كالصبلة كالزكاة كالصـو

رضي  -حديث ابن عباس يف الدعوة إىل ا تعاىل كما ثبت كما يف شرب اػبمر، ك  كتحرمي
إىل كبو أىل اليمن،  (ّ)معاذ بن جبلصلى ا عليو كسلم قاؿ: ؼبا بعث النيب  -ا عنهما 

إنك تقدم على قوم من أىل الكتاب، فليكن أول ما تدعوىم إلى أن يوحدوا »قاؿ لو 
اهلل تعالى، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرىم أن اهلل فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرىم أن اهلل افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم 

                                                
أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي الفقيو الشافعي اغبافظ عماد الدين بن  (ُ)

ىػ صحب شيخ اإلسبلـ ابن تيميو كمدحو يف   ََٕاػبطيب شهاب الدين اؼبعركؼ باغبافظ ابن كثَت كلد سنة  
أبجد ، ينظر: صديق حسن خاف: كتابو الباحث اغبثيث أحسن مدح لو تصانيف يف التفسَت كالتاريخ كاألحكاـ

 َُّٕ، أبو الطيب ؿبمد صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف ا اغبسيٍت البخارم الًقنَّوجي )اؼبتوىف:العلوم
، ط. األكىل   (.ُٕٔ/ُـ )ََِِ -ىػ ُِّْىػ(، الناشر: دار ابن حـز

بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي ، اؼبؤلف: أبو الفداء إظباعيل بن عمر تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  (ِ)
 –ىػ( اقق: ؿبمد حسُت مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات ؿبمد علي بيضوف  ْٕٕ)اؼبتوىف: 

 (.ُُٔ/ٓىػ، ) ُُْٗ -بَتكت، ط. األكىل 
ردة معاذ بن جبل بن عمرك بن أكس بن عائذ بن عدم بن كعب بن عمرك بن أدم بن علي بن أسد بن سا (ّ)

بن يزيد بن جشم بن عدم بن نايب بن سبيم بن كعب بن سلمة، أبو عبد الرضبن األنصارٌم اػبزرجٌي، اإلماـ اؼبقٌدـ 
اإلصابة في تمييز يف علم اغببلؿ كاغبراـ، كشهد اؼبشاىد كلها، كعاش تسعا كستُت سنة، ابن حجر: 

 (.َُُػ  َُٕ/ٔ،)الصحابة



 

 ُْ 

 

فهذا دليل  (ُ)«هم، وتوق كرائم أموال الناسفترد على فقيرىم، فإذا أقروا بذلك فخذ من
 .صريح على التدرج يف الشريعة اإلسبلمية، كأهنا سنة نبوية

كأما تشريع القتاؿ فإنو مل يتخلف يف ذلك عن سائر التشريعات، فباستقراء آيات 
حيث  القرآف الكرمي، قبد أف تشريعو كاف على مراحل، كىذا ما يؤكده اغبافظ ابن كثَت

ف اؼبؤمنوف يف ابتداء اإلسبلـ كىم دبكة مأمورين بالصبلة كالزكاة، كإف مل تكن "كا: يقوؿ
ذات النصب، لكن كانوا مأمورين دبواساة الفقراء منهم، ككانوا مأمورين بالصفح كالعفو عن 

عدائهم، أمركا بالقتاؿ، ليشفوا من قوف كيودكف لو أي اؼبشركُت، كالصرب إىل حُت، ككانوا يتحرَّ 
ألسباب كثَتة، منها قلة عددىم بالنسبة إىل كثرة عدد  اؿ إذ ذاؾ مناسبان كمل يكن اغب

عدكىم، كمنها كوهنم كانوا يف بلدىم كىو بلد حراـ كأشرؼ بقاع األرض، فلم يكن األمر 
، فلهذا مل يؤمر باعبهاد إال باؼبدينة ؼبا صارت ؽبم دار كمنعة بالقتاؿ فيو ابتداء الئقان 

 .(ِ)كأنصار"
يف تفسَته إشارة إىل مراحل تشريع القتاؿ إذ يقوؿ "اعلم أنو عليو  (ّ) مالراز كللفخر 

الصبلة كالسبلـ كاف غَت مأذكف يف القتاؿ مدة إقامتو دبكة، فلما ىاجر أذف لو يف قتاؿ من 
 .(ْ)يقاتلو من اؼبشركُت، مث أذف لو يف قتاؿ اؼبشركُت عامة، مث فرض ا عليو اعبهاد"

 ۉ﴿: قبل اؽبجرة بقولو "كال خبلؼ يف أف القتاؿ كاف ؿبظوران  (ُ) القرطيب:كيقوؿ 

 ]سورة ﴾گ گ ک﴿ :كقولو، [ُّ]سورة اؼبائدة: ﴾ېې ې

                                                
التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النيب صلى ا عليو كسلم أمتو إىل : كتاب أخرجو البخاري في صحيحو( ُ)

 (.ُُْ/ٗ(، )ُّٕٕتوحيد ا تبارؾ كتعاىل، برقم )
 (.ُُٔ/ٓ، )تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  (ِ)
ـ(، ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسُت التيمي  َُُِ - َُُٓىػ =  َٔٔ - ْْٓالفخر الرازم: ) (ّ)

ا، فخر الدين الرازٌم: اإلماـ اؼبفسر، كىو قرشي النسب. أصلو من طربستاف، كمولده يف الرم  البكرم، أبو عبد
ط( يف تفسَت القرآف الكرمي، ك )لوامع البينات يف شرح أظباء ا تعاىل  -كإليها نسبتو، من تصانيفو )مفاتيح الغيب 

 (.ُّّ/ٔ، )األعالمط( كغَتىا، الزركلي:  -كالصفات 
، أبو عبد ا ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسُت التيمي = التفسَت الكبَت مفاتيح الغيب( الفخر الرازم: ْ)

 -بَتكت، ط. الثالثة  –: دار إحياء الًتاث العريب رىػ(، الناش َٔٔالرازم اؼبلقب بفخر الدين الرازم )اؼبتوىف: 
 (.ّْٖ/ٔىػ ) َُِْ



 

 ُٓ 

 

كما كاف مثلو فبا نزؿ  ،[ِِ]سورة الغاشية: ﴾ې ې ې﴿ :كقولو ،[َُاؼبزمل:

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئدبكة، فلما ىاجر إىل اؼبدينة أمر بالقتاؿ فنزؿ: ﴿

 .(ِ)"[َُٗ]سورة البقرة: ﴾ېئېئ
يف  (ّ)كفبا يؤكد أف تشريع القتاؿ كاف على التدريج ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 ٻ ٱ﴿: "اعبهاد شرع على مراتب، فأكؿ ما أنزؿ ا تعاىل فيو اإلذف بقولو قولو:

ذكر  ، فقد[ّٗ]سورة اغبج: ﴾ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ
غَت كاحد من العلماء أف ىذه أكؿ آية نزلت يف اعبهاد، مث بعد ذلك نزؿ كجوبو بقولو: 

كمل يؤمركا بقتاؿ من طلب مساؼبتهم، بل  ،[ُِٔ]سورة البقرة: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ کقاؿ: ﴿

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ

-ٖٗ]سورة النساء: ﴾    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻
،  جائزان  يكونوا مأمورين بقتالو، كإف كانت اؽبدنة عقدان  ككذلك من ىادهنم مل، [َٗ غَت الـز

                                                                                                                                     
 ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي األندلسي القرطيب، القرطيب: اإلماـ اغبافظ أبو عبد ا( ُ)

ىػ،  ُٕٔصاحب مصنفات عديدة منها اعبامع ألحكاـ القرآف كشرح أظباء ا اغبسٌت، كالتذكرة كغَتىا تويف سنة 
ابن فرحوف، ، إبراىيم بن علي بن ؿبمد، الديباج المذىب في معرفة أعيان علماء المذىبينظر: ابن فرحوف: 

ىػ( ربقيق كتعليق: الدكتور ؿبمد األضبدم أبو النور، الناشر: دار الًتاث للطبع  ٕٗٗبرىاف الدين اليعمرم )اؼبتوىف: 
 (.َّٖ/ِكالنشر، القاىرة )

 (.ّْٕ/ِ)، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (ِ)
( ابن تيمية: اإلماـ اغبافظ تقي الدين أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ بن أيب القاسم اػبضر بن تيمية ّ)

ىػ،  ِٖٕىػ، أحد األعبلـ لو مؤلفات عديدة فاقت مائة ؾبلد تويف سنة  ُٔٔالنمَتم اغبراين أبو العباس كلد سنة 
اؼبؤلف: أبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةينظر: ابن حجر: 

حيدر  -ىػ(، مراقبة /ؿبمد عبد اؼبعيد ضاف، الناشر: ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية  ِٖٓحجر العسقبلين )اؼبتوىف: 
 (.ُٖٔ/ُـ )ُِٕٗىػ/ ُِّٗاباد/اؽبند، ط. الثانية، 



 

 ُٔ 

 

مث أنزؿ ا يف براءة األمر بنبذ العهود، كأمر بقتاؿ اؼبشركُت كافة، كأمرىم بقتاؿ أىل الكتاب 
إذا مل يسلموا حىت يعطوا اعبزية عن يد كىو صاغركف، كمل يبح ؽبم ترؾ قتاؽبم، كإف ساؼبوىم 

 .(ُ)كىادنوىم ىدنة مطلقة مع إمكاف جهادىم"

قة يظهر لنا أف قوؿ اإلماـ الرازم كشيخ اإلسبلـ ابن كبعد استعراضنا لؤلقواؿ الساب
 تيمية نبا األكثر تفصيبلن كإيضاحان ؼبراحل تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي.

  

                                                
لدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن عبد ، تقي االجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح( ابن تيمية: ُ)

ىػ(، ت: علي بن  ِٖٕالسبلـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ؿبمد ابن تيمية اغبراين اغبنبلي الدمشقي )اؼبتوىف: 
ىػ  ُُْٗضبداف بن ؿبمد، الناشر: دار العاصمة، السعودية، ط. الثانية،  -عبد العزيز بن إبراىيم  -حسن 

 .(ِّْ - ِّّ/ُـ، )ُٗٗٗ/



 

 ُٕ 

 

 كاآلتي: وىي مراحل،أن تشريع القتال كان على ونخلص مما سبق إلى 
عليهم،  عندما كاف القتاؿ ؿبرمان كذلك الصفح، العفو ك ك  كف اليد األولى:المرحلة 

]سورة  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :كىذا يف قولو تعاىل
لو أتوا  كأصحابان  (ِ)ا عنهما أف عبدالرضبن بن عوؼرضي (ُ)عباسكعن ابن ، [ٕٕالنساء:
رسول اهلل: كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا  يا :فقالواصلى ا عليو كسلم، النيب 

 . (ّ)«إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا»صرنا أذلة، فقال 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :بالقتاؿ، قاؿ تعاىلؽبم اإلذف  الثانية:المرحلة 

 .[ّٗ]سورة اغبج: ﴾ڀ ڀ پ پ پ پٻ
 ذلك،ن يعتدم عليهم كيقاتلهم، كالكف عما دكف ؼبقتاؿ الاألمر ب الثالثة:المرحلة 

 ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :كىذا يف قولو تعاىل

 .[َُٗ]سورة البقرة: ﴾ی ىئ

                                                
عبدا بن عباس بن عبداؼبطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشي اؽبامشي ابن عم رسوؿ ا صلى ا عليو ( ُ)

كسلم، حنكو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بريقو كذلك قبل اؽبجرة بثبلث سنوات الـز النيب صلى ا عليو كسلم 
أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم كلكثرة علمو لقب بالبحر كاغبرب  يف صغره لقربتو منو كألف خالتو ميمونة كانت من

ىػ على األرجح كلو من العمر سبعوف سنة، ينظر: ؿبمد  ٖٔكانتهت إليو الرئاسة يف الفتول كالتفسَت تويف سنة 
ة ىػ(، الناشر: مكتب ُّٖٗ، الدكتور ؿبمد السيد حسُت الذىيب )اؼبتوىف: التفسير والمفسرونالسيد حسُت: 
 (.ُٖٔ - َٓ/ُكىبة، القاىرة، )

عبد الرضبن بن عوؼ بن عبد عوؼ بن عبد اغبارث بن زىرة بن كبلب القرشي الزىرم، أحد العشرة اؼبشهود  (ِ)
ؽبم باعبنة، كأحد الستة أصحاب الٌشورل الذين أخرب عمر عن رسوؿ اللَّو صلى اللَّو عليو كسٌلم أنو تويف كىو عنهم 

م إليو حىت بايع عثماف، ثبت ذلك يف الصحيح، كلد بعد الفيل بعشر سنُت، كأسلم قديبا راض، كأسند رفقتو أمرى
، اإلصابة في تمييز الصحابةقبل دخوؿ دار األرقم، كىاجر اؽبجرتُت، كشهد بدرا كسائر اؼبشاىد، ابن حجر: 

(ْ/َِٗ.) 
اػبراساين، النسائي، : اؼبؤلف: أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي النسائي في السننأخرجو ( ّ)

–َُْٔحلب، ط. الثانية، –ىػ، ت: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب اؼبطبوعات اإلسبلمية  َّّاؼبتوىف:
(، كصححو األلباين يف صحيح سنن النسائي، ِ/ٔ(، )َّٖٔ، كتاب اعبهاد، باب كجوب اعبهاد، برقم )ُٖٔٗ
 (.ّٓٔ/ِ(، )َّٖٔبرقم )



 

 ُٖ 

 

كمللهم ككبلهم، قاؿ  دياناهتمقتاؿ الكفار صبيعا، على اختبلؼ  الرابعة:المرحلة 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: تعاىل

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ

صلى ا عليو  -أف النيب  -رضي ا عنو  - (ُ)ركعن جاب ،[ِٗ]سورة التوبة: ﴾ې
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل، فإذا قالوا: ال إلو إال » :قاؿ -كسلم

 .(ِ)«اهلل عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على اهلل
"فصل يف ترتيب سياؽ : يف ذلك حيث قاؿ (ّ)القيمأختم ىذا اؼببحث دبا ذكره ابن ك 

ىديو مع الكفار كاؼبنافقُت من حُت بعث إىل حُت لقي ا تعاىل، أكؿ ما أكحى إليو ربو 
تبارؾ كتعاىل أف يقرأ باسم ربو الذم خلق، كذلك أكؿ نبوتو، فأمره أف يقرأ يف نفسو، كمل 

 ،[ِ-ُ]سورة اؼبدثر: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھيأمره إذ ذاؾ بتبليغ، مث أنزؿ عليو ﴿
مث أمره أف ينذر عشَتتو األقربُت، مث أنذر قومو،  ﴾ ھ ھ ﴿ رسلو بػأفنبأه بقولو )اقرأ( ك 

 مث أنذر من حوؽبم من العرب، مث أنذر العرب قاطبة مث أنذر العاؼبُت.

كيؤمر بالكف  جزية،فأقاـ بضع عشرة سنة بعد نبوتو ينذر بالدعوة بغَت قتاؿ كال 
كالصرب كالصفح. مث أذف لو يف اؽبجرة، كأذف لو يف القتاؿ، مث أمره أف يقاتل من قاتلو، 
كيكف عمن اعتزلو كمل يقاتلو، مث أمره بقتاؿ اؼبشركُت حىت يكوف الدين كلو ، مث كاف 

مر باعبهاد ثبلثة أقساـ: أىل صلح كىدنة، كأىل حرب، كأىل ذمة، الكفار معو بعد األ
فأمر بأف يتم ألىل العهد كالصلح عهدىم، كأف يويف ؽبم بو ما استقاموا على العهد، فإف 

                                                
بن حراـ بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة شهد العقبة كىو غبلـ مع أبيو كلو  جابر بن عبد ا بن عمر (ُ)

، أبو القاسم عبد ا معجم الصحابةىػ، ينظر: البغوم:  ٖٕعقد كركل عن النيب صلى ا عليو كسلم مات سنة 
ىٍرزيباف بن سابور بن شاىنشاه البغوم )اؼبتوىف: 

ؿبمد األمُت بن ؿبمد ىػ(، ت:  ُّٕبن ؿبمد بن عبد العزيز بن اؼب
 (.ْْٖػ  ّْٖ/ُـ ) َََِ -ىػ  ُُِْالكويت، ط. األكىل،  –اعبكٍت، الناشر: مكتبة دار البياف 

 (.ُُِ/ٗ: كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب كأمرىم شورل بينهم، )أخرجو البخاري في صحيحو( ِ)
بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزٍُّرعي الدمشقٌي،  دـ( ؿبم َُّٓ - ُِِٗىػ =  ُٕٓ - ُٗٔابن قػىيِّم: ) (ّ)

أبو عبد ا، مشس الدين، أحد كبار العلماء. مولده ككفاتو يف دمشق، تتلمذ لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، أٌلف 
 (.ٔٓ/ٔ، )األعالمط( كغَتىا، الزركلي:  -تصانيف كثَتة منها )إعبلـ اؼبوقعُت 



 

 ُٗ 

 

خاؼ منهم خيانة نبذ إليهم عهدىم كمل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد، كأمر أف يقاتل 
نزلت ببياف حكم ىذه األقساـ كلها، فأمره فيها من نقض عهده، كؼبا نزلت سورة )براءة( 

أف يقاتل عدكه من أىل الكتاب حىت يعطوا اعبزية أك يدخلوا يف اإلسبلـ، كأمره فيها جبهاد 
الكفار كاؼبنافقُت كالغلظة عليهم فجاىد الكفار بالسيف كالسناف، كاؼبنافقُت باغبجة 

كجعل أىل العهد يف  عهودىم إليهم، كاللساف، كأمره فيها بالرباءة من عهود الكفار، كنبذ
  -ذلك ثبلثة أقساـ:

 أمره بقتاؽبم، كىم الذين نقضوا عهده كمل يستقيموا لو، فحارهبم كظهر عليهم.  قسماً:
ؽبم عهد مؤقت مل ينقضوه كمل يظاىركا عليو، فأمره أف يتم ؽبم عهدىم إىل  وقسماً:

 مدهتم. 
مل يكن ؽبم عهد كمل وباربوه، أك كاف ؽبم عهد مطلق، فأمر أف يؤجلهم أربعة  وقسماً:

أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم..." إىل أف قاؿ "...فاستقر أمر الكفار معو بعد نزكؿ )براءة( 
 على ثبلثة أقساـ: ؿباربُت لو، كأىل عهد، كأىل ذمة، مث آؿ حاؿ أىل العهد كالصلح إىل

مُت: ؿباربُت، كأىل ذمة، كااربوف لو خائفوف منو، فصار أىل اإلسبلـ، فصاركا معو قس
 .(ُ)األرض معو ثبلثة أقساـ: مسلم مؤمن بو، كمسامل لو آمن، كخائف ؿبارب"

كسيأيت معنا يف الفصل الثاين التعقيب على اؼبرحلة الرابعة كالقسم األخَت الذم ذكره 
وص قرآنية صروبة، أبينو عند ابن القيم، حيث إف يف ذلك نظر من خبلؿ معارضتو لنص

 التعقيب كالنقد.

 

                                                
، ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية العباد زاد المعاد في ىدي خيرابن القيم:  (ُ)

مكتبة اؼبنار اإلسبلمية، الكويت، ط. السابعة كالعشركف،  -ىػ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت  ُٕٓ)اؼبتوىف: 
 (.ُْٓ - ُّْ/ّـ )ُْٗٗىػ / ُُْٓ



 

 َِ 

 

 مقاصد تشريع القتال في كتب التفسير: الفصل األول
 

 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: مقاصد تشريع القتال في تفاسير المتقدمين.

 وفيو مطلبان:

 المطلب األول: تشريع القتال لمواجهة الكفر

 المطلب الثاني: تشريع القتال لمواجهة العدوان

 المبحث الثاني: مقاصد تشريع القتال في تفاسير المعاصرين

 وفيو مطلبان:

المطلب األول: موقف المعاصرين من القول بأن مقصد تشريع القتال ىو 

 مواجهة الكفر.

المطلب الثاني: موقف المعاصرين من القول بأن مقصد تشريع القتال ىو 

 مواجهة العدوان.



 

 ُِ 

 

من القضايا كاؼبشكبلت اليت كاجهت اجملتمع اإلسبلمي لقد عاًف القرآف الكرمي كثَتان 
منذ بداية نشأتو، كمن األمور اؼبهمة اليت عاعبها قضية قتاؿ األعداء؛ ألف الدين اإلسبلمي 
منذ النشأة األكىل قوبل بالرد كالرفض كالعداء من كثَت من الناس، بل كاعتيدم على أصحابو 

حىت إف النيب صلى ا عليو كسلم حصل لو من  الذين قرَّركا الدخوؿ فيو كالتمسُّك بو،
األذل الشيء الكثَت، بل كمن أقرب اؼبقربُت إليو، كلكوف ىذا الدين قد أيحيط باألعداء فقد 
شيرع القتاؿ، كمل يكن ىناؾ مناص من نزكؿ آيات تعاًف ىذه القضية كتيبُتِّ لؤلمة الناشئة ما 

اه ذلك العداء كا  ألذل الواقع على أفراده كاؼبنتسبُت إليو.الذم ينبغي عليها فعلو ذبي
رأل كتاب ا عز كجل كاليت يف  القتاؿ اليت كردت  آياتستعرض ألذلك سوؼ 
رد العدكاف عن  ىو ، كآيات أخرل رأل البعض أف ىدفهاؿباربة الكفر البعض أف ىدفها ىو

 حديثهم كاؼبعاصرين يفالستعراض تفاسَت اؼبتقدمُت  خصَّصت ىذا الفصلكقد ، دين ا
 عند تعرضهم لتفسَت ىذه اآليات.



 

 ِِ 

 

 المبحث األول
 مقاصد تشريع القتال في تفاسير المتقدمين

 :المطلب األول: تشريع القتال لمواجهة الكفر
ذىب عدد من اؼبفسرين اؼبتقدمُت إىل أف اؼبقصد من تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر 

 كالقضاء عليو، كاستدلوا بأدلة، منها ما يأيت:

 ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :قاؿ تعاىل الدليل األول:

 .[ُّٗ]سورة البقرة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ
ؽبذه اآلية قرَّر أف اؽبدؼ من قتاؿ اؼبشركُت ىو مواجهة  (ُ)عند تفسَت اإلماـ الطربم

كقاتلوا اؼبشركُت الذين  صلى ا عليو كسلم:يقوؿ تعاىل ذكره لنبيو ؿبمد " :الكفر، فقاؿ
ال يعبد دكنو أحد،  كحىت، بايكوف شرؾ  حىت اليعٍت:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ﴿يقاتلونكم 
كالطاعة  كحده دكف غَته من  العبادةاألكثاف، كاآلؽبة كاألنداد، كتكوف  عبادة كتضمحل

 .(ِ)"األصناـ كاألكثاف
فػػإف انتهػػى الػػذين يقػػاتلونكم مػػنى  ﴾ڇ ڇ﴿ ذكػػره بقولػػو: تعػػاىل "يعػػٍت كقػػاؿ أيضػػا:

عليػو  ألزمكم ا مػن فرائضػو، كتركػوا مػا ىػم  دباملتكم، كأقٌركا يف  كدخلواعن قتالكم،  الكفار

                                                
أبو جعفر ؿبمد بن ؿبمد بن جرير الطربم بن يزيد بن غالب الطربم، رأس اؼبفسرين على اإلطبلؽ أحد األئمة  (ُ)

صبع من العلـو ما مل يشاركو فيو أحد من أىل عصره، كاف حافظان لكتاب ا بصَتان باؼبعاين فقيهان يف أحكاـ القرآف 
ىػ كرحل يف طلب العلم إىل بغداد كالكوفة  ِِْناس كلد سنة عامل بالسنة عامل بأحواؿ الصحابة كالتابعُت كأياـ ال

كالبصرة كغَتىا كمن أشهر مؤلفاتو جامع البياف يف تأكيل القرآف  كتاريخ األمم كاؼبلوؾ  كاعبامع يف القراءات كغَتىا  
ثماف بن ، مشس الدين أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن عتذكرة الحفاظىػ، ينظر: الذىيب :  َُّكثَت تويف سنة 

ـ، ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗلبناف، ط. األكىل، -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت ْٖٕقىايٍباز الذىيب )اؼبتوىف: 
(ِ/َُِ.) 
بن عبداسن الًتكي، دار  ، أبو جعفر ؿبمد اآلملي، ت: عبداجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربم:  (ِ)

 (.ِٗٗ/ّ، )ََُِ/ُِِْ -ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، ط. األكىل 



 

 ِّ 

 

كقتػػاؽبم كجهػػادىم، فإنػػو ال ينبغػػي أف يعتػػدل إال  معلػػيهاألكثػػاف، فػػدعوا االعتػػداء  عبػػادة مػػن
 .(ُ)خالقهم"غَت  كعبدكا عبادتو تركوا، كالذين با اؼبشركوفكىم  الظاؼبُتعلػى 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :تعاىل ولوقكقرَّر اإلماـ الطربم عند تفسَته ل

]سورة  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ
فقاتلوىم حىت ال يكوف شرؾ كال ييعبد إالَّ ا كحده ال شريك  أف اؼبراد هبا: .[ّٗاألنفاؿ:

 ﴾ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ﴿لو، فَتتفع الببلء عن عباد ا من األرض كىو الفتنة، 
 .(ِ)يقوؿ: حىت تكوف الطاعة كالعبادة كلها  خالصة دكف غَته

داؿُّ على أنو يقرِّر أف مقصد تشريع القتاؿ   -عند ىذه اآلية  –فما ذكره ابن جرير
 إمبا ىو ؼبواجهة الكفر.

، ككذلك (ٓ)، كابن العريب(ْ)يف أحكاـ القرآف (ّ)كبقوؿ الطربم ىذا، قاؿ اعبصاص
كعزَّز ىذا التفسَت  الشرؾ كالكفر، يث فسَّر ))الفتنة(( بأهنا:ح الرازم اإلماـ الفخر

فصار  ،كالكفر على ضبل الفتنة على الشرؾ ﴾ڇچ چ چ﴿تعاىل: باالستدالؿ بقولو 
 .(ٔ)التقدير كأنو تعاىل قاؿ: كقاتلوىم حىت يزكؿ الكفر كيثبت اإلسبلـ

  

                                                
  (. َِّ/ّ، )المصدر السابقالطربم:  (ُ)
 (.ُٖٕ/ُُ)، المصدر السابق( الطربم: ِ)
ـ(، درس الفقو على كبار َٖٗ-ُٕٗىػ = َّٕ- َّٓأضبد بن علي أبوبكر الرازم اعبصاص اغبنفي ) (ّ)

اغبنفية يف عصره، كأيب اغبسن الكرخي، كأيب سهل الزجاج، كموسى بن نصر الرازم، ككاف زاىدان كرعان، صبع إىل 
 عصره ببغداد، كأصبح يشار إليو العلم الصبلح كالتقول، ككاف جادان يف طلب العلم، حىت صار إمامان للحنفية يف

 (.ٔٓ/ُللداكدم ) طبقات المفسرينبالبناف، كأخذ يدرس الناس كيفقههم حىت انتفع بو خلقه كثَت. ينظر: 
، أضبد بن علي الرازم، أبو بكر، ت: ؿبمد الصادؽ قمحاكم، دار إحياء أحكام القرآن( ينظر: اعبصاص، ْ)

 (.ِّْ/ُلبناف، ) -الًتاث العريب، بَتكت
 (.ََْ/ِ)، أحكام القرآنينظر: ابن العريب،  (ٓ)
 (.ُِٗ/ٓ، )مفاتيح الغيبالفخر الرازم:  (ٔ)



 

 ِْ 

 

 ومن خالل استقراء كالم الرازي يظهر لنا اآلتي:
 الفتنة بالشرؾ ؿبتمل كليس بالقطعي بداللة ذكره للخبلؼ يف اؼبراد هبا.أف تفسَت  (ُ
أف زكاؿ الشرؾ بالكلية أمر ال يبكن كقوعو، كىو ؿبموؿ يف ىذه اآلية على  (ِ

 األغلب، فمن قتل فقد زاؿ كفره، كمن مل يقتل فإنو ىباؼ الثبات على الكفر.
 

