
الرحيم الرحمن اهللا بسم  
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح
  ١٥ اآلية  إلى٧ اآلية من التوبة سورة
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 وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
كَيفَ يكُون ِللْمشِْرِكين عهد ِعنْد اللَِّه وِعنْد { :في تفسير قوله تعالى -تعالى رحمه اهللا-المفسر قال أجمعين،

ِإن موا لَهتَِقيمفَاس وا لَكُمتَقَاما اساِم فَمرِجِد الْحسالْم ِعنْد تُمداهع وِلِه ِإال الَِّذينسرتَِّقينالْم ِحبي سورة [ } اللَّه
  .]٧:التوبة

رته إياهم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ن تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونِظيبي
تركون فيما هم فيه وهم مشركون باهللا كافرون به  وأمان وي}كَيفَ يكُون ِللْمشِْرِكين عهد{: قفوا، فقال تعالىثُ

هم الَِّذين كَفَروا {:  يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى}ِجِد الْحراِمِإال الَِّذين عاهدتُم ِعنْد الْمس{وبرسوله، 
ِحلَّهلُغَ مبي كُوفًا َأنعم يدالْهاِم ورِجِد الْحسِن الْمع وكُمدص{ ،]٢٥:الفتحسورة [ اآلية }وتَقَاما اسفَم وا لَكُم

موا لَهتَِقيما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر مهما تمسكوا بم:  أي}فَاس
 ذلك والمسلمون، -صلى اهللا عليه وسلم- وقد فعل رسول اهللا }فَاستَِقيموا لَهم ِإن اللَّه يِحب الْمتَِّقين{سنين 

مالئوا استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست، إلى أن نقضت قريش العهد و
، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، -صلى اهللا عليه وسلم-حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحالف رسول اهللا 

 في رمضان سنة ثمان، ففتح اهللا عليه البلد الحرام، -صلى اهللا عليه وسلم-فعند ذلك غزاهم رسول اهللا 
هر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، ومكنه من نواصيهم، وهللا الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد الق
 بعث إليه -صلى اهللا عليه وسلم-وكانوا قريبا من ألفين، ومن استمر على كفره وفر من رسول اهللا 

منهم صفوان بن أمية، وِعكِْرمة بن أبي جهل : باألمان والتسيير في األرض أربعة أشهر، يذهب حيث شاء
  .م التام، واهللا المحمود على جميع ما يقدره ويفعلهوغيرهما، ثم هداهم اهللا بعد ذلك إلى اإلسال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :أما بعد ، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا،

سِجِد كَيفَ يكُون ِللْمشِْرِكين عهد ِعنْد اللَِّه وِعنْد رسوِلِه ِإال الَِّذين عاهدتُم ِعنْد الْم{ :-عز وجل-يقول اهللا ف
تَقَاما اساِم فَمرالْحموا لَهتَِقيمفَاس والمقصود بمن عوهدوا عند المسجد الحرام يعني في صلح ، }وا لَكُم

 عند المسجد -صلى اهللا عليه وسلم-المراد بهؤالء الذين عاهدهم النبي و ، وهذا معلوم ال إشكال فيه،الحديبية
 أن -ما هو معلوم في السيرة والتاريخك- وذلك ،خل في هذا العهد ومن د،الحرام في صلح الحديبية هم قريش

       وبعض القبائل اختارت أن تدخل مع رسول اهللا ،بعض القبائل اختارت الدخول مع قريش في هذا العهد
 وذلك ،فقريش نقضت العهد ،-عليه الصالة والسالم- يعني تحالفوا مع رسول اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-



 أعانوهم ، من خزاعة-صلى اهللا عليه وسلم-هم من بني بكر على حلفاء رسول اهللا ءانوا حلفابأنهم أع
  : وفيها-صلى اهللا عليه وسلم- التي جاءت خزاعة تستنهض بها رسول اهللا ةبالسالح كما في القصيدة المعروف

   أخلفوك الموعداإن قريشاً***                        
  وجعلوا لي في كداء رصدا*** دا كَّؤونقضوا ميثاقك الم

  :إلى أن قال
  عاً وسجداًوقتلونا ركّ***                  

ِإال الَِّذين عاهدتُم ِعنْد الْمسِجِد الْحراِم { : وعليه ال يكون المراد هنا،فالشاهد أنهم بهذا يكونون قد نقضوا العهد
تَقَاما اسفَمموا لَهتَِقيمفَاس يعني حينما نزلت ،هاء نقضت ولقيت جزااً ألن قريش؛ليس المراد به قريش }وا لَكُم 

ة الثامنة بناء  في السن الجيش-صلى اهللا عليه وسلم-ر لهم النبي  وإنما سي،هذه اآليات كانت مكة قد فتحت
ختلف المفسرون في ا اولهذ }وا لَكُم فَاستَِقيموا لَهمفَما استَقَام{ : فليست هي المرادة بقولهعلى نقضهم العهد،

