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منB به من إظهار دينه ولو كره املشركون، وصلى اهللا وسلم ما احلمد هللا على 
 رمحة للعاملني وبعد..وبارك على من أرسله ربه 

؛ اإلسالم يه حقيقةتشوأعداء اإلسالم يف  بدا واضحUا يف األزمنة املتأخرة إفالسKفقد 
صياغة  واعادأمة وما متر به من أزمات، فاأل ضعفانتهاز  -وتبعهم أعواbم  -لذا قرروا 

يف حتقيق ة اليت ابتدعها أسالفهم وفشلوا يف حتقيق أغراضهم بنشرها؛ رغبة الشبهات القدمي
، ويأىب اهللا تعاىل إال أن يتم نوره؛ قال تعاىل: الفاشلة، علَّها تلقى قبولًا أهدافهم املشؤمة

wو}لَو{ كَرِه} الْكَاف Kور}هKن BمwتKإِلَّا أَنْ ي Kهِم{ و}ي}أْب}ى اللَّهwبِأَفْو}اه wاللَّه {ورKئُوا نwطْفKونَ أَنْ يKرِيدKي} َونKر
ر}سKولَهK بِالْهKد}ى و}دwينِ الْح}قÑ لwيKظْهِر}هK ع}لَى الدÑينِ كُلِّهw و}لَو{ كَرِه}  ) هKو} الَّذwي أَر{س}ل32َ(

 .]33، 32[التوبة: الْمKش{رِكُونَ} 
: حديث وإذاعته ، ويفرحون بتروجيهعون به يف وسائل اإلعالمشنÑما يKومن مجلة 

، اإلسالم قامت بالسيف ، وأن دعوة»ال إله إال اهللا :يقولواأمرت أن أقاتل الناس حىت «
وا التاريخ اإلسالمي منذ عهد النيب صلى اهللا عليه هذه شبهتم املفضوحة، ولو أbم استقر}

مع أهل  -من التسامح والرمحة-وسلم إىل وقتنا املعاصر، مرورUا مبا فعله املسلمون الفاحتون 
ïا البالد اليت فتحوها؛ التñا كذب ضح هلم جليbهذه الشبهة، وأwعلى  ةمفضوح ريةف

دفع الباطل باحلق؛ قال تعاىل: {ب}لْ  ؛ ليتحققولكن هذه سنة اهللا تعاىل يف أرضه…اإلسالم
 .]18[األنبياء: ن}قْذwفK بِالْح}قÑ ع}لَى الْب}اطwلِ فَي}د{م}غKهK فَإِذَا هKو} ز}اهwقú و}لَكُمK الْو}ي{لُ مwمBا ت}صwفُون} 

نيدUا هذا احلديث الشريف؛ بيانUا وتفنسلط الضوء على  ويف هذه الورقة العلمية
 للشبهات اليت أثريت حوله.

صلى  قال: قال رسول اهللا -رضي اهللا عنهما-روى عبد اهللا بن عمر  نص احلدث:
أَنْ لَا إِلَه> إِلَّا اُهللا و>أَنَّ مBح>م=دLا ر>سBولُ  ح>ت=ى ي>شCه>دBواأُم?رCتB أَنْ أُقَات?لَ الن=اس> «اهللا عليه وسلم: 

اِهللا، و>يBق?يمBوا الص=لَاةَ، و>يBؤCتBوا الز=كَاةَ، فَإِذَا فَع>لُوا، ع>ص>مBوا م?نYي د?م>اَءهBمC، و>أَمCو>الَهBمC إِلَّا 
 .)1(»بِح>قِّه>ا، و>ح?س>ابBهBمC ع>لَى اِهللا

																																									
 ).22)، ومسلم (25واه البخاري (ر) 1(



3	
	

أن اهللا تعاىل أمر نبيه صلى اهللا عليه  :حلديثمن ا عليهم ا اشتبهواملعىن اإلمجايل مل
وسلم بقتال احملاربني الذين أذن اهللا يف قتاهلم، ومل يKرد قتال املعاه}دين الذين أمر اهللا بوفاء 

عهدهم
بيان للغاية  »…حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا«، وقوله صلى اهللا عليه وسلم: )1(

ذا حتققت شروط القتال إمني وبني غريهم من املشركني، اليت ينتهي عندها القتال بني املسل
 .من االعتداء أو املنع من إظهار الدين