، حيث  عند تفسَته ؽبذه اآليةبن كثَتااغبافظ ككافقهم يف تفسَت الفتنة بالشرؾ كذلك 
، (ُ)أم: شرؾ، قالو ابن عباس، كؾباىد ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿مث أمر تعاىل بقتاؿ الكفار: قاؿ: "

 چ چ﴿ ،(ُ)كزيد بن أسلم ،(ٓ)كالسدم (ْ)، كمقاتل بن حياف(ّ)، كقتادة(ِ)كاغبسن

                                                
ىػ، كقيل  َُّؾباىد بن جرب أبو اغبجاج، اؼبخزكمي موالىم اؼبكي، ثقة يف التفسَت كالعلم كقيل مات سنة ( ُ)

الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد ، أبو تقريب التهذيبغَت ذلك كلو ثبلثة كثبلثوف سنة، ينظر: ابن حجر: 
 - َُْٔسوريا، ط. األكىل،  –ىػ(، اقق: ؿبمد عوامة، الناشر: دار الرشيد  ِٖٓبن حجر العسقبلين )اؼبتوىف: 

ُٖٗٔ (ُ/َِٓ). 
اغبسن بن أيب اغبسن يسار البصرم أبو سعيد موىل األنصار كاف فصيحان كرأل عليان كطلحة كعائشة كركل عن  (ِ)

كعب كسعد بن عبادة كعمر بن اػبطاب كمل يدركهم ركل عن خلق كثَت من الصحابة كالتابعُت، ينظر: ابن   أيب بن
ىػ(،  ِٖٓ، أبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر العسقبلين )اؼبتوىف:تهذيب التهذيبحجر: 

 (.ِِٔ/ِ)ىػ،  ُِّٔالناشر: مطبعة دائرة اؼبعارؼ النظامية، اؽبند ط. األكىل، 
قتادة بن دعامة السدكسي األكمو عريب األصل سكن البصرة ركل عن أنس كأبو الطفيل كابن سَتين كعكرمة  (ّ)

ىػ على اؼبشهور، ينظر:  ُُٕكعطاء بن أيب رباح ككاف قوم اغبافظة كاسع االطبلع يف الشعر العريب، تويف سنة 
 (.ْٗ - ّٗ/ُ) التفسير والمفسرونؿبمد السيد حسُت: 

مقاتل بن حياف بن دكاؿ دكر أبو بسطاـ النبطي، اإلماـ، العامل، ادث، الثقة، أبو بسطاـ النبطي، البلخي، ( ْ)
اػبراز، طوؼ كجاؿ، ككاف من العلماء العاملُت، ذا نسك كفضل، صاحب سنة، ىرب من خراساف أياـ أيب مسلم 

ينظر: لق، تويف يف حدكد اػبمسُت كمائة، صاحب الدكلة، إىل ببلد كابل، فدعاىم إىل ا، فأسلم على يده خ
 .(ُّْ - َّْ/ٔ، ط. الرسالة )سير أعالم النبالءالذىيب: 

إظباعيل بن عبد الرضبن السدم موىل زينب بنت قيس بن ـبرمو أصلو حجازم يعد من الكوفيُت ركل عن أنس  (ٓ)
الجرح الرازم: ينظر: بل ثقو، بن مالك، قاؿ فيو وبي بن سعيد القطاف: )ال بأس بو( كقاؿ فيو أضبد بن حن

، أبو ؿبمد عبد الرضبن بن ؿبمد بن إدريس بن اؼبنذر التميمي، اغبنظلي، الرازم ابن أيب حامت )اؼبتوىف: والتعديل
 -اؽبند، دار إحياء الًتاث العريب  –حبيدر آباد الدكن  -ىػ(، الناشر: طبعة ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية  ِّٕ

 (.ُْٖ/ِـ، ) ُِٓٗىػ  ُُِٕبَتكت، ط. األكىل، 



 

 ِٓ 

 

 أم: يكوف دين ا ىو الظاىر العايل على سائر األدياف، كما ثبت يف الصحيحُت: ﴾ڇچ
عن الرجل يقاتل  صلى ا عليو كسلم، قاؿ: سئل النيب (ِ)عن أيب موسى األشعرم

من قاتل لتكون كلمة اهلل ىي العليا فهو في »شجاعة، كيقاتل ضبية، كيقاتل رياء، فقاؿ: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل، فإذا »، كيف الصحيحُت: (ّ)«سبيل اهلل

 ڇ ﴿ :، كقولو(ْ)«دماءىم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على اهللقالوىا عصموا مني 

يقوؿ: فإف انتهوا عما ىم فيو من الشرؾ، كقتاؿ اؼبؤمنُت،  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 .(ٓ)فكفوا عنهم، فإف من قاتلهم بعد ذلك فهو ظامل، كال عدكاف إال على الظاؼبُت"

 
  

                                                                                                                                     
أبو أسامة أك أبو عبد ا زيد بن أسلم العدكم اؼبدين الفقيو اؼبفسر موىل عمر بن اػبطاب رضى ا عنو من   (ُ)

كبار التابعُت الذين عرفوا بالتفسَت كثقة فيما يركيو أخذ عنو التفسَت مالك بن أنس أماـ دار اؽبجرة كغَته، تويف سنة 
 (.ٖٖ - ٕٖ/ُ) التفسير والمفسرونمد السيد حسُت: ىػ، ينظر: ؿب ُّٔ

أبو موسى األشعرم، عبد ا بن قيس بن سليم بن حضار، قدـ مكة، مث أسلم هبا كىاجر إىل أرض اغببشة، ( ِ)
كاله عمر بن اػبطاب البصرة، سنة عشرين، فافتتح أبو موسى األىواز، كمل يزؿ على البصرة إىل صدر من خبلفة 

جبانب اؼبسجد. كقيل سنة اثنتُت كأربعُت. عثماف، مث انتقل إىل مكة كمات هبا كقيل: إنو مات بالكوفة يف داره 
االستيعاب في معرفة كقيل: سنة أربع كأربعُت كقيل: سنة طبسُت كقيل: سنة اثنتُت كطبسُت.، ينظر: القرطيب: 

ىػ(،  ّْٔ، أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ؿبمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب )اؼبتوىف: األصحاب
 - ُِٕٔ/  ْـ ) ُِٗٗ -ىػ  ُُِْكم، الناشر: دار اعبيل، بَتكت، ط. األكىل، اقق: علي ؿبمد البجا

ُْٕٔ.) 
لتكوف كلمة ا ىي العليا، كتاب اعبهاد كالسَت، باب من قاتل : أخرجو البخاري في صحيحو( ّ)

 اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ: وأخرجو مسلم في صحيحو(، َِ/ْ(، )َُِٖ)برقم
ىػ(، اقق: ؿبمد فؤاد  ُِٔا صلى ا عليو كسلم، مسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتم النيسابورم )اؼبتوىف: 

كتاب اإلمارة، باب من قاتل لتكوف كلمة ا ىي العليا   بَتكت، –عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب 
 (.ُُّٓ/ّ(، )َُْٗفهو يف سبيل ا، برقم )

(، ُُِ/ٗ: كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب كأمرىم شورل بينهم، )أخرجو البخاري في صحيحو (ْ)
(، ُِكتاب االيباف، باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال ا، برقم ): وأخرجو مسلم في صحيحو

(ُ/ِٓ.) 
 (.ّٖٖ/ُ، )تفسير القرآن العظيم( ابن كثَت: ٓ)



 

 ِٔ 

 

 من خالل ما سبق في كالم ابن كثير تبين لي اآلتي:
 فسر الفتنة يف ىذه اآلية بالشرؾ. أنو (ُ
أف مقصد تشريع القتاؿ يف ىذه اآلية عند ابن كثَت ىو ضباية أصل الدين، كالقضاء  (ِ

 على الكفر، كقد عضَّد رأيو ىذا باالستدالؿ حبديث ابن عمر رضي ا عنهما.
عز كجل قد حرض اؼبؤمنُت على القتاؿ حىت ال يتم فتنتهم يف الدين كحىت ال  اأف  (ّ

هبرب أحد من اؼبسلمُت على اػبركج من االسبلـ عنوة كجربان كىو ما يستتبع كف 
فالقتاؿ  ،على الدين كفتنة اؼبسلمُت االعتداء عن انتهائهماليد عن اؼبعتدين حاؿ 

 .ىنا شرع من أجل مواجهة الكفر

 ڃ ڃ ڃقوؽبم:"﴿، إذ جاء عند تفسَت ىذه اآلية (ُ)ككافقهم أيضان اعببلالف

 ڇ﴿كحده ال يعبد سواه،  ﴾ڇچ﴿العبادة  ﴾چ چ﴿شرؾ  ﴾چ﴿﴾ توجد ڃ

اعتداء بقتل أك غَته  ﴾ڍ ڇ﴿دؿ على ىذا  ،عن الشرؾ فبل تعتدكا عليهم ﴾ڇ

 .(ِ)"كمن انتهى فليس بظامل فبل عدكاف عليو ﴾ڌ ڌ ڍ﴿

                                                
ىحىلِّي، )ُ)

ؿ الدِّين اؼب ـ(، ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن  ُْٗٓ - ُّٖٗىػ =  ْٖٔ - ُٕٗ( كاعببلالف نبا: جىبلى
إبراىيم الي الشافعٌي: أصويل، مفسر. مولده ككفاتو بالقاىرة.، عرٌفو ابن العماد بتفتازاين العرب، كاف مهيبا صٌداعا 

يوطي. فسمي " تفسَت اعببللُت، شرح الورقات، كغَتىا، ينظر: باغبق، صنف كتابا يف التفسَت أسبو اعببلؿ الس
(، اغبافظ جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر بن ؿبمد بن أيب بكر بن ؿبمد ّّّ/ٓ، )األعالمالزركلي: 

 -رضبو ا  -ىػ، تفقو على اؼبذىب الشافعي، نبغ يف علـو كثَتة، صنف  ْٖٗالسيوطي، كلد بالقاىرة سنة 
، كتب أكثر من طبسمائة مؤلف، توىف يف سنة التصانيف ك  ىػ، من  ُُٗأكثر من التأليف يف ـبتلف الفنوف كالعلـو

، عمر بن رضا معجم المؤلفينمؤلفاتو: الدر اؼبنثور، اعبامع الصغَت يف اغبديث، اؼبزىر يف اللغة. ينظر: عمر رضا: 
بَتكت، دار إحياء  -لناشر: مكتبة اؼبثٌت ىػ(، ا َُْٖبن ؿبمد راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشق )اؼبتوىف: 

 (.ُُّ - ُِٖ/ٓالًتاث العريب بَتكت، )
ىػ( كجبلؿ الدين عبد الرضبن  ْٖٔ، جبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد الي )اؼبتوىف: تفسير الجاللين( اعببلالف: ِ)

 (.َْ)ص:القاىرة، ط. األكىل،  –ىػ(، الناشر: دار اغبديث  ُُٗبن أيب بكر السيوطي )اؼبتوىف: 



 

 ِٕ 

 

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :قولو تعاىل الدليل الثاني:

 ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[ٖٗ]سورة النساء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
عند تفسَت ىذه اآلية أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة  الطربم فقد قرَّر ابن جرير

 گ گ گ گ ک﴿كالقوؿ يف تأكيل قولو: الكفر، حيث قاؿ: "

يعٍت بذلك جٌل ثناؤه: فإف أدبر ىؤالء  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ
اؼبنافقوف عن اإلقرار با كرسولو، كتولوا عن اؽبجرة من دار الشرؾ إىل دار اإلسبلـ، كمن 
الكفر إىل اإلسبلـ، فخذكىم أيها اؼبؤمنوف، كاقتلوىم حيث كجدسبوىم من ببلدىم كغَت 

تخذكا يقوؿ: كال ت ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿ببلدىم، أين أصبتموىم من أرض ا. 
منهم خليبلن يواليكم على أموركم، كال ناصران ينصركم على أعدائكم، فإهنم كفار ال يألونكم 
خباالن، كٌدكا ما عنٌتم. كىذا اػبرب من ا جٌل ثناؤه إبانة عن صحة نفاؽ الذين اختلف 

 .(ُ)عنهم"اؼبؤمنوف يف أمرىم، كربذير ؼبن دافع عنهم عن اؼبدافعة 
يف   بن كثَتااغبافظ ، ك (ِ)طربم القرطيب يف اعبامع ألحكاـ القرآفكقد كافق ابن جرير ال

، فحصل االتفاؽ بينهم على أف مقصد قتاؽبم إمبا يكوف ألجل كفرىم (ّ)تفسَته ؽبذه اآلية
كإعراضهم عن اإلقرار با كرسولو كتوليهم عن اؽبجرة من دار الشرؾ إىل دار اإلسبلـ، كمن 

 الغاية ىو القضاء على الكفر.الكفر إىل اإلسبلـ، فكانت 

                                                
 (.ِِٗ – ُِٗ/ٕ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربم: ُ)
 (.َّٖ/ٓ، )الجامع ألحكام القرآن( ينظر: القرطيب: ِ)
 (.ِّٖ/ِ، )تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثَت: ّ)



 

 ِٖ 

 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )قولو تعاىل:  الدليل الثالث:

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 . [ٓ]التوبة:( ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

قرَّر ابن جرير الطربم عند تفسَت ىذه اآلية بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة 
: يقوؿ﴾، ے ے ﴿ فاقتلوىم: يقوؿ ﴾،ھ ھ الكفر، فقاؿ: "﴿

، يف األرض، من لقيتموىم حيث  اغبـر األشهر كغَت اغبـر األشهر يف اغبـر كغَت اغبـر

 ببلد يف التصرؼ من كامنعوىم: يقوؿ ،﴾ۓ ﴿ كأسركىم: يقوؿ﴾، ۓ﴿

 بالطلب ؽبم كاقعدكا: يقوؿ﴾ ﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ ﴿ مكة كدخوؿ اإلسبلـ

، يقوؿ: ﴾ۇ ۆ .. ﴿.كمرقىب طريق كل: يعٍت ،﴾﮴ ڭۇ ﴿ أسرىم أك لقتلهم
صلى ا عليو كسلم، إىل  رجعوا عما هناىم عليو من الشرؾ با كجحود نبوة نبيو ؿبمدفإف 

توحيد ا كإخبلص العبادة لو دكف اآلؽبة كاألنداد، كاإلقرار بنبوة ؿبمد صلى ا عليو كسلم 

يقوؿ: كأٌدكا ما فرض ا عليهم من الصبلة حبدكدىا كأعطوا الزكاة ﴾، ۆ ۈ ﴿

يقوؿ: فدعوىم يتصرفوف يف ﴾، ۋ ۋۅ  ﴿ عليهم يف أمواؽبم أىلها اليت أكجبها ا

ؼبن تاب من عباده فأناب إىل ﴾، ۅ ۉ ۉ ې ﴿أمصاركم، كيدخلوف البيت اغبراـ 
طاعتو، بعد الذم كاف عليو من معصيتو، ساتر على ذنبو، رحيم بو، أف يعاقبو على ذنوبو 

 .(ُ)"السالفة قبل توبتو، بعد التوبة
، كالقرطيب يف (ِ)جرير على ىذا التفسَت اعبصاص يف أحكاـ القرآفككافق ابن 

 .(ُ)، كالشافعي يف أحكاـ القرآف(ّ)تفسَته

                                                
 (.ُّٓ – ُّْ/ُْ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربم: ُ)
بَتكت،  -: أضبد بن علي، ت: ؿبمد صادؽ القمحاكم، دار إحياء الًتاث العريبأحكام القرآناعبصاص:  (ِ)

 (.ّْٕ/ِ)ىػ،  َُْٓد.ط،
 (.ّٕ-ِٕ/ٖ)، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب:  (ّ)



 

 ِٗ 

 

كأما الزـبشرم فقد جعل ىذه اآلية خاصة باؼبشركُت الذين نقضوا العهد كاؼبيثاؽ، 
 أك حل من كجدسبوىم حيث عليكم كظاىركا نقضوكم الذين يعٌت اؼبشركُت فقاؿ: "فاقتلوا

 .(ِ)كأسركىم" كخذكىم حـر
، كابن العريب يف (ّ)التأكيل كأسرار التنزيل ككافقو على ىذا التفسَت البيضاكم يف أنوار

 .(ْ)وباربونكم" الذين اؼبشركُت اقتلوا: باآلية اؼبراد أف أحكاـ القرآف حيث قاؿ: "كتبُت
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :تعاىل ولوق الدليل الرابع:

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[ِٗ]سورة التوبة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
عند تفسَت ىذه اآلية بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة  الطربمفقد قرَّر ابن جرير 

صلى يقوؿ تعاىل ذكره للمؤمنُت بو من أصحاب رسولو الكفر كالقضاء عليو، حيث قاؿ: "
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿أيها اؼبؤمنوف القـو  ﴾چ﴿: ا عليو كسلم

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿يقوؿ: كال يصٌدقوف جبنة كال نار،  ﴾ڌ

يقوؿ: كال يطيعوف ا طاعة اغبٌق، يعٍت: أهنم ال يطيعوف طاعة  ﴾ک ڑ ڑ

 .(ٓ)كالنصارل"كىم اليهود  ﴾گ ک ک ک﴿أىل اإلسبلـ 
ككافقو ابن العريب يف أحكاـ القرآف، فقاؿ: "أمر دبقاتلة صبيع الكفار، فإف كلهم قد 
 أطبق على ىذا الوصف، من الكفر با كباليـو األخر، كقد قاؿ يف أكؿ السورة: 

                                                                                                                                     
، أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين، صبع البيهقي، أحكام القرآنينظر: الشافعي:  (ُ)

 (.ّٓ-َٓ/ِىػ، ) ُُْْ، ِ، طالقاىرة –مكتبة اػباقبي ، ىػ( ْٖٓ)اؼبتوىف: 
دار الكتاب ، ىػ( ّٖٓ)اؼبتوىف:  ؿبمود بن عمرك بن أضبد ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزـبشرم:  (ِ)

 (.ِْٕ/ِ، )ىػ َُْٕ -الثالثة  ، ط.بَتكت –العريب 
 الرضبن عبد ؿبمد ، ت:(ىػ ٖٓٔ: اؼبتوىف)الشَتازم  عمر بن ا عبد ،التأويل وأسرار التنزيل أنوارالبيضاكم:  (ّ)

 (.ُٕ/ّ، ) ىػ ُُْٖ - األكىل ، ط.بَتكت –العريب  إحياء الًتاث العريبدار  ،اؼبرعشلي
 (.ْٔٓ/ِ)، أحكام القرآنابن العريب:  (ْ)
 (.َْٓ/ُُ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربم: ٓ)



 

 َّ 

 

 ﴾ٻ ٻ ٻ، كقاؿ تعاىل: ﴿[ٓ]سورة التوبة: ﴾ھ ھ﴿

]سورة  ﴾پ پ پ ٻ ٻ، كقاؿ سبحانو: ﴿[ّٕ]سورة التوبة:
، كالكفر كإف كاف أنواعان متعددة مذكورة يف القرآف كالسنة بألفاظ متفرقة، فإف [ُِّالتوبة:

(، ُٕاسم الكفر هبمعها، قاؿ ا سبحانو: )إف الذين ءامنوا...كالذين اشركوا( )اغبج: 
أمرت أن أقاتل الناس »كخص النيب صلى ا عليو كسلم اؼبعٌت اؼبقصود بالبياف فقاؿ: 

 .(ِ)، كىو اؼبقصود األعظم كالغاية القصول"(ُ)«اهلل حتى يقولوا ال إلو إال
اعلم أنو تعاىل ؼبا ذكر حكم اؼبشركُت يف إظهار كىذا ما أكَّده الفخر الرازم بقولو: "

الرباءة عن عهدىم، كيف إظهار الرباءة عنهم يف أنفسهم، كيف كجوب مقاتلتهم، كيف 
تبعيدىم عن اؼبسجد اغبراـ، كأكرد اإلشكاالت اليت ذكركىا، كأجاب عنها باعبوابات 

ا اعبزية، فحينئذ ذكر بعده حكم أىل الكتاب، كىو أف يقاتلوا إىل أف يعطو  ،الصحيحة
 .(ّ)"كف على ما ىم عليو بشرائط، كيكونوف عند ذلك من أىل الذمة كالعهديقرُّ 

صلى ا فاألمر أنو ؼبا كفر أىل الكتاب دبحمد ، فقاؿ: "بن كثَتاغبافظ ا ككافقهم
مل يبق ؽبم إيباف صحيح بأحد من الرسل، كال دبا جاؤكا بو، كإمبا يتبعوف آراءىم  عليو كسلم

كانوا مؤمنُت دبا بأيديهم  كأىواءىم كآباءىم فيما ىم فيو، ال ألنو شرع ا كدينو؛ ألهنم لو
ألف صبيع األنبياء  صلى ا عليو كسلم؛إيبانان صحيحان، لقادىم ذلك إىل اإليباف دبحمد 

كأمركا باتباعو، فلما جاء، ككفركا بو، كىو أشرؼ الرسل، علم أهنم ليسوا  بشركا بو،
متمسكُت بشرع األنبياء األقدمُت ألنو من عند ا، بل غبظوظهم كأىوائهم، فلهذا ال 
ينفعهم إيباهنم ببقية األنبياء كقد كفركا بسيدىم كأفضلهم كخاسبهم كأكملهم، كؽبذا قاؿ: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

كىذه اآلية الكريبة نزلت أكؿ  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
                                                

 (.ُٕ( سبق زبرهبو )ص:ُ)
 (.ّْٕ/ِ، )أحكام القرآن( ابن العريب، ِ)
 (.ِّ/ُٔ، )مفاتيح الغيب( الفخر الرازم: ّ)



 

 ُّ 

 

األمر بقتاؿ أىل الكتاب، بعدما سبهدت أمور اؼبشركُت، كدخل الناس يف دين ا أفواجان، 
 .(ُ) "كاستقامت جزيرة العرب، أمر ا كرسولو بقتاؿ أىل الكتابُت اليهود كالنصارل

كالرازم كابن كثَت على أف اؼبقصد من من خبلؿ ما سبق يؤكد ابن جرير كابن العريب 
تشريع القتاؿ يف ىذه اآلية ىو ؿباربة الكفر، كإلزاـ الكفار بالدخوؿ يف اإلسبلـ، كأنو ال 

 إقرار ألحد على دين سول دين اإلسبلـ.
  

                                                
 (.ُُٔ/ْ، )تفسير القرآن العظيم( ابن كثَت: ُ)



 

 ِّ 

 

 نستخلص مما سبق ما يأتي:
تشريع إف اؼبفسرين السابق ذكرىم قد قرَّركا عند تفسَتىم آليات القتاؿ أف مقصد -ُ 

 القتاؿ يف القرآف الكرمي ىو مواجهة الكفر كإزالة الشرؾ.
 أف من مقاصد تشريع القتاؿ ضباية أصل الدين كإعبلء كلمة التوحيد.-ِ
عضَّد اؼبفسركف قوؽبم بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو إزالة الشرؾ بأحاديث نبوية،  -ّ

أمرت أن »عليو كسلم: منها حديث ابن عمر رضي ا عنهما قاؿ رسوؿ ا صلى ا 
أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل، فإذا قالوىا عصموا مني دماءىم وأموالهم إال 

 .(ُ)«بحقها، وحسابهم على اهلل
إف قوة الكفر سبب لبلستعبلء كاالستكبار اليت تدعو الكفار إليذاء اؼبؤمنُت  -ْ

قناعة كاعتقاد، فكاف تشريع كاستضعافهم، كضبلهم على ترؾ دينهم الذم آمنوا بو عن 
 القتاؿ إلزالة ىذه القوة كاآلثار اؼبًتتبة عليها.

خالف الزـبشرم كالبيضاكم كابن العريب غَتىم، حيث جعلوا آية التوبة خاصة  -ٓ
 باؼبشركُت الذين نقضوا العهد كاؼبيثاؽ كااربُت ألىل اإلسبلـ.

مقصد تشريع القتاؿ يف القرآف  يظهر يل أف سر اتفاؽ اؼبفسرين اؼبتقدمُت على أف -ٔ
ىو القضاء على الكفر، ىو تأثرىم ببعضهم، كأخذ السابق عن البلحق، دكف نظر يف مدل 

 موافقة تفسَته لؤلسس اليت أرساىا القرآف الكرمي يف التعامل مع غَت اؼبسلمُت. 
  

                                                
ىي ؿبل االستدالؿ  «أمرت أف أقاتل الناس»، كبالنظر يف ىذا اغبديث قبد أف صبلة (ُٕ( سبق زبرهبو: )صُ)

فيو، كالصحيح أف القتاؿ يف اغبديث ليس معناه القتل، كإمبا تعٍت أف القتاؿ بُت طرفُت متحاربُت، قاؿ شيخ اإلسبلـ 
 كأف ؿبمدا رسوؿ ال إلو إال ايشهدكا أف أمرت أف أقاتل الناس حىت »ابن تيمية: "كقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم 

مجموع مراده: قتاؿ ااربُت الذين أذف ا يف قتاؽبم"، ابن تيمية:  «كيؤتوا الزكاةا كيقيموا الصبلة 
(، كما أف كلمة الناس عامة إال أهنا تفيد اػباص، قاؿ ابن حجر: "أف يكوف من العاـ الذم أريد َِ/ُٗ،)الفتاوى

ىل الكتاب، كيدؿ عليو ركاية أم: اؼبشركُت من غَت أ «أقاتل الناس»بو اػباص، فيكوف اؼبراد بالناس يف قولو 
 (.ٕٕ/ُ)، البخاري صحيح شرح الباري فتح، ابن حجر: «اؼبشركُتأمرت أف أقاتل »النسائي بلفظ 



 

 ّّ 

 

 المطلب الثاني: 

 تشريع القتال لمواجهة العدوان
إىل أف من مقاصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة العدكاف، ذىب صبيع اؼبفسرين اؼبتقدمُت 

 :كذلك يف تفسَتىم آليات متعدِّدة، منها

 ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ قولو تعاىل: الدليل األول:

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ

 -َُٗ]سورة البقرة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ
ُِٗ]. 

 ذكر ابن جرير الطربم قولُت يف تفسَت ىذه اآلية:
كقالوا:  ،بقتاؿ أىل الشرؾ اؼبسلمُتأمر  يفىذه اآلية ىي أكؿ آية نزلت األكؿ: أف 

عنهم، مث نسخت  بقتاؿ من قاتلهم من الػمشركُت، كالكٌف عمن كفَّ  اؼبسلموفمر فػيها أي 
 .كابن زيد الربيععن ، كقد ركل ىذا القوؿ برباءة

كالقوؿ الثاين: أف اآلية مل تينسخ، بل ىو أمر من ا تعاىل بقتاؿ الكفار، كإمبا 
 ابن هنيو عن قتل النساء كالذرارم، كقد ركل ىذا القوؿ عن االعتداء الذم هناىم عنو ىو

 .(ُ)عبد العزيز بن كعمر عباس كؾباىد
 غَت تكوف أف وبتمل آية نسخ اؼبدعي دعول ألف كقد رجح الطربم الرأم الثاين؛

 .(ُ)أحد عنو يعجز ال كالتحكم ربكم، دعواه صحة على داللة بغَت منسوخة
                                                

عمر بن عبد العزيز بن مركاف بن اغبكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموم أبو حفص اؼبدين  (ُ)
ككاف ثقة مأمونا لو فقو كعلم ككرع، تويف سليماف بن عبد اؼبلك يف صفر  ّٔمث الدمشقي أمَت اؼبؤمنُت، كلد سنة 

لو كثَتة جدا قاؿ، مات يف رجب سنة إحدل كاستخلف عمر بن عبد العزيز يـو مات، كمناقبو كفضائ ٗٗسنة 
 (.ْٖٕ - ْٕٓ/ٕ، )تهذيب التهذيبكمائة، ينظر: ابن حجر: 



 

 ّْ 

 

 .(ّ)بن كثَت، كاغبافظ ا(ِ)اؼبالكيككافقو على ىذا ابن العريب 

﴾ عند تفسَته ؽبذه ۈئ كأما الفخر الرازم فقد ذكر اػببلؼ يف اؼبراد بقولو: ﴿
اآليات، كزاد كجها من كجوه االختبلؼ كىو الدفع عن اغبج، كرجح بأف اؼبراد باألمر 

اؼبقاتلة  بالقتاؿ ىو قتاؿ الذين يقاتلوف اؼبسلمُت إما على كجو الدفع عن اغبج أك على كجو
﴾ يقتضي كوهنم فاعلُت للقتاؿ،  ۈئ ۆئ ابتداء، معلبلن ذلك بأف ظاىر قولو تعاىل: ﴿

أما اؼبستعد للقتاؿ كاؼبتأىل لو قبل إقدامو عليو، فإنو ال يوصف بكونو مقاتبلن إال على سبيل 
  .(ْ)اجملاز

       ﴿قولو تعاىل:  الدليل الثاني:

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ      

 ﴾مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ ۋ ٴۇ
 .[ُٗ]سورة النساء:

يقوؿ جل ثناؤه: كىؤالء الذين يريدكف أف  "يف تفسَت اآلية:  الطربمابن جرير  قاؿ
يأمنوكم كيأمنوا قومهم كىم على ما ىم عليو من الكفر، إف مل يعتزلوكم كيلقوا إليكم السلم 
كيكفوا أيديهم، جعلنا لكم حجة يف قتلهم أينما لقيتموىم، دبقامهم على كفرىم كتركهم 

  .(ٓ) ىجرة دار الشرؾ"

ىو رد العدكاف، بداللة مفهـو يف ىذه اآلية القتاؿ  ىنا ييقرَّر الطربم أف مقصد تشريع
 اؼبخالفة، أم إف اعتزلوا ككفُّوا أيديهم كألقوا السلم فبل مقاتلة ؽبم. 

                                                                                                                                     
 (.ُِٗ - ِٖٗ/ّ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ينظر: الطربم: ُ)
 (.ُّْ-ُْٓ/ُ، )أحكام القرآن( ينظر: ابن العريب، ِ)
 (.ّٖٗ -ّٕٖ/ُ، )تفسير القرآن العظيم( ينظر: ابن كثَت: ّ)
 (.ِٖٗ - ِٕٖ/ٓ، )مفاتيح الغيب( ينظر: الفخر الرازم: ْ)
 (.َّْ - ََّ/ٕ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربم: ٓ)



 

 ّٓ 

 

فيما ذىب إليو عند تفسَته ؽبذه اآلية من أف القتاؿ إمبا شرع  الرازم ككافقو الفخر
 ؼبقصد رد العدكاف، كذلك من خبلؿ اآليت:

لوا قتاؿ أىل اإلسبلـ كمل يطلبوا الصلح منهم كمل يكفوا أف الكفار إف مل يعتز -ُ
 أيديهم عنهم، جاز قتاؽبم.