 -رحمه اهللا- وابن جرير ، والعهد والصلح، وال شك أن المراد به بعض من دخل في هذا العقدالمراد بذلك،
 أو أن ابن جرير ذكر هذا على ، فهؤالء دخلوا في هذا الصلح،لئبن الدا ة المقصود بهم قوم من جذيم:يقول

 إن المراد بهذا هم قوم : وبعضهم قال،يد أن يكون المراد به قريش لكن البع،يبعد  وذلك ال،أنه أحد األقوال
 هل كانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين؟ ،ختلف فيهم العلماء من أهل السير وغيرهما وخزاعة ،من خزاعة

   :كانوا على اإلسالم احتجوا بقولهنهم إ :وامن قالف
  سجداًو وقتلونا ركعاً***         

  صلى اهللا عليه - لم يكونوا مسلمين ولكن كانوا حلفاء لرسول اهللا : وبعضهم يقول، كانوا مسلمين:قالوا
 ، أنهم بعض بني بكر من كنانة ممن أقام على العهد ولم ينقض-رحمه اهللا-ختاره ابن جرير االذي و ،-وسلم

 على حلفاء لئ من بني الد-على قول ابن جرير-هم ء فقريش أعانوا حلفا،فقريش نقضت وهؤالء لم ينقضوا
 على كل حال ،ختار هذاا ذكر األقوال و ، هذا اختيار ابن جرير، من كنانة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 يذكر -عز وجل- لكن معنى اآلية أن اهللا ،تحديد هؤالء باالسم أمر ال يترتب عليه بالنسبة إلينا كبير فائدة
  جعلوا هللا ؟كيف يكون لهم عهد وهم بهذه المثابة ،أهل اإلشراك كيف يكون للمشركين عهد عند اهللا ورسوله

 فهؤالء ، فاإلسالم يأمر بالوفاء بالعهود،}ِإال الَِّذين عاهدتُم ِعنْد الْمسِجِد الْحراِم{ا وعبدوا غيره  ند-عز وجل-
 ومنهم من ،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي   فقاتلهم، منهم من نكث كقريش،الذين عاهدوا عند المسجد الحرام

فَما استَقَامواْ لَكُم فَاستَِقيمواْ لَهم { فالذين بقوا على عهدهم اهللا تعالى يأمر بالوفاء بهذا العهد ،بقي على عهده
ِإنتَِّقينالْم ِحبي واهللا تعالى أعلم، هذا هو المراد} اللّه .  
 }ا وال ِذمةً يرضونَكُم ِبَأفْواِهِهم وتَْأبى قُلُوبهم وَأكْثَرهم فَاِسقُونكُم ِإلكَيفَ وِإن يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ِفي{
  .]٨:سورة التوبة[

يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم ال يستحقون أن يكون لهم 
 ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين -صلى اهللا عليه وسلم-  لشركهم باهللا تعالى وكفرهم برسول اهللا؛عهد

وأِديلوا عليهم، لم يا وال ذمةبقوا ولم يذروا، وال راقبوا فيهم إل.  



": والذمة"القرابة، ": اإلّل: "-مارضي اهللا عنه-قال علي بن أبي طلحة، وِعكِْرمة، والعوفي عن ابن عباس 
   . وكذا قال الضحاك والسدي،العهد
 ما يعرف به قول ابن ، فهذا خلل في االختصار-ار ابن كثيريختا-ن يذكر قول ابن كثير أالمفروض كان 
   يطلق على القرابة"اإلل" فالشاهد إن ، دون أن يرجح وابن كثير ما يترك مثل هذه،كثير

   كِإلِّ السقِْب من ولَِد النَّعاِم***وَأشْهد َأن ِإلَّك من قُريٍش 
 ال يراعون ،بون فيكم قرابة يعني ال يقر، فالشاهد أن اإلل يطلق على القرابة، روايات البيتكما في بعض

 ، وتشفوا مثلوا بهم، قتلوكم ونكلوا بكم كما وقع في يوم أحد، إذا ظفروا بطشوا بكم،القرابة التي بينكم وبينهم
 ولهذا يذكر في قول أبي بكر ،-الىتبارك وتع- ويطلق على اهللا ، ويطلق اإلل على العهد،منهم غاية التشفي

      أبي بكر ة حينما جاءه بعض من يمثل مسيلمة الكذاب في أيام حروب الردة في خالف-رضي اهللا عنه-
 فقال أبو بكر ، بعض الخزعبالته فقرأ علي،سمعني شيئا مما يقول صاحبكمأ :بكر بوأ فقال -رضي اهللا عنه-
 ل إن جبرائيل وإسرافي: وبعضهم يقول، يعني من رب"إل" من أشهد أن هذا لم يخرج: -رضي اهللا عنه-