إال أن  ؛املعىن لكل من استقرأ سرية النيب صلى اهللا عليه وسلمومع وضوح هذا 
رام الطعن يف هذا احلديث بالضعف، وهو كالم مردود غاية يف السقوط؛ ألن بعض الناس 

حديث متواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، رواه عنه  -العلماء كما قال  -احلديث 

)2(مخسة عشر صحابيñا
 -ثالثون نفسUاوحده رواه عن أيب هريرة بل -   ، منهم: أبو هريرة

وأنس بن مالك، وعمر بن اخلطاب، وجابر بن عبد اهللا، وطارق بن أشيم األشجعي، 

بن بشري، وغريهم رضي اهللا عنهم وأوس بن أوس الثقفي، ومعاذ بن جبل، والنعمان 
أمجعني

)3(. 
د منه، فهمه على الوجه املراعلى ، ود اتفق أهل العلم قاطبة على قبول احلديثوق
ïعلى بال أحدهم هذه األوهام لينربي للدفاع والرد. تأحد منهم، وال خطر هومل يرد 

إىل التمويه واخلداع يف حماولة بائسة  واؤومع يأس أهل الزيغ من تضعيف احلديث جل
Kا تشغيبات وتbلتضعيف املنت بشبهات ال قرار هلا وال صحة، وأقل ما يقال عنها أBهات ر

انقدحت يف أذهان أناس ال علم هلم بشريعة اإلسالم، وال باللغة العربية اليت جعلها اهللا 

هي رهات على أساس من العلم أو الفهم، بل تعاىل وعاًء هلذا الدين، وال تنبين هذه الت∫
 ،هلا ال قاعدة صحيحة مستقيمةهلم القول æا، وحسبما اتفق  عقالنيةالمور جمموعة من األ

 فضلًا عن الشرع املستقيم. وال تقبلها،  ةل السليموالعقمتج∫ها وهي مع ذلك مما 

																																									
 ).20/ 19نظر: جمموع فتاوى ابن تيمية (ي )1(
 ).244/ 3نظر: التنوير شرح اجلامع الصغري (ي )2(
 ).692 -691/ 1)، والسلسلة الصحيحة (26 -24/ 1نظر: جممع الزوائد (ي )3(
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، يدل على العموميف احلديث  لفظ "أقاتل": ومن شبهاuم اليت حاولوا التمويه sا
 فيه األمر بقتل الناس مجيعUا، وقهرهم على الدخول يف اإلسالم.و

وقد اتفق أهل  نه كالم باطل؛ فإن كلمة "أقاتل" من املقاتلة،أ :واجلواب عن هذا
اللسان الذي نزلت به الشريعة اإلسالمية على أن هناك فرقًا لغويñا بني املقاتلة على الشيء 

باæا الغالب أن تكون من اثنني، يفعل كل و"فاعلة، على وِزان املقاتلة والقتل عليه؛ فإن امل
وعليه فاملعىن ، )1("مثل: ضاربته وحاربته ،ه بهه ما يفعله صاحبKواحد منهما بصاحبِ

اآلخر يرد عليه  الطرفKهذا وطرفًا آخر، ل يقاتw: أن هناك طرفًا الصحيح لكلمة "أقاتل"
لكونه  ل الشخصKيقات}مبعىن: أنه قد ، )2(باحة القتلإ املقاتلة، وال يلزم من إباحة بالقتال

wل، لكنه إذا ترك القتال فإنه ال يقات}يقاتKمثال ذلك: الكافر احلريب الذي يقاتل لقت}ل وال ي ،
املسلمني فإننا نقاتله؛ قال تعاىل: {و}قَاتwلُوا فwي س}بِيلِ اللَّهw الَّذwين} يKقَاتwلُون}كُم{ و}لَا ت}ع{ت}دKوا إِنَّ اللَّه} 

الدخول يف ل فإن توقف الكافر احلريب عن قتالنا، وقبِ، ]190[البقرة: لَا يKحwب∫ الْمKع{ت}دwين}} 
هذا املعىن يؤكد ، إلسالم، أو قبل أن يدفع اجلزية، فإننا نقبل منه ذلك، ونكف عن قتالها

ليس القتال من القتل بسبيل، فقد حيل قتال الرجل وال "بقوله:  -رمحه اهللا-اإلمام الشافعي 