إف اعتزلوا قتاؿ اؼبسلمُت كطلبوا الصلح منهم ككفوا أيديهم مل هبز قتاؽبم، كال  -ِ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿قولو تعاىل:  بداللةقتلهم، 

]سورة  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :كقولو ،[ٖ]سورة اؼبمتحنة: ﴾ڎ ڎ
 .[َُٗالبقرة:

 أنو يف حاؿ ظهور عداكة الكفار كانكشاؼ حاؽبم كغدرىم جاز قتاؽبم.-ّ
أف السلطاف اؼببُت الوارد يف اآلية فيو داللة على إذف ا تعاىل للمسلمُت يف قتل -ْ

 .(ُ)ىؤالء الكفار
كخالفهم يف ذلك اعبصاص، فذىب إىل أف ىذه اآلية منسوخة فقاؿ: "فخص األمر 

ھ ھ ے  بالقتاؿ ؼبن ييقاتلنا دكف من مل ييقاتلنا، مث نسخ ذلك بقولو: ﴿

 كإمبا ،اؼبشركُت من قتالنا اعتزؿ من قتاؿ وبظر الفقهاء من أحدا نعلم كال﴾ ے 
 حظر نسخ على اعبميع من االتفاؽ حصل فقد ،حظره يف ال قتاؽبم ترؾ جواز يف اػببلؼ
 .(ِ)"ذكرنا ما كصفو كاف ؼبن القتاؿ

ظهركف للنيب صلى ا عليو يي الذين " فقد خص ىذه اآلية يف اؼبنافقُت بن كثَتا أما
 وفى عي انً صى كألصحابو اإلسبلـ؛ ليأمنوا بذلك عندىم على دمائهم كأمواؽبم كذراريهم، كيي  كسلم

                                                
 ( بتصرؼ يسَت.ُّٕ/َُ، )مفاتيح الغيب( الفخر الرازم: ُ)
 (.ُُٗ/ّ، )أحكام القرآن( اعبصاص: ِ)



 

 ّٔ 

 

الكفار يف الباطن، فيعبدكف معهم ما يعبدكف؛ ليأمنوا بذلك عندىم، كىم يف الباطن مع 
 ، فأمر بقتاؽبم إف مل يعتزلوا كيصاغبوا. (ُ)"أكلئك

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :قولو تعاىل الدليل الثالث:

 ەئ ەئ ائ ائى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ٺٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[ُٓ-ُّ]سورة التوبة: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ
يقوؿ تعاىل ذكره: قاتلوا أيها " ابن جرير الطربم عند تأكيلو ؽبذه اآليات: قاؿفقد 

الذين نكثوا أيباهنم كنقضوا عهودىم بينكم كبينهم، اؼبؤمنوف با كرسولو ىؤالء اؼبشركُت 
 .(ِ) "من بُت أظهرىم كأخرجوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

كهبذا القوؿ يتبُت أف مقصد تشريع القتاؿ يف ىذه اآلية ىو قتاؿ من ينكث األيباف 
 كينقض العهود كيسعى لقتاؿ أىل اإلسبلـ، كىذا ىو عُت رد العدكاف.

كىذا أيضان هتييج كربضيض كإغراء على قتاؿ ابن كثَت، فقاؿ: "كإىل ىذا ذىب 

 ک ک﴿:اؼبشركُت الناكثُت بأيباهنم الذين نبوا بإخراج الرسوؿ من مكة، كما قاؿ تعاىل

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ]سورة﴾ٿٿ ٿ ٿ﴿:تعاىل كقاؿ ،[َّ]سورة األنفاؿ:﴾ڻ

 ﴾پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كقاؿ تعاىل: ،[ُاؼبمتحنة:
 .(ّ)"[ٕٔ]سورة اإلسراء:

                                                
 (.ِّٗ/ِ، )تفسير القرآن العظيم( ابن كثَت: ُ)
 (.ّٗٔ/ُُ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآنطربم: ( الِ)
 (.َُْػ  َُّ/ْ، )تفسير القرآن العظيم( ابن كثَت: ّ)



 

 ّٕ 

 

القتاؿ ىنا إمبا كاف تشريعو كاألمر بو ألجل نقضهم العهد فاغبافظ ابن كثَت قرَّر بأف 
 كاؼبيثاؽ، كالبتدائهم بقتاؿ اؼبسلمُت، فجاء األمر برد ىذا العدكاف كالدفاع عن اإلسبلـ.

 ىؤالء كحاؿ حالو كاف من أف: كاؼبعٌتككافقهم الشوكاين يف تفسَته، حيث قاؿ: "
 قتالو، يًتؾ ال بأف حقيق فهو بالقتاؿ، كالبداءة مكة، من الرسوؿ كإخراج العهد، نقض من
 .(ُ)"ذلك يف فرط من يوبخ كأف

 القوؿعلى تناكؿ  بيانواؼبتقدمُت كىو ما مت التفسَت ىذا من كجهة نظر بعض علماء 
اؼبذكورة سلفان كاليت نورد تفسَتىا كفقا لبعض التفسَتات اؼبعاصرة  اآلياتيف  العدكافحاربة دب

 االتفاؽ بينهم كاالختبلؼ.كقع لنرل إىل أم كجو 
 نخلص في نهاية ىذا المبحث إلى ما يأتي:

أف مقصد تشريع القتاؿ يف اآليات القرآنية الوارد فيها األمر بالقتاؿ ابتداءن عند  (ُ
 ىو مواجهة الكفر كالقضاء عليو. اؼبفسرين اؼبتقدمُت

مفهـو  أف من مقاصد تشريع القتاؿ ىو رد العدكاف عن اؼبسلمُت، ييستفاد ذلك من (ِ
 اآليات الوارد ذكر القتاؿ فيها لرد االعتداء، كأنو قتاؿ مشركع.

 أهنم اتفقوا على تفسَت الفتنة بالشرؾ. (ّ
كقع اػببلؼ بينهم يف آيات التوبة حيث ذىب البعض منهم إىل أف مقصد تشريع  (ْ

القتاؿ فيها ىو مواجهة الكفر، كذىب البعض اآلخر إىل أهنا خاصة باؼبشركُت 
 العهد كاؼبيثاؽ، كالذين وباربوف أىل اإلسبلـ.الذين نقضوا 

أف اعتزاؿ الكفار قتاؿ اؼبسلمُت، كطلبهم الصلح، ككجود العهود كاؼبواثيق بينهم  (ٓ
يز مقاتلتهم ، على خبلؼ ما ذىب إليو اعبصاص من نسخ كبُت اؼبسلمُت، ال هبي

 .ذلك بآية التوبة كما تقدـ

                                                
، ىػ( َُِٓ)اؼبتوىف: ، ؿبمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير( الشوكاين: ُ)

 (.ّٖٗ/ِىػ، ) ُُْْ، د.ط، دمشق – دار ابن كثَت



 

 ّٖ 

 

 المبحث الثاني
 المعاصرين مقاصد تشريع القتال في تفاسير

 اليت فيها ذكر ؼبقاصد تشريع القتاؿالتفسَتات اؼبعاصرة يف ىذا اؼببحث سأتناكؿ بعض 
، كيف ظبلؿ القرآف لسيد (ِ)، كالتحرير كالتنوير للطاىر بن عاشور(ُ)نار لرشيد رضااؼبكتفسَت 

اػبواطر للقرآف الكرمي للشيخ كتفسَت ، (ْ) طنطاكمسيط يف التفسَت لسيد الو ك ، (ّ)قطب
 يف ىذا اؼببحث. التفاسَت األساسية اؼبشار إليهاإضافة إىل بعض  (ُ) ؿبمد متويل الشعراكم

                                                
ـ(، ُّٓٗ -ُٖٓٔىػ =  ُّْٓ -ُِِٖرشيد بن علي رضا، البغدادم األصل، اغبسيٍت النسب، )( ؿبمد ُ)

صاحب ؾبلة )اؼبنار( كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي، كلد كنشأ يف القلموف )من أعماؿ طرابلس الشاـ( كتعلم 
نار( لبث آرائو يف ىػ فبلـز الشيخ ؿبمد عبده كتتلمذ لو، مث أصدر ؾبلة )اؼب ُُّٓفيها، رحل إىل مصر سنة 

اإلصبلح الديٍت كاالجتماعي، كأنشأ مدرسة )الدعوة كاإلرشاد(، تويف فجأة يف )سيارة( كاف راجعا هبا من السويس 
الزركلي:  ينظر: ط(، -إىل القاىرة. كدفن بالقاىرة. أشهر آثاره ؾبلة )اؼبنار(، ك )تفسَت القرآف الكرمي 

 (.ُِٔ/ٔ،)األعالم
 رئيس، (ـ ُّٕٗ - ُٕٖٗ=  ىػ ُّّٗ - ُِٔٗ)مد بن ؿبمد الطاىر عاشور، ( ؿبمد الطاىر بن ؿبِ)

 شيخا( ُِّٗ عاـ) عُت. هبا كدراستو ككفاتو مولده، بتونس كفركعو الزيتونة جامع كشيخ بتونس اؼبالكيُت اؼبفتُت
 مقاصد) أشهرىا من مطبوعة، مصنفات لو. كالقاىرة دمشق يف العربيُت اجملمعُت أعضاء من كىو. مالكيا لئلسبلـ
 عشرة منو صدر القرآف، تفسَت يف( كالتنوير التحرير) ك( اإلسبلـ يف االجتماعي النظاـ أصوؿ) ك( اإلسبلمية الشريعة
، ينظر: الزركلي: (الببلغة موجز) ك( كاػبطابة اإلنشاء أصوؿ) ك( اإلسبلـ يف كآثاره الوقف) ك أجزاء،

 (.ُْٕ/ٔ،)األعالم
ـ، َُٔٗشاذيل كلد يف قرية موشة إحدل قرل ؿبافظة أسيوط يف صعيد مصر عاـ  ( سيد قطب إبراىيم حسُتّ)

كىو أديب كناقد لو نظر، ات فلسفية عميقة كقصائد كجدانية كعاطفية، كقد أقبل يف األربعينيات على دراسة القرآف 
مؤلفان  ِٓـ، ـبلفان كراءه ُٔٔٗ/ٖ/ِٖالناصر يـو  الكرمي، كانضم إىل صباعة اإلخواف اؼبسلمُت، كأعدمو صباؿ عبد

الفتاح اػبالدم، ط:  د. صبلح عبد ،مدخل في ظالل القرآنمن أبرزىا يف ظبلؿ القرآف الكرمي، ينظر: اػبالدم: 
 (.ُّْٓ/ّدار الشركؽ، )

ؿبافظة يف  سليم الشرقية، كلد بقرية ََُِإىل   ُٔٗٗمن عاـ  شيخ اعبامع األزىر( ؿبمد سيد طنطاكم، ْ)
، حصل على اإلجازة العالية "الليسانس" من كلية أصوؿ الدين جامعة اإلسكندريةيف  القرآفتعلم كحفظ  .سوىاج
بتقدير فبتاز، عمل إماـ كخطيب كمدرس  ُٔٔٗ، حصل على الدكتوراه يف اغبديث كالتفسَت العاـ ُٖٓٗاألزىر 

، انتقل َُٖٗ، يف عاـ ُٕٔٗباألكقاؼ، كأستاذ بكلية أصوؿ الدين بأسيوط، كعميد كلية أصوؿ الدين بأسيوط 
، عُت باعبامعة اإلسبلمية الدراسات العليايف كلية  التفسَتكرئيس لقسم  اؼبدينة اؼبنورةحيث عمل يف  السعوديةإىل 

 ، ككاف قبلها أستاذا جامعيا ككل اؼبفتُت قبلو تدرجوا يف سلك القضاء =ُٖٔٗ أكتوبر ِٖار اؼبصرية يف مفتينا للدي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986


 

 ّٗ 

 

 المطلب األول:

 الكفر موقف المعاصرين من القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة 
ذىب بعض اؼبفسرين اؼبعاصرين إىل أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر، 

 متعددة، كىي على النحو اآليت:كذلك يف تفسَتىم آليات 

 ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ قولو تعاىل: الدليل األول:

 .[ُّٗ]سورة البقرة: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :تعاىل ولوقك 

 .[ّٗ]سورة األنفاؿ: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
تفسَته قرَّر صديق حسن خاف أف مقصد تشريع القتاؿ ىو إزالة الكفر، فقاؿ عند 

بالقتاؿ فيو إىل غاية ىي  يبتدءككمفيو األمر دبقاتلة اؼبشركُت كلو يف اغبـر كإف مل  ؽبذه اآلية:"
ال تكوف فتنة كأف يكوف الدين : كىو الدخوؿ يف اإلسبلـ كاػبركج عن سائر األدياف  أف

 .(ِ)"اؼبخالفة لو. فمن دخل اإلسبلـ كأقلع عن الشرؾ مل وبل قتالو

                                                                                                                                     
عن عمر يناىز  الرياضيف  ََُِ مارس َُاؼبوافق  ىػ ُُّْ ربيع األكؿ ِْ=الشرعي، تويف صباح يـو األربعاء 

 .موقع الموسوعة الحرة، ويكيبيديا على شبكة األنترنتعاما ،  ُٖ
ظة الدقهلية، كحفظ ـ بقرية دقادكس مركز ميت غمر دبحاف ُُُٗأبريل عاـ  ٓ( ؿبمد متويل الشعراكم، كيلد يف ُ)

ـ التحق الشيخ الشعراكم دبعهد الزقازيق االبتدائي ُِٔٗالقرآف الكرمي يف اغبادية عشرة من عمره، كيف عاـ 
ـ، كحصل على العاؼبية مع َُْٗـ، زبرج الشيخ عاـ ُّٕٗاألزىرم، كأظهر نبوغنا، التحق بكلية اللغة العربية سنة 

يف ؿباكلة لتفسَت القرآف، كأكقف حياتو على ىذه اؼبهمة ؛ مؤلفاتو: لو  ـ، البرط الشيخُّْٗإجازة التدريس عاـ 
 -عدد من اؼبؤلفات، قاـ عدد من ؿببيو جبمعها كإعدادىا للنشر، كأشهرىا كأعظمها الشعراكم : تفسَت الشعراكم 

 نترنت.من موقع إخوان اون الين على شبكة االاػبواطر للقرآف الكرمي، كقد حصل على العديد من اعبوائز، 
ؿبمد صديق خاف اغبسيٍت البخارم الًقنَّوجي ، نيل المرام من تفسير آيات األحكام( صديق حسن خاف: ِ)

ـ، ََِّ، د.ط، دار الكتب العلمية، أضبد فريد اؼبزيدم -ت: ؿبمد حسن إظباعيل ، ىػ( َُّٕ)اؼبتوىف:
 (.ِْ)ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1431_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1431_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6


 

 َْ 

 

 ڃ﴿اإلماـ ؿبمد عبده فذىب إىل أف الفتنة ىنا ليست الشرؾ، فقاؿ: "كخالفو 

الدين، حىت ال تكوف ؽبم قوة يفتنونكم هبا كيؤذكنكم؛ ألجل  :أم ﴾ چ ڃ ڃ ڃ

 كيف آية سورة األنفاؿ: ﴾ ڇچ چ چ ﴿ ،كيبنعونكم من إظهاره أك الدعوة إليو

أم: يكوف دين كل شخص خالصا  ال أثر ػبشية  ﴾ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ﴿
ه عنو كال يؤذل فيو، كال وبتاج فيو إىل الدىاف كاؼبداراة، أك غَته فيو، فبل يفنت لصدِّ 

  .(ُ)"االستخفاء أك ااباة
كقد كافقو يف تفسَته ىذا الشيخ ؿبمد رشيد رضا، إذ أكَّد عند تفسَته ؽبذه اآلية على 

 ما يأيت:
ىذه اآليات يف اإلذف بالقتاؿ للمحرمُت يف األشهر اغبـر إذا فوجئوا بالقتاؿ أف  أكالن:

 .كعدكانان  بغيان 
 ثانيان: اتصاؿ ىذه اآليات دبا قبلها من اآليات.

ثالثان: رىبىطى ىذه اآلية باآليات األخر اليت أذنت للمسلمُت بالقتاؿ ؼبن قاتلهم، كقولو 

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿تعاىل: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[َْ-ّٗ]سورة اغبج: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ

                                                
(، ؿبمد رشيد بن علي رضا بن ؿبمد اؼبنارتفسَت )رشيد رضا:  فسير القرآن الحكيمت( ينظر: رشيد رضا: ُ)

ىػ(، الناشر: اؽبيئة اؼبصرية  ُّْٓمشس الدين بن ؿبمد هباء الدين بن منبل علي خليفة القلموين اغبسيٍت )اؼبتوىف: 
 (.َُٕػ  ُٖٔ/ِـ، ) َُٗٗالعامة للكتاب، سنة النشر: 



 

 ُْ 

 

كيف آية سورة  ﴾ڇچ چ چ ﴿رابعان: فسَّر ))الفتنة(( باإليذاء، كفسَّر قولو تعاىل: 

 .(ِ)باالستدالؿ بكبلـ ؿبمد عبده السابق (ُ)﴾ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ﴿ األنفاؿ:
 من خالل تفسير رشد رضا لهذه اآليات يتبين لي ما يأتي:

اؼبراد بالفتنة على أهنا الشرؾ، فجعلها أعم من أف رشيد رضا خالف اؼبتقدمُت يف  (ُ
 ذلك كىي أال يوجد شيء من الفتنة يف الدين.

يفهم من كبلـ رشيد رضا أف القتاؿ الوارد يف ىذه اآليات مل يشرع ؼبقصد مواجهة  (ِ
الكفر، كإمبا ىو لرد العدكاف، كاستدؿ على ذلك بسياؽ اآليات، كأهنا متصلة دبا 

 بذلك خالف اؼبتقدمُت أيضان. قبلها أمت االتصاؿ، كىو
إذ ضبل القتاؿ يف ىذه اآلية على كقد كافق رشيد رضا يف تفسَته ىذا سيد طنطاكم، 

أم: قاتلوا أيها اؼبؤمنوف إًلعبلء كلمة ا كإعزاز دينو أعداءكم الذين "رد العدكاف فقاؿ: 
فاآلية الكريبة ، ةأعدكا أنفسهم لقتالكم كمناجزتكم كربققتم منهم سوء النية، كفساد الطوي

هتييج للمؤمنُت كإغراء ؽبم على قتاؿ أعدائهم بدكف تردد أك هتيب، كإرشاد ؽبم إىل أف هبعلوا 
القتاؿ أيضان: "كقاؿ ، (ّ)الشهوات"جهادىم من أجل نصرة اغبق، ال من أجل اؼبطامع أك 

                                                
كىيىكيوفى ﴿: تعاىل، كقولو [ُّٗ:البقرة] ﴾الدِّيني لًلَّوً كىيىكيوفى ﴿الفرؽ بُت قولو تعاىل: ( ذكر أبو حياف يف تفسَته ُ)

يني كيلُّوي لًلَّوً   آية ألف كلو،: ىنا هبىء كمل ﴾ كلو الدين كيكوف﴿: األنفاؿ يف كجاء[، فقاؿ "ّٗ:األنفاؿ] ﴾الدِّ
البحر " ينظر: أبو حياف: إليو ىنا وبتج كمل التعميم، ىناؾ فناسب مكة، مشركي يف كىنا عموما، الكفار يف األنفاؿ

 كىو التأكيد اسم فيها زيد اآلية ىذه(، كذكر الطاىر ابن عاشور فرقان آخر فقاؿ: "ِْٕ/ِ)، المحيط في التفسير
 بأنو الدين جنس اختصاص صيغة مفاد تأكيد إىل فيها فاحتيج البقرة آية من نزكال أسبق اآلية ىذه ألف كذلك ،كلو
 عن عدؿ اآلية ىذه من نصا كصار العمـو معٌت تقرر فلما اؼبشركُت غالب بإسبلـ االقتناع يتوىم لئبل تعاىل، 

ربرير اؼبعٌت السديد كتنوير العقل اعبديد » التحرير والتنويرابن عاشور:  "، ينظر:لئلهباز تطلبا البقرة آية يف إعادتو
 ، الدار التونسية للنشر، ىػ( ُّّٗ)اؼبتوىف: ؿبمد الطاىر بن ؿبمد بن ؿبمد الطاىر ، «من تفسَت الكتاب اجمليد

 (.ّْٕ/ٗـ )ُْٖٗ، د.ط، تونس
 (.َُٕ - ُٖٔ/ِ، )تفسير المنار( ينظر: رشيد رضا: ِ)
ؿبمد سيد طنطاكم، الناشر: دار هنضة مصر للطباعة كالنشر  ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم( الطنطاكم: ّ)

 (.َْٔ/ُالقاىرة، ط. األكىل، ) –كالتوزيع، الفجالة 



 

 ِْ 

 

كالفتنة من أجل إعبلء كلمتو كمن أجل رفع األذل  -تعاىل  -اإًلسبلـ شرعو ا  يف
 .(ُ) "كالعدكاف عمن يعتنقوف دينو كشريعتو

كىذا تصريح منو بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو رد العدكاف كرفع األذل، كليس إزالة 
 الكفر كالقضاء عليو.

إىل يـو  النص عاـ الداللة، مستمر التوجيوكيقرِّر سيد قطب عند ىذه اآلية أف 
القيامة، كيقرِّر أف القتاؿ لتحطيم القول الظاؼبة اليت تفنت الناس كسبنعهم من اعتناؽ اإلسبلـ، 

فإذا انتهى ، اؼببدأ العظيمىذا يحقق لرض في لكي يصَت الناس أحراران يف االعتقاد، فالقتاؿ 
ف اعبهاد إمبا أل؛ الظاؼبوف عن ظلمهم ككفوا عن اغبيلولة بُت الناس كرهبم فبل عدكاف عليهم

 .(ِ)يوجو إىل الظلم كالظاؼبُت

 أما ابن عاشور فقد ذكر أف انتفاء الفتنة يتحقق بأمور ىي:

 .فتنتهم زكؿإما بأف يدخل اؼبشركوف يف اإلسبلـ فتاألكؿ: 

 كإما بأف يقتلوا صبيعا فتزكؿ الفتنة بفناء الفاتنُت. الثاين:  

بظهور اؼبسلمُت عليهم كمصَت اؼبشركُت ضعفاء أماـ قوة  الثالث: كإما تنتهي الفتنة
 .اؼبسلمُت، حبيث ىبشوف بأسهم

ناشئة عن التصلب لكن ابن عاشور مل يرتًض الفرض األخَت؛ معلبلن ذلك بأف الفتنة 
اإلقداـ على إرضاء ، كما أف مل تكن باليت تضمحل عند ضعفهمحبيث يف دينهم كشركهم 

 .ضعيفيصدر حىت من القد العقيدة 

                                                
 (، بتصرؼ يسَت.ٗٗ - ٔٗ/ٔ، )المصدر السابقالطنطاكم:  (ُ)
 ( بتصرؼ.ُُٗ -َُٗ/ُ، )في ظالل القرآن( ينظر: سيد قطب، ِ)



 

 ّْ 

 

ككبلـ ابن عاشور مقارب إىل حد ما كبلـ سيد قطب، بأف مقصد تشريع القتاؿ ىو 
ضباية العقيدة ال إزالة الكفر بالكلية، كاستثٌت من ذلك ببلد العرب حيث أكَّد على كجوب 

اختارىا ألف تكوف قلب اإلسبلـ كمنبع معينو فبل إزالة الكفر منها، معلبلن ذلك بأف ا 
 .(ُ)غبا إذا كاف ـبلوط العناصريكوف القلب صا

كبلمان قيمان عند تفسَته ؽبذه اآليات ننقلو   الشعراكمكقد أضاؼ الشيخ ؿبمد متويل 

﴾ نفهم أف ىذا أمر ڭ﴿ عندما يقوؿ اغبق سبحانو كتعاىل:بنصو، إذ قاؿ:" 
و، أك للمؤمنُت ليقاتلوا الكفار، كال بد أف يكوف الكفار قد فعلوا شيئا يستحق أف يقياتلوا علي

أهنم يبيتوف للمؤمنُت القتاؿ كعلى اؼبؤمنُت أف يواجهوىم كيقاتلوىم. كمل يقل ا سبحانو 
كتعاىل: اقتلوىم بل قاؿ: "قاتلوىم"؛ أم مواجهة فيها مفاعلة القتاؿ. كالتفاعل معناه أف 
اغبدث ال يأيت من طرؼ كاحد بل ال بد من مقابل معو. فأنت تقوؿ: "قابلت" أم أنك 

خصان، كىو قابلك أيضان، كىذه مفاعلة. أك تقوؿ: "شاركت" أم أنك اشًتكت قابلت ش

 ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ أنت كآخر يف عمل ما. كىنا قاؿ اغبق سبحانو كتعاىل:

كمعٌت ذلك أف ىناؾ قتاالن يؤدم للقتاؿ. كجاء القتاؿ ، [ّٖ]سورة األنفاؿ: ﴾ۆ
ليحسم األمر؛ ألف ترؾ ىؤالء الكفار يعتدكف على اؼبسلمُت، كيأخذكف أمواؽبم بالباطل، 
فَتل الناس اؼبؤمنُت أذلة مستضعفُت، كالكفار عالُت أقوياء فتحدث فتنة يف الدين، أم 

 .(ِ) لدفعو"ة أك ربرؾ يفنت الناس يف دينهم كىم يركف الذؿ دكف أم ؿباكل

                                                
 (.َِٗ - َِٖ/ ِ، )التحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور: ُ)
 (.َُْٕ - ْٖٗٔ/ٖ، )الخواطر -تفسير الشعراوي الشعراكم: ( ِ)



 

 ْْ 

 

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ قولو تعاىل: الدليل الثاني:  

 گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[ٖٗ]سورة النساء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

قرَّر صديق حسن خاف عند تفسَته ؽبذه اآلية أف مقصد تشريع القتاؿ ىو إزالة 
كوبققوا إيباهنم باؽبجرة فإف تولوا عن ذلك  حىت يهاجركا يف سبيل االشرؾ، فقاؿ: "

، فإف حكمهم حكم  فخذكىم إذا قدرمت عليهم كاقتلوىم حيث كجدسبوىم: يف اغبل كاغبـر
 .(ُ)"كإسران  اؼبشركُت قتبلن 

 .(ّ)، كالطاىر بن عاشور يف التحرير كالتنوير(ِ)ككافقو صباؿ الدين القاظبي يف تفسَته

اؼبنار إىل أف القتاؿ ىاىنا مل يشرع ألجل ؿباربة  كخالفهم رشيد رضا فذىب يف تفسَت
الكفر كالقضاء عليو، كإمبا شرع ؼبقصد من يغدر كينكث العهود كاؼبواثيق، فقاؿ عند ىذه 

كىي صروبة يف علة األمر بقتاؽبم، كىي غدرىم كتصديهم لقتاؿ اؼبسلمُت، كقد اآلية: "
 .(ْ)"جعل ىذه العلة من قبيل الضركرة تقدر بقدرىا

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )قولو تعاىل:  دليل الثالث:ال

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 . [ٓ]التوبة:( ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

                                                
 (.ُْٗ)ص ،نيل المرام من تفسير آيات األحكام( صديق حسن خاف: ُ)
 ُِّّؿبمد صباؿ الدين بن ؿبمد سعيد بن قاسم اغببلؽ القاظبي )اؼبتوىف: ، محاسن التأويل( ينظر: القاظبي: ِ)

 (.ِِٓ/ّىػ، ) ُُْٖبَتكت، ط. األكىل،  -السود، دار الكتب العلمية ، ت. ؿبمد باسل عيوف ىػ(
 (.ُِٓ/ٓ، )التحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور: ّ)
 (.ِٓٔ - ِْٔ/ٓ، )تفسير المناررشيد رضا: ( ْ)



 

 ْٓ 

 

قرر رشيد رضا عند تفسَته ؽبذه اآلية بأهنا يف بياف ما يتعلق بنقض اؼبشركُت للعهود، 
اؼبسلمُت  بدأكا الذين ىم كوهنم على مبٍت فيها العرب مشركي بقتاؿ حيث إف األمر

 .(ُ)العهود معهم كنكثوا باغبرب،
 كاإلذف اعبهاد شرع اآلية ىذهكخالفو يف ذلك الطاىر ابن عاشور حيث قاؿ: "كيف 

 اؼبوادعة آيات نسخت اآلية كىذه ،اإلسبلـ غَت منهم يقبل ال أهنم إىل كاإلشارة ،فيو
 الكتاب من األدلة خصصتو ما إال البقاع كعمت اؼبشركُت صبيع اآلية عمت كقد ،كاؼبعاىدة

 .(ِ)"كالسنة
كجعل سيد قطب نزكؿ ىذه اآلية لتحدد العبلقات النهائية بُت اجملتمع اإلسبلمي يف 
اؼبدينة كيف جزيرة العرب بشكل عاـ، كبُت بقية اؼبشركُت يف اعبزيرة، سواء من كاف لو عهد 
 مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فنقضو، كمن مل يكن لو عهد كلكنو يتعرض للمسلمُت

 . (ْ)، ككافقو يف ذلك الشعراكم(ّ)من قبل بسوء، كمن كاف لو عهد فحافظ عليو كمل ينقضو
 حىت العرب اؼبشركُت قتاؿ كخالف ذلك الزحيلي حيث جعل اآلية دالة على كجوب

 أك اإلسبلـ إال العامل إىل اإلسبلمية الٌدعوة رسالة ضبلة باعتبارىم منهم يقبل ال إذ يسلموا
 .(ٓ)القتل

ذىب إليو الزحيلي فيو بعد عن النظر يف سياؽ اآليات، كأهنا جاءت يف مشركي كما 
 العرب، الذين نقضوا عهودىم كمواثيقهم.