ني ال  فاإلل يطلق على الرب يع وهذه أسماء أعجمية،،-وجلعز -وميكائيل وما أشبه ذلك أسماء معبدة هللا 
 ِإال الَ يرقُبواْ ِفيكُم{ ،هدخر ال يراعون الععلى المعنى اآلو ،خر ال يراعون القرابةيراقبون فيكم اهللا، وعلى اآل

 وثابتة في لغة العرب فإنه يمكن حملها على الجميع من ، ولما كانت هذه المعاني جميعا صحيحة}والَ ِذمةً
 سواء كان لم يوجد مانع يمنع من هذا،  فيه ما وهذا أمر سائغ ال إشكال،باب حمل المشترك على معانيه

يمنع من   فإنه يمكن حمله إال إذا وجد ما،دة متخالفة ليست متضاى متضادة أو معانىرك يحمل معانتالمش
 أقسم اهللا بالليل في حالة إقباله :لي ق، أقبل وأدبر،]١٧:سورة التكوير[ }واللَّيِل ِإذَا عسعس{ :ل متضادة مث،هذا

الَ يرقُبواْ ِفيكُم { : فيقال، ليست متضادة لكنها متخالفة هذه معاٍن}الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال{ وهنا ،وفي حالة إدباره
ولهذا قال ابن جرير ؛ كله صحيحا وهذ-سبحانه وتعالى- يعني عهدا وال قرابة وال يراقبون فيكم اهللا }ِإال    
  . واهللا أعلم،نها تحمل على ذلك كلهإ :-رحمه اهللا-
}س مِبيِلِه ِإنَّهس نوا عدنًا قَِليال فَصاِت اللَِّه ثَما ِبآيواشْتَر لُونمعا كَانُوا يم اء*ْؤِمٍن ِإلِفي م ونقُبرال  ال يا و

 ونتَدعالْم مه ُأولَِئكةً وُل*ِذمنُفَصيِن وِفي الد انُكُمكَاةَ فَِإخْوا الزآتَوالةَ ووا الصَأقَاموا وتَاب ٍم  فَِإناِت ِلقَواآلي 
ونلَمع١١-٩:سورة التوبة[ }ي[.  

أنهم اعتاضوا :  يعني}اشْتَروا ِبآياِت اللَِّه ثَمنًا قَِليال{: قول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهمي
منعوا المؤمنين من :  أي}فَصدوا عن سِبيِلِه{عن اتباع آيات اهللا بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، 

 تقدم تفسيره، وكذا اآلية التي }ما كَانُوا يعملُون ال يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال وال ِذمةًِإنَّهم ساء {اتباع الحق، 
   . إلى آخرها، تقدمت}فَِإن تَابوا وَأقَاموا الصالةَ{: بعدها

تباع آيات اهللا بما التهوا ا اعتاضوا عن :-رحمه اهللا- يعني كما قال ابن كثير }اشْتَروا ِبآياِت اللَِّه ثَمنًا قَِليال{
 تباعاثروا مالذ الدنيا وشهواتها على آ ،ثاري واالختيار واإل،فأطلق ذلك على االستعاضة ،به من أمور الدنيا

 واستحبوا ، استبدال: ويقال له، اشتراء: وهذا يقال له، من ربه-صلى اهللا عليه وسلم-ما جاء به الرسول 



يرجع إلى هذا المعنى كما قال و كل هذا يدور ]١٦:سورة البقرة[ }ضالَلَةَ ِبالْهدىاشْتَرواْ ال{ الهدى العمى على
   :الشاعر

بدا وبالثنايا الواضحات الدردر***مة رأسا أزعرا لت بالج  
  ***شترى المسلم إذ تنصرااكما                         

تباع أهواء النفوس ا يعني بما استعاضوا به من }يالِبآياِت اللَِّه ثَمنًا قَِل{ هنا "شترواا" فـ،ختارايعني 
شتروا بآيات اهللا ا يهود باعتبار أن اليهود هم الذين لمن حمل ذلك على ال خالفاً، وهذا ال إشكال فيه،والشهوات
 إن : ولهذا قال بعض أهل العلم كالنحاس؛ بما كانوا يأخذونه من الرشى فيحرفون الكلم عن مواضعهثمنا قليالً

ال يرقُبون ِفي مْؤِمٍن { : ثم قال بعدها،}اشْتَرواْ ِبآياِت اللِّه ثَمنًا قَِليالً فَصدواْ عن سِبيِلِه{ اآلية في اليهود هذه
ةًِإلال ِذمو{ :ي قبلها، واآلية التفيه تكرار  هذه في اليهود ما: يقول}ا وقُبرالَ ي كُملَيوا عرظْهِإن يفَ وكَي اْ ِفيكُم

 فهذه اآليات ،-واهللا تعالى أعلم- ولكن هذا فيه نظر  هذا الفرق على قول النحاس،،شركين في الم}ِإال والَ ِذمةً
اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى { كلهم ،شتروا بآيات اهللا ثمنا قليالا فكل الكفار ، ويدخل فيها أيضا اليهود،في الكفار