 .)3("حيل قتله
اليت جاءت يف احلديث كلمة عامة، وهي تشمل  "الناس"أن كلمة  ومن شبهاuم:

 ميع الناس.: فإن اإلسالم جاء بالقتل جل-هكذا قالوا زورUا وæتانUا-مجيع الناس، فعليه 
 :مرتبة من وجوه واجلواب عن هذه الشبهة

راد æا مجيع قد تأيت يف الشريعة ويK "الناس"هذا الكالم غري صحيح، وكلمة  -1
  الناس، وقد تأيت ويراد æا بعضهم:

قوله تعاىل: {قُلْ أَعKوذُ بِر}بÑ النBاسِ}  -مجيع الناسأن تأيت ويراد æا -فمن األول 
، وقوله تعاىل: {ي}ا أَي∫ه}ا النBاسK اع{بKدKوا ر}بBكُمK الَّذwي خ}لَقَكُم{ و}الَّذwين} مwن{ قَب{لwكُم{ ]1[الناس: 

																																									
 ).304/ 1ينظر: املصباح املنري ( )1(
 ).219/ 2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (ينظر:  )2(
 ).76/ 1)، وفتح الباري (326/ 8نظر: السنن الكربى للبيهقي (ي )3(
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ليه ، واآليات يف ذلك كثرية، ومن السنة قوله صلى اهللا ع]21[البقرة: لَع}لَّكُم{ ت}تBقُونَ} 
 . )1(»وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة«وسلم: 

Kا بعضهم، واألمثلة على ذلك وقد تأيت كلمة "الناس" ويæ يف القرآن كثرية راد
. واملراد بالناس ]27[احلج: قوله تعاىل: {و}أَذwّنْ فwي النّ}اسِ بِالْح}جِّ ي}أْتKوك} رِج}الًا}، منها الكرمي

هنا املسلمون فقط باتفاق، وقوله تعاىل: {الَّذwين} قَالَ لَهKمK النّ}اسK إِنَّ النّ}اس} قَد{ ج}م}عKوا لَكُم{ 
 ه:. واملراد بقول]173[آل عمران:فَاخ{ش}و{هKم{ فَز}اد}هKم{ إِمي}انUا و}قَالُوا ح}س{بKن}ا اللَّهK و}نِع{م} الْو}كwيلُ} 

هنا هو: نعيم بن مسعود، كما قال جماهد وعكرمة، وال يراد به مجيع  }نّ}اسK{قَالَ لَهKمK ال
 الناس قطعUا.

؛ إذ ال يعقل أن يؤمر »أمرت أن أقاتل الناس«: ومن ذلك هذا احلديث الذي معنا
Uا على اختالف اعتقادا م، فمنهم املسلم ومنهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتال الناس مجيع

ملشرك والكافر، وال يقول عاقل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء ليقتل املنافق ومنهم ا
 ا يقولون ال إله إال اهللا؟!وهم أصلً واملنافقK ل املسلمKمجيع الناس، وكيف يقات}

وهلذا نظائر يف كالم الناس، فنجدهم يقولون: رأيت الناس يفعلون كذا وكذا. 
 .دون رؤية بعضهم، وإمنا يريوبالطبع هم ال يريدون مجيع الناس

ر اوالكف نييشمل املسلم-لفظ عام الواردة يف احلديث وعليه فكلمة "الناس"  -2
أن املسلمني  -كما تقدم-ا علوم قطعUلكنه يراد به اخلصوص؛ إذ من امل -نيواملنافق

واملنافقني غري داخلني يف احلديث؛ ألbم يقولون: ال إله إال اهللا، ومل يتبق من األصناف 

  .واملشركني راالكف الثالثة إال
 ومما يؤكد أن املراد بكلمة "الناس" يف احلديث املشركون فقط، ما رواه أبو داود

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه 
 »…اللَّهB، و>أَنَّ مBح>م=دLا ع>بCدBهB و>ر>سBولُهأُم?رCتB أَنْ أُقَات?لَ الْمBشCرِك?ني> ح>ت=ى ي>شCه>دBوا أَنْ لَا إِلَه> إِلَّا «

																																									
 اهللا عنهما.) من حديث جابر بن عبد اهللا رضي 521)، ومسلم (438واه البخاري (ر )1(
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احلديث
أي:  »أقاتل الناس«. قال احلافظ ابن حجر: "فيكون املراد بالناس يف قوله: )1(

املشركني من غري أهل الكتاب"
)2(. 