                                                
 (.ُُٓ/َُ، )المرجع السابقينظر: رشيد رضا: ( ُ)
 (.ُُٓ /َُ، )التحرير والتنويرابن عاشور: ( ينظر: ِ)
 (، بتصرؼ يسَت.ُٔٗٓ/ّ، )في ظالل القرآنينظر: سيد قطب: ( ّ)
 (.ْٕٖٓ /ٖ، )الخواطر -تفسير الشعراوي الشعراكم: ( ينظر: ْ)
 (.َُٖ/َُ، )التفسير المنيرينظر: الزحيلي: ( ٓ)



 

 ْٔ 

 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ قولو تعاىل: الدليل الرابع:

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[ِٗ]سورة التوبة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
اؼبتقدمُت على أف من مقاصد ىذه اآلية من اآليات القرآنية اليت يستدؿ هبا أكثر 

تشريع القتاؿ القضاء على الكفر كما تقدـ يف اؼببحث السابق، كأما اؼبعاصركف فقد ذىبوا 
 إىل أهنا ـبصوصة دبن اتصف بالصفات الوارد ذكرىا يف اآلية الكريبة.

فقد ذىب رشيد رضا يف تفسَت اؼبنار عند حديثو حوؿ ىذه اآلية إىل أف علة القتاؿ 
 خضوعهم ككجوب لئلسبلـ، عداكهتمىي  علةليس القضاء على الكفر، كإمبا الكمقصوده 

 اؼبسلمُت قتاؿ إىل يفضي فيو السبلح كضبل االستقبلؿ، على إقرارىم ألف ،داره يف غبكمو
ىذه  يقيموف ال الذين بقتاؿ ىنا مراأل أك مساعدة من يهاصبهم فيها، فجعل دارىم يف

 .(ُ) "بشرطو اعبزية يعطوا حىت لقتاؽبم الشرعي السبب يقـو عندما الصفات
، ككافقو يف (ِ)كجعل صباؿ القاظبي ىذه اآلية خاصَّة يف كيفية التعامل مع أىل الكتاب

قطب حيث أكَّد على أف القرآف الكرمي عدَّؿ التعامل مع أىل الكتاب من  سيدذلك 
التعديل البارز يف اؼبوادعة إىل أمرين ال ثالث ؽبما: إما اإلسبلـ أك إعطاء اعبزية، فقاؿ : "

ىذه األحكاـ اعبديدة ىو األمر بقتاؿ أىل الكتاب اؼبنحرفُت عن دين ا حىت يعطوا اعبزية 
 . .  . على ىذا األساس فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة كمهادنة إال  .  . عن يد كىم صاغركف
كيف ىذه اغبالة تتقرر ؽبم حقوؽ الذمي اؼبعاىد؛ كيقـو السبلـ بينهم  . .  . أساس إعطاء اعبزية

إهنم ال   .  . فأما إذا ىم اقتنعوا باإلسبلـ عقيدة فاعتنقوه فهم من اؼبسلمُت ، كبُت اؼبسلمُت

 حئ جئ ی ﴿   : فالقاعدة اإلسبلمية اكمة ىي ، وف على اعتناؽ اإلسبلـ عقيدةييكرىى

                                                
 (.ِْٗ - ِْٖ/َُ، )تفسير المنارينظر: رشيد رضا: ( ُ)
 (.ّٖٕ/ٓ) محاسن التأويلينظر: القاظبي: ( ِ)



 

 ْٕ 

 

كلكنهم ال يًتكوف على دينهم إال إذا أعطوا اعبزية، كقاـ بينهم كبُت اجملتمع اؼبسلم  ﴾ مئىئ
 .(ُ) "  عهد على ىذا األساس

  

                                                
ىػ(، الناشر: دار الشركؽ  ُّٖٓ، سيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب )اؼبتوىف: في ظالل القرآن( سيد قطب: ُ)
 (.َُِٔ/ّىػ، ) ُُِْ -القاىرة، ط. السابعة عشر  -بَتكت  –



 

 ْٖ 

 

 وبالنظر إلى ما ذكره سيد قطب يتضح لنا ما يأتي:
أف اإلسبلـ نظم العبلقة بُت اجملتمع اؼبسلم كأىل الكتاب، ككضع لذلك قواعد  (ُ

 كأصوالن.
أنو ال يكره أحد على الدخوؿ يف اإلسبلـ كإمبا الدخوؿ فيو يكوف طواعية كعن  (ِ

 رغبة كاقتناع، كمع ذلك البد من إقامة أحكاـ اإلسبلـ عليهم.
 صلى ا رسوؿ معاملة أماحيث قاؿ: " الشعراكم، ك (ُ)كافقو ابن عاشور يف تفسَتهك 

 استبقاء مع اعبزية يعطوا أف كإما يسلموا، أف إما: فكانت الكتاب أىل مع  كسلم عليو ا
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿ :كتعاىل تبارؾ اغبق قاؿ كلذلك اغبياة،

 حصوؽبم مقابل أمواؿ من دفعة عليهم فرض ما يؤدكا حىت: أم، [ِٗ]سورة التوبة: ﴾ڱ
 غَت ببلدا فتحوا قد اؼبسلمُت أف قبد كلذلك لدمائهم، صوف ىذا كيف كاغبماية، األماف على

 نعم من نعمة اغبياة كإبقاء عليهم، أبقوا بل يقتلوىم، كمل رقاهبم على قادرين كصاركا إسبلمية
 الدين اختيارىم ضبى كإمبا دينا، عليهم يفرض مل أنو كىي ثانية نعمة كىناؾ عليهم، اإلسبلـ

 .(ِ)"يركنو الذم
ذكرهنا فمن خبلؿ ما سبق قبد اختبلفا بُت اؼبفسرين اؼبعاصرين لآليات القرآنية اليت 

كالوارد فيها ذكر القتاؿ، ىل من مقاصده مواجهة الكفر كالقضاء عليو، أـ أهنا لصد 
 العدكاف، أـ أهنا ألحداث معينة كخاصة؟

  

                                                
 (.ّٖٕ/ٓ) التحرير والتنويرابن عاشور، ( ينظر: ُ)
 (.َِِٓ - ََِٓ/ٖ، )الخواطر -تفسير الشعراوي الشعراكم: ( ينظر: ِ)



 

 ْٗ 

 

 نخلص في نهاية ىذا المطلب إلى ما يأتي:
 أف بعض اؼبفسرين يركف أف مقصد تشريع القتاؿ ىو إزالة الكفر كالقضاء عليو. (ُ
تشريع القتاؿ ىو رد العدكاف كدفع األذل، ككذلك ؼبن يرل البعض أف اؼبقصد من  (ِ

 ينقض العهود كاؼبواثيق.
أهنم اختلفوا يف تفسَت الفتنة، فمنهم من فسرىا بأهنا الشرؾ، كذىب آخركف بأهنا  (ّ

 أعم من ذلك، كىي أال يوجد شيء من الفتنة يف الدين.
ياؽ القرآين، كمل أهنم اىتموا يف تفسَتىم آليات القتاؿ بالنظر إليها من خبلؿ الس (ْ

 يقعوا ربت طائلة اجتزاء البعض منها دكف اآلخر.
إذا كاف تشريع اعبزية قد اقًتف باألمر بالقتاؿ، كجعل غاية من غاياتو، فإف ىذا  (ٓ

التشريع ال يبكن أف يكوف عقوبة على بقاء غَت اؼبسلمُت على دينهم، كإمبا ىو 
الذم يعيشوف فيو كينتموف إليو، مقابل ضبايتهم كعدـ اشًتاكهم يف الذكد عن الوطن 

كؽبذا ال تؤخذ اعبزية إال من القادرين على القتاؿ، فبل تؤخذ من النساء كاألطفاؿ 
 كالشيوخ كرجاؿ الدين.

 
 

  



 

 َٓ 

 

 المطلب الثاني: 

 :العدوان موقف المعاصرين من القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة 
يع القتاؿ ىو مواجهة العدكاف، صد تشر امقمن ذىب اؼبفسركف اؼبعاصركف إىل أف 

 كذلك يف تفسَتىم آليات متعددة، كىي على النحو اآليت:

 ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ قولو تعاىل: الدليل األول:

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ

-َُٗ]سورة البقرة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ
ُِٗ]. 

ذىب صديق حسن خاف يف تفسَته عند ىذه اآليات بأف مقصد تشريع القتاؿ إمبا 
 ، ككافقو يف ذلك رشيد رضا عند تفسَته ؽبذه اآليات، حيث قرَّر ما يأيت:(ُ)ىو لرد العدكاف

اعترب ىذه اآلية دليبلن على أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة العدكاف، كليس أكالن: 
 إزالة الكفر.

 ثانيان: رىبىط ىذه اآليات دبا قبلها من اآليات.
 ثالثان: اعترب أف القتاؿ شيرع معلبلن بسببو مقيدان بشركطو العادلة، ال أنو شرع لذاتو.

ية بالشرؾ، معتربان ىذا التفسَت ىبرج اآليات رابعان: ردَّ على من فسَّر الفتنة يف ىذه اآل
 عن سياقها.

خامسان: رىبىط اآلية باآليات األخرل اليت تقرِّر اإلذف بالقتاؿ بالشركط اؼبذكورة عند كل 
آية ييؤمر فيها بالقتاؿ كاليت منها رد اعتداء اؼبشركُت، كألجل أمن اؼبؤمنُت على دينهم

(ُ). 

                                                
 (.ُْ - َْ)ص نيل المرام من تفسير آيات األحكامينظر: صديق حسن خاف:  (ُ)



 

 ُٓ 

 

  فقد ذكر للعلماء ثبلثة أكجو يف اآلية، كىي: (ِ) كأما ؿبمد األمُت الشنقيطي
دكف غػػػػَتىم، كالنسػػػػاء،  :أف اؼبػػػػراد بالػػػػذين يقػػػػاتلونكم مػػػػن شػػػػأهنم القتػػػػاؿ، أم األول:

 كالصبياف، كالشيوخ الفانية، كأصحاب الصوامع.
 أهنا منسوخة بآيات السيف الدالة على قتاؽبم مطلقان. :الثاني
 .مُت كربريضهم على قتاؿ الكفارأف اؼبراد باآلية هتييج اؼبسل :الثالث

 ، كىو هبذا يكوف قد خالف رشيد رضا فيما ذىب إليو.(ّ) كاختار الوجو األكؿ
كالذم يظهر يل أف أدلة رشيد أقول يف الداللة، ال سيما كأف اآليات نزلػت مػرة كاحػدة 

 يف نسق كاحد، كقصة كاحدة.
أف اؼبقصد من تشريع القتاؿ يف ىذه اآلية ىو رد العدكاف،  الشعراكمأكَّد ؿبمد متويل ك 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿كمقاتلة من يقاتل اؼبسلمُت، فقاؿ: "

ال يقاتل  :االعتداء، أمكاغبق ينهى عن  ﴾ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ

ال تقولوا  :﴾، أمپ ٻ ٻ ٱ يقوؿ اغبق: ﴿، ك مسلم مىٍن مل يقاتلو كال يعتدم
من أم مكاف أنتم فيو،  :إهنم أخرجوكم من ىنا، كإمبا أخرجوىم من حيث أخرجوكم، أم

﴾، يذكرنا دبنطق مشابو پ ٻ ٻكعند ذلك لن تكونوا معتدين. كقولو تعاىل: ﴿

                                                                                                                                     
 (.َُٕ - ُٖٔ/ِ) تفسير المنارينظر: رشيد رضا:  (ُ)
ىػ كىو عامل متبحر يف علـو القرآف كاألصوؿ، نصر  َُّٓؿبمد األمُت ؿبمد اؼبختار الشنقيطي كلد عاـ ( ِ)

ىػ، ينظر: ترصبتو  ُّّٗعقيدة أىل السنة كاعبماعة، كمن مؤلفاتو أضواء البياف، دراسة آليات الصفات، تويف سنة 
ُت بن ؿبمد اؼبختار بن عبد القادر اعبكٍت ، ؿبمد األمأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنيف الشنقيطي: 

ىػ  ُُْٓاف، عاـ النشر: لبن -ىػ(، الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت  ُّّٗالشنقيطي )اؼبتوىف: 
 (.ْٕٗ/ٗ، )ـ ُٓٗٗ -
 (.ٕٓ/ُ، )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنينظر: الشنقيطي: ( ّ)



 

 ِٓ 

 

]سورة  ..﴾ ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅقولو تعاىل: ﴿يف آية أخرل منها 
  .(ُ)"[ُِٔالنحل:

يف  طنطاكم كبكبلمو ىذا يكوف موافقان ؼبا ذىب إليو رشيد رضا، كدبثل ىذا قاؿ سيد
 .(ّ)كالزحيلي يف التفسَت اؼبنَت، (ِ) تفسَته

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿تعاىل: ولوق الدليل الثاني:

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷

              

 جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

 . [ُٗ-َٗ﴾ ]سورة النساء:ىب مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ
بالقتاؿ ؼبن يقاتلنا دكف فقد جعل القاظبي مقصد تشريع القتاؿ يف ىذه اآليات خاصَّان 

 من سبكنهم من علمتم ما مع يقاتلوكم فلم تركوكم :أم اعتزلوكم فإف، فقاؿ: "من مل يقاتلنا
 لكم ا جعل فما ،كاالستسبلـ االنقياد :أم السلم إليكم كألقوا ،كجل عز ا دبشيئة ذلك

 .(ْ)"اإلسبلـ يف منهم ضرر ال إذل، القت أك باألسر طريقا :أم سبيبل عليهم
ككافقو رشيد رضا عند تفسَته ؽبذه اآلية على أف مقصد تشريع القتاؿ ىو رد العدكاف، 

ضركرة، كأف الضركرة تقدر بقدرىا يف كل لمل يشرع يف اإلسبلـ إال لكاستدؿ على أف القتاؿ 

                                                
 (.ِٕٖ - ِِٖ/ِ) الخواطر -وي تفسير الشعراالشعراكم:  (ُ)
 (، بتصرؼ يسَت.ُّْ - َْٕ/ُ، )التفسير الوسيطالطنطاكم: ( ينظر: ِ)
، كىبة بن مصطفى، دار الفكر اؼبعاصر، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجينظر: الزحيلي: ( ّ)

 (.ُٕٗ/ِىػ ، ) ُُْٖدمشق، ط. الثانية، 
 (.ِٔٓ/ّ) التأويلمحاسن ( ينظر: القاظبي: ْ)



 

 ّٓ 

 

من اعتزلوا كألقوا حق  يفكذلك  ﴾   ﯁ ﯀ ﮿ ﴿، بقولو تعاىل: حاؿ
 .(ُ)السلم

كالذم يظهر يل أف ما ذىب إليو القاظبي كرشيد رضا ىو الصواب؛ لوضوح داللة قولو 

 .من اعتزلوا كألقوا السلمحق  يف ﴾   ﯁ ﯀ ﮿ ﴿ تعاىل:

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﴿ :تعاىل ولوق الدليل الثالث:

          ﯁ ﯀ ﮿

 ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ       
 .[َٔ]سورة األنفاؿ:

من سنن االجتماع البشرم يف اؼبصارعة بُت اغبق  قاؿ ؿبمد رشيد رضا يف اؼبنار: "
تهيئة للحرب اليت علموا أف ال مندكحة عنها لدفع كالاإلعداد  كالباطل، كالقوة كالضعف،

 العدكاف كالشر، كغبفظ األنفس كرعايتو اغبق كالعدؿ كالفضيلة بأمرين: 
 .إعداد صبيع أسباب القوة ؽبا بقدر االستطاعة :أحدنبا

مرابطة فرساهنم يف ثغور ببلدىم كحدكدىا، كىي مداخل األعداء كمواضع  :كثانيهما
 .(ِ) "دائم للدفاع إذا فاجأىا العدك على غرةكوف األمة على استعداد ، فتمهاصبتهم للببلد

 إرىاب كىو كىدفو اإلعداد سبب اآلية ذكرتكقاؿ الزحيلي عند تفسَته ؽبذه اآلية:" 
 اؼباضي، يف مكة كمشركي عداكهتم ظهرت الذين الكفار من اؼبسلمُت كعدك ا عدك

، غَت أـ لنا معلوما أكاف سواء األعداء، ؽبؤالء اؼبوايل اػبفي العدك كإرىاب  ا بل معلـو

                                                
 (.ِٖٔ - ِٔٔ/ٓ، )تفسير المنارينظر: رشيد رضا:  (ُ)
 (.ّٓ - ِٓ/َُ) المصدر السابق،ينظر: رشيد رضا:  (ِ)



 

 ْٓ 

 

 عداكتو تظهر كمن اؼباضي، يف كاؼبنافقُت اليهود، يشمل كىذا. الغيوب عبلـ ألنو يعلمهم
، فارس مثل بعدئذ  .(ُ)"اؼبعاصر العامل دكؿ يف كسبلالهتم كالرـك

عدكنان ؿبتمبلن، كيفهم من كبلـ الزحيلي ىذه أف اإلعداد ؼبواجهة العدكاف، كلو كاف 
 اغبرب على كتفضيلو السلم إيثار على كاضح دليل كىذابداللة قولو عند اآلية التالية ؽبا: "

 كجود عند إال القتاؿ إىل شرعو يف يلجأ كال كابة، كاؽبداية الٌسبلـ دين اإلسبلـ ألف
 ككضع الصلح، اغبديبية عاـ اؼبشركوف طلب ؼبا كؽبذا، اؼبلجئة كالضركرات القاىرة، الظركؼ
 مع ذلك، إىل أجاهبم ،(ِ)سنُت تسع كسلم كآلو عليو ا صٌلى ا رسوؿ كبُت بينهم اغبرب

 .(ّ)"اؼبسلمُت حق يف ؾبحفة شركط من اشًتطوا ما

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :قاؿ تعاىل الدليل الرابع:

 ەئ ەئ ائ ائى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ٺٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[ُٓ-ُّ]سورة التوبة: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ
األمم ييقرِّر رشيد رضا عند تفسَته ؽبذه اآلية أف اإلسبلـ امتاز على صبيع شرائع 

 .(ْ) كقوانينها بأف جعل اغبرب ضركرة مقيدة بإرادة منع الباطل كتقرير اغبق كالفضائل
قتاؿ األعداء مقيدان بثبلثة  ، كسيد طنطاكم حيث جعل تشريع(ٓ) الشعراكمككافقو 

 أسباب، جاء ذكرىا يف اآلية الكريبة، كىي:

                                                
 .(َٓ/َُ، )التفسير المنيرالزحيلي:  (ُ)
الصحيح أف كضع اغبرب يف صلح اغبديبة عشر سنُت، حيث عيقد يف شهر ذم القعدة من العاـ السادس  (ِ)

 (.ُّٕ/ ِ)، السيرة النبويةينظر: ابن ىشاـ: للهجرة، كمت نقضو يف شهر رمضاف من العاـ الثامن للهجرة، 
 .(ٔٓ/َُ) ،التفسير المنيرالزحيلي:  (ّ)
 (.ُْٕ/َُ) ،تفسير المنار ينظر: رشيد رضا:( ْ)
 (.ِْٖٗ - َِْٗ/ٖ) الخواطر -تفسير الشعراوي ينظر: الشعراكم:  (ٓ)



 

 ٓٓ 

 

 العهد كنكث األيباف. نقض :السبب األول
 عـز الكفَّار على إخراج الرسوؿ من مكة. ي:والسبب الثان

 .(ُ)كانوا بادئُت بالعدكاف  أف الكفار :وأما السبب الثالث
آلية دبشركي جزيرة العرب، كجعل ككافقو على ىذا الزحيلي، كخصَّ اؼبشركُت يف ا

  .(ِ)قتاؽبم ألجل تطهَت اعبزيرة العربية من الشرؾ كالوثنيةمقصد 
فقد ربط ىذه اآليات دبا سبقها من اآليات، حيث جعل اإليفاء  كأما سيد قطب

بالعهود ؼبن كاف ؽبم عهود ؿبددة دبدة، أما أصحاب العهود اؼبطلقة فمدهتم أربعة أشهر، مث 
دد 

ي
أم  -يؤكؿ األمر إىل حالتُت اثنتُت: توبة كإقامة للصبلة كإيتاء للزكاةبعد انتهاء ىذه اؼب

، كجعل مبدأ العهود أك قتاؿ كحصار كأسر كإرصاد -ئضودخوؿ يف اإلسبلـ كأداء لفرا

 ٻ ٻ ٱ﴿مستدالن باإلنكار يف قولو تعاىل:  من أساسو استبعدم

 . (ّ) [ٕ]سورة التوبة: ﴾پ پ پ ٻ ٻ
كما ذىب إليو سيد قطب ـبالف لؤلدلة الواردة يف إثبات العهود كاؼبواثيق مع الكفار، 
كاليت عمل هبا اؼبسلموف عرب التاريخ اإلسبلمي جيبلن بعد جيل، فما ذىب إليو رشيد رضا 

 كالطنطاكم كالزحيلي ىو القوؿ الصواب الذم تؤيده األدلة.
  

                                                
 .(ِِّ - ُِِ/ٔ، )التفسير الوسيطالطنطاكم:  (ُ)
 .(ُِٕ/َُ، )التفسير المنيرالزحيلي:  (ِ)
 .(َُّٔ/ّ، )في ظالل القرآنسيد قطب: ينظر:  (ّ)



 

 ٓٔ 

 

 ونخلص مما سبق إلى ما يأتي:
أكالن: إف أغلب اؼبتقدمُت ذىبوا إىل أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر كإزالة 

 الشرؾ.
 ثانيان: إف أغلب اؼبعاصرين ذىبوا إىل أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة العدكاف.

اؼبتقدمُت جعلوا آيات براءة ناسخة لغَتىا من األدلة كاألحكاـ اليت تتحدث ثالثان: إف 
 حوؿ مشركعية القتاؿ.

 رابعان: إف اؼبتأخرين صبعوا بُت األدلة، كنظركا إىل سياؽ اآليات حيث كركدىا.
خامسان: أنو ينبغي لنا اف نرجع إىل كبلـ اؼبفسر يف كل اآليات، كليس يف آية كاحدة، 

 رنا ؼبوقفو من مقاصد تشريع القتاؿ، كىذا كاضح يف موقف القاظبي.حىت يكميل تصو 
 والذي يظهر لي أن ما ذىب إليو المتأخرون ىو الصواب لألدلة اآلتية:

 ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿قاؿ تعاىل:  األول:

حيث علَّق األمر بالقتاؿ يف ىذه اآلية ،  [َُٗ]سورة البقرة: ﴾ی ىئ ىئ
، كما دلت ىذه اآلية قتاؿلكوهنم يقاتلوننا ال ألجل كفرىم، فدؿَّ على أنو العلَّة يف األمر بال

 على أف القتاؿ ؼبن مل يقاتلنا ييعد عدكانان.

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿قولو تعاىل:  الثاني:

]سورة  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک
 .[ُْٗالبقرة:

فهذه اآلية دلَّت على تأكيد مبدأ العدؿ كأنبيتو كربرمي الظلم، كعلى أف يكوف رد 
 العدكاف دبثلو، عمبل دببدأ القصاص كاؼبعاملة باؼبثل.

]سورة  ﴾مبىب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی﴿قولو تعاىل:  الثالث:
ٌّ: على أنَّا ال نكره أحدا على الدخوؿ يف دين اإلسبلـ،  ،[ِٔٓالبقرة: فهذه اآلية نصٌّ عا

 فلو كاف الكافر ييقاتىل حىت ييسلم، لكاف ىذا أعظم اإلكراه على الدخوؿ يف الدين.



 

 ٕٓ 

 

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼  ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﴿ قولو تعاىل: الرابع:

 .[َٗ]سورة النساء: ﴾ 
فهذه اآلية تدؿ على أف من ألقى السلم ككف يده كاعتزؿ قتاؿ اؼبسلمُت، فما جعل 

 ا للمؤمنُت على قتاؽبم سبيبلن.
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ قولو تعاىل: الخامس:

 ﴾مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ ۋ ٴۇ
فبالنظر إىل مفهـو اؼبخالفة، قبد أف ىذه اآلية تدؿ على أف من ألقى ، [ُٗ]سورة النساء:

 لنا سلطانا ن لقتالو.السلم ككف يده كاعتزؿ قتاؿ اؼبسلمُت فإف ا مل هبعل 
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿قولو تعاىل:  السادس:

فعلَّل  ،[ُّ]سورة التوبة: ﴾ىې ې ې ې ۉ ۉ
القتاؿ بنكث اؼبشركُت عهودىم كمواثيقهم كاؽبمِّ بإخراج الرسوؿ كبدايتهم بأذية اؼبسلمُت، ال 

 بكفرىم كطلب اإليباف منهم.

 ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قولو تعاىل: السابع

علَّق اإلذف بالقتاؿ بأف يكوف ردان على مقاتلهم ألىل  ،[ّٗ]سورة اغبج: ﴾ڀ
 اإلسبلـ، كمل يعلِّقو بكفر مىن ظلمهم.

فلو كاف  ،[ْ]سورة ؿبمد: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ﴿قولو تعاىل:  الثامن:
 ؾبرَّد الكفر موجبا للقتل، مل هبيز اؼبنُّ على الكفار كال اؼبفاداة.

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿قولو تعاىل:  التاسع:

، فهذه اآلية فيها [ٖ]سورة اؼبمتحنة: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ
إخبار من ا جل كعبل بأنو ال ينهى عن تويل من مل يقاتل أىل اإلسبلـ من الكفار، كما 

 أنو مل ينو عن برىم كاإلقساط إليهم. 



 

 ٖٓ 

 

، كاؼبؤمنوف معو يأسركف الرجاؿ كالنساء من صلى ا عليو كسلمأف النيب  العاشر:
امة بن أثاؿ ، (ُ)اؼبشركُت، كال يكرىوهنم على اإلسبلـ، فالنيب صلى ا عليو كسلم أىسىر شبي

، كمنَّ على (ِ)كىو مشرؾ، كمنَّ عليو، كمل يكرىو على اإلسبلـ، حىت أسلم من تلقاء نفسو
اؼبشركات، فأىسىر كثَتا، كمل ييكره امرأة على اإلسبلـ، كقد فتح مكة،  بعض أسرل بدر، كأما

 دار دخل َمن»كأىلها مشركوف، كمل ييكره أحدان على اإلسبلـ، بل أمَّن مىن مل يقاتلو، كقاؿ: 
، مث (ّ)«آمن فهو بابو أغلق ومن آمن، فهو السالح ألقى ومن آمن، فهو سفيان أبي

، فأطلقهم من (ْ)«اذىبوا فأنتم الطلقاء»منَّ صلى ا عليو كسلم عليهم صبيعا كقاؿ: 
، كمل صلى ا عليو كسلماألسر، كالطليق خبلؼ األسَت، فعلم أهنم كانوا مأسورين معو 

يكرىهم على اإلسبلـ، بل بقي معو صفواف بن أمية كغَته مشركُت حىت شهدكا حنينا معو، 
 .(ٓ)ىت أسلموا من تلقاء أنفسهمكمل يكرىهم ح

ىذا ما تيسر بيانو ألىم أقواؿ أىل التفسَت اؼبعاصرين حوؿ مقاصد تشريع القتاؿ يف 
القرآف الكرمي، كيف اؼببحث القادـ أنقد القوؿ القائل بأف مقصد تشريع القتاؿ يف القرآف 

حوؿ القرآف  الكرمي ىو مواجهة الكفر كالقضاء عليو، مع الرد على الشبهة اليت أثَتت
كاإلسبلـ عموما أال كىي أف اإلسبلـ انتشر بقوة السيف كالسبلح، كأف من األمم دخلت 

 فيو باإلجبار كاإلكراه، سائبل اؼبوىل اإلعانة كالسداد.

                                                
أبو أمامة اليمامٌي، حديثو يف البخارٌم من طريق سعيد  ( شبامة بن أثاؿ بن النعماف بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبةُ)

اؼبقربم، ثبت على إسبلمو ؼبا ارتد أىل اليمامة، كارربل ىو كمن أطاعو من قومو، فلحقوا بالعبلء اغبضرمٌي، فقاتل 
ثعلبة.  معو اؼبرتدين من أىل البحرين، فلما ظفركا اشًتل شبامة حلة كانت لكبَتىم، فرآىا عليو ناس من بٍت قيس بن

 (.ِٓٓ/ُ، )اإلصابة في تمييز الصحابةفظنوا أنو ىو اٌلذم قتلو كسلبو فقتلوه، ابن حجر: 
 (.ُِّ/ّ(، )ِِِْ: كتاب اػبصومات، باب التوثق فبن زبشى معرتو، برقم )أخرجو البخاري في صحيحو( ِ)
 (.َُْٕ/ّ)(، َُٖٕ: كتاب اعبهاد كالسَت، باب فتح مكة، برقم )أخرجو مسلم في صحيحو( ّ)
(، ُِٕٖٔ: كتاب صباع أبواب السَت، باب فتح مكة حرسها ا، برقم )أخرجو البيهقي في السنن الكبرى( ْ)
 (.َّٕ/َّ(، )ُُّٔ، برقم )سلسلة األحاديث الضعيفة(، كضعفو األلباين يف ُٗٗ/ٗ)
 ( بتصرؼ.ُٗٓ - ُٔٓ، )ىل قتال الكفار لكفرىم أم لدفع ضررىم( الصنعاين: ٓ)



 

 ٓٗ 

 

 الفصل الثاني: نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر
 وفيو أربعة مباحث 

القرآنية التي يستند إليها القائلون بأن مقصد المبحث األول: نقد مضمون األدلة 

 تشريع القتال ىو مواجهة الكفر.

المبحث الثاني: نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر في ضوء 

 سياق آيات القتال.

المبحث الثالث: نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر في ضوء 

 السياق القرآني العام.