هذا ليس و ،ويأخذ شيئا مكانه ضة تكون بأن يدفع شيئاو والمعا،]١٧٥:سورة البقرة[ }مغِْفرِةوالْعذَاب ِبالْ
  :شترى كما قال الشاعراقد استعاض و فإنه يكون ،بالضرورة من أثر الضاللة على الهدى

  شترى المسلم إذ تنصراا كما ***
 أو ،م عن مواضعه في مقابل هذا مثاليأخذ الرشوة ويحرف الكلأن  القضية مقايضة مثل يلزم أن تكونفال 

يمكن أن و ،ورة فقط من أثر الضالل والكفر على الهوىصيكتم الحق أو نحو هذا ال يلزم أن تكون هذه ال
إذا كانت في و ، فهذه اآلية في الكفار عموما}اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى والْعذَاب ِبالْمغِْفرِة{ : ويقالهيطلق علي

  وليس من قبيل التكرار،للتأكيد، }ال يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال وال ِذمةً وُأولَِئك هم الْمعتَدون{ :يكون قولهفار الكف
 وأن كل آية محمولة على معنى ،وسبق الكالم في مناسبات متعددة على أن التكرار المحض غير موجود

كَيفَ وِإن يظْهروا علَيكُم { :اكحظ الفرق هن ال}ي مْؤِمٍن ِإال وال ِذمةًال يرقُبون ِف{ فهنا ، جديداًىفتؤسس معن
 :ن هذه اآليةإ : فمن أهل العلم من قال}ال يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال وال ِذمةً{ وهنا ،}الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ ِذمةً

}ونقُبرْؤِمٍنال يوقد يقال غير ، وهذا توجيه، وهناك في طائفة من المؤمنين،عموم المؤمنين هي في } ِفي م 
 واآلية }ال يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال وال ِذمةً{ وهنا ،}كَيفَ وِإن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ ِذمةً{ ،هذا

اشْتَرواْ ِبآياِت اللِّه ثَمنًا { ، نكرة في سياق النفي} ِفي مْؤِمٍنرقُبونال ي{ ،ظهرالثانية ال شك أن العموم فيها أ
 فهي بمعنى أنهم صدوا ة فإذا كانت الزم، وتأتي متعديةة، تأتي الزم"صد"فلفظة  }قَِليالً فَصدواْ عن سِبيِلِه

 صدوا ،صدوا غيرهم عنهأنهم  عنيفت وإذا كانت متعدية ،تباعهايعني في أنفسهم بإعراضهم عن قبول الحق و
اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن { : عن المنافقين-عز وجل- كما قال اهللا ،الناس عن الدخول في اإلسالم

يمان تدفع عنهم في الدنيا التهم والعقوبات  صدوا في أنفسهم لما رأوا أن األ،]١٦:سورة المجادلة[ }سِبيِل اللَِّه
ي صدوا الناس عن أ }فَصدوا{خر ، والمعنى اآل أي في أنفسهم}فَصدوا{ ذلك فبقوا على ضاللهم اوءفاستمر

 وإذا سرقت تقطع ،ت تقطع رقبتكد إذا ارتد، انتبه: إذا جاء واحد يدخل في اإلسالم قالوا،الدخول في اإلسالم
صلى اهللا عليه -ن الجهاد مع النبي وصدوا المسلمين أيضا ع!! اًبعيد كن وإذا زنيت ترجم فأحسن لك ،يدك



قَد { : وقال،]٧٢:سورة النساء[ }وِإن ِمنكُم لَمن لَّيبطَِّئن{ :-عز وجل- واألنفس كما قال اهللا ، باألموال-وسلم
 وصدوا أيضا المؤمنين عن إقامة ،]١٨:سورة األحزاب[ }يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا

 أي }فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{ فالشاهد هنا ، في هذاةكل هذه المعاني داخلو ،حكم اهللا فيهم بسبب هذه األيمان
 ال *فَصدوا عن سِبيِلِه ِإنَّهم ساء ما كَانُوا يعملُون { ،تباع الحقاصدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن 

 فَِإن تَابوا وَأقَاموا الصالةَ وآتَوا *وُأولَِئك هم الْمعتَدون { ، والذمة هي العهد}يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال وال ِذمةً
ونلَمعٍم ياِت ِلقَوُل اآلينُفَصيِن وِفي الد انُكُمكَاةَ فَِإخْوسبق الكالم عليها:يقول }الز .   

