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 منطق القوة في كتاب اهلل

 د. عطية عدالن

في عالم ال يعترف إال بالقويِّ، وال يحترم وال يكترث إال بمن يمتلك أدوات الضغط واإلكراه؛ يبزغ سؤال له أهمية 

ضع  سير ما يجري وفي و سؤال هو: ما موقف القرآن كبيرة في تف الحلول لما نحن فيه من خطوب وكروب، وال

سس الفكرية والعقدية التي ينبني عليها هذا الموقف ؟ وبالجملة: ما  ستخدام القوة ؟ وما هي األ الكريم من ا

 هي العالقة بين القرىن الكريم ومنطق القوة ؟

شر الذي يتب سوى ذلك المعنى المبا ست أعني بمنطق القوة  ادر إلى الذهن بمجرد النطق بلفظ القوة، ولن ول

ستطراد، لن أتحدث عن أنواع  سع واال صدون للتو ضاءات البعيدة التي يذهب إليها القا أذهب قّط إلى تلك الف

سأتحدث عّما يطيب للكثيرين التعبير  صاء مهما امتّد، فقط  ستق صيها العّد وال يطويها اال القوة التي ال يح

 .خشنة؛ وذلك ألّنه المقصود دون توسع، وإن كانت أنواع القوة األخرى ال غنى عنهاعنه بمصطلح: القوة ال

ما دام  -وإن كثرت بعض الشيييء  -ولن أكون خارجًا عن فلك القرآن إذا دعمت رؤيتي بجملة من األحاديث  

سمي الوحي، وأّن حجية ا سّنة وحي بالمعنى، وهي أحد ق سباب، منها: أّن ال صل هو القرآن؛ أل سنة ثابتة األ ل

سّنة  سه، وأّن من ال صده  -وهو األغلب  -بالقرآن نف ل لما ُأجمل في القرآن، وما هو تأويل لمقا صِّ ما هو ُمَف

 .وتنزيل ألحكامه على واقع األّمة وحياة الناس

سور القرآن الكريم  سريعة في  لرجعت إليك بحقيقة أولية غاية في  -مّكّيه ومدنّيه  -إّنك إن ألقيت نظرة 

سرمديًا مع الباطل؛ الب صراعًا أزليًا  صراحة والثبات، هذه الحقيقة مفادها أّن الحّق يخوض  ضوح وال ساطة والو

 .ومن ثّم فالبّد للحق من قوة تحميه، وتهيء األوضاع لقبوله والتسليم له والعمل بمقتضاه

تفرع عنها جملة من هذه الحقيقة األولية البالغة البسيياطة والوضييوح والصييراحة والثبات؛ تنبثق منها وت

صراحة والثبات(، بدرجات  ضوح وال ساطة والو سماتها األربع )الب سم ب الحقائق، تدور في فلكها الرحيب، وتت

 .متفاوتة حسب القرب والبعد، وااللتصاق واالفتراق، دون إخالل باجتماع هذه السمات والتئامها
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 الحقيقة األولى:

سلم يدعو إلى اهلل تعالى في مكة دعوة خالية أّن القرآن المكّي، الذي نزل أيام  صلى اهلل عليه و سول  كان الر

من كل أشكال الشّدة على الكافرين، لم يشتمل مطلقًا على ما يدل على أّن اإلسالم ضّد استخدام القوة، أو أّنه 

منين دين ال يعتمد أسييلوب فرض الوجود على األرض بالقوة، وإنما اشييتمل فقط على خطاب تكليفّي للمؤ

باإلعراض والصييفح الجميل، وليس في هذا الخطاب نفيل لمبدأ القوة، ألّنه لم يأت معلاًل بانتفاء المبدأ، وإنما 

ْفَح اْلَجم)يَل( )الحجر  َفحص الصييا ( أي: 58جاء في مواضييع عاريًا عن مثل هذا التعليل، مثل قوله تعالى: )َفاصييِ

( وفي أخرى جاء معلاًل 721/ 71لطبري جامع البيان )"فأعرض عنهم إعراضييا جمياًل واعف عنهم" تفسييير ا

( أي: " اصييبر على أذاهم لك وانتظر إلى 711بالوقتية مثل قوله تعالى: }َفَتَولَّ َعِنُهِم َحتاى حين{ )الصييافات 

 نجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛وقت مؤجل فإنا س

(، 14/ 1م بدر" تفسييير ابن كثير ا العلمية )إلى يو -أي جعل لذلك غاية  -ولهذا قال بعضييهم: َغياا ذلك 

ضوء ما ورد منها  ضية في  سير اآليات الواردة في هذه الق صحيح للتعامل مع هذا التنوع هو تف سلك ال والم

صفح الجميل( أي: إلى حين  صفح ال صفح في قوله تعالى: )فا صود بالعفو وال معلاًل بالتوقيت، فيكون المق

 (231/ 5محاسن التأويل ) -سمي استقرار النصر لك. تفسير القا

سبقها من اآليات التي تتحدث عن  سخت كل ما  سيف ن سلف بأن آية ال سرين من ال وألجل هذا قال أغلب المف

الصفح واإلعراض، إال أّن المحققين لم يوافقوا المتأخرين من المفسرين في حملهم قول السلف بالنسخ على 