المبحث الرابع: نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر في ضوء 

 السياق التاريخي للمسلمين.

 
 
 



 

 َٔ 

 

 المبحث األول 
نقد مضمون األدلة القرآنية التي يستند إليها القائلون بأن مقصد تشريع القتال  

 ىو مواجهة الكفر.
تشريع القتاؿ قبد أف بعض عندما ننظر يف مضموف األدلة القرآنية اليت كرد فيها 

اؼبفسرين كما تقدـ يف الفصل األكؿ قد ذىبوا إىل أف مقصد التشريع ىو مواجهة الكفر، 
 كمن تلك األدلة اليت استدلوا هبا:

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: قولو تعاىل: أوالً 

فقد ذىب صبلة من اؼبفسرين إىل أف اؼبراد بقولو تعاىل  .[ُّٗ]سورة البقرة:﴾ ڌ ڌ
، كابن  (ُ))حىت ال تكوف فتنة( أم: شرؾ، منهم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ابن جرير الطربم

الدالة على أف اؼبراد بالفتنة ىي فتنة اؼبسلم يف ، كيف اؼبقابل ىناؾ بعض النصوص (ِ) كثَت
 دينو، كمن األدلة على ذلك:

عن ابن عمر: أف رجبل جاءه فقاؿ: يا أبا عبد الرضبن، أال تسمع ما ذكر ا يف   (ُ

فما يبنعك  ،[ٗ]سورة اغبجرات: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿كتابو: 
أال تقاتل كما ذكر ا يف كتابو؟ فقاؿ: يا ابن أخي، أيعىَتَّ هبذه اآلية كال أقاتل، 

 گ گ﴿أحب إيل من أف أيعىَتَّ باآلية اليت يقوؿ ا، عز كجل: 

قاؿ: فإف ا تعاىل يقوؿ:  ،[ّٗ]سورة النساء: ﴾ڳ گ

صلى قد فعلنا على عهد النبي قاؿ ابن عمر:  ؟﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

                                                
 ( من ىذا البحث.ِِظر، صفحة )( ينُ)
 ( من ىذا البحث.ِْ( ينظر، صفحة )ِ)



 

 ُٔ 

 

إذ كان اإلسالم قليال وكان الرجل يُفتن في دينو: إما أن اهلل عليو وسلم 
 .(ُ) فتنةيقتلوه، وإما أن يوثقوه، حتى كثر اإلسالم فلم تكن 

ابن عمر، رضي ا عنهما،  -أك: إلينا  -عن سعيد بن جبَت قاؿ: خرج علينا  (ِ
كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وىل تدري ما الفتنة؟ كان فقاؿ رجل: 

اهلل عليو وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، محمد صلى 
 .(ِ)وليس بقتالكم على الملك

كان محمد صلى اهلل عليو وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول   كالشاىد قولو: "
 فتنة يبق مل أم فتنة كنت فلم" كاؼبعٌت: فتنة الرجل يف دينو حىت يعود إىل الكفر، عليهم فتنة

، دبعٌت: أف القتاؿ كاف ؼبواجهة العدكاف الذم (ّ)اؼبؤمنُت من ألحد الكفار من أحد من أم
 يصدُّ اؼبؤمن عن دينو.

صلى ا عليو  عمار بن ياسر فلم يًتكوه حىت سب النيبؼبا أخذك  ُتاؼبشرك أف (ّ
قال:  صلى ا عليو كسلم فلما أتى رسوؿ ا ،كذكر آؽبتهم خبَت مث تركوهكسلم، 

قال: شر يا رسول اهلل ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم  «ما وراءك؟»
إن عادوا »قال:  ،باإليمان مطمئناً  :قال «كيف تجد قلبك؟»قال:  ،بخير
 ، فهذا فيو داللة كاضحة على أف ىذه الفتنة ىي الفتنة يف الدين.(ْ)«فعد

                                                
 كلو الدين كيكوف فتنة تكوف ال حىت كقاتلوىم: كتاب تفسَت القرآف، باب ﴿أخرجو البخاري في صحيحو( ُ)

 (.ِٔ/ٔ(، )َْٓٔ، برقم )[ّٗ: األنفاؿ]﴾ 
 كلو الدين كيكوف فتنة تكوف ال حىت كقاتلوىم﴿ باب: كتاب تفسَت القرآف، أخرجو البخاري في صحيحو( ِ)

 (.ِٔ/ٔ(، )ُْٓٔ﴾، برقم )
 (.ْٕ/ُّ)، البخاري صحيح شرح الباري فتح( ابن حجر: ّ)
كتاب التفسَت، باب تفسَت سورة النحل، كقاؿ: ىذا حديث صحيح على   أخرجو الحاكم في المستدرك،( ْ)

 (.ّٖٗ/ِ(، )ِّّٔشرط الشيخُت كمل ىبرجاه، ككافقو الذىيب، برقم )



 

 ِٔ 

 

لظاىر أهنا الفتنة يف يقوؿ الشوكاين ميبيننان اؼبراد بالفتنة:" اؼبراد بالفتنة ىنا الشرؾ، كا (ْ
 .(ُ)الدين على عمومها"

فالشوكاين رجح بأف اؼبراد بالفتنة ىو الفتنة فالدين، أم: الصد عن الدين كالرجوع إىل 
 الكفر بأم صورة كانت.

يؤيد ما قالو الشوكاين، تفسَت ابن عباس لقولو: "فإف انتهوا" قاؿ: عن القتاؿ،  (ٓ
القرآف بشهادة النيب صلى ا عليو كليس عن الشرؾ، كابن عباس ىو ترصباف 

 .(ِ)كسلم لو
اؼبقصود من اإلذف يف القتاؿ منع الكفار عن اؼبقاتلة فكاف قولو: فإف انتهوا أف  (ٔ

 .(ّ)ؿبموال على ترؾ اؼبقاتلة
أف الكفر يف ذاتو ال يكوف عدكانان على الغَت إذا كاف الكافر ال يصل أذاه إىل  (ٕ

كؽبذا ختم ا اآلية بقولو: فبل عدكاف إال على غَته، كإمبا يكوف العدكاف باألذل، 
 الظاؼبُت.

كمن ىنا يتضح أف اؼبراد باآلية ليس زكاؿ الكفر، كإمبا األمر باؼبقاتلة حىت ال يفنت 
اؼبسلم عن دينو، كحىت يكوف دين ا ىو الظاىر، فمن اختار البقاء على دينو كاف دين 

ضباية أىل اإلسبلـ كيف ذمتهم، أك فبن ساؼبوىم اإلسبلـ ىو اؼبهيمن الظاىر ككانوا ىم ربت 
 ككادعوىم.

  

                                                
ىػ(، دار ابن   َُِٓ، مد بن علي بن ؿبمد بن عبد ا الشوكاين اليمٍت )اؼبتوىف: فتح القدير( الشوكاين: ُ)

 (.َِِ/ُىػ ) ُُْْ -َتكت، ط. األكىل دمشق، ب -كثَت، دار الكلم الطيب 
 (.ُِٗ/ٓ، )الغيب مفاتيحينظر: الفخر الرازم:  (ِ)
 (.ُِٗ/ٓ، )المصدر السابقينظر: الفخر الرازم:  (ّ)



 

 ّٔ 

 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: قولو تعاىل: ثانياً 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ٱ﴿كقولو تعاىل:  ،[ِٗ]سورة التوبة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[ُِّ]سورة التوبة: ﴾ٺ ٺ
بالنظر يف مضموف اآلية األكىل قبد أهنا مل تأمر بقتاؿ الكفار حىت يزكؿ كفرىم 

اعبزية، فالقتاؿ إذا ليس كشركهم، بل إف فيها ما يدؿ على إقراراىم على دينهم إذا ىم دفعوا 
 إلزالة الشرؾ، كإمبا لدفع الفتنة عن اؼبؤمنُت، يدؿ على ذلك:

عن سامل أيب النضر، موىل عمر بن عبيد ا، ككاف كاتبا لو، قاؿ: كتب إليو عبد  (ُ
ا بن أيب أكىف رضي ا عنهما، فقرأتو: إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف 

مث قاـ يف الناس خطيبا  ، انتظر حىت مالت الشمس،بعض أيامو اليت لقي فيها
أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اهلل العافية، فإذا لقيتموىم »قاؿ: 

 .(ُ)«فاصبروا

يف قولو: "ال تتمنوا لقاء العدك" داللة على أف القتاؿ إمبا يكوف للضركرة إليو، كقد 
ذا لقيتموىم فاصربكا" فالقتاؿ ال يكوف إال عند كضَّحها النيب صلى ا عليو كسلم بقولو: "فإ

 اعتداء الكفار كااللتقاء هبم.

                                                
 أكؿ يقاتل مل إذا كسلم عليو ا صلى النيب كاف: باب: كتاب اعبهاد كالسَت، أخرجو البخاري في صحيحو( ُ)

 (.ُٓ/ْ(، )ِٓٔٗ، برقم )الشمس تزكؿ حىت القتاؿ أخر النهار



 

 ْٔ 

 

 چ﴿قاؿ البخارم: "باب اعبزية كاؼبوادعة مع أىل اغبرب، كقوؿ ا تعاىل:  (ِ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

كمن ىنا يتبُت أنو لو كاف ؾبرد الكفر موجبا للقتل  .(1)"﴾ڳ ڳ ڳ ڳ
 مل هبز إقرار كافر باعبزية كالصغار.

الغلب  قٌرر رشيد رضا عند ىذه اآلية أف قتاؿ أىل الكتاب لغاية، كىي أف يكوف (ّ
، أك دانناأك على بل ناالقتاؿ كاالعتداء عليفالقتاؿ ينتهي عند انتهاء ما يوجب لنا، 

هم، حبيث تؤمن عداكهتم بإعطائهم عن دينهم فتنتاؼبسلمُت ك اضطهاد بانتهاء 
اعبزية يف اغبالُت الذين قيدت هبما، كنبا: قدرهتم على دفعها، كالثاين: الصغار، 

بالعدؿ كاؼبساكاة  حبيث يكونوف ربت سيادة اإلسبلـ، كيعاملوف يف ظلو 
كبينهم بعهد كأما الذين يعقد الصلح بيننا ، ىؤالء يسموف أىل الذمة، كاؼبسلمُت

فيسموف بأىل العهد ، كميثاؽ يعًتؼ بو كل منا كمنهم باستقبلؿ اآلخر
 .(ِ)كاؼبعاىدين

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كأما قولو تعاىل:  (ْ

فقد جعل القرطيب ىذه  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ
باألقرب بالقتاؿ يكوف فهم أف االبتداء عرَّ اآلية من باب اػبطط اغبربية، حيث 

كؽبذا بدأ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بالعرب، فلما فرغ  ؛فاألقرب من العدك
    .(ِ)، كرشيد رضا(ُ)ككافقو يف ذلك الشوكاين .(ّ)قصد الرـك ككانوا بالشاـ

                                                
 (.ٔٗ/ْ: )البخاري في صحيحو( ينظر: ُ)
 (.ِٔٓ - ِٓٓ/َُ) تفسير المنار، رضا ( ينظر: رشيدِ)
 (.ِٕٗ/ٖ) الجامع ألحكام القرآن، ( ينظر: القرطيبّ)



 

 ٔٓ 

 

 ڇ ڇ چ﴿قولو تعاىل:  :" أوال:عند ىذه اآليات كيقوؿ ؿبمود شلتوت (ٓ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ٻ ٱ﴿قولو تعاىل:  ثانيا:، [23]سورة التوبة: ﴾ڳ ڳ ڳ

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .﴾ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ ﴿فاآلية األكىل تأمر اؼبسلمُت باستمرار مقاتلة طائفة ىذه صفتها: 

قد ارتكبت من قبل مع اؼبسلمُت ما كاف سببا للقتاؿ من نقض عهد،  ،﴾...ڇ
كانقضاض على الدعوة، ككضع للعراقيل يف سبيلها، فهي ال ذبعل عدـ اإليباف كما بعده 

 القتاؿ الذم أشرنا إليو كىو قولو تعاىل: سببا للقتاؿ، ... كيف اآلية: ما يدؿُّ على سبب
فإهنما يقرِّراف اغباؿ اليت يصَتكف إليها عند أخذ  ،﴾ڳ ڳ﴿كقولو: ﴾ ڳ ڳ﴿

اعبزية منهم، كىي خضوعهم، ككوهنم حبيث يشملهم سلطاف اؼبسلمُت؛ كتناؽبم أحكامهم، 
كال ريب أف ىذا ييؤًذف بسابقية سبرُّدىم، كربقُّق ما يدفع اؼبسلمُت إىل قتاؽبم، ىذا ىو اؼبعٌت 

، كتتَّفق بو مع غَتىا، كلو كاف القصد منها أهنم الذم ييفهم من اآلية، كيساعد عليو سياقها
يقاتىلوف لكفرىم، كأف الكفر سبب لقتاؽبم عبيعلت غاية القتاؿ إسبلمهم، كؼبا قيبلت منهم 

 اعبزية كأقرُّكا على دينهم.

، فليست كاردة مورد اآليات السابقة ﴾...پ ٻ ٻ﴿أما اآلية الثانية: 
يف بياف سبب القتاؿ كما وبمل عليو، كإمبا جاءت إرشادا ػبطة حربية عملية تًتسَّم عند 

                                                                                                                                     
 (.ْْٕ/ِ) فتح القدير، ( ينظر: الشوكاينُ)
 (.ٓٔ/ُُ) تفسير المنار، ( ينظر: رشيد رضاِ)



 

 ٔٔ 

 

البدء عند تعدُّد األعداء بقتاؿ  نشوب القتاؿ اؼبشركع فعبل، فهي ترشد اؼبسلمُت إىل كجوب
 .(ُ)األقرب فاألقرب"

كقد دلت تلك الصيغة على أف اآلية جاءت بصيغة اؼبفاعلة بقولو: ))قاتلوا((،  (ٔ
 نقطتُت: 

 ىناؾ فاًعلىُت غبدث القتاؿ. أف :األكىل
 أف اؼببتدئ بالقتاؿ ىو العدك )الكافركف( كحركة ردة الفعل اليت تضمنتها صيغة :الثانية

 اعلة ىي حركة اؼبؤمنُت.اؼبف

 ھ ھ﴿كقولو تعاىل: اقتل(   /)افػٍعىل صيغةبالقتاؿ ب األمركأما ما كرد من 

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 .[ٓ:التوبة سورة] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
التعامل  تفصيبلن لفعل عاـ )قاتلوا( كإما يف سياؽ بياف كيفيةكردت هذه الصيغة إٌما ف

 .(ِ) اؼبؤمنُتمع اؼبقاًتل اؼبعتدم على 
عندما يقوؿ اغبق سبحانو كتعاىل: كعن ىذا يقوؿ الشيخ ؿبمد متويل الشعراكم: "

﴾ نفهم أف ىذا أمر للمؤمنُت ليقاتلوا الكفار، كال بد أف يكوف الكفار قد ڭ﴿
كعلى اؼبؤمنُت أف  ،يستحق أف يقياتلوا عليو، أك أهنم يبيتوف للمؤمنُت القتاؿ فعلوا شيئان 

يواجهوىم كيقاتلوىم. كمل يقل ا سبحانو كتعاىل: اقتلوىم بل قاؿ: "قاتلوىم"؛ أم مواجهة 
فيها مفاعلة القتاؿ. كالتفاعل معناه أف اغبدث ال يأيت من طرؼ كاحد بل ال بد من مقابل 

ة. أك معو. فأنت تقوؿ: "قابلت" أم أنك قابلت شخصان، كىو قابلك أيضان، كىذه مفاعل
 كىنا قاؿ اغبق سبحانو كتعاىل: ،تقوؿ: "شاركت" أم أنك اشًتكت أنت كآخر يف عمل ما

ذلك أف ىناؾ قتاالن  كمعٌت، [ّٗ]سورة األنفاؿ: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿
                                                

 (.ّٖ - ّٕـ، ص، ) ُُٓٗ، مود شلتوت، مطبعة دار الكتاب العريب، القاىرة، القرآن والقتال( شلتوت: ُ)
، علي أضبد اؼبعنقي، ؾبلة اؼبسار، مركز داللة التراكيب النصية آليات القتال في القرآن الكريم( اؼبعنقي: ِ)

 (، بتصرؼ يسَت.َُِّ/ُّْْالًتاث كالبحوث اليمٍت، )العدد األكؿ: 



 

 ٕٔ 

 

يؤدم للقتاؿ. كجاء القتاؿ ليحسم األمر؛ ألف ترؾ ىؤالء الكفار يعتدكف على اؼبسلمُت، 
كيأخذكف أمواؽبم بالباطل، فَتل الناس اؼبؤمنُت أذلة مستضعفُت، كالكفار عالُت أقوياء 

ربرؾ فتحدث فتنة يف الدين، أم يفنت الناس يف دينهم كىم يركف الذؿ دكف أم ؿباكلة أك 
 .(ُ) لدفعو"

فبا سبق يتبُت لنا أف دين اإلسبلـ مل يأمر بقتاؿ الكفار ابتداء، كإمبا مقاتلة من يريد 
االعتداء كقتاؿ أىل اإلسبلـ، كسيأيت بياف ذلك يف اؼببحث القادـ عند اغبديث عن سياؽ 

  آيات القتاؿ.

                                                
 (.َُْٕ - ْٖٗٔ/ٖ، )الخواطر -تفسير الشعراوي عراكم: الش( ُ)



 

 ٖٔ 

 

 المبحث الثاني
في ضوء سياق آيات  نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر

 القتال.
جاءت آيات القرآف الكرمي متتابعة، توضِّح كتفسِّر بعضها البعض، كيف ىذا يقوؿ 
ؿبمد رشيد رضا: "كفهم القرآف ال يكوف صحيحا إال باعبمع بُت اآليات اؼبتقابلة يف 

ؽ اؼبوضوع الواحد الذم ىبتلف التعبَت فيها باختبلؼ الوجوه كاالعتبارات اليت ضلت الفر 
بنظر كل منها إىل إحداىا دكف األخرل مطلقا، أك جعلها ما كافق مذىبها أصبل يرد غَته 

 .(ُ)إليو بالتأكيل قريبا كاف أك بعيدان"
كعند النظر يف آيات القتاؿ قبد أف بعض التفاسَت قد كردت نتيجة النظر يف صبل أك 

كردت يف موضوعها، فبا آيات يتم اقتطاعها من سياقها، أك فهمها دبعزؿ عن اآليات اليت 
جعلها دالة على أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر، مع أف سياؽ ىذه اآليات ال 

 يدؿ على ذلك، نوضح ذلك كما يأيت:
 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ قولو تعاىل: أواًل:

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 .[ُِٗ -ُُٗ]سورة البقرة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 صرح االعتداء حـر كؼبا: "اآليات فقال ربط البقاعي معنى ىذه اآلية بما قبلها من

 أم﴾  ٻ ٻ ﴿ يقاتلونكم الذين أم ﴾ ٱ ﴿: فقاؿ القتاؿ أصل بإباحة

 .(ِ)"كجدسبوىم

                                                
 (.ُٕٗ/َُ، )تفسير المنار( رشيد رضا: ُ)
دار ، ىػ( ٖٖٓإبراىيم بن عمر بن حسن الرباط )اؼبتوىف: ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( البقاعي: ِ)

 (.َُٖ/ ّ، )الكتاب اإلسبلمي، القاىرة



 

 ٔٗ 

 

 بالشرؾ اآلتية اآلية كيف ىنا الفتنة بعضهم كفسررشيد رضا فقاؿ: "ككافقو يف ذلك 
 ىذه إف: كقاؿ ...سياقها عن اآليات ىبرج بأنو اإلماـ األستاذ كرده ،(اعببلؿ) عليو كجرل
 لآلخر، ناسخا بعضها لكوف معٌت فبل كاحدة كقصة كاحد نسق يف كاحدة مرة نزلت اآليات

 .(ُ)"آخر شيء فذلك عاـ ثابت شرع القرآف أف حبكم فيها العمومات من يؤخذ ما كأما

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿قولو تعاىل:  ثانياً:

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

، فهذه اآلية الكريبة [ٓ]سورة التوبة: ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ
تأمر بقتل اؼبشركُت حيث كجدكا، كلكن بالنظر إىل اآليات السابقة ؽبا كىي قولو تعاىل: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک

، [ْ-ُ]سورة التوبة: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
قبد أهنا جاءت يف بياف احًتاـ العهد مع اؼبشركُت، حيث أمر ا جل كعبل بأف يتم إليهم 

الواردة بعد ىذه اآلية آمرة  عهدىم إىل مدهتم، كأف يوىفَّ ؽبم بعهدىم، ككذلك جاءت اآلية
بإجارة اؼبستجَت اؼبشرؾ، حىت يسمع كبلـ ا، كقد ذىب إىل ذلك عدد من أىل العلم، 

 كمنهم:

                                                
 (.ُٗٔ/ِ)، تفسير المنار( رشيد رضا: ُ)



 

 َٕ 

 

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حيث يقوؿ: "كاؼبشرؾ لو حاؿ ال هبوز قتالو فيها، مثل أف  (ُ
يكوف لو أماف أك عهد، كذلك إذا مل يكن من أىل القتاؿ. كىذه اآلية خاصة 
مقيدة، كتلك مطلقة مل يصرح فيها بقتلو. كإف كاف شيخنا كبَتنا فانيا، أك ؾبنوننا، أك 
مكفوفنا، ال يقاتل بيد كال لساف، مثل دريد بن الصمة فإف اؼبسلمُت قتلوه لكونو 
ذا رأم، ككذلك اؼبرأة إذا كانت ذات رأم تيقاتىل، كما أىدر النيب دـ ىند كغَتنبا 

كأيضنا ففي الصحيح أف من قاتل بيد كلساف فقد قوتل، فبن كاف يقاتل بلسانو. ف
ما  »مر يف بعض مغازيو على امرأة مقتولة، فقاؿ:  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

. فعلم أف العلة يف ربرمي قتلها أهنا مل تكن تقاتل، ال كوهنا (ُ)«كانت ىذه لتقاتل
قاؿ: ليه وسلم صلى هللا عكأيضنا ففي السنن عن أنس أف النيب ، ماالن للمسلمُت

انطلقوا باسم اهلل، وباهلل، وعلى ملة رسول اهلل، وال تقتلوا شيًخا فانيا وال »
طفاًل، وال صغيًرا، وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا 

 .(ِ)"«المحسنينإن اهلل يحب 
 حُت كاألمر السبب يزكؿ مث لسبب بو أمر ما قاؿ السيوطي يف أقساـ النسخ: " (ِ

 ليس اغبقيقة يف كىذا القتاؿ بإهباب نسخ مث كالصفح بالصرب كالقلة الضعف

 األمر ىو فاؼبنسأ﴾ پ پ﴿: تعاىل قاؿ كما أاؼبنس قسم من ىو بل نسخا

                                                
ىػ(، ت: شعيب  ِٕٓ: سليماف بن األشعث بن إسحاؽ السجستاين )اؼبتوىف: أخرجو أبو داود في السنن( ُ)

ـ.، كتاب اعبهاد، باب يف قتل النساء، برقم ََِٗىػ ػ  َُّْاألرناؤكط، الناشر: دار الرسالة العاؼبية، ط. األكىل، 
 (.ُْْ/ِ(، )ِٗٔٔداكد، برقم )(، كصححو األلباين يف صحيح سنن أيب َّّ/ْ(، )ِٗٔٔ)
: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد، الناشر: اغبرس الوطٍت ت، الصارم المسلول على شاتم الرسول( ابن تيمية: ِ)

: كتاب اعبهاد، باب يف أخرجو أبو داود في السنن(، كاغبديث ُُّ/ُالسعودم، اؼبملكة العربية السعودية، )
(، كىو يف جامع األصوؿ بتحقيق عبدالقادر األرناؤكط، قاؿ عنو: "كيف ِٔٓ/ْ(، )ُِْٔدعاء اؼبشركُت، برقم )

سنده خالد الفزر، اؽبادم عن أنس، مل يوثقو غَت ابن حباف، كبقية رجالو ثقات، كلو شواىد يتقول هبا" ينظر: ابن 
ىػ(، ت:  َٔٔ ، ؾبد الدين أبو السعادات اؼببارؾ بن ؿبمد )اؼبتوىف:جامع األصول في احاديث الرسولاألثَت، 

 (. ٔٗٓ/ِ(، )َُٕٔمطبعة اؼببلح، ط. األكىل، برقم ) -عبد القادر األرناؤكط، مكتبة اغبلواين 



 

 ُٕ 

 

كيف حاؿ الضعف يكوف اغبكم كجوب الصرب  ،بالقتاؿ إىل أف يقول اؼبسلموف
كهبذا يضعف ما ؽبج بو كثَتكف من أف اآلية يف ذلك منسوخة بآية  ،على األذل

دبعٌت أف كل أمر كرد هبب امتثالو يف  أكليس كذلك بل ىي من اؼبنس ،السيف
ل بانتقاؿ تلك العلة إىل حكم آخر كقت ما لعلة يقتضي ذلك اغبكم مث ينتق

 .(ُ)"كليس بنسخ إمبا النسخ اإلزالة للحكم حىت ال هبوز امتثالو
ذكر رشيد رضا أف ىذه اآليات تنزؿ يف سياقها على مشركي العرب؛ ألهنم ىم  (ّ

 العرب مشركي بقتاؿ كاألمرالذين بدأكا اؼبسلمُت بالقتاؿ كنكث العهد، فقاؿ: " 
 .(ِ)"عهودىم كنكثوا اؼبسلمُت، أكابد الذين ىم كوهنم على مبٍت اآليات ىذه يف

 أف فبعد قبلها، ما على مفرعة اآلية ىذهكقاؿ الزحيلي يف مناسبة ىذه اآلية: " (ْ
 ما ذكر أشهر، أربعة أماف، مهلة كأعطاىم اؼبشركُت، عهود من الرباءة تعاىل أعلن
 .(ّ)"اغبـر أك اغبلٌ  يف مكاف أم يف قتاؽبم كىو فعلو اؼبؤمنُت على هبب

 فالزحيلي فسَّر ىذه اآلية باعتبار سياقها كربطها باآليات اليت قبلها.
كقاؿ األستاذ مصطفى زيد: "فاؼبشركوف الذين تتحدث عنهم آية السيف، ىم إذف ( ٓ

فريق خاص من اؼبشركُت، كاف بُت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كبينهم عهد، فنقضوه، 
كظاىركا عليو أعداءه كقد برئ ا كرسولو منهم، كآذهنم باغبرب إف مل يتوبوا عن كفرىم، 

كدبحمد نبيا رسوال، كىؤالء اؼبشركوف أعداء اإلسبلـ كنبيو ليسوا ىم   كيؤمنوا با ربا كاحدا،

 گ گ گ ک ک﴿كل اؼبشركُت بدليل قولو عز كجل قبل آية السيف 

                                                
اؽبيئة اؼبصرية ت: ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، عبد الرضبن بن أيب بكر، ، اإلتقان في علوم القرآن( السيوطي، ُ)

 (.ٗٔ/ ّ، )ـ ُْٕٗىػ/  ُّْٗ ،العامة للكتاب
 (.ُُٓ/َُ) تفسير المنار ( رشيد رضا:ِ)
 (.َُٕ/َُ، )التفسير المنيرالزحيلي:  (ّ)



 

 ِٕ 

 

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .(ُ)"﴾ہ ۀ

يظهر أف ليس يف اآلية ما يدؿ على أف اؼبقصد من  تفمما تقدـ من سياؽ اآليا
 القتاؿ فيها ىو مواجهة الكفر، كإمبا اؼبراد بو طائفة معينة نقضت العهد.