 ، والفرق واضح بين اآليتين،]٥:سورة التوبة[ }فَخَلُّواْ سِبيلَهم{ : وهناك قال،}فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن{ :الهنا قو
ا الصالةَ وآتَوا وَأقَامو{ ،تركون إذا تابوا من كفرهم يعني بدخولهم لإلسالمهناك يف ،فليس هذا من التكرار

  .  وهنا أثبت لهم األخوة في الدين،م واإلعراض عن قتالهمفذلك يكون سببا لتخليته }الزكَاةَ
}وننْتَهي ملَّهلَع ملَه انمال َأي مةَ الْكُفِْر ِإنَّهفَقَاِتلُوا َأِئم نُوا ِفي ِديِنكُمطَعو ِدِهمهِد ععب ِمن مانَهمنَكَثُوا َأي ِإنو{ 
  .]١٢:سورة التوبة[

عهودهم : وإن نكث هؤالء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي: يقول تعالى
صلوات اهللا - خذ قتل من سب الرسول ومن هاهنا ُأ،عابوه وانتقصوه:  أي}وطَعنُوا ِفي ِديِنكُم{ومواثيقهم، 
اِتلُوا َأِئمةَ الْكُفِْر ِإنَّهم ال َأيمان فَقَ{: ، أو من طعن في دين اإلسالم أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال-وسالمه عليه

وننْتَهي ملَّهلَع ميرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضالل:  أي}لَه.  
  .أئمة الكفر كأبي جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، وعدد رجاال: وقد قال قتادة وغيره

  .ما قوتل أهل هذه اآلية بعد: الوقال األعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة أنه ق
  .، مثله-رضي اهللا عنه-وروى عن علي بن أبي طالب 

  .والصحيح أن اآلية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، واهللا أعلم
ي أنه كان في عهد أب: بن نفيرحدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير : وقال الوليد بن مسلم

ة رءوسهم، فوج مإنكم ستجدون قوماً: ، إلى الناس حين وجههم إلى الشام، قال-رضي اهللا عنه- بكر
فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فواهللا ألن أقتل رجال منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من 

  .تم رواه ابن أبي حا}فَقَاِتلُوا َأِئمةَ الْكُفِْر{: غيرهم، وذلك بأن اهللا يقول
هنا ف ،هذا في هذا الوقت فقطوليس !! ل قديمب اله،محلوقة من الوسط يحلقونه ويتركون الباقيال يعني ةفوجالم

 والطعن في الدين ، نكث العهد: ذكر قضيتين}وِإن نَّكَثُواْ َأيمانَهم من بعِد عهِدِهم وطَعنُواْ ِفي ِديِنكُم{ :يقول
 على شرطين ال تحصل إال ةنها مرتبإ : هنا يقال}فَقَاِتلُواْ َأِئمةَ الْكُفِْر{ هل المقاتلة ،}موطَعنُواْ ِفي ِديِنكُ{

 ال نقاتلهم؟ أو نقضوا العهد وما -انهكذا افتراض- العهد ا وما نكثو،باستجماعهما بمعنى لو طعنوا في الدين
 العهد فإن ذلك ال ا وما نكثو،طعنوا في الدين لو أنهم : قال،-رحمه اهللا-طعنوا في الدين؟ هكذا فهم أبو حنيفة 

 قطعا ليس هذا اً،بدأ وليس ذلك معنى اآلية ، ألن اهللا ذكر أمرين إن فعلوا كذا وكذا فقاتلوا؛ أن نقاتلهمبيوج
م وِإن نَّكَثُواْ َأيمانَه{ :الجمهور منهم مالك والشافعي قالواقال   ولهذا؛-عز وجل-معنى اآلية والعلم عند اهللا 

نُواْ ِفي ِديِنكُمطَعو ِدِهمهِد ععن بمع -صلى اهللا عليه وسلم- إن نكث العهد يكفي لمقاتلتهم كما فعل النبي }م 



 وال يشترط أنهم يطعنون في ،-صلى اهللا عليه وسلم-هم على حلفاء رسول اهللا ءقريش حينما أعانوا حلفا
 ، وقد يوجد واحد منهم، وقد يجمعون بين األمرين،ضنتقا وإذا طعنوا في الدين يكون عهدهم قد ،الدين

صلى اهللا - وسب الرسول ، الطعن في الدين:هم يقع بصور شتى منهان فنقض العهد م}فَقَاِتلُواْ َأِئمةَ الْكُفِْر{
صلى اهللا عليه - وطعنوا في الدين وسبوا النبي ، ودخلوا مع األحزاب،ة نقضوا العهدظقريو ،-عليه وسلم

 فالذمي إذا طعن في الدين }ِإن نَكَثُوا َأيمانَهم ِمن بعِد عهِدِهم وطَعنُوا ِفي ِديِنكُم فَقَاِتلُوا َأِئمةَ الْكُفِْرو{ -وسلم
 وهنا ،نتقض عهده هكذا فهم الجمهورا يكون قد ، يقتل-صلى اهللا عليه وسلم- سب الرسول ، ومنفإنه يقتل

نه يكون قد نقض العهد مع أن اآلية أ باعتبار -صلى اهللا عليه وسلم-النبي خذ قتل من سب  ومن هنا ُأ:قال
قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم { :-عز وجل- ولهذا يقول اهللا ،في المقاتلة وفرق بين المقاتلة والقتل

ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحالَ يأمرت أن أقاتل الناس حتى (( :يقولو ،خرهآ إلى ]٢٩:سورة التوبة[ }اآلِخِر و
شيء من عن ذا امتنعت إالطائفة التي تنتسب لإلسالم ن إ : والفقهاء يقولون مثال،)١()) ال إله إال اهللا:يقولوا

فََأصِلحوا بينَهما فَِإن بغَتْ وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا { :قوله وكذلك في ،شرائع الدين فإنها تقاتل
فالمقاتلة غير !  ما قال فاقتلوا التي تبغي، قاتلوا،]٩:سورة الحجرات[} ِإحداهما علَى الُْأخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَبِغي

ة فمثل هذا يكون نقضا  وإن كان الذي فعل ذلك من أهل الذم،يقاتلون }فَقَاِتلُواْ َأِئمةَ الْكُفِْر{ : فهنا قال،القتل
 أن أئمة الكفر : هنا ذكر بعضهم كقتادة}فَقَاِتلُواْ َأِئمةَ الْكُفِْر{ :هنا قالو ،ستحق القتلا وإذا نقض العهد ،للعهد

هذه اآلية نزلت متأخرة يعني كما عرفنا بعد فتح مكة و ه،خرآ بن خلف إلى ة وأمية وشيبةكأبي جهل وعقب
فقاتلوا  ،بدرقد ذهبوا وولوا قتل أكثرهم في غزوة الذين سماهم قتادة فر هؤالء  براءة وأئمة الكةنزلت سور

 }فَقَاِتلُواْ َأِئمةَ الْكُفِْر{ :اآليةبهذه  -عز وجل- لكن هل هم من أراد اهللا ،أئمة الكفر وهم ال شك أنهم أئمة الكفر
 فهؤالء الذين ، أو يقتدي به غيره، غيره اإلمام هو المقدم في الناس الذي يتبعه:أئمة الكفر ،؟إن نكثوا عهدهم
 هؤالء كلهم أئمة لقومهم ، ويقودون الجيوش،بون عن قومهم في المعاهدات وما أشبه هذاو وين،يعقدون العهود

ية  فاآل}فَقَاِتلُواْ َأِئمةَ الْكُفِْر{ :همءن ورالون وميقاتَبل  ،لون فقط، وليس هؤالء الذين يقاتَفإذا نكثوا العهد قوتلوا
 وذكر أئمة ، ويدخل فيها أيضا أئمة الكفر من سائر الطوائف،عامة فيدخل فيها أئمة الكفر من المشركين

ن هؤالء هم الذين يقفون دون  أل، ألن كسرهم يكون سبيال لظهور اإلسالم وبلوغ كلمة الحق للعالمين؛الكفر
  .ذلك

}مهو مانَهما نَكَثُوا َأيمقَو َأال تُقَاِتلُون قُّ َأنَأح فَاللَّه منَهٍة َأتَخْشَورَل مَأو وكُمءدب مهوِل وساِج الروا ِبِإخْر
 ْؤِمِنينم كُنْتُم ِإن هْؤ *تَخْشَوٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنْصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللَّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه ِمِنين

 *ِكيمح ِليمع اللَّهو شَاءي نلَى مع اللَّه تُوبيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبي١٥-١٣:سورة التوبة[ }و[.  
 وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين أليمانهم، الذين هموا بإخراج الرسول 

  . من مكة-صلوات اهللا وسالمه عليه-
                                                

، )٢٥(، برقم ]٥:سورة التوبة[ }فَِإن تَابواْ وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سِبيلَهم{رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب  - ١
، برقم ... بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاةومسلم، كتاب اإليمان باب األمر

)٢٠.( 



   .يض والتحريضض هذا االستفهام استفهام توبيخي وهو يتضمن التح} تُقَاِتلُون قَوماَأال{
وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَروا ِليثِْبتُوك َأو يقْتُلُوك َأو يخِْرجوك ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير {: كما قال تعالى

اِكِرين٣٠:األنفالسورة [ }الْم[.  
 وِإن{:  وقال تعالى،]١:سورة الممتحنة[ اآلية }يخِْرجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤِمنُوا ِباللَِّه ربكُم{: وقال تعالى

:  قيل،}َل مرٍةوهم بدءوكُم َأو{: وقوله، ]٧٦:سورة اإلسراء[ }ِمنْها ِليخِْرجوك األرِض ِمن لَيستَِفزونَك كَادوا
المراد بذلك يوم بدر، حين خرجوا لنصر عيرهم فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال، 

  .بغيا وتكبرا، كما تقدم بسط ذلك
  صلى اهللا عليه -المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحالف رسول اهللا : وقيل
  . عام الفتح، وكان ما كان، وهللا الحمد-صلى اهللا عليه وسلم-هم رسول اهللا  سار إلي، حتى-وسلم