ومعلوم قطعUا من سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مل يستأصل مجيع املشركني  -3
من التأكيد  ، نعم ال بدBهذاوالكفار، وكذا اخللفاء الراشدون ومن تبعهم إىل وقت الناس 

Kعرف يف تاريخ اإلسالم منذ بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل وقتنا املعاصر على أنه مل ي

عو إىل قتل مجيع الكفار واملشركني، وعلى العكس متامUا: فإن اإلسالم يرى أن اإلسالم يد
وليس  ،أن الكفر والشرك واملعتقدات الفاسدة أمراض جيب أن تعاجل باحلجة والبيان

ر النيب صلى اهللا عليه مwأُ وإمناهذا هو األصل يف دعوة اإلسالم،  بالقتال وإزهاق األرواح،
 نشر دين اهللا تعاىل يف األرض.منع شركني، أو من وسلم بقتال احملاربني من امل

ن والواقفو ،أن املراد بكلمة "الناس" هم املشركون احملاربون :إىلخنلص مما تقدم 
شيخ اإلسالم ابن م ووصول نور اهللا تعاىل للعاملني، يقول حجر عثرة أمام دعوة اإلسالك

"إذا كان أصل القتال املشروع هو اجلهاد، ومقصوده هو أن  :- مبينUا هذا املعىن -تيمية 
يكون الدين كله هللا، وأن تكون كلمة اهللا هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق املسلمني، 
وأمBا من مل يكن من أهل املمانعة واملقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبري، 

)3(واألعمى والزBمwن
يKقتل عند مجهور العلماء إال أن يKقَاتwل بقوله أو فعله،  ، وحنوهم، فال

وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل اجلميع “رد الكفر، إال النساء والصبيان لكوbم مالًا 
للمسلمني، واألول هو الصواب؛ ألن القتال هو ملن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين 

  .)4(…"اهللا
{لَا إِكْر}اه} فwي قوله تعاىل: القرآنية، ومنها  لآلياتمعارضة احلديث ومن شبهاuم: 

]256[البقرة:  الدÑينِ}
، ]29[الكهف:، وقوله تعاىل: {فَم}ن{ ش}اَء فَلْيKؤ{مwن{ و}م}ن{ ش}اَء فَلْي}كْفُر{} )5(

																																									
 ).3966)، والنسائي (2642واه أبو داود (ر )1(
 ).77/ 1تح الباري (ف )2(
 ).510/ 2ن: هو الذي أصابه داء يف جسده فال يستطيع احلركة للمشي. ينظر: املصباح املنري (مwلزBا) 3(
 ).100 -99لسياسة الشرعية (ص: ا) 4(
 بيان هذه اآلية الكرمية.مقال خبصوص  : "مركز سلف للبحوث والدراسات"يف موقعنا) 5(
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]6[الكافرون:وقوله تعاىل: {لَكُم{ دwينKكُم{ و}لwي} دwينِ} 
ملاذا تقاتلهم وقد كفل اهللا  . قالوا:)1(

  !حرية العقيدة للناس؟
  :من وجوه واجلواب عن هذه الشبهة

وكيف يأيت التعارض بني الكرمية،  معارضة بني احلديث الشريف واآليات أنه ال -1

) إِنْ هKو} إِلَّا 3احلديث واآليات القرآنية أصلًا؟! واهللا تعاىل يقول: {و}م}ا ي}ن{طwقK ع}نِ الْه}و}ى (
  .]4، 3[النجم: و}ح{يú يKوح}ى} 

عدم إكراه الناس على سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم خري شاهد على و -2
"ومن تأمل سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم تبني له يقول ابن القيم: الدخول يف اإلسالم؛ 

Kا من هادنه فلم يقاتله ما دام أنه مل يBا على دينه قط، وأنه إمنا قاتل من قاتله، وأمUكره أحد
مقيمUا على هدنته مل ينقض عهده، بل أمره اهللا تعاىل أن يفي هلم بعهدهم ما استقاموا له، 