مث إننا إذا نظرنا إىل اؼبراد باؼبشركُت الوارد ذكرىم يف ىذه اآلية، قبد أف اؼبراد هبم 
أبـر مع النيب صلى ا أكلئك الذم نقضوا العهد من مشركي مكة، كذلك ألهنم ىم الذين 

عليو كسلم العهد كاؼبيثاؽ، كىم من قاـ بنكثو، قاؿ أبو السعود عند تفسَته ؽبذه اآلية: 
، الناكثين [ٓ]سورة التوبة: ﴾ ھ ھ ﴿"اؼبراد باؼبشركُت يف قولو تعاىل: 

اآلية اليت بعدىا ، كلو كاف اؼبراد باآلية ىو مواجهة الكفر كالقضاء عليو ؼبا جاءت (ِ)خاصة"
باألمر بتأمُت اؼبستجَت كألباحت قتلو مباشرة، كعليو كبناء على ما سبق لـز فهم ىذه اآلية 

 حسب السياؽ الذم نزلت فيو، كأهنا من العاـ الذم أريد بو اػبصوص.
 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷﴿: قولو تعاىلثالثاً: 

            ﯁ ﯀

]سورة  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     
 .[َٔاألنفاؿ:

فبالنظر إىل سياؽ ىذه اآليات قبد أهنا تتحدث من بدايتها عن الكفار الذين ينقضوف 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿عهدىم مع اؼبسلمُت، قاؿ تعاىل: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گک ک ک ک ڑ

 ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

                                                
مصطفى زيد، دار الوفاء، مصر،  .، دراسة تشريعية تارىبية نقدية، دالنسخ في القرآن الكريم( مصطفى زيد: ُ)

 (.َْٓ/ِ) ،صفحة( َٖٗؾبلداف =  -ـ، )رسالة دكتوراه  ُٕٖٗىػ /  َُْٖ، ّط 
 بن ؿبمد بن ، ؿبمدالكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسيرأبو السعود:  (ِ)

 (.ّْ/ْالعريب، بَتكت، ) الًتاث إحياء ، دار(ىػ ِٖٗ: اؼبتوىف) مصطفى



 

 ّٕ 

 

﮹  ﮸ ﮶ ﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 ڭ ڭ ڭ            

 خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

، فسياؽ اآليات داؿ على أف ىذا اإلعداد ؼبن [ُٔ-ٔٓ]سورة األنفاؿ: ﴾ىب مب
ينقض العهد مع اؼبؤمنُت، كبينت أف من طلب السلم كجنح إليو، فإنو يقبل منهم ذلك، 

اعلم أنو تعاىل ؼبا أكجب كفبن قاؿ بذلك الفخر الرازم عند تفسَت ىذه اآلية حيث قاؿ: "
على رسولو أف يشرد من صدر منو نقض العهد، كأف ينبذ العهد إىل من خاؼ منو النقض، 

 .(ُ)"عداد ؽبؤالء الكفارأمره يف ىذه اآلية باإل
 اليهود من الكتاب أىل أف ىذه قبل اليت اآليات من لمعي ككافقو رشيد رضا فقاؿ: "

 كأمواؽبم أنفسهم على هبا أمنهم اليت العهود معهم كسلم عليو ا صلى النيب عقد الذين
 أخرجوه الذين اؼبشركُت من أعداءه عليو كساعدكا عهده كنقضوا خانوه فقد دينهم، كحرية

 دينهم، ألجل فيو يقاتلوهنم مهجرىم إىل تبعوىم مث ككطنهم، ديارىم من بو آمن كمن ىو
 كأىل اؼبشركوف لو، حربا اغبق من بو جاء دبا كفركا الذين اغبجاز أىل صبيع صار بذلك كأنو

 اغبرب حاؿ يف عليهم هبب ما للمؤمنُت تعاىل يبُت أف ذلك بعد فناسب سواء، الكتاب
 .(ِ)"فيو بالعدكاف البادئُت كال لو ادثُت ىم يكونوا مل كاقعا أمرا كانت اليت

كذكر الطاىر بن عاشور أف ىذه اآليات عطف على اآليات السابقة ؽبا، كأهنا "تفيد 
 لشأف توىينا يفيد ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھاالحًتاس، ألف قولو تعاىل: ﴿

 يف صاركا قد اؼبشركُت أف اؼبسلموف وبسب لئبل: ؽبم باالستعداد باألمر فتعقيبو اؼبشركُت،
 .(ّ)"مكنتهم

                                                
 (.ْٗٗ/ُٓ) مفاتيح الغيب( الرازم: ُ)
 (.ِٓ/َُ) تفسير المنار( رشيد رضا: ِ)
 ( بتصرؼ يسَت.ٓٓ - ْٓ/َُ) التحرير والتنوير( ابن عاشور: ّ)



 

 ْٕ 

 

 تكلم أف كبعدكفبن ربط ىذه اآلية بسياؽ ما قبلها الشعراكم يف تفسَته حيث قاؿ: "
 يلحق أف يريد كمن كسبق، فر كمن كغدر، عاىد كمن حارب، عمن كتعاىل سبحانو اغبق
 مبلقاة على تعيننا اليت للقوة إعدادنا يف نقصر أال كىي ىامة حقيقة إىل ينبهنا أف أراد بو،

 نستعد، أف نستطيع فبل هبا نفاجأ قد ألننا اغبرب؛ تأتينا حىت أك اغبرب كقت األعداء
 أف هبب بل ال، ذاهتا، القتاؿ ساعة تأيت أف إىل للقتاؿ استعدادنا يقتصر أف هبب ال كلذلك
 .(ُ)"كحربان  سلما نستعد

 كنبذ العهد، ناقضي بتشريد رسولو ا أمر أف بعدككافقو الزحيلي يف ذلك فقاؿ: "
 أمر كىذا الكفار، ؽبؤالء باإلعداد اآلية ىذه يف أمره النقض، منو خاؼ من إىل العهد
 .(ِ)"اغبرب حالة كقياـ العهد نقض يستتبع طبيعي

يف رسالة لو بعنواف: ىل قتاؿ الكفار  كلقد ذكر األمَت ؿبمد بن إظباعيل الصنعاين
ضررىم؟ أف األكثرين ذىبوا إىل أف سبب قتاؿ الكفار ىو مقاتلتهم لكفرىم أـ لدفع 

للمسلمُت، كصدىم ؽبم عن الدين، كدفع شرىم كضرىم عن اؼبوحدين، فقاؿ: كاغباصل: 
أف األكلُت يقولوف: اؼبوجب لقتاؿ الكفار ليس ؾبرد الكفر، بل كفر معو إضرار بالدين 

قتوؿ جملرد كفره يقتل لعدـ العاصم، ال لوجود كأىلو، فيقتل لدفع ضرره عن الدين كأىلو، فاؼب
 .(ّ) اؼبوجب

  

                                                
 (.ْٕٕٓ - ْْٕٕ/ٖ) الخواطر -تفسير الشعراوي الشعراكم: ( ُ)
 (.ْٗ/َُ) التفسير المنير( الزحيلي: ِ)
، مد إظباعيل الصنعاين، منشور ضمن  رسالة بعنوان: ىل قتال الكفار لكفرىم أم لدفع ضررىم( الصنعاين: ّ)

ا بن عبدالكرمي اعبرايف، مؤسسة دار الكتاب اغبديث، بَتكت، كتاب: ذخائر علماء اليمن، للقاضي عبد 
 (.ُٓٓص)



 

 ٕٓ 

 

 المبحث الثالث 
القرآني  نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر في ضوء السياق

 العام.

إف القوؿ بأف من مقاصد تشريع القتاؿ مواجهة الكفر كإزالتو، ـبالف ؼبا كرد يف القرآف 
 كيتبُت ذلك فبا يأيت:الكرمي من آيات كثَتة، 

دعوة القرآف الكرمي إىل التسامح كاغبوار كاجملادلة باليت ىي أحسن، قاؿ تعاىل:  أواًل:

 ﴾﮲ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿
 .[ُِٓ]سورة النحل:

يف ىذه اآلية يأمر ا سبحانو كتعاىل نبيو ؿبمدان صلى ا عليو كسلم بالدعوة إىل 
طاعة ا كاتباع شريعتو بالوحي اؼبنزؿ، كالعرب اعبميلة اليت جعلها ا تعاىل حجة على 
عباده، كـباصمتهم باليت ىي أحسن بأف يصفح عمن ناؿ منو باألذل؛ ألف ا تعاىل ىو 

 .(ُ)أعلم دبن اىتدل أك جار عن السبيل القـو فمجازو كبلن دبا كسب
كذكر سيد قطب بأف القرآف الكرمي أسس قواعد الدعوة كمبادئها، كعُت كسائلها 

ر بالدعوة إىل التوحيد باغبكمة كاؼبوعظة كطرائقها، كمن ذلك ما جاء يف ىذه اآلية من األم
اغبسنة، كؾبادلة اؼبخالفُت باليت ىي أحسن، ألف اإلسبلـ دين العدؿ كاالعتداؿ، كدين 

 .(ِ)م، فاؽبدل كالضبلؿ بيد ا تعاىليهتد ال من على زفوبي  الالسلم كاؼبساؼبة، كأ
ف كاللُت، فقاؿ: أمره بالصرب مع اؼبخالفُت، كالصفح عنهم، كالعفو كاللط ثانياً:

 ڃ ڃ ڄ﴿، كقاؿ تعاىل: [ُٗٓ]سورة آؿ عمراف: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 ۇئ وئ﴿، كقاؿ: [ُٗٗ]سورة األعراؼ: ﴾چ چ ڃ ڃ

]سورة  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ
 .[ُِٕالنحل:

                                                
 (.ِِّ-ُِّ/ُٕ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ينظر: الطربم: ُ)
 (.َُِِ-َِِّ/ْ، )في ظالل القرآن( ينظر: سيد قطب: ِ)



 

 ٕٔ 

 

 تكاليف الرسوؿ يبلغ أف البعثة من اؼبقصود إفيقوؿ الرازم عند تفسَت ىذه اآلية: "
 كىذا لديو، نفوسهم كسكنت إليو قلوهبم مالت إذا إال يتم ال اؼبقصود كىذا اػبلق، إىل ا

 كىبصهم إساءهتم، عن كيعفو ذنبهم، عن يتجاكز كريبا، رحيما كاف إذا إال يتم ال اؼبقصود
 اػبلق، سوء عن مربأ الرسوؿ يكوف أف كجب األسباب فلهذه كالشفقة، كاؼبكرمة الرب بوجوه
 إعانة إىل اؼبيل كثَت يكوف بل القلب، غليظ غَت يكوف أف كجب كذلك يكوف ككما

 زالهتم، عن الصفح كثَت سيئاهتم، عن التجاكز كثَت الفقراء، بإعانة القياـ كثَت الضعفاء،
 حولك من انفضوا كلو ،حولك من النفضوا القلب غليظ فظا كنت كلو: قاؿ اؼبعٌت فلهذا
 .(ُ)"كالرسالة البعثة من اؼبقصود فات

إىل العفو كالصرب، حُت يكوف اؼبسلموف قادرين  القرآف الكرمي يدعوففي ىذه اآلية 
 ،على دفع الشر ككقف العدكاف، يف اغباالت اليت قد يكوف العفو فيها كالصرب أعمق أثران 

 .(ِ)كأكثر فائدة للدعوة
مع أف القرآف أمر الناس صبيعا بالدخوؿ يف اإلسبلـ كافة، كما يف قولو تعاىل:  ثالثاً:

، كأمر نبيو [َِٖ]سورة البقرة: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿
إال أنو مع ذلك  يصدع باغبق كدبا أمره بو ربو، صلى ا عليو كسلم باتباع ما أكحي إليو كأف

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ﴿عراض عن الذم يأ ى ذلك، فقاؿ تعاىل: أمره باإل

 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ قاؿ:ك . [َُٔ]سورة األنعاـ: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، كقاؿ تعاىل: [ْٗ:اغبجر سورة] ﴾ٿ ٿ

 .[ِٗ]سورة النجم: ﴾ڃ ڃ
فأعرض أيها الرسوؿ عمن أعرض عن القرآف أك تذكَت ا، كمل يكن نبٌو إال كاؼبعٌت: "

كاالىتماـ بشأهنم، فقد بٌلغت ما أمرت  الدنيا، كترؾ النظر إىل اآلخرة، أم فاترؾ ؾبادلتهم

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ﴿... بو، كليس عليك إال الببلغ

                                                
 (.َْٕ/ٗ، )مفاتيح الغيب( الرازم، ُ)
 ( بتصرؼ يسَت.َِِِ/ْ)، في ظالل القرآن( ينظر: سيد قطب، ِ)



 

 ٕٕ 

 

أعرض عن ىؤالء، ألف ا ىو  :أم، [َّ]سورة النجم: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ
اػبالق عبميع اؼبخلوقات، كىو عامل دبن ضل عن سبيلو، سبيل اغبق كاؽبدل، كعامل دبن 

 .(ُ)"فريق أك أحد على عملو اىتدل إىل الدين اغبق، كسيجازم كل
أف ا جل كعبل قد أرسل نبيو ؿبمد صلى ا عليو كسلم رضبة للبشرية، قاؿ  رابعاً:

، كىذه الرضبة تستلـز [َُٕ]سورة األنبياء: ﴾گ گ گ ک ک﴿تعاىل: 
 كاإلكراه، فبذلك يكتب ؽبا القبوؿ.الرفق كاللُت يف الدعوة ال القوة 

 ا صلى ؿبمدا نبيو أرسل ا فكؽبذا كجدنا إماـ اؼبفسرين ابن جرير الطربم يقوؿ: "إ
 كأدخلو بو، ىداه ا فإف مؤمنهم فأما ،ككافرىم مؤمنهم العامل، عبميع رضبة كسلم عليو

 الببلء عاجل عنو بو دفع فإنو كافرىم كأما ،اعبنة ا عند من جاء دبا كبالعمل ،بو باإليباف
 .(ِ)و"قبل من رسلها اؼبكذبة باألمم ينزؿ كاف الذم

جاء السياؽ القرآين باإلخبار أف مهمة النيب صلى ا عليو كسلم ىي الببلغ  خامساً:

 حئ جئ ی﴿كاإلنذار، كليس إدخاؿ الناس يف الدين باإلجبار كاإلكراه، قولو تعاىل: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿، كقولو تعاىل: [ِٔٓ]سورة البقرة: ﴾مئىئ

 گ﴿، كقاؿ: [ٗٗ]سورة يونس: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

]سورة آؿ  ﴾﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 ں ﴿، كقاؿ تعاىل: [ِّ]سورة فاطر: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ، كقاؿ تعاىل:[َِعمراف:

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿، كقاؿ عز كجل: [ْٖ]سورة الشورل: ﴾ڻڻ ڻ ڻ

 .[ْٓ]سورة ؽ: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

                                                
 (.ُُٓ/ٓ، )التفسير الوسيط(، كينظر: طنطاكم: ُُٔ - ُُٓ/ِٕ، )التفسير المنير( الزحيلي: ُ)
 (.ُْْ/ُٔ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربم: ِ)



 

 ٕٖ 

 

استطاعتك أيها الرسوؿ، كال من كظائف الرسالة اليت بعثت هبا أنت كاؼبعٌت ليس يف 
، (ُ)أف تكرىوا الناس على الدخوؿ يف الدين، كإمبا كظيفة الرسالة الببلغ كسائر الرسل

يعدؿ عن ىواه؛ ألف األىواء  اتبع ىواه حىت جعلو إؽبان لو ال يبكن أٍف ربملو على أفٍ "فالذم 
 .(ِ)"ـبتلفة

جاء القرآف بدعوة أىل الكتاب إىل اإليباف ا كترؾ اإلشراؾ، كأرشد  سادساً:

 ڤ ڤ ﴿اؼبسلمُت إىل إقامة اغبجة عليهم يف ذلك، فإف تولوا فلكل دينو، قاؿ تعاىل: 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[ْٔ]سورة آؿ عمراف: ﴾ڈ
 مسلموف أمفإف تولوا عن التوحيد فقولوا اشهدكا بأنا " :تفسَت ذلكقاؿ الزـبشرم يف 

لزمتكم اغبجة فوجب عليكم أف تعًتفوا كتسلموا بأنا مسلموف دكنكم، كما يقوؿ الغالب 
أنا الغالب كسلم يل الغلبة. كهبوز أف  للمغلوب يف جداؿ أك صراع أك غَتنبا. اعًتؼ بأين

ا كاعًتفوا بأنكم كافركف حيث توليتم عن اغبق بعد اشهدك  يكوف من باب التعريض، كمعناه:
 .(3)"ظهوره

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ كقاؿ طنطاكم مبيننان اؼبراد بقولو تعاىل: ﴿

 موافقتكم عن كانصرفوا اغبق، دعوة عن الكفار ىؤالء أعرض فإفأم: ﴾ "ڈ
 بأنا: اشهدكا: ؽبم قولوا بل رباجوىم، كال ذبادلوىم فبل كجحود عناد من عليو ىم ما بسبب

 .(ْ)"باطل من فيو أنتم دبا رضيتم فقد أنتم خببلفكم اغبق، لكلمة مذعنوف مسلموف

                                                
 (.ّٓٗ/ُُ، )تفسير المنار( ينظر: رشيد رضا، ُ)
 (.َُّْٓ/ُٕ)، الخواطر -تفسير الشعراوي الشعراكم: ( ِ)
، محاسن التأويل(، كينظر: القاظبي: ُّٕ/ُ، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( الزـبشرم: ّ)
(ِ/ِّّ.) 
 (.ُّْ/ِ، )التفسير الوسيطالطنطاكم: ( ْ)



 

 ٕٗ 

 

أنو أمر باإلحساف إىل الكافر اؼبسامل الذم مل يقاتل كمل تظهر منو بوادر العداكة  سابعاً:

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿كاؼبكر بأىل اإلسبلـ فقاؿ تعاىل: 

عن أظباء ك  ،[ٖ]سورة اؼبمتحنة:﴾ ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
قىدىمت أمي كىي مشركة يف عهد قريش إذ  قالت: - ىي بنت أيب بكر، رضي ا عنهما -

يا رسوؿ ا، إف أمي قدمت كىي  :فقلت  صلى ا عليو كسلم، عاىدكا، فأتيتي النيب
عبد ا بن الزبَت، قاؿ: ، كيف ركاية عن (ُ)«أمك نعم، صلي»راغبة، أفأصلها؟ قاؿ: 

ظبن، كىي مشركة، فأبت قدمت قػيتىيلة على ابنتها أظباء بنت أيب بكر هبدايا: ًصنىاب كأقط ك 
 ، فأنزؿ اصلى ا عليو كسلم أظباء أف تقبل ىديتها تدخلها بيتها، فسألت عائشة النيب

فأمرىا أن تقبل إىل آخر اآلية،  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿عز كجل: 
 .(ِ)ىديتها، وأن تدخلها بيتها

 ۈئ﴿جاء يف القرآف الكرمي النهي عن االعتداء بوجو عاـ، قاؿ تعاىل:  ثامناً:

 .[َُٗ]سورة البقرة: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ
كال تعتدكا بابتداء القتاؿ أك بقتاؿ من هنيتم عن قتالو من النساء " قاؿ الزـبشرم:

 .(ّ)"كالشيوخ كالصبياف كالذين بينكم كبينهم عهد أك باؼبثلة أك باؼبفاجأة من غَت دعوة
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: "الكفار إمبا يقاتلوف بشرط اغبراب، كما ذىب إليو ك 

 .(ْ) السنة، كما ىو مبسوط يف موضعو"صبهور العلماء، ككما دؿ عليو الكتاب ك 
                                                

(، َِِٔ)ليها، باب اؽبدية للمشركُت، برقم: كتاب اؽببة كفضلها كالتحريض عأخرجو البخاري في صحيحو( ُ)
كتاب الزكاة، باب فضل النفقة كالصدقة على األقربُت كالزكج كاألكالد، : في صحيحو ومسلم(، ُْٔ/ّ)

 .(ََُّ(، برقم: )ٔٗٔ/ ِكالوالدين كلو كانوا مشركُت، )
قاؿ شعيب ، ك (ّٕ/ِٔ(، )ُُُُٔ: حديث عبد ا بن الزبَت بن العواـ، برقم )أخرجو أحمد في مسنده( ِ)

و ابن عبد ا بن الزبَت، كبقية رجالو ثقات رجاؿ إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت: كىاألرناؤكط: "
 ".الشيخُت

 (.ِّٔ/ُ، )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( الزـبشرم: ّ)
لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ت: عبد العزيز بن صاٌف الطوياف، أضواء السلف، الرياض،  ،النبوءات( ابن تيمية: ْ)

 (.َٕٓ، ص، )َََِ -ىػ  َُِْط. األكىل، 



 

 َٖ 

 

كلذلك كقاؿ ابن القيم: "إف القتل إمبا كجب يف مقابلة اغبراب، ال يف مقابلة الكفر، 
ال يقتل النساء كال الصبياف كال الزمٍت كالعمياف كال الرىباف الذين ال يقاتلوف، بل نقاتل من 

. كللشوكاين كبلـ فباثل ؼبا سبق حيث يقوؿ: "ككوف قتاؿ الكفار لكفرىم ىو (ُ) حاربنا"
كالقوؿ هبذه مذىب طائفة من أىل العلم، كذىب طائفة أخرل إىل أف قتاؽبم لدفع الضرر، 

اؼبقالة ىو منشأ ذلك التعقب كمن القائلُت هبذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية حفيد اؼبصنف كلو 
 . (ِ)"يف ذلك رسالة

: قرر القرآف الكرمي أف الناس ـبتلفوف يف أدياهنم كعقائدىم، كأهنم مؤمنوف تاسعاً 
ككافركف، كمصدقوف بالرسل كمكذبوف ؽبم، كأف ىذا كلو كاقع دبشيئة ا الكونية، قاؿ 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعاىل:

﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺٺ
 .[ُُٗ-ُُٖ]سورة ىود:

خلقهم  "قاؿ:، [ُُٗ]سورة ىود: ﴾ ٿٿ ٿ ﴿قولو: يف عن ابن عباس 

 ٴۇ ۈ ﴿ال يرحم ىبتلف، كذلك قولو:  ان يرحم فبل ىبتلف، كفريق ان فريقُت: فريق

 .(ّ) "[َُٓ]سورة ىود: ﴾ۋ ۋ
إف اإلسبلـ جاء ليضع للناس حق االختيار بُت اإلسبلـ أك الكفر، مث حساهبم على 

 .[ِٗ:الكهف سورة] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ  ﴿ا تعاىل: 
كمن طبيعة البشر كراىة اسم اإلكراه كيف ىذا اجملاؿ يقوؿ عبلمة قطر بن ؿبمود: "

كإنو ينبغي لنا مىت تصدينا للدعوة إىل دين اإلسبلـ أف  ،...كاإلجبار مهما كانت عاقبتو

                                                
 ُٕٓ، مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوىف: أحكام أىل الذمة( ابن القيم: ُ)

 – ُُْٖالدماـ، ط. األكىل،  –شاكر بن توفيق العاركرم، رمادل للنشر  -ىػ(، ت: يوسف بن أضبد البكرم 
ُٕٗٗ(ُ/َُُ.) 

ىػ(، ت: عصاـ  َُِٓبن عبد ا الشوكاين اليمٍت )اؼبتوىف:  ، مد بن علي بن ؿبمدنيل األوطار( الشوكاين: ِ)
 (.ِٖٗ/ٓـ، )ُّٗٗ -ىػ  ُُّْالدين الصبابطي، الناشر: دار اغبديث، مصر، ط. األكىل، 

 (.ّٔٓ/ُٓ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربم: ّ)



 

 ُٖ 

 

نصف اإلسبلـ دبا ىو أىلو، كدبا ىو معلـو عن ؿباسنو، كاتصافو بالرأفة كالرضبة لسائر 
 ،[َُٕ]سورة األنبياء:﴾گ گ گ ک ک﴿الناس؛ لقوؿ ا سبحانو: 

 الكفار، فنصفو من لقيو من لكل كالشدة بالعقاب نصفو أف من أصبعُت، بدالن  للخلق أم:
 ڃ ڃ﴿ :سبحانو لقولو سواه؛ ؽبم دين ال كعجمهم عرهبم كلهم البشرية دين بأنو

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿كقاؿ: . [ُٗ]سورة آؿ عمراف: ﴾چ چ چ

دين ا الذم  فهو .[ٖٓ]سورة آؿ عمراف: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ،[ّ]سورة اؼبائدة:﴾ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ﴿ارتضاه عبميع خلقو، فقاؿ سبحانو: 
. فهو دين صلى ا عليو كسلم ؿبمد بواسطة الناس عبميع ا من اؼبهداة الرضبة دين ألنو

اغبق الذم نظم أحواؿ الناس يف حيا هتم كبعد كفاهتم أحسن تنظيم. صاٌف لكل زماف 
 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ا سلمنا فقاؿ سبحانو:  اهظبكمكاف، كقد 

 فبل .الضركرة حالة يف إال اغبرب كيكره السلم وبب فهو .[َِٖ]سورة البقرة: ﴾﮳
يكره أحدنا على الدخوؿ فيو لكوف الدين ىداية اختيارية ال إكراه فيها كال إجبار، يقوؿ ا 

كقاؿ:  ،[ِٔٓ]سورة البقرة:﴾ مبىب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی﴿سبحانو: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،[ٗٗ]سورة يونس:﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 ڀ﴿ كهنيو، كبأمره بو فيؤمن، [ُِٓاألنعاـ:]سورة ﴾ پپ پ پ ٻ

عن أمره كهنيو كفرائضو ، [ُِٓ]سورة األنعاـ:﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
اإلسبلـ يسامل من يساؼبو كال يقاتل إال من يقاتلو أك يبنع نشر دعوتو كيقطع  إف، كنوافلو

 .(ُ)"السبيل يف منع إببلغها للناس

                                                
ضمن ؾبموعة رسائلو، كزارة األكقاؼ عبد ا بن زيد آؿ ؿبمود،  الجهاد المشروع في اإلسالم،( آؿ ؿبمود: ُ)

 (.ُّ - ُِ/  ّ، ص )ََِٖ - ُِْٗكالشؤكف اإلسبلمية، قطر، ط. الثانية، 



 

 ِٖ 

 

كاغبث عليو،  من خبلؿ ما سبق بيانو يظهر لنا أف النصوص الواردة يف األمر بالقتاؿ
ىي نصوص جاءت يف سياؽ عاـ، ربمل على اآليات الوارد فيها األمر بقتاؿ الذم يقاتلوف 

 اؼبسلمُت.



 

 ّٖ 

 

 المبحث الرابع

نقد القول بأن مقصد تشريع القتال ىو مواجهة الكفر في ضوء السياق التاريخي 
 للمسلمين.

مد صلى ا عليو لقد من ا على الناس عامة كعلى اؼبؤمنُت خاصة ببعثة نبيو ؿب
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿كسلم، قاؿ تعاىل: 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

، كدخل الناس يف ىذا الدين عن طواعية، [ُْٔ]سورة آؿ عمراف: ﴾ىئ ىئ ىئ
يثبت أف النيب صلى ا عليو كسلم أكره أحدان على  راغبُت فيو، من غَت قوة كال إكراه، كمل

الدخوؿ يف اإلسبلـ، كلكن أعداء ىذا الدين وباكلوف تشويو صورتو اعبميلة بافًتاء 
األكاذيب حولو، كمن تلكم االفًتاءات أف اإلسبلـ مل ينتشر يف العامل إال بالقوة كاإلكراه 

ن اإلسبلمي، كيكذهبا السياؽ التارىبي كحد السيف، كىذه فرية كأكذكبة تردىا تعاليم الدي
 كذلك من خبلؿ اآليت:

 يف مكَّة ثبلثة عشر عامنا يٍدعوأقاـ  -صلى ا عليو كسلم -رسوؿ ا  أف أواًل:
كأصحابيو  -صلى ا عليو كسلم -اغبجَّة كاؼبوعظة اغبسنة ببل قتاؿ، ككاف الًتغيب ك ب الناس

ىذا عن اإلٍسبلـ،  صدىمكيل لَتجعوا عن ديًنهم، فما مستضعفُت يتعرَّضوف للتَّعذيب كالتَّن
بل إف اؼبدينة دخلها اإلسبلـ عن طريق الدعوة ، (ُ)كما زادىىم إالَّ إصرارنا على اتِّباع اغبقٌ 

، إضافة إىل ذلك (ِ)كمبايعة رؤكساء األكس كاػبزج للنيب صلى ا عليو كسلم يف بيعة العقبة
 .(ّ)مصعب بن عمَت للمدينة معلما كداعيان إرساؿ النيب صلى ا عليو كسلم 

                                                
عبد اؼبلك بن ىشاـ اؼبعافرم، ت: مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد  ،السيرة النبويةينظر: ابن ىشاـ:  (ُ)

، ـُٓٓٗ - ىػ ُّٕٓ الثانية،، ط. صر، مكأكالده اغبليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركةاغبفيظ الشليب، 
(ُ/ُّٕ.)  
 - ُٗٓىػ، ) ُّٕٖؿبمد بن جرير، دار الًتاث، بَتكت، ط. الثانية، ، تاريخ الرسل والملوكينظر: الطربم:  (ِ)

ُُٔ.)  
  (.ّْْ/ ُ)، السيرة النبويةينظر: ابن ىشاـ:  (ّ)
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مر بربطو يف أيؤتى باألسَت من اؼبشركُت فيصلى ا عليو كسلم كاف النيب  ثانياً:
إحدل سوارم اؼبسجد ليسمع القرآف، فبل يلبث بعد ظباعو إال أف تسبق ىداية اإلسبلـ 

 كمن الشواىد على ذلك: كاإليباف بالقرآف إىل قلبو،
سيد أىل اليمامة، فأمر  أثاؿجاءت بثمامة بن ى ا عليو كسلم صلأف خيل النيب  (ُ

اؼبسجد ليسمع القرآف، فبعد  اريةأف يربط يف سصلى ا عليو كسلم بو رسوؿ ا 
. فقاؿ: «؟يا ثمامةما عندك »فقاؿ: صلى ا عليو كسلم أسره جاءه رسوؿ  

يا ؿبمد، إف تنعم تنعم على شاكر، كإف تقتل تقتل ذا دـ، كإف تسل من اؼباؿ 
ما عندك »مث جاءه يف اليـو الثاين فقاؿ:  ،ملسو هيلع هللا ىلصتعط منو ما تشاء. فًتكو رسوؿ ا 

على شاكر، كإف تقتل تقتل ذا دـ، كإف تسل  تنعم. فقاؿ: إف تنعم «يا ثمامة؟
يف اليـو الثالث فقاؿ مثل مقالتو فقاؿ رسوؿ  من اؼباؿ تعط منو ما تشاء. مث جاءه

. فقاؿ: ما كنتم تقولوف إذا أراد أف يسلم أحدكم؟ قالوا: «أطلقوا ثمامة»ا: 
كجو  رضيتشهد شهادة اغبق. فقاؿ: يا رسوؿ ا، كا ما كاف على كجو األ

أبغض إيل من كجهك كقد أصبح كجهك أحب الوجوه إيٌل، كا ما كاف على 
ألرض دين أبغض إيل من دينك كقد أصبح دينك أحب األدياف إيٌل، كا كجو ا

ما كاف على كجو األرض بلد أبغض إيل من بلدؾ كقد أصبحت بلدؾ أحب 
صلى ا عليو ا  وؿالبلداف إيل، كقد أخذتٍت خيلك كأنا أريد العمرة. فقاؿ رس