 اءوبد نيذفي النقض هم ال  أو؟يعني المراد بالبدء أول مرة هل المقصود به يوم بدر هم جاءوا وأرادوا القتال
هموا بإخراج الرسول والذين  }خْراِج الرسوِلَأال تُقَاِتلُون قَوما نَكَثُوا َأيمانَهم وهموا ِبِإ{ :هذه اآليةو ،؟بالنقض

وهو أن إشكال  فهذه اآلية إذا كانت نزلت متأخرة بعد فتح مكة فيبقى فيها ، هم قريش-صلى اهللا عليه وسلم-
صلى - رسوله -عز وجل- وأظهر اهللا ، وأصحابه وفتح مكة-صلى اهللا عليه وسلم-هؤالء قد قاتلهم النبي 

 وال ،لوهم وانتهواقاتَ !؟}َأال تُقَاِتلُون قَوما نَكَثُوا َأيمانَهم{يض هنا رم فكيف جاء التح عليه-اهللا عليه وسلم
نَكَثُوا َأيمانَهم {:  ألنه قال؛ن المراد به عموم الكفارإ }َأال تُقَاِتلُون قَوما نَكَثُوا َأيمانَهم{ :يمكن أن يقال هنا

ساِج الروا ِبِإخْرمهوهذا الهم ، هم كفار مكة-صلى اهللا عليه وسلم-فالذين هموا بإخراج الرسول  }وِلو 
 هموا بإخراج الرسول مع أنهم في ،ذوه فتسببوا في إخراجهآومعروف قبل الهجرة حينما تواطئوا وتمالئوا 

 التي  إحدى األفكارت وكان،يقهم عليه كان سبباً في إخراجهي ولكن تض،نهاية األمر أرادوا أال يخرج
 ثم بعد ذلك ، من بين أظهرهم فيستريحوا منه-صلى اهللا عليه وسلم-يتداولونها بينهم أن يخرجوا النبي 

 وهم كانوا ال يريدونه ]١:سورة الممتحنة[ }يخِْرجون الرسوَل وِإياكُم{ : قال-عز وجل-اهللا و ،تراجعوا عن هذا
: لاخراج المؤمنين فنسب ذلك إليهم قإ و،في إخراجه ولكن لما ضيقوا عليه كانوا متسببين ،أن يخرج

}اكُمِإيوَل وسالر ونخِْرجوِل{من أهل العلم من الحظ هذا المعنى ف ،}يساِج الروا ِبِإخْرمهال وهم كانوا }و 
     لنبي  هذا كان حينما جاء ا: فبعضهم قال،-عليه الصالة والسالم- كانوا يريدون قتله ،يريدونه أن يخرج

كان ذلك و ،لم تواطئهم على هذاو خزاعة امتنعت ن وأ، ليعتمر بعد صلح الحديبية-صلى اهللا عليه وسلم-
   . واهللا تعالى أعلم،سببا لحصول خالف مقصودهم

اخشون، فأنا أهل أن ال تخشوهم و: يقول تعالى }َأتَخْشَونَهم فَاللَّه َأحقُّ َأن تَخْشَوه ِإن كُنْتُم مْؤِمِنين{: وقوله
  .يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي

  . استفهام للتوبيخ والتقريع}َأتَخْشَونَهم{ االستفهام هنا اهذ
  .فبيدي األمر، وما شئت كان، وما لم أشأ لم يكن



ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين، وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهالك األعداء 
 وهذا }قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينْصركُم علَيِهم ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنين{: مر من عندهبأ

  .عام في المؤمنين كلهم
  .عةخزا:  يعني}ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنين{: وقال مجاهد، وِعكِْرمة، والسدي في هذه اآلية

  . عليهم أيضا}ويذِْهب غَيظَ قُلُوِبِهم{: وأعاد الضمير في قوله
 ،هذا السياق كله على هذا التفسير تكون اآليات نازلة قبل فتح مكةو ،لموا قد كُهمنأ خزاعة باعتبار :قيل

  فسير  فعلى هذا الت، وبعد غزوة تبوك،كثير منها نزل في غزوة تبوكو ،وعامة سورة براءة نزلت بعد ذلك
 ولذلك فإن الكثيرين من ، يكون الكالم كله على أن هذه اآلية أو اآليات نازلة قبل فتح مكة-نهم خزاعةأ-

ث عن  باعتبار أن اآلية تتحد،ستقِصأ ولم ، بل ما رأيت أحدا يتعرض لهذا،المفسرين ال يتكلمون عن هذا
قال بأنها في خزاعة وممن  ،فتح مكة لكن عندهم اآلية تتحدث عن شيء قبل ، يصرحون بهذا ال،شيء كان

َأالَ تُقَاِتلُون قَوما نَّكَثُواْ { ،}ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنين{ :ومما يدل على هذا هنا ،مجاهد وعكرمة والسدي
دم بهوِل وساِج الرواْ ِبِإخْرمهو مانَهمَأيفَاء منَهٍة َأتَخْشَورَل مَأو وكُمُؤِمِنينِإن كُنتُم م هقُّ َأن تَخْشَوَأح للّه*  

 ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه *ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو{، 
}ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيوهذا فيه خالف بين أهل ،باعتبار أن خزاعة كانوا على اإلسالمزاعة خ: قيل }و 

  :لموا وقتلواقد كُوأنهم  ،السير
   سجداًعاًوقتلونا ركّ*** 

 وقال قائلهم القصيدة المشهورة -صلى اهللا عليه وسلم-فكانوا في غاية الحنق وجاءوا إلى رسول اهللا 
 إن كانت خزاعة على ،نها ال تختص بخزاعةإ : ولو قيل،} مْؤِمِنينويشِْف صدور قَوٍم{ : وقال اهللا،المعروفة

   ،اإلسالم فهم من جملة المؤمنين الذين يحصل لهم الشفاء
   *** عدوها قهر النفِسشفاءم علَّتَ

سورة [ }وَأغْرقْنَا آَل ِفرعون وَأنتُم تَنظُرون{ :-عز وجل- ولهذا قال اهللا ؛فيحصل التشفي بقهر األعداء
 وأبلغ من هذا أن يكون هالك العدو على يد ، فهذا نوع من التشفي أن يهلك اهللا العدو وأنت تنظر،]٥٠:البقرة
 ، وقتل الكفار فيحصل به التشفي، بالفتح وانتكاسة العدو وهزيمته}ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنين{ : قال،عدوه

} ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو *وظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبوغير   لخزاعة فقط بل خزاعة: ال حاجة أن يقال}ي
 وقهرهم ودحرهم ،ي في النفوس يذهب باالنتصار على األعداء، يذهب الحنق الذخزاعة من أهل اإليمان

منهم من تكلم  -رحمهم اهللا- والعلماء ، وقتلهم،حصل بالنصر عليهمي ا وهذ}ويذِْهب غَيظَ قُلُوِبِهم{ ،وقتلهم
 ، هذا بمعنى هذا، هذا للتأكيد:بعضهم قالف ،على الفرق بين األمرين شفاء الصدور وذهاب غيظ القلوب

 شفاء : وبعضهم قال، فشفاء الصدر أبلغ من ذهاب الغيظ،وهناك فرق بين شفاء الصدر وبين ذهاب الغيظ
قم من عدوه فإنه بذلك يكون قد ذهب ما نتا من ، وذهاب الغيظ بقتلهم،الصدور يكون بالنصر وظهور اإلسالم

: وأعاد الضمير في قوله : قال،هذه أمور يبدو أنها متالزمةو ،فيه من الحنق والكمد والغيظ على هذا العدو
}ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيشَاء{ :قال،  عليهم أيضا}ون يلَى مع اللّه تُوبيي قبله ألول والذاف ،اده أي من عب}و



 األشياء }ذِّبهم اللّه ِبَأيِديكُميع{ ، باعتبار أنه جواب للشرط إذا قاتلتموهم عذبهم اهللا}قَاِتلُوهم يعذِّبهم{ ،مجزوم
 ويشف صدور ، وينصركم عليهم،همؤإخزاو ، لهم بأيديكم-عز وجل-التي ذكرها هنا نتيجة القتال تعذيب اهللا 

 ثم جاء ما بعده ،سة أشياء وكلها مجزومة هي نتيجة لمقاتلتهم هذه خم، قلوبهمظ ويذهب غي،قوم مؤمنين
 فالخمسة األولى هي ،ليست نتيجة لمقاتلتهم }ويتُوب اللّه علَى من يشَاء{  فـ}ويتُوب اللّه{ :مرفوعا قال

 يعني هذا يذكر اهللا }من يشَاءويتُوب اللّه علَى { : ثم قال، هذه الفوائد الخمسْلحصتَ }قَاِتلُوهم{نتيجة للمقاتلة 
 ، كما دخل أبو سفيان، فيه ما سيكون في المستقبل في علم الغيب من دخول بعضهم في اإلسالم-عز وجل-

 وا وأمثال هؤالء كلهم قد أسلم، وعكرمة، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو العامري،وصفوان بن أمية
، وكما ]٧:سورة الممتحنة[ } يجعَل بينَكُم وبين الَِّذين عاديتُم منْهم مودةًعسى اللَّه َأن{ :-عز وجل-كما قال اهللا 

 فأسلم من أسلم من هؤالء ومنهم ، يعني البد أن يتحقق،ة من اهللا واجب"عسى"ن جاء عن ابن عباس وغيره أ
 يعني بدخولهم في اإلسالم كما قال ابن } يشَاءويتُوب اللَّه علَى من{ : فهنا قوله،-رضي اهللا عنه-أبو سفيان 

   .جرير وغيره
}شَاءي نلَى مع اللَّه تُوبي{من عباده، :  أي}وِليمع اللَّه{بما يصلح عباده، :  أي}وِكيمفي أفعاله وأقواله }ح 

جور أبدا، وال يضيع مثقال الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي ال ي
  .ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا واآلخرة

  
  