. فلمBا قدم املدينة صاحل ]7[التوبة: ا لَكُم{ فَاس{ت}قwيمKوا لَهKم{} كما قال تعاىل: {فَم}ا اس{ت}قَامKو
وه بالقتال قاتلهم، فمنB على ؤاليهود وأقرBهم على دينهم، فلمBا حاربوه ونقضوا عهده وبد

بعضهم، وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم، وكذلك ملا هادن قريشUا عشر سنني مل يبدأهم 

نقض عهده، فحينئذÿ غزاهم يف ديارهم، وكانوا هم يغزونه وا هم بقتاله وؤبقتال حىت بد

وا لقتاله، ولو انصرفوا عنه مل ؤقبل ذلك، كما قصدوه يوم اخلندق، ويوم بدر أيضUا هم جا
  .)2(يقاتلهم"
أمراء اجليوش والسرايا بالبدء بدعوة املشركني إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر  -3

ة بن ريد}روى بKوا عنهم وليقبلوه منهم؛ بلوا اإلسالم فليكفُّاهللا تعاىل قبل قتاهلم، فإن هم ق
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَمBر} أَمwريUا ع}لَى ج}ي{شٍ، أَو{ س}رِيBةÿ، قال:  بِي{ص}احلُ

 Bا، ثُمUخ}ي{ر {نيwمwل}سKن} الْمwم Kبِت}قْو}ى اِهللا، و}م}ن{ م}ع}ه wهwتBي خ}اصwف Kمِ اِهللا ف?ي «قَالَ: أَو{ص}اهCوا بِاسBاغْز
ل?يدLا، س>بِيلِ اِهللا، قَات?لُوا م>نC كَفَر> بِاِهللا، اغْزBوا و>لَا ت>غBلُّوا، و>لَا ت>غCد?رBوا، و>لَا ت>مCثُلُوا، و>لَا ت>قْتBلُوا و>

فَأَي=تBهBن= م>ا أَج>ابBوك>  -لَالٍخ?أَو{ - و>إِذَا لَق?يت> ع>دBو=ك> م?ن> الْمBشCرِك?ني>، فَادCعBهBمC إِلَى ثَلَاث? خ?ص>الٍ

																																									
 مقال خبصوص بيان هذه اآلية الكرمية. : "مركز سلف للبحوث والدراسات" موقعنايف )1(
 ).238/ 1هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ( )2(
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Cو>كُف= ع>ن ،CمBهCوك>، فَاقْب>لْ م?نBلَامِ، فَإِنْ أَج>ابCإِلَى الْإِس CمBهBعCثُم= اد ،CمBهCو>كُف= ع>ن ،CمBهCثُم= فَاقْب>لْ م?ن ،CمBه
رCهBمC أَن=هBمC إِنْ فَع>لُوا ذَل?ك> فَلَهBمC م>ا ادCعBهBمC إِلَى الت=ح>وèلِ م?نC د>ارِه?مC إِلَى د>ارِ الْمBه>اجِرِين>، و>أَخCبِ

CمBأَن=ه CمBهCبِرCه>ا، فَأَخCا أَنْ ي>ت>ح>و=لُوا م?نCه>اجِرِين>، فَإِنْ أَب>وBم>ا ع>لَى الْم CهِمCه>اجِرِين>، و>ع>لَيBونَ  ل?لْمBي>كُون
ي>جCرِي ع>لَى الْمBؤCم?نِني>، و>لَا ي>كُونُ لَهBمC ف?ي كَأَعCر>ابِ الْمBسCل?م?ني>، ي>جCرِي ع>لَيCهِمC حBكْمB اِهللا الَّذ?ي 

نْ هBمC الْغ>نِيم>ة? و>الْفَيCِء ش>يCٌء إِلَّا أَنْ يBج>اه?دBوا م>ع> الْمBسCل?م?ني>، فَإِنْ هBمC أَب>وCا فَس>لْهBمB الْجِزCي>ةَ، فَإِ
فَاسCت>ع?نC بِاِهللا و>قَات?لْهBمC، و>إِذَا ح>اص>رCت> أَهCلَ  أَج>ابBوك> فَاقْب>لْ م?نCهBمC، و>كُف= ع>نCهBمC، فَإِنْ هBمC أَب>وCا