. فقاؿ: ما . فلما دخل مكة قالت لو قريش: صبئت يا شبامة«اعتمر»: كسلم
فيها  يأذفمن اليمامة حبة حنطة حىت  يأتيكمصبئت كلكٍت أسلمت، كال كا ال 

 . (ُ)ارسوؿ 
اء يف فدصلى ا عليو كسلم رسوؿ ا  كاف مشركان، فأتى إىلجبَت بن مطعم   أف (ِ

 فلما بالطور، اؼبغرب يف يقرأ كسلم عليو ا صلى النيب ظبعت: قاؿ، بدرأسارل 
                                                

( ِّْٕبٍت حنيفة كحديث شبامة بن أثاؿ، برقم ) : كتاب اؼبغازم، باب كفدأخرجو البخاري في صحيحو( ُ)
(ٓ/َُٕ.) 
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: اآلية ىذه بلغ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 ذلك ككاف ،(ُ)يطَت أف قليب كاد: اؿ، ق[ّٕ]سورة الطور: ﴾ڍ ڍ
 .اإلسبلـان لدخولو يف سبب

أنو ليس يف سنة القولية كالفعلية عن النيب صلى ا عليو كسلم ما يدؿ على  ثالثاً:
إكراه الكفار يف الدخوؿ يف اإلسبلـ بقوة السيف، كقد نقل األمَت ؿبمد الصنعاين ذلك 
على كجو يًف باؼبقصود كيوضحو غاية اإليضاح حيث قاؿ: "أما األقواؿ: ففي السنن، من 

انطلقوا باسم اهلل، وعلى ملَّة »يعٍت للغزاة:  -، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصي ا عنو: أنو حديث أنس رض
اغبديث، كالشيخ  (2)«رسول اهلل، وال تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال صغيرا، وال امرأة

الفاين، كاؼبرأة يعاقىبوف يف اآلخرة، كىم من حطب جهنم، فلو كاف الكفر علَّة موجبة للقتل، 
ؼبا هنى عن قتلهم، كيف الصحيح، من حديث بيريدة رضي ا عنو: أنو كاف صلى ا عليو 

كمىن معو من كسلم إذا أمَّر أمَتا على سىريَّة أك جيش: أكصاه بتقول ا يف خاصَّة نفسو، 
اغزوا باسم اهلل، في سبيل اهلل، قاتلوا َمن كفر باهلل، اغزوا وال »اؼبسلمُت خَتا، مث قاؿ: 

تغلُّوا، وال تمثِّلوا، وال تقتلوا وليدا. وإذا لقيَت عدوك من المشركين، فادعهم إلى 
ثالث خالل أو خصال، فأيتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكفَّ عنهم. ثم ادعهم إلى 

إلسالم، فإن أجابوك، فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحوُّل من دارىم إلى دار ا
المهاجرين، وأخبرىم: أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على 
المهاجرين، فإن أَبوا أن يتحوَّلوا منها، فأخبرىم: أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، 

لمؤمنين، وال يكون لهم في الغنيمة والفيء يجري عليهم حكم اهلل الذي يجري على ا

                                                
 كقبل الشمس طلوع قبل ربك حبمد كسبح﴿: قولو باب: كتاب تفسَت القرآف، أخرجو البخاري في صحيحو( ُ)

 (.َُْ/ٔ)(، ْْٖٓ، برقم )[ّٗ: ؽ]﴾ الغركب
(، كاغبديث ِٔٓ/ْ(، )ُِْٔ): كتاب اعبهاد، باب يف دعاء اؼبشركُت، برقم أخرجو أبو داود في السنن( ِ)

 (.ِٔٓ/ْحسن لغَته كما قاؿ شعيب األرناؤكط يف زبرهبو ألحاديث سنن أيب داكد، )
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شيء، إال أن يجاىدوا مع المسلمين، فإن ىم أَبوا، فاسألهم الجزية، فإن ىم أجابوك، 
 .(ُ)«فاقبل منهم، وكفَّ عنهم، فإن ىم أَبوا، فاستعن باهلل، وجاىدىم، قاتلهم اهلل

م إذا أعطوا اعبزية، دؿَّ على أف اؼبراد كفُّ شرِّىم، كأهن -كما ترل   -فهذا اغبديث 
ككفُّوا أيديهم عن اؼبسلمُت، فبل وبلُّ قتاؽبم، كدؿَّ على أف اعبزية تؤخذ من كلِّ كافر امتنع 
عن اإلسبلـ، كىادف أىلو، كتابيا كاف أك غَت كتايب، كقد استوفينا ذلك يف رسالة مستقلَّة، 

 .(ِ)السيففلو كاف ؾبرَّد الكفر موجبا للقتل ؼبا قبل منهم إال اإلسبلـ أك 
كإذا نظرنا إىل األفعاؿ فإننا قبد أف كل حركب كغزكات النيب صلى ا عليو كسلم  
كانت لرد العدكاف، يقوؿ الشيخ ؿبمد عبده: "إف القتاؿ الواجب يف اإلسبلـ إمبا شرع 
للدفاع عن اغبق كأىلو كضباية الدعوة كنشرىا، كلذلك اشًتط فيو أف تقدـ عليو الدعوة إىل 

كإف غزكات النيب صلى ا عليو كسلم كلها كانت دفاعا، ككذلك حركب اإلسبلـ، 
، ككاف يف اإلسبلـ (ّ)الصحابة يف الصدر األكؿ، مث كاف القتاؿ بعد ذلك من ضركرات اؼبلك

 ، كبناءن على ذلك فقد كانت:(ْ)مثاؿ الرضبة كالعدؿ"
كقافلتهم، غزكة بدر بسبب إصرار قريش على القتاؿ، بعد علمهم بسبلمة عَتىم  (ُ

كمل يكن قصد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كالصحابة أف يبدؤا اؼبشركُت 
 .(ٓ)بالقتاؿ

للدفاع عن اؼبدينة، كصد عدكاف قريش كالذم أرادكا  (ٕ)كغزكة اػبندؽ (ٔ)غزكة أحد (ِ
 بو استئصاؿ اؼبسلمُت.

                                                
(، ُُّٕ: كتاب اعبهاد كالسَت، باب تأمَت اإلماـ األمراء على البعوث، برقم )أخرجو مسلم في صحيحو( ُ)
(ّ/ُّٕٓ.) 
  (.ُُٔ - ُٗٓ، )ضررىمىل قتال الكفار لكفرىم أم لدفع ينظر: الصنعاين:  (ِ)
كىذا الكبلـ فيو نظر؛ ألف غزكات اؼبسلمُت كحركهبم خارج أسوار الدكلة اإلسبلمية مل تكن من ضركرات  (ّ)

  اؼبلك، فاؼبلك حاصل ػبلفاء اإلسبلـ من غَت قتاؿ، كإمبا كاف غبماية اإلسبلـ كنشره.
  (.ِْٖ/َُ، )تفسير المناررشيد رضا:  (ْ)
  (.َٔٔ/  ُ، )السيرة النبويةينظر: ابن ىشاـ:  (ٓ)
 ، ت: مصطفى عبد الواحد، دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، السيرة النبويةينظر: ابن كثَت:  (ٔ)
  (.ُٖ/  ّـ(، )ُٕٔٗ -ىػ  ُّٓٗ)
  (.ُٖٕ/  ّ) ،المصدر السابقينظر:  (ٕ)



 

 ٖٕ 

 

كاؼبواثيق، ، ألجل نقض العهود (ِ)كغزكة خيرب (ُ)غزكة بٍت قريظة كبٍت النضَت (ّ
 كاؼبشاركة ضد اؼبسلمُت يف اغبرب عليهم.

فتح مكة كاف نتيجة نقض قريش للصلح الذم بينهم كبُت اؼبسلمُت، ككذلك عفو  (ْ
 .(ّ)النيب صلى ا عليو كسلم عنهم لدليل على عدـ انتشار اإلسبلـ بالسيف

اؿ: "كىذه كتب كقاؿ الصنعاين مبينان أف النيب صلى ا عليو كسلم مل يبدأ أحدان بالقت
اغبديث كالسَت كاؼبغازم تنادم بذلك، كىو متواتر من سَتتو: أنو مل يبدأ أحدا من الكفار 
بقتاؿ، كلو كاف ا أمره بقتاؿ كل كافر، لكاف ىو الذم يبدأ الكفار بالقتاؿ. فهذا حالو 

لم ؼبا مع اؼبشركُت كأىل الكتاب )يعٍت: اليهود(، كأما النصارل، فإنو صلى ا عليو كس
بعث رسلو يدعوف الناس إىل اإلسبلـ طوعا ال كرىا، فدخل يف اإلسبلـ من النصارل 
كغَتىم مىن دخل، فعمد النصارل فقتلوا بعض مىن كاف قد أسلم منهم، فالنصارل ىم 
ن أسلم ظلما كبغيا، كعند ذلك بعث صلى ا عليو كسلم سرية 

ى
الذين بدؤكا بالقتاؿ ؼب

ًحبَّوي: زيد بن حارثةمؤتة، اليت أمَّر فيها 
 ، مث عبدا بن ركاحة(ٓ) ، مث جعفر بن أيب طالب(ْ) 

، مث خرج صلى ا عليو كسلم بنفسو إىل الشاـ يأخذ بالثأر: لزيد كجعفر كابن ركاحة (ٔ)

                                                
  (.ِّٓ - َُٗ/ ِ، )السيرة النبويةينظر: ابن ىشاـ:  (ُ)
  (.َّْ - ِّٖ/  ِ) ،المصدر السابقينظر:  (ِ)
  (.ُْٓ/ ّ، )السيرة النبويةينظر: ابن كثَت:  (ّ)
( زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزل بن يزيد بن امرئ آالؼ بن عامر بن النعماف بن عامر بن ْ)

 عليو كسلم، كيقاؿ أنو من كلب من اليمن قتل عبد كد بن عوؼ بن كنانة بن بكر بن عوؼ، موىل النيب صلى ا
يف عهد النيب صلى ا عليو كسلم، ك عن ابن عمر: ما كنا ندعوه إال زيد بن ؿبمد حىت نزؿ ادعوىم آلبائهم، ينظر 

 .(ُّْ/ّ، )الثقات: الدارمي، (ّٕٗ/ّ، )التاريخ الكبيرالبخارم: 
( جعفر بن أيب طالب بن عبد اؼبطٌلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي، أبو عبد اللَّو ابن عم النيب صٌلى اللَّو ٓ)

عليو كسلم، كأحد الٌسابقُت إىل اإلسبلـ، كأخو علي شقيقو، قاؿ ابن إسحاؽ: أسلم بعد طبسة كعشرين رجبل، 
تبعو على يديو، ستشهد دبؤتة من أرض الشاـ كقيل بعد كاحد كثبلثُت، ىاجر إىل اغببشة فأسلم النجاشي كمن 

 (.ّٗٓ/ُ، )اإلصابة في تمييز الصحابةمقببل غَت مدبر، ابن حجر: 
( عبد اللَّو بن ركاحة بن ثعلبة، األنصارم اػبزرجٌي، الشاعر اؼبشهور، يكٌت أبا ؿبمد. كيقاؿ كنيتو أبو ركاحة. ٔ)

حد النقباء ليلة العقبة، كشهد بدرا كما بعدىا إىل أف استشهد كيقاؿ أبو عمرك، من السابقُت األكلُت من األنصار، أ
 (.ِٕ/ْ، )اإلصابة في تمييز الصحابةدبؤتة. ابن حجر: 
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كمىن قتل معهم من اؼبؤمنُت الذين أصيبوا دبؤتة، ككاف خركجو بعد أف مل يبقى بأرض العرب 
، فإف آخر قتالو معهم يف حينُت، مث حاصر الطائف، كانصرؼ قبل فتحو، طائفة فبتنعة تقاتلو

تنعة تقاتلو -أم العرب  -مث جاؤكه مسلمُت بعد ذلك، كمل يبقى منهم   .(ُ)" طائفة فبي
كهبذا يتضح لنا مفهـو ىذه األدلة بأف موجب قتاؿ الكفار كسببو ليس ؾبرَّد الكفر، 

 بل كفر معو إضرار بالدين كأىلو.
 عمرفبا يدؿ على عدـ اإلكراه يف دخوؿ اإلسبلـ، كانتشاره بقوة السيف، أف  :رابعاً 

إىل أمراء اعبيوش أف "قاتلوا من قاتلكم، كال تقتلوا النساء كال الصبياف،  رضي ا عنو كتب
ككتب إىل أمراء األجناد أف يضعوا اعبزية، كال  ،(ِ)إال من جرت عليو اؼبواسي كال تقتلوا

على أىل  ،يضعوا على النساء كال على الصبياف، كال يضعوا إال على من جرت عليو اؼبواسي
الورؽ، أربعُت درنبا، كعلى أىل الذىب أربعة دنانَت. كأمر أف ىبتم، يف رقاهبم كعلى أىل 

ط من زيت، كشيئا من الودؾ، ال الشاـ، كعلى أىل اعبزيرة مدين، من بر كأربعة أقسا
أحفظو، كعلى أىل مصر أردبا من بر، قاؿ شيئا من العسل، ال أحفظو، كعليهم كسوة أمَت 
اؼبؤمنُت ضريبة مضركبة، كعلى أىل العراؽ طبسة عشر صاعا، كعليهم ضيافة اؼبسلمُت، 

شاـ، شكوا طعامهم. فلما قدـ عمر ال ثبلثا، يطعموهنم، فبا يأكلوف، فبا وبل للمسلم، من
إليو كقالوا: يا أمَت اؼبؤمنُت إهنم يكلفونا ما ال نطيق: يكلفونا الدجاج كالشاء، فقاؿ: ال 

 .(ّ)"من طعامكم تطعموىم إال فبا تأكلوف فبا وبل ؽبم
بالنظر إىل كثَت من البلداف اليت فتحها اؼبسلموف لوجدنا أف ذلك مل يكن  خامساً:

شاىد أىل تلك البلداف حسن معاملة التجار  بالسيف بل عن طريق التجارة، فعندما
اؼبسلمُت ؽبم، كصدقهم كبعدىم عن الغش كاػبيانة، أحبوىم كأحبوا دينهم، فدخلوا يف دين 
اإلسبلـ فرادل كصباعات، كأقرب مثاؿ لذلك ببلد شرؽ آسيا كأندكنيسيا كماليزيا كالفلبُت، 

                                                
  (.ُُٔ - َُٔ، )ىل قتال الكفار لكفرىم أم لدفع ضررىمينظر: الصنعاين:  (ُ)
  "قاتلوا من قاتلكم". -رضي ا عنو  -ىذه تفهم يف ضوء بداية رسالة أمَت اؼبؤمنُت عمر  (ِ)
، شاكر ذيب فياض، ت: األموال، ىػ( ُِٓ)اؼبتوىف:  ضبيد بن ـبلد بن قتيبة بن عبد ا اػبرساينابن زقبويو:  (ّ)

 (.ُٓٓ، )ىػ َُْٔاألكىل،  ، ط.مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، السعودية
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مل تفتح بالسيف، كإمبا حبسن اؼبعاملة  كببلد شبو القارة اؽبندية، كأفريقيا كذلك، فهذه الببلد
 .(ُ)اليت ىي جزء من أجزاء الدعوة إىل دين اإلسبلـ

كقد أيعجب هبذا الصنيع غَت اؼبسلمُت، حيث ذكر اؼبفكر الفرنسي ىنرل دل كاسًتل 
أف من أسباب انتشار اإلسبلـ من خبلؿ مشاىداتو يف أفريقيا التجار، فهم الذين رفعوا راية 

، بل إنو رد على من زعم بأف اإلسبلـ انتشر (ِ)ال يوجد عند األمم اعباىلية اإلسبلـ، كىذا
بقوة السيف، فقاؿ: " كلو كاف دين ؿبمد صلى ا عليو كسلم انتشر بالعنف كاإلجبار، 
للـز أف يقف سَته بانقضاء فتوحات اؼبسلمُت، مع إننا ال نزاؿ نرل القرآف يبسط جناحيو 

 .(ّ)يف صبيع أرجاء اؼبسكونة"
كقاؿ أيضا: "كأعظم عامل يف انتشار اإلسبلـ، كخصوصا عند األمم الزقبية )السود(: 

 .(ْ)بساطة مذىبو، كصدؽ تعاليمو، كىو سبب موجود يف القرآف نفسو"
ككافقو يف ىذا الرأم اؼبفكر كالفيلسوؼ األمريكي كؿ ديورانت حيث قاؿ "لقد كاف 

لصابئوف يتمتعوف يف عهد اػببلفة األموية أىل الذمة اؼبسيحيوف كالزردشتيوف كاليهود كا
بدرجة من التسامح ال قبد نظَتان ؽبا يف الببلد اؼبسيحية يف ىذه األياـ، فلقد كانوا أحراران يف 
فبارسة شعائر دينهم، كاحتفظوا بكنائسهم كمعابدىم ... ككانوا يتمتعوف حبكم ذايت 

 .(ٓ)ىبضعوف فيو لعلمائهم كقضائهم كقوانينهم"
ستشرؽ اإلقبليزم سَت توماس أرنولد: "مل نسمع عن أية ؿباكلة مدبرة إلرغاـ كقاؿ اؼب

الطوائف من غَت اؼبسلمُت على قبوؿ اإلسبلـ، أك عن أم اضطهاد منظم قيصد منو 
استئصاؿ الدين اؼبسيحي، كلو اختار اػبلفاء تنفيذ إحدل اػبطتُت الكتسحوا اؼبسيحية 

                                                
، ط:األكىل، الرياض ،الوطنية فهد اؼبلك مكتبة فهرسة، أضبد معمور، اإلسالمي التاريخ موجزينظر: العسَتم:  (ُ)

  ( كما بعدىا. ََّ، )صـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ
ترصبة: أضبد فتحي زغلوؿ، دار طيبة للطباعة، اعبيزة، ط. ، اإلسالم خواطر وسوانحىنرل دل كاسًتل:  (ِ)

  (.ُُّـ، )صَََِاألكىل، 
  (.ُّّ: )صالمصدر السابق (ّ)
  (.ُُْ: )صالمصدر السابق (ْ)
 ُٕٔٗ، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ِترصبة: حسن حبشي، ط:، أىل الذمة في اإلسالمآثر ستانلي ترتوف:  (ٓ)
  (.ُٖٓ)ص: 
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كإيزاببل دين اإلسبلـ من إسبانيا، أك اليت جعل هبا  بتلك السهولة اليت أقصى هبا فرديناند
لويس الرابع عشر اؼبذىب الربكتستانيت مذىبا ييعاقب عليو متبعوه يف فرنسا، أك بتلك 
السهولة اليت ظل هبا اليهود مبعدين عن إقبلًتا مدة طبسُت كثبلشبائة سنة، ككانت الكنائس 

ائر العامل اؼبسيحي الذم مل يوجد يف صبيع الشرقية يف آسيا قد انعزلت انعزاال تاما عن س
أكبائو أحد يقف إىل جانبهم، باعتبارىم طوائف خارجة عن الدين، كؽبذا فإف ؾبرد بقاء 
ىذه الكنائس حىت اآلف ليحمل يف طياتو الدليل القوم على ما قامت عليو سياسات 

 .(ُ)اغبكومات اإلسبلمية بوجو عاـ من تسامح كبوىم"
التارىبية اليت تؤكد لنا أف اإلسبلـ مل ييكره أحدان على الدخوؿ فيو أف غَت كمن اغبقائق 

اؼبسلمُت بقوا على دينهم بعد فتح الشاـ كمصر كاألندلس، كيف ذلك يقوؿ الفرنسي إتيُت 
دينيو: "اؼبسلموف على عكس ما يعتقده الكثَتكف، مل يستخدموا القوة قط خارج حدكد 

، كإف كجود اؼبسيحُت يف إسبانيا لدليل كاضح على (ِ)بلـاغبجاز إلكراه غَتىم على اإلس
ذلك، فقد ظلوا آمنُت على دينهم طواؿ القركف الثمانية اليت ملك فيها اؼبسلموف ببلدىم، 
ككاف لبعضهم مناصب رفيعة يف ببلط قرطبة، مث إذا هبؤالء اؼبسيحُت أنفسهم يصبحوف 

أف يقضوا قضاءن تامان على  أصحاب السلطاف يف ىذه الببلد، فكاف أكؿ ىمٍّ ؽبم
 .(ّ)اؼبسلمُت"

بل ذكر توماس أرنولد أنو كاف يف إيطاليا قـو يتطلعوف بشوؽ عظيم إىل الًتؾ لعلهم 
وبظوف كما حظي رعاياىم من قبل باغبرية كالتسامح اللذين يئسوا من التمتع هبما يف ظل 

 .(ْ)أم حكومة مسيحية"

                                                
عابدين، مكتبة النهضة  ، ترصبة: حسن إبراىيم، عبد اجمليددعوة إلى اإلسالمالسَت توماس أرنولد:  (ُ)

  (.ٗٗ - ٖٗ، )صـ َُٕٗاؼبصرية،
 آذكىم كاستضعفوىم، كضبلوىم على ترؾ دينهم، كما أهنم نقضوا العهود كاؼبواثيق -أم: أىل اغبجاز  -( ألهنم ِ)

 اليت كانت بينهم كبُت اؼبسلمُت، فبا كاف قتاؽبم أمران متحتمان، لصد عدكاهنم ككشف شرىم عن اؼبسلمُت.
، ترصبة: عبد اغبليم ؿبمد، كؿبمد عبد اغبليم ؿبمود، الشركة العربية للطباعة محمد رسول اهللإتُت دينيو:  (ّ)

  (.ٗٗ - ٖٗـ، )صُٗٓٗكالنشر، القاىرة، ط. الثالثة، 
  (.ُّٖ، )صالدعوة إلى اإلسالمسَت توماس أرنولد:  (ْ)



 

 ُٗ 

 

حدا على الدخوؿ فيو، كأف ما حصل من يتضح لنا فبا سبق أف اإلسبلـ مل ييكره أ
حركب كغزكات إمبا ىي نتيجة لرد العدكاف عن ببلد اإلسبلـ، كما أنو مل ينتشر يف األقطار 

 بقوة السيف، بل بالدعوة باغبكمة كالرفق كاللطف كاللُت كحسن األخبلؽ.
 نع دفاعان  فكاف السيف أما بالقدكة، انتشر اإلسبلـ إفكيف ىذا يقوؿ الشعراكم: "

 يريد من ضباية لقاء كانت كاعبزية فاربان، اإلسبلـ دخلها اليت الببلد يف العقيدة اختيار حق
 .(ُ)"دينو على يبقى أف

                                                
  (.ْٕٖٔ /ٖ، )الخواطر -تفسير الشعراوي الشعراكم:  (ُ)



 

 ِٗ 

 

 النتائج
أف ما تضمنتو كتب التفسَت ىو عبارة عن اجتهاد بشرم ىبضع للقبوؿ كالرد  (ُ

كمنها اعتبار كالنقد، كالنظر فيها ال بد أف ىبضع ؼبعايَت أقرىا العلماء اؼبختصوف، 
دالالت السياؽ، حبيث ال نقع فريسة الفهم اعبزئي آلية ال يبكن فهمها إال يف 

 ضوء سائر اآليات اؼبتعلقة دبوضوعها.
مرحلة منها تتناسب مع  لكاف تشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي على مراحل، كك (ِ

 الظركؼ اليت مرت هبا اعبماعة اؼبسلمة إباف نزكؿ القرآف.
اختلف علماء التفسَت يف بياف اؼبراد بالفتنة الواردة يف بعض آيات القتاؿ، كبالنظر  (ّ

 على ترؾاؼبسلم  إكراه أك إجبارإىل ؾبموع السياؽ القرآين يظهر أف اؼبراد هبا ىو 
 دينو.

ذىب اؼبتقدموف إىل أف مقصد تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر كالقضاء عليو،  (ْ
لفتنة بالشرؾ يف آييت سوريت البقرة كاألنفاؿ، كبنسخ آية كذلك استنادان إىل تفسَت ا

سورة براءة، كذىب بعضهم إىل أف مقصد تشريع القتاؿ الذم ىو مواجهة الكفر 
 خاص دبشركي اعبزيرة العربية.

اختلف اؼبعاصركف يف بياف مقصد تشريع القتاؿ، فذىب بعضهم إىل أف مقصد  (ٓ
ادان إىل ما ذىب إليو اؼبتقدموف، تشريع القتاؿ ىو مواجهة الكفر، كذلك استن

كذىب البعض اآلخر إىل أف مقصد تشريع القتاؿ ىو رد العدكاف، كذلك استنادان 
إىل ؾبموع سياؽ آيات القرآف الكرمي، كلفت بعضهم النظر إىل أف اؼبقصد يف 

 بعض اآليات القرآنية ىو ؿباربة من وبارب الدعوة كيقف ضد انتشارىا.
اؼبتقدمُت كاؼبعاصرين على أف رد العدكاف، ككف األذل عن اتفق أىل التفسَت من  (ٔ

 اؼبسلمُت، كنقض العهود كاؼبواثيق من مقاصد تشريع القتاؿ. 



 

 ّٗ 

 

سب سياقها، حبخذ دبجموعها ك ؤ أف اآليات القرآنية الوارد فيها تشريع القتاؿ ت (ٕ
 التشريع. ىذا كبذلك تتضح مقاصد

كقد بالسيف كالقوة،  إلسبلـيف امن األمم على الدخوؿ  أمة اؼبسلموفمل يكره  (ٖ
كجدنا يف مراحل تارىبية متعددة أفبا تعتنق اإلسبلـ جملرد معاينة أخبلقو يف سلوؾ 

 بعض التجار اؼبسلمُت.
السياؽ التارىبي كالوقائع كاألحداث تشهد على خبلؼ ما اهتم بو القرآف الكرمي  (ٗ

 من أنو جاء بتشريع القتاؿ ؼبقصد مواجهة الكفر كالقضاء عليو.
مقاصده الصحيحة إىل سلوؾ  ، كعدـ إدراؾسوء فهم آيات تشريع القتاؿدل أ (َُ

بعض اؼبسلمُت مسالك الغلو كاعبور كالتطرؼ كالشطط اؼبخالف لتعاليم القرآف 
 الكرمي، كالذم انعكس بدكره على تشويو صورة اإلسبلـ.



 

 ْٗ 

 

 التوصيات
مل اؼبسلموف أكصي الباحثُت كمراكز األحباث بعمل حبوث تارىبية تبُتِّ كيف تعا (ُ

مع ااربُت بالرضبة كالشفقة، ككيف انتشر اإلسبلـ يف كثَت من البلداف بالتعامل 
 اغبسن كالرفق كالرضبة دبن ىم على غَت ملتهم.

ببياف اؼبقاصد  عرب كسائل اإلعبلـ كاؼبنابر الدينية اجملتمعات يفنشر الوعي  (ِ
 .الصحيحة لتشريع القتاؿ يف القرآف الكرمي



 

 ٗٓ 

 

  المصادر والمراجعقائمة 
             

 القرآف الكرمي. .ُ 
، اؼبؤلف: أبو اغبسن علي بن أيب الكـر أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثَت:  .ِ 

ىػ ( اقق: علي  َّٔؿبمد بن ؿبمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اعبزرم، )اؼبتوىف: 
 -ىػ  ُُْٓالكتب العلمية، ط. األكىل، عادؿ أضبد عبد اؼبوجود، دار  -ؿبمد معوض 

 ـ.ُْٗٗ
بارؾ بن ، ؾبد الدين أبو السعادات اؼبجامع األصول في أحاديث الرسولابن األثَت،  .ّ

مطبعة اؼببلح، ط.  -، ت: عبد القادر األرناؤكط، مكتبة اغبلواين ىػ( َٔٔؿبمد )اؼبتوىف: 
 األكىل.
الدين أبو السعادات اؼببارؾ بن ، ؾبد الشافي في شرح مسند الشافعيابن األثَت:  .ْ 

ؿبمد بن ؿبمد الشيباين اعبزرم، ت: أضبد بن سليماف/أيب سبيم ياسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد، 
 ىػ. ُِْٔ –الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، ط. األكىل 

، تقي الدين أبو العباس أضبد بن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية:  .ٓ 
نبلي اغبليم بن عبد السبلـ بن عبد ا بن أيب القاسم بن ؿبمد ابن تيمية اغبراين اغبعبد 

ضبداف بن ؿبمد،  -عبد العزيز بن إبراىيم  -(، ت: علي بن حسن ىػ  ِٖٕالدمشقي )اؼبتوىف: 
 ـ.ُٗٗٗىػ   / ُُْٗالناشر: دار العاصمة، السعودية، ط. الثانية، 

الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد   قاعدة مختصرة في قتالابن تيمية:  .ٔ
   -ىػ  ُِْٓ، شيخ اإلسبلـ، ت: عبد العزيز بن عبد ا الزير آؿ ضبد، ط. األكىل، كفرىم
 ـ(.ََِْ
الرضبن بن ؿبمد  : عبدصبع، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةابن تيمية:  .ٕ

بن قاسم، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، اؼبملكة العربية 



 

 ٗٔ 

 

 . ََِْ /ُِْٓ،السعودية
، لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، ت: عبد العزيز بن صاٌف الطوياف، النبوءاتابن تيمية:  .ٖ 

 .َََِ -ىػ    َُِْأضواء السلف، الرياض، ط. األكىل، 
، أبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر:  .ٗ 

ىػ (، ت: عادؿ أضبد عبد اؼبوجود كعلى ؿبمد معوض،  ِٖٓبن حجر العسقبلين )اؼبتوىف: 
 .ىػ ُُْٓ -بَتكت، ط. األكىل  -الناشر: دار الكتب العلمية 

أبو الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر  ،التهذيبتقريب  ابن حجر: .َُ
األكىل،  ط. سوريا –الناشر: دار الرشيد عوامة، : ؿبمد ت ( ىػ ِٖٓالعسقبلين )اؼبتوىف: 

َُْٔ – ُٖٗٔ. 
، أبو الفضل أضبد بن علي بن الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر:  .ُُ 

ىػ (، مراقبة /ؿبمد عبد اؼبعيد ضاف، ؾبلس  ِٖٓؿبمد بن أضبد بن حجر العسقبلين )اؼبتوىف: 
 ـ. ُِٕٗىػ   /ُِّٗحيدر اباد/اؽبند، ط. الثانية،  -دائرة اؼبعارؼ العثمانية 

، ت: ؿبمد فؤاد عبد علي بن أضبد، البخاري صحيح شرح الباري فتحابن حجر:  .ُِ
 ىػ . ُّٕٗ بَتكت، - اؼبعرفة دارالباقي، 

 ( ىػ ُِٓ)اؼبتوىف: ـبلد بن قتيبة بن عبد ا اػبرساينضبيد بن ، األموالابن زقبويو:  .ُّ 
 ، ط.مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، السعودية، شاكر ذيب فياض، ت: 
  .  ىػ َُْٔاألكىل، 

، أبو عبد ا ؿبمد بن سعد بن منيع البصرم، الطبقات الكبرىابن سعد:  .ُْ 
 -عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ىػ (، ت: ؿبمد  َِّالبغدادم، )اؼبتوىف: 
 ـ.َُٗٗ -ىػ     َُُْبَتكت، ط. األكىل، 

 .ـُْٖٗ ،، ؿبمد الطاىر، الدار التونسية للنشر، تونسالتحرير والتنويرابن عاشور:  .ُٓ 

، ؿبمد الطاىر، ت: الشيخ ؿبمد اغببيب ابن مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور:  .ُٔ 



 

 ٕٗ 

 

 ىػػ.   ُِْٓاػبوجة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر، 
أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ، االستيعاب في معرفة األصحابابن عبد الرب:  .ُٕ 

، اقق: علي ؿبمد البجاكمىػ(،  ّْٔؿبمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب )اؼبتوىف: 
 .ـ ُِٗٗ -  ىػ  ُُِْاألكىل،  ، ط.الناشر: دار اعبيل، بَتكت

، أبو بكر ؿبمد بن عبد ا، ت: ؿبمد عبد القادر عطا، أحكام القرانابن العريب:  .ُٖ
 ىػ  . ُِْْ -دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط. الثالثة 

ق اغب ، أبو ؿبمد عبدالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية:  .ُٗ 
 -األندلسي، ت: لفيف من العلماء، مؤسسة دار العلـو للطباعة كالنشر، ط. األكىل 

َُّْ/ُّٖٗ. 