ةَ ن>بِيYه?، ح?صCنٍ فَأَر>ادBوك> أَنْ ت>جCع>لَ لَهBمC ذ?م=ةَ اِهللا، و>ذ?م=ةَ ن>بِيYه?، فَلَا ت>جCع>لْ لَهBمC ذ?م=ةَ اِهللا، و>لَا ذ?م=
فَإِن=كُمC أَنْ تBخCف?رBوا ذ?م>م>كُمC و>ذ?م>م> أَصCح>ابِكُمC أَهCو>نُ  و>لَك?نِ اجCع>لْ لَهBمC ذ?م=ت>ك> و>ذ?م=ةَ أَصCح>ابِك>،

م?نC أَنْ تBخCف?رBوا ذ?م=ةَ اِهللا و>ذ?م=ةَ ر>سBول?ه?، و>إِذَا ح>اص>رCت> أَهCلَ ح?صCنٍ فَأَر>ادBوك> أَنْ تBنCزِلَهBمC ع>لَى 
نC أَنCزِلْهBمC ع>لَى حBكْم?ك>، فَإِن=ك> لَا ت>دCرِي أَتBص?يبB حBكْمِ اِهللا، فَلَا تBنCزِلْهBمC ع>لَى حBكْمِ اِهللا، و>لَك?

 الدعوة لإلسالم هلا مراحل ينبغي أن تراعى،فاحلديث يوضح أن  .)1(»حBكْم> اِهللا ف?يهِمC أَمC لَا
 وال ينتقل إىل مرحلة قبل استيفاء اليت قبلها.

ال تنايف بني هذا وقوهلم: "أن اهللا كفل حرية االعتقاد للناس"،  كالم صحيح، و -4
لمشركني على الدخول يف اإلسالم، ل احلديث؛ فإن احلديث ليس فيه إكراهUاوبني الكالم 

نشر مينعوا بل ترك هلم االختيار بني الدخول يف اإلسالم أو دفع اجلزية، فإن أبوا إال أن 
-مقررUا هذا املعىن-م ابن تيمية دين اهللا تعاىل، فإنه حينئذÿ تكون املقاتلة، يقول شيخ اإلسال

القتال هو ملن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين اهللا، كما قال اهللا تعاىل: {و}قَاتwلُوا فwي س}بِيلِ ": 
 .)2("]190[البقرة: } ن}اللَّهw الَّذwين} يKقَاتwلُون}كُم{ و}لَا ت}ع{ت}دKوا إنَّ اللَّه} لَا يKحwبKّ الْمKع{ت}دwي

معارضة احلديث لقوله تعاىل: {و}م}ا أَر{س}لْن}اك} إِلَّا ر}ح{م}ةً لwلْع}الَمwني}}  ومن شبهاuم:

. فكيف يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني، ويف احلديث أنه ]107[األنبياء: 
 ؟مأمور من اهللا تعاىل بقتال الناس

																																									
 ).1731واه مسلم (ر )1(
 ).355 -354/ 28ينظر: جمموع الفتاوى ( )2(
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بل إن يف احلديث  ني احلديث واآلية الكرمية،أنه ال تعارض البتة ب اجلواب عن هذه:
بيانUا واضحUا لتلك الرمحة اليت أرسل æا  -مع مجلة أحاديثه صلى اهللا عليه وسلم -الشريف 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذلك من وجوه:
عز -مرت"، واآلمر له هو اهللا أن احلديث مصدBرú بقوله صلى اهللا عليه وسلم: "أُ -1

 .]107[األنبياء:  وهو تعاىل القائل: {و}م}ا أَر{س}لْن}اك} إِلَّا ر}ح{م}ةً لwلْع}الَمwني}} -وجل
فعله صلى اهللا عليه وسلم مع املشركني حينما فتح مكة، قال أبو يوسف: إن  -2

من أغلق عليه بابه فهو آمن، «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال: 
، وbى عن القتل إال نفرUا »دخل دار أيب سفيان فهو آمن آمن، ومن ومن دخل املسجد فهو

ما ترون أين «قد مساهم، إال أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال هلم حني اجتمعوا يف املسجد: 
، ومل »اذهبوا فأنتم الطلقاء«قالوا: خريUا، أخ كرمي، وابن أخ كرمي، قال: » ؟صانع بكم