، إبراىيم بن علي بن الديباج المذىب في معرفة أعيان علماء المذىبابن فرحوف:  .َِ 
ىػ( ربقيق كتعليق: الدكتور ؿبمد األضبدم أبو النور،  ٕٗٗؿبمد، برىاف الدين اليعمرم )اؼبتوىف: 

 الناشر: دار الًتاث للطبع كالنشر، القاىرة.
، مد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  أحكام أىل الذمةابن القيم:  .ُِ
 –شاكر بن توفيق العاركرم، رمادل للنشر  -ىػ (، ت: يوسف بن أضبد البكرم  ُٕٓ)اؼبتوىف: 

 .ُٕٗٗ – ُُْٖالدماـ، ط. األكىل، 
سعد  ، ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بنخير العباد زاد المعاد في ىديابن القيم:  .ِِ

مكتبة اؼبنار اإلسبلمية،  -(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بَتكت ىػ ُٕٓمشس الدين )اؼبتوىف: 
 ـ.ُْٗٗىػ   /  ُُْٓالكويت، ط. السابعة كالعشركف، 

، ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب، ت: الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم:  .ِّ
 أضبد اغبمد، دار عامل الفوائد، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية. نايف بن

، اؼبؤلف: أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت تفسير القرآن العظيمابن كثَت:  .ِْ 
ىػ( اقق: ؿبمد حسُت مشس الدين، دار الكتب  ْٕٕالقرشي البصرم مث الدمشقي )اؼبتوىف: 



 

 ٖٗ 

 

 ىػ   . ُُْٗ -بَتكت، ط. األكىل  –العلمية، منشورات ؿبمد علي بيضوف 
، ت: مصطفى عبد الواحد، دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر السيرة النبويةابن كثَت:  .ِٓ
 ـ.ُٕٔٗ -ىػ   ُّٓٗكالتوزيع، 

، أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي )اؼبتوىف: طبقات الشافعيينابن كثَت:  .ِٔ 
ؿبمد عزب، )مكتبة الثقافة الدينية تاريخ ىػ (، ت: د أضبد عمر ىاشم، د ؿبمد زينهم  ْٕٕ

 ـ(.ُّٗٗ -ىػ    ُُّْالنشر: 
ا ؿبمد بن يزيد القزكيٍت، ت: ؿبمد ناصر  ، أبو عبدسنن ابن ماجوابن ماجة:  .ِٕ 

 الدين األلباين، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، ط. األكىل.
 ،ىػ( ُُٕؿبمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، )اؼبتوىف: ، العربلسان ابن منظور:  .ِٖ 

 ىػ .   ُُْْ ،الثالثة  بَتكت، ط. –الناشر: دار صادر 
عبد اؼبلك بن ىشاـ اؼبعافرم، ت: مصطفى السقا  السيرة النبوية،ابن ىشاـ:  .ِٗ

، كأكالده اغبليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركةكإبراىيم األبيارم كعبد اغبفيظ الشليب، 
 .ـُٓٓٗ -    ىػ ُّٕٓ الثانية،، ط. صرم

، ؿبمد بن يوسف بن علي األندلسي )اؼبتوىف: البحر المحيط في التفسيرأيب حياف:  .َّ
 ىػ  . َُِْىػ(، ت: صدقي ؿبمد صبيل، دار الفكر ػ بَتكت، ط. الثانية،  ْٕٓ

، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ السجستاين )اؼبتوىف: سنن أبي داودأم داكد:  .ُّ
 ـ.ََِٗىػ ػ  َُّْىػ(، ت: شعيب األرناؤكط، الناشر: دار الرسالة العاؼبية، ط. األكىل، ِٕٓ

، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد=  السعود أبي تفسيرأيب السعود:  .ِّ
 العريب، بَتكت. الًتاث إحياء ىػ(، دار ِٖٗ: اؼبتوىف) مصطفى بن ؿبمد بن ؿبمد
، أضبد بن عبد ا بن أضبد بن إسحاؽ بن موسى بن الصحابةمعرفة أيب نعيم:  .ّّ 

ىػ(، ت: عادؿ بن يوسف العزازم، الناشر: دار الوطن للنشر،  َّْمهراف األصبهاين )ت: 
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ    ُُْٗالرياض، ط. األكىل، 



 

 ٗٗ 

 

 الشيباينل حنب بن ؿبمد بن أضبد ا عبد أبو، مسند اإلمام أحمد بن حنبلأضبد:  .ّْ
ىػ(، ت: شعيب األرناؤكط ػ عادؿ مرشد كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط. األكىل،  ُِْ: اؼبتوىف)

 ـ. ََُِىػ    ُُِْ
، عبد الرحيم بن اغبسن بن علي التمهيد في تخريج الفروع على األصولاألسنوم:  .ّٓ 

ىػ(، ت: د. ؿبمد حسن ىيتو،  ِٕٕاإلسنوم الشافعٌي، أبو ؿبمد، صباؿ الدين )اؼبتوىف: 
 ىػ   .  ََُْ،بَتكت، ط. األكىل -ة مؤسسة الرسال

، أبو القاسم اغبسُت بن ؿبمد، ت: صفواف المفردات في غريب القرآناألصفهاين:  .ّٔ 
 ىػػ . ُُِْ –عدناف الداكدم، دار القلم، دمشق، سوريا، ط. األكىل 

، ؿبمد سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمةاأللباين:  .ّٕ
، السعودية العربية ةلكاؼبم - الرياض اؼبعارؼ، مكتبةىػ(، الناشر: َُِْناصر الدين )اؼبتوىف: 

 ـ.ُٖٖٗ -   ىػ َُْٖط. الثانية، 
، ؿبمد ناصر الدين، الناشر: مكتبة اؼبعارؼ للنشر صحيح سنن أبي داوداأللباين:  .ّٖ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ   ُُْٗاؼبملكة العربية السعودية، ط. األكىل،  -كالتوزيع، الرياض 
، ؿبمد ناصر الدين، الناشر: مكتبة اؼبعارؼ للنشر صحيح سنن النسائياأللباين:  .ّٗ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ   ُُْٗاؼبملكة العربية السعودية، ط. األكىل،  -كالتوزيع، الرياض 
، ترصبة: عبد اغبليم ؿبمد، كؿبمد عبد اغبليم ؿبمود، محمد رسول اهللإتُت دينيو:  .َْ

 ـ.ُٗٓٗللطباعة كالنشر، القاىرة، ط. الثالثة، الشركة العربية 
ترصبة: حسن حبشي، ط. الثانية، دار أىل الذمة في اإلسالم، آثر ستانلي ترتوف:  .ُْ

 .ُٕٔٗاؼبعارؼ، القاىرة، 
، لعبد ا بن زيد آؿ ؿبمود، ضمن الجهاد المشروع في اإلسالمآؿ ؿبمود:  .ِْ 

 .ََِٖػ    ُِْٗاإلسبلمية، قطر، ط. الثانية، ؾبموعة رسائلو، كزارة األكقاؼ كالشؤكف 
، علي بن ؿبمد، عبد الرزاؽ عفيفي، دار اإلحكام في أصول األحكاماآلمدم:  .ّْ 



 

 ََُ 

 

 ىػ .  ُِْْالصميعي، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، ط. األكىل، 
حبواشي ؿبمود خليل، ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن التاريخ الكبير البخارم:  .ْْ 

 -(، الطبعة: دائرة اؼبعارؼ العثمانية، حيدر آباد ىػ ِٔٓأبو عبد ا )اؼبتوىف:  اؼبغَتة البخارم،
 الدكن، طبع ربت مراقبة: ؿبمد عبد اؼبعيد خاف. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو البخارم:  .ْٓ
يل أبو عبدا البخارم اعبعفي، ت: = صحيح البخارم، ؿبمد بن إظباعوسلم وسننو وأيامو 

ؿبمد زىَت بن الناصر، الناشر: دار طوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ؿبمد فؤاد 
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ    ُُْٕعبدالباقي، ط. األكىل، 

ىٍرزيباف بن معجم الصحابةالبغوم:  .ْٔ 
، أبو القاسم عبد ا بن ؿبمد بن عبد العزيز بن اؼب

(، اقق: ؿبمد األمُت بن ؿبمد اعبكٍت، الناشر: ىػ ُّٕشاىنشاه البغوم )اؼبتوىف: سابور بن 
 ـ. َََِ -ىػ    ُُِْالكويت، ط. األكىل،  –مكتبة دار البياف 

إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي:  .ْٕ
  .دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، ( ىػ ٖٖٓ)اؼبتوىف: 
 ٖٓٔ: اؼبتوىف)الشَتازم  عمر بن ا عبد ،التأويل وأسرار التنزيل أنوارالبيضاكم:  .ْٖ

 - األكىل ، ط.بَتكت –العريب  إحياء الًتاث العريبدار  ،اؼبرعشلي الرضبن عبد ؿبمد ، ت:(ىػ 
 .   ىػ ُُْٖ

، أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم السنن الكبرىالبيهقي:  .ْٗ 
لبناف،  -ىػ(، ت: ؿبمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت  ْٖٓاػبراساين، )اؼبتوىف: 

 ـ. ََِّ -ىػ    ُِْْط. الثالثة، 
، علي بن ؿبمد بن علي، ت: لفيف من العلماء، دار كتاب التعريفاتاعبرجاين:  .َٓ 

 ىػػ . َُّْالكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط. األكىل سنة 
، اؼبؤلف: أبو اغبسن علي بن أيب الكـر ؿبمد أسد الغابة في معرفة الصحابةاعبزرم:  .ُٓ 



 

 َُُ 

 

عادؿ أضبد عبد  -: علي ؿبمد معوض ت، ىػ( َّٔبن ؿبمد بن عبد الكرمي الشيباين )اؼبتوىف: 
 . ـ ُْٗٗ  - ىػ  ُُْٓاألكىل، سنة النشر:  ط.اؼبوجود، دار الكتب العلمية، 

، ابن األثَت، ؾبد الدين أبو السعادات الشافعيالشافي في شرح مسند اعبزرم:  .ِٓ 
اؼببارؾ بن ؿبمد بن ؿبمد الشيباين اعبزرم، ت: أضبد بن سليماف/ أيب سبيم يا سر بن إبراىيم، 

 .   ىػ ُِْٔػ   مكتبة الرشد، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، ط. األكىل 
: ؿبمد الصادؽ ، أضبد بن علي الرازم، أبو بكر، تأحكام القرآناعبصاص:  .ّٓ

 لبناف. -قمحاكم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت
ىػ (  ْٖٔ، جبلؿ الدين ؿبمد بن أضبد الي )اؼبتوىف: تفسير الجالليناعببللُت:  .ْٓ 

القاىرة ط.  -ىػ  (، دار اغبديث  ُُٗكجبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي )اؼبتوىف: 
 األكىل. 

أبو نصر إظباعيل بن ضباد )اؼبتوىف: ، العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح اعبوىرم:  .ٓٓ 
    ىػ َُْٕ ،الرابعة ، ط.بَتكت –دار العلم للمبليُت  عطار،: أضبد عبد الغفور ىػ (، ت ّّٗ

 .ـ ُٕٖٗ -
، أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا بن ؿبمد المستدرك على الصحيحيناغباكم:  .ٔٓ

ىػ(، ت: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية،  َْٓالنيسابورم )اؼبتوىف: 
 ـ.َُٗٗ -ىػ    ُُُْلبناف، ط. األكىل  –بَتكت 

 د. صبلح عبد الفتاح اػبالدم، ط: دار الشركؽ.  مدخل في ظالل القرآناػبالدم:  .ٕٓ 
ؿبمد بن حباف بن أضبد بن حباف ، اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانالدارمي:  .ٖٓ 

ترتيب: األمَت عبلء ىػ(،  ّْٓبن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البيسيت )اؼبتوىف: 
حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب ، (  ىػ ّٕٗالدين علي بن بلباف الفارسي )اؼبتوىف: 

 ـ ُٖٖٗ -  ىػ  َُْٖاألكىل،  ، ط.مؤسسة الرسالة، بَتكت ،األرنؤكط
، التميمي، أبو الثقاتالدارمي:  .ٗٓ  ، ؿبمد بن حباف بن أضبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى



 

 َُِ 

 

ىػ( طبع بإعانة: كزارة اؼبعارؼ للحكومة العالية اؽبندية،  ّْٓحامت، الدارمي، البيسيت )اؼبتوىف: 
ؼبعيد خاف مدير دائرة اؼبعارؼ العثمانية، الناشر: دائرة اؼبعارؼ ربت مراقبة: الدكتور ؿبمد عبد ا

 . ُّٕٗ=   ى ُّّٗالعثمانية حبيدر آباد الدكن اؽبند، ط. األكىل، 
، ؿبمد بن علي بن أضبد، مشس الدين الداككدم اؼبالكي طبقات المفسرينالداكدم:  .َٔ 

بَتكت، راجع النسخة كضبط أعبلمها: عبنة  –ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية  ْٓٗ)اؼبتوىف: 
 من العلماء بإشراؼ الناشر. 

، مشس الدين أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قىايٍباز تذكرة الحفاظالذىيب:  .ُٔ 
 -ىػ  ُُْٗلبناف، ط. األكىل، -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية بَتكتْٖٕ)اؼبتوىف: 

 ـ.ُٖٗٗ
، مشس الدين أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن سير أعالم النبالءالذىيب:  .ِٔ 

ىػ( اقق: ؾبموعة من اققُت بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،  ْٖٕقىايٍباز الذىيب )اؼبتوىف: 
 ـ(.  ُٖٓٗىػ   / َُْٓط. الثالثة،  )مؤسسة الرسالة

، أبو ؿبمد عبد الرضبن بن ؿبمد بن إدريس بن اؼبنذر الجرح والتعديلالرازم:  .ّٔ 
حبيدر  -ىػ (، الناشر: طبعة ؾبلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية  ِّٕالتميمي، اغبنظلي، )اؼبتوىف: 

 ـ.  ُِٓٗىػ    ُُِٕ، بَتكت، ط. األكىل –اؽبند، دار إحياء الًتاث العريب  –آباد الدكن 
)رشيد رضا: تفسَت اؼبنار(، ؿبمد رشيد بن علي  فسير القرآن الحكيمترشيد رضا:  .ْٔ 

رضا بن ؿبمد مشس الدين بن ؿبمد هباء الدين بن منبل علي خليفة القلموين اغبسيٍت )اؼبتوىف: 
 ـ. َُٗٗىػ (، الناشر: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، سنة النشر:  ُّْٓ

ىػ(  ُُّ، إبراىيم بن السرم بن سهل )اؼبتوىف: معاني القرآن وإعرابوالزجاج:  .ٓٔ
 ىػ  . َُْٖ –بَتكت، ط. األكىل    -ت.عبد اعبليل عبده شليب، عامل الكتب 

، كىبة بن مصطفى، دار في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنيرالزحيلي:  .ٔٔ
 ىػ  . ُُْٖالفكر اؼبعاصر، دمشق، ط. الثانية، 



 

 َُّ 

 

، ػبَت الدين بن ؿبمود بن ؿبمد بن علي بن فارس، الزركلي األعالمالزركلي:  .ٕٔ 
 ـ. ََِِ -ىػ (، دار العلم للمبليُت، ط. اػبامسة عشر  ُّٔٗالدمشقي )اؼبتوىف: 

، أبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد، ت: ؿبمد باسل أساس البالغةالزـبشرم:  .ٖٔ 
 ىػ  . ُُْٗ –، لبناف، ط. األكىل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بَتكت

)اؼبتوىف:  ؿبمود بن عمرك بن أضبد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزـبشرم:  .ٗٔ
 .   ىػ َُْٕ -الثالثة  ، ط.بَتكت –دار الكتاب العريب ىػ (،  ّٖٓ
 ُّٖٓ، سيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب )اؼبتوىف:في ظالل القرآنسيد قطب:  .َٕ 

 .ىػ   ُُِْ -ىرة، ط. السابعة عشر القا -بَتكت  –ىػ(، دار الشركؽ 
، ترصبة: حسن إبراىيم، عبد اجمليد عابدين، دعوة إلى اإلسالمالسَت توماس أرنولد:  .ُٕ

 .ـ َُٕٗمكتبة النهضة اؼبصرية،
، ( ىػ ُُٗعبد الرضبن بن أيب بكر، )اؼبتوىف: ، اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي،  .ِٕ

 .ـ ُْٕٗ/    ىػُّْٗ ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتابت: ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، 
، عبد الرضبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين لباب النقول في أسباب النزولالسيوطي:  .ّٕ 

ىػ (، ضبطو كصححو: االستاذ أضبد عبد الشايف، الناشر: دار الكتب  ُُٗالسيوطي )ت: 
 لبناف. –العلمية بَتكت 

أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى ي، ، صبع البيهقأحكام القرآنالشافعي:  .ْٕ
، ط. الثانية، القاىرة –مكتبة اػباقبي ، ىػ ( ْٖٓ)اؼبتوىف: ، اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين

 ىػ   .ُُْْ
 ُُْٖ، ؿبمد متويل الشعراكم )اؼبتوىف:الخواطر -تفسير الشعراوي : الشعراكم .ٕٓ 

.  ىػ(، مطابع أخبار اليـو
، مود شلتوت، مطبعة دار الكتاب العريب، القاىرة، القرآن والقتالشلتوت:  .ٕٔ 

 ـ. ُُٓٗ



 

 َُْ 

 

، ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي:  .ٕٕ 
ىػ(، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ُّّٗبن عبد القادر اعبكٍت الشنقيطي )اؼبتوىف: 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ    ُُْٓلبناف،  –بَتكت 
، ؿبمد بن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسيرلشوكاين: ا .ٖٕ

 ىػ   .ُُْْ، د.ط، دمشق – دار ابن كثَتىػ (،  َُِٓ)اؼبتوىف: علي، 
، ؿبمد بن علي بن ؿبمد بن عبد ا الشوكاين اليمٍت )اؼبتوىف: نيل األوطارالشوكاين:  .ٕٗ 

 ـ.ُّٗٗ ىػ ُُّْغبديث، مصر، ط. األكىل، اىػ(، ت: عصاـ الدين الصبابطي، دار  َُِٓ
، ؿبمد صديق خاف نيل المرام من تفسير آيات األحكامصديق حسن خاف:  .َٖ 

أضبد فريد  –ىػ (، ت: ؿبمد حسن إظباعيل  َُّٕاغبسيٍت البخارم القنوجي )اؼبتوىف: 
 ـ. ََِّاؼبزيدم، دار الكتب العاؼبية، د.ط، 

، مد إظباعيل الكفار لكفرىم أم لدفع ضررىمرسالة بعنوان: ىل قتال الصنعاين:  .ُٖ
الصنعاين، منشور ضمن كتاب: ذخائر علماء اليمن، للقاضي عبد ا بن عبد الكرمي اعبرايف، 

 مؤسسة دار الكتاب اغبديث، بَتكت.
أبو جعفر ؿبمد بن جرير، دار الًتاث، بَتكت، ط. تاريخ الرسل والملوك، الطربم:  .ِٖ
 ىػ . ُّٕٖالثانية، 

 ، أبو جعفر ؿبمد اآلملي، ت: عبد اجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربم:  .ّٖ 
 .ََُِ/ُِِْ -بن عبد اسن الًتكي، دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط. األكىل 

، ؿبمد سيد طنطاكم، الناشر: دار هنضة التفسير الوسيط للقرآن الكريمالطنطاكم:  .ْٖ 
 القاىرة، ط. األكىل. –الفجالة  مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع،

، أبو بكر عبد الرزاؽ بن نباـ بن نافع اغبمَتم اليماين المصنفعبد الرزاؽ:  .ٖٓ 
اؽبند، يطلب  -ىػ (، اقق: حبيب الرضبن األعظمي، اجمللس العلمي ُُِالصنعاين )اؼبتوىف: 

 .َُّْبَتكت، ط. الثانية،  –من: اؼبكتب اإلسبلمي 



 

 َُٓ 

 

، أبو ؿبمد عز الدين عبد قواعد األحكام في مصالح األنامالعز بن عبد السبلـ:  .ٖٔ 
العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اغبسن السلمي الدمشقي، اؼبلقب بسلطاف العلماء 

 –ىػ(، راجعو كعلق عليو: طو عبد الرؤكؼ سعد، )مكتبة الكليات األزىرية  َٔٔ)اؼبتوىف:
القاىرة(،  -بَتكت، كدار أـ القرل  -عدة مثل: دار الكتب العلمية  القاىرة، )كصورهتا دكر

 ـ(.ُُٗٗ -ىػ    ُُْْطبعة: جديدة مضبوطة منقحة، 
عمر بن  ، د.السالم مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبدالعز بن عبد السبلـ:  .ٕٖ 

 .  ىػ ُِّْ –األكىل  ط. ،فردعمر، دار النفائس، األ صاٌف بن
 ،الوطنية فهد اؼبلك مكتبة فهرسة، أضبد معمور، اإلسالمي التاريخ موجزالعسَتم:  .ٖٖ

 .ـ ُٔٗٗ -   ىػ ُُْٕ، ط. األكىل، الرياض
، عمر بن رضا بن ؿبمد راغب بن عبد الغٍت كحالة معجم المؤلفينعمر بن رضا:  .ٖٗ 

 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت. -ىػ (، مكتبة اؼبثٌت  َُْٖالدمشقي )اؼبتوىف: 
، د. عمر بن صاٌف بن مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالمعمر صاٌف:  .َٗ 

 ىػ .  ُِّْ –عمر، دار النفائس، األردف، ط. األكىل 
 السبلـ عبد ؿبمد عبد أبو حامد ،الغزايل ،المستصفى من علم األصولالغزايل:  .ُٗ 

 .  ىػ ُُّْ - ط. األكىل ،الشايف، دار الكتب العلمية
، أبو عبد ا ؿبمد بن عمر بن مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرالفخر الرازم:  .ِٗ 

 ىػ. َُِْىػ (، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ط. الثالثة َٔٔاغبسن التيمي )اؼبتوىف: 
، الفَتكزآبادم، ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب، القاموس المحيطالفَتكز آبادم:  .ّٗ 

 .ُٖٗٗ/ُُْٗ -، ط. السادسة مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف
، أضبد بن ؿبمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي:  .ْٗ 

 الفيومي، اؼبكتبة العلمية، بَتكت، لبناف.
ؿبمد صباؿ الدين بن ؿبمد سعيد بن قاسم اغببلؽ ، محاسن التأويلالقاظبي:  .ٓٗ



 

 َُٔ 

 

بَتكت، ط. -ىػ(، ت. ؿبمد باسل عيوف السود، دار الكتب العلمية ُِّّالقاظبي )اؼبتوىف: 
 ىػ. ُُْٖاألكىل، 

أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ؿبمد بن  االستيعاب في معرفة األصحابالقرطيب:  .ٔٗ 
ىػ(، اقق: علي ؿبمد البجاكم، دار اعبيل،  ّْٔعبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب )اؼبتوىف: 

 ـ. ُِٗٗ -ىػ    ُُِْبَتكت، ط. األكىل، 
، أبو عبد ا ؿبمد بن أضبد بن الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيالقرطيب:  .ٕٗ 

ىػ( ، ت: أضبد الربدكين  ُٕٔأيب بكر بن فرح األنصارم اػبزرجي مشس الدين القرطيب )اؼبتوىف: 
 ـ.ُْٔٗ -ىػ   ُّْٖالقاىرة، ط. الثانية،  –دار الكتب اؼبصرية كإبراىيم أطفيش، 

 ُّٗٗ، أضبد بن فارس القزكيٍت الرازم، دار الفكر، معجم مقاييس اللغةالقزكيٍت:  .ٖٗ 
 ىػ.

، أبو الطيب ؿبمد صديق خاف بن حسن بن علي اغبسيٍت أبجد العلومالقنوجي:  .ٗٗ 
، ط. األكىل  َُّٕالبخارم الًقنَّوجي )اؼبتوىف:   ـ.ََِِىػ    ُِّْىػ(، دار ابن حـز

، مصطفى بن عبد ا الوصول إلى طبقات الفحولسلم كاتب جليب:  .ََُ 
ىػ ( ،  َُٕٔ)اؼبتوىف « حاجي خليفة»كبػ « كاتب جليب»القسطنطيٍت العثماين اؼبعركؼ بػ 

اقق: ؿبمود عبد القادر األرناؤكط، إشراؼ كتقدمي: أكمل الدين إحساف أكغلي، تدقيق: صاٌف 
تركيا،  –الناشر: مكتبة إرسيكا، إستانبوؿ  سعداكم صاٌف، إعداد الفهارس: صبلح الدين أكيغور،

 ـ.  ََُِعاـ النشر: 
، الدكتور ؿبمد السيد حسُت الذىيب التفسير والمفسرونؿبمد السيد حسُت:  .َُُ 

 ىػ (، مكتبة كىبة، القاىرة. ُّٖٗ)اؼبتوىف: 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى مسلم:  .َُِ 

ىػ (، اقق:  ُِٔمسلم بن اغبجاج أبو اغبسن القشَتم النيسابورم )اؼبتوىف:  اهلل عليو وسلم،
 بَتكت. –ؿبمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب 



 

 َُٕ 

 

 مراجع شبكة اإلنترنت:
 على شبكة االنًتنت. موقع إخواف اكف الين (ُ  .ُ
 موقع اؼبوسوعة اغبرة، كيكيبيديا على شبكة األنًتنت. (ِ  .ِ
 

 .د نقدية،دراسة تشريعية تارىبية  ،الكريملنسخ في القرآن امصطفى زيد:  .َُّ 
ؾبلداف =   - هدكتورا)رسالة  ـ، ُٕٖٗ ىػ / َُْٖ ،ّط  مصر، الوفاء،دار  زيد،مصطفى 

 (.صفحة َٖٗ
، علي أضبد داللة التراكيب النصية آليات القتال في القرآن الكريماؼبعنقي:  .َُْ 

 (.َُِّ/ُّْْاؼبعنقي، ؾبلة اؼبسار، مركز الًتاث كالبحوث اليمٍت، )العدد األكؿ: 
، السنن الصغرل للنسائي، اؼبؤلف: أبو عبد الرضبن المجتبى من السننالنسائي:  .َُٓ 

ىػ ، ت: عبد الفتاح أبو غدة،  َّّ:أضبد بن شعيب بن علي اػبراساين، النسائي، اؼبتوىف
 .ُٖٔٗ–َُْٔحلب، ط. الثانية، –الناشر: مكتب اؼبطبوعات اإلسبلمية 

ترصبة: أضبد فتحي زغلوؿ، دار اإلسالم خواطر وسوانح، ىنرل دل كاسًتل:  .َُٔ
 ـ.َََِطيبة للطباعة، اعبيزة، ط. األكىل، 

، ؿبمد سعد اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية: اليويب .َُٕ 
 ىػػ (. ُِْٗ  -)دار ابن اعبوزم، اؼبملكة العربية السعودية، ط األكىل 