، ال دارUا وال أرضUا وال مالًا، ومل ي}س{ب من أهلها أحدUا، وقد جيعل منها فيئًا قليلًا وال كثريUا
. والطليق: األسري )1(ا، ومل جيعله فيئًاتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئًقاتله قوم فيها فقَ

K2(ي سبيلهلِّإذا خ(. 
وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث سرية للغزو يوصي أمريهم بأن يدعو عدوه  -3

حني بعثه لقتال  رضي اهللا عنهعند لقائهم إىل التوحيد، وكذلك أمر علي بن أيب طالب 

 . )3(أهل خيرب
وا sم، وال فوا الناس وتأن=تألّ«إذا بعث بعثًا قال: صلى اهللا عليه وسلم كان و -4

تدعوهم، فما على األرض من أهل بيت وال مدر وال وبر إال أن تأتوين تغريوا عليهم حىت 
 . )s«)4م مسلمني أحب إىل من أن تأتوين بنسائهم وأوالدهم وتقتلوا رجاهلم

																																									
 ).294 -293 /13عرفة السنن واآلثار (م) 1(
 ).320/ 2جامع األصول يف أحاديث الرسول ( )2(
 ).23حلكم اجلديرة باإلذاعة (ص: ا)، وينظر: 19)، ومسلم (1458رواه البخاري () 3(
 .رضي اهللا عنه) عن عبد الرمحن بن عائذ 4682واه أبو نعيم يف معرفة الصحابة (ر) 4(
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يف السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنه مرB على امرأة مقتولة يف بعض و -5
احلق خالدLا «، وقال ألحدهم: »لما كانت هذه لتقات«مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: 

)1(»سيفًاوال ع> ال تقتلوا ذُريةً فقل له:
Uا عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول: .  وفيه أيض

انطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا، وال تقتلوا شيخLا فانيLا، وال طفلًا وال صغريLا «
 .)2(»وأصلحوا، وأحسنوا إن اهللا حيب احملسننيغنائمكم ضBمèوا ت>غBلُّوا، ووال امرأة، وال 

قال: قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص و -6
و>إِنَّ رِحي>ه>ا تBوج>دB م?نC م>ِسري>ة?  ،م>نC قَت>لَ مBع>اه>دLا لَمC ي>رِحC ر>ائ?ح>ةَ الْج>ن=ة?«صلى اهللا عليه وسلم: 

.  )4(ا بغري جرمدUب عليه البخاري يف صحيحه: باب إمث من قتل معاه}وبوB .)3(»أَرCب>ع?ني> ع>امLا
 . )5(د: هو الذي بيننا وبينه عهد وأمانواملعاه}

م>نC قَت>لَ ن>فْسLا «عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  رضي اهللا عنهعن أيب بكرة و -7
 .)6(»أَنْ ي>شBمّ> رِحي>ه>امBع>اه?د>ةً بِغ>يCرِ ح?لّ?ه>ا، ح>رّ>م> اُهللا ع>لَيCه? الْج>نّ>ةَ 

كتاب اهللا تعاىل؛ قال تعاىل: ن احلديث مصدÑقú ملا يف أ :ومما جتدر اإلشارة إليه

{و}قَاتwلُوا فwي س}بِيلِ اللَّهw الَّذwين} يKقَاتwلُون}كُم{ و}لَا ت}ع{ت}دKوا إِنَّ اللَّه} لَا يKحwبKّ الْمKع{ت}دwين}} 
، وقال تعاىل: {أَالَ تKقَاتwلُونَ قَو{ماً نّ}كَثُواْ أَي{م}ان}هKم{ و}ه}مKّواْ بِإِخ{ر}اجِ الرّ}سKولِ و}هKم ]190[البقرة:

، وقال ]13[التوبة: ب}د}ؤKوكُم{ أَوّ}لَ م}رّ}ةÿ أَت}خ{ش}و{ن}هKم{ فَاللّهK أَح}قKّ أَن ت}خ{ش}و{هK إِن كُنتKم مKّؤKمwنِني}} 
أَش{هKرK الْحKرKمK فَاقْتKلُوا الْمKش{رِكwني} ح}ي{ثُ و}ج}د{تKمKوهKم{ و}خKذُوهKم{ {فَإِذَا ان{س}لَخ} الْ تعاىل:

Kكَاةَ فَخ}لُّوا س}بِيلَهBا الزKلَاةَ و}آت}وBوا الصKوا و}أَقَامKاب{فَإِنْ ت ÿم{ كُلَّ م}ر{ص}دKوا لَهKدKم{ و}اقْعKوهKرKص}م{ و}اح

																																									
 ،من حديث رياح بن الربيع التميمي رضي اهللا عنه )،2669()، وأبو داود 15992واه أمحد يف املسند (ر )1(

 وقال األلباين: حسن صحيح. 
 ).2614واه أبو داود (ر )2(
 ).3166اه البخاري (رو )3(
 ).1516حيح البخاري (ص: ص )4(
 ).650/ 2جامع األصول يف أحاديث الرسول () 5(
 ).4748واه النسائي (ر )6(
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 {úيمwر}ح úاملراد كما قال القاضي ابن العريب: "اقتلوا املشركني و .]5[التوبة: إِنَّ اللَّه} غَفُور
 .)1(الذين حياربونكم"

هذا احلديث مسوق يف التعامل مع املقاتلني من املشركني، أما إن  :خالصة األمر
و}إِنْ أَح}دú مwن} ؛ فإن اهللا تعاىل قال يف حقهم: {وطلب األمان غريهم ممن مل يقاتل

قَو{مú ال الْمKش{رِكwني} اس{ت}ج}ار}ك} فَأَجِر{هK ح}تّ}ى ي}س{م}ع} كَالم} اللَّهw ثُمّ} أَب{لwغ{هK م}أْم}ن}هK ذَلwك} بِأَنّ}هKم{ 
أي: إن طلب منك أن جتريه، ومتنعه من الضرر، ألجل أن يسمع ، ]6 [التوبة: ي}ع{لَمKونَ}

، {فَأَجِر{هK ح}تBى ي}س{م}ع} كَالم} اللَّهw} مث إن أسلم، فذاك، وإال كالم اهللا، وينظر حالة اإلسالم
فأبلغه مأمنه، أي: احملل الذي يأمن فيه، والسبب يف ذلك أن الكفار قوم ال يعلمون، فرمبا 
كان استمرارهم على كفرهم جلهل منهم، إذا زال اختاروا عليه اإلسالم، فلذلك أمر اهللا 

  .)2(ألحكام، أن جيريوا من طلب أن يسمع كالم اهللارسوله، وأمته أسوته يف ا
ال {كذا غريهم ممن أمرنا باإلحسان إليه منهم، وهؤالء يقول اهللا تعاىل فيهم: و

ي}ن{ه}اكُمK اللَّهK ع}نِ الَّذwين} لَم{ يKقَاتwلُوكُم{ فwي الدwّينِ و}لَم{ يKخ{رِجKوكُم{ مwن{ دwي}ارِكُم{ أَنْ ت}ب}رKّوهKم{ 
ال ينهاكم عن اإلحسان إىل  :. أي]8 [املمتحنة: يKحwبKّ الْمKقِْسطwني}} وا إِلَي{هِم{ إِنَّ اللَّه}و}تKقِْسطُ

} أي: حتسنوا أَنْ ت}ب}ر∫وهKم{الكفرة الذين ال يقاتلونكم يف الدين، كالنساء والضعفة منهم، {
 .)3(}الْمKقِْسطwني}للَّه} يKحwب∫ إِنَّ او}تKقِْسطُوا إِلَي{هِم{} أي: تعدلوا {إليهم {

ذلك أن اهللا  ، والفطر املستقيمة؛وæذا يتبني أن احلديث ال ترفضه العقول السليمة

{و}الْفwت{ن}ةُ أَكْب}رK كما قال تعاىل:  ،تعاىل أباح من قتل النفوس ما حيتاج إليه يف صالح اخللق
ففي فتنة الكفار من الشر  ،وفساد أن القتل وإن كان فيه شرÊ :. أي]217[البقرة:  مwن} الْقَت{لِ}

هللا مل تكن مضرة كفره إال اوالفساد ما هو أكرب منه، فمن مل مينع املسلمني من إقامة دين 
   .  )4(على نفسه

																																									
 ).456/ 2حكام القرآن (أ) 1(
 ).329تفسري السعدي (ص:  )2(
 ).90/ 8تفسري ابن كثري ( )3(
 ).355 -354/ 28ينظر: جمموع الفتاوى ( )4(
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واهللا اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.
 
 
 