صطالح، وهو رفع الحكم ا سخ في اال سخ ذلك معنى الن صدوا بالن سلف لم يق سابق بخطاب ال حق، ألّن ال ل

المعنى االصطالحي المتأخر، وإنما قصدوا ما هو أعم منه وأشمل، مما تتسع له اللغة وال يتسع له االصطالح، 

 (2/281من ذلك أن يشرع الحكم لسبب ثم يزول السبب فيرتفع الحكم لزوال سببه. راجع: مناهل العرفان )

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما ينافي ذلك في الواقع العملّي للدعوة اإلسالمية، بل ورد  ولم يرد قط عن

ضوا له باألذى قال:  ضمره إلى أن يحين وقته، عندما تعر صدر عنه بعض ما ي ما يدعمه ويقويه، فها هو ي

شر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح» سمعون يا مع كلمُته، حتى ما فأخذت القوَم « ت

سن ما يجد من القول، ويقول:  شدهم عليه ليرفؤه بأح سه طائرل واقع، حتى إن أ منهم رجل إال كأنما على رأ
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سند أحمد ) شدا، فواهلل ما كنت جهواًل. م صرف را سم، ان صرف يا أبا القا شام ) -( 074/ 77ان / 7سيرة ابن ه

 (332 /2تاريخ الطبري ) -( 07/ 3البداية والنهاية ) -( 294

ستخدام القوة، حتى في الظروف  صدر منه ما يخالف مبدأ ا صًا على أال ي سلم حري صلى اهلل عليه و ولقد كان 

صه على تأليف الخلق أو خوفه من تفرق الناس  ضطره لذلك حر ضعفًا، بل لم ي ست التي يكون فيها مكروبا م

بني عامر بن صعصعة، فدعاهم  عنه، ومن شواهد ذلك أّنه عرض نفسه في موسم الحج على القبائل، فأتى

إلى اهلل وعرض عليهم نفسييه، فقال له رجل منهم يقال له: بيحرة بن فراس: واهلل لو أني أخذت هذا الفتى 

تابعناك على أمرك ثم أظهرك اهلل على من يخالفك  يت إن نحن  له: أرأ قال  به العرب، ثم  من قريش ألكلت 

يضعه حيث يشاء"، فقال الرجل: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا  أيكون لنا األمر من بعدك؟ قال: " األمر هلل

(؛ فلم 717/ 3أظهرك اهلل كان األمر لغيرنا! ال حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. البداية والنهاية ا إحياء التراث )

لى تشييتمل إجابته على ما ينفي ما تبادر إلى فهمهم من أّن اإلسييالم البد له من دولة وقوة، رغم حرصييه ع

لذي بعثك  بايعوه عند العقبة هذا العرض: "واهلل ا لذين  هدايتهم، كما لم ينف ذلك عندما عرض عليه ا

صدر بعد بذلك، فكان  سيافنا؟" واكتفى بإعالمهم بأّن األمر لم ي شئت لنميلن على أهل منى غدا بأ بالحق: إن 

 (115/ 7جوابه: "لم نؤمر بذلك" سيرة ابن هشام ت السقا )

شارات ولو أّننا د شتملت على إ شفنا ما هو أبعد من ذلك في داللته، فهناك آيات مكية كثيرة ا ققنا النظر الكت

( 7واضحة الداللة على هذا المبدأ، فعلى سبيل المثال؛ سورة العاديات افتتحت بهذا القسم: }َواْلَعاد)َيات) َضِبًحا )

ُصِبًحا )2َفاْلُمورصَيات) َقِدًحا ) َسْطَن بصه) َجِمًعا )1َأَثِرَن بصه) َنْقًعا )( َف3( َفاْلُمغ)يَرات)  َساَن ل)َربِّه) َلَكُنودل 8( َفَو ( إصنَّ اْلإصِن

({ فعالَم أقسم اهلل تعالى بالخيل التي تعدو فتضبح في عدوها وتصبح القوم قادحة للشرر مثيرة للنقع 0)

حال أال تكون هناك عالقة بين القسم متوسطة للجمع ؟ وكان جواب القسم هكذا: " إّن اإلنسان لربه لكنود " وم

والمقسم عليه؛ ألّن كالم اهلل آخذ بعضه برقاب بعض، والعالقة هي عالقة السبب بالمسبب، فكنود وجحود 

صبحًا؛ ليس فقط لحماية  ضبحًا المغيرات  ستدعي العاديات  شرية وموقفها المتعنت تجاه الحق وأهله ي الب

خر ال يقل أهمية عن حماية الحق وأهله، وهو تهيئة النفوس واألوضيياع الحق ودعاة الحق، وإنما لذلك وألمر آ

 لقبول الحق والتسليم له.

سلين، وذكر  صص األمم المكذبة للمر سورة القمر، حيث ذكر اهلل تعالى فيها ق ضوحًا في  شارة أكثر و وتأتي اإل

صلى ا سول اهلل  سياق أهل مكة المكذبين لر صارعهم جميعًا، حتى إذا ما بلغ ال سّنة م سلم؛ إذا بال هلل عليه و
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ضية تأخذ لونًا جديدًا: }َأُكفَّاُرُكِم َخِيرل م)ِن ُأوَلئ)ُكِم َأِم َلُكِم َبَراَءٌة ف)ي الزُُّبرص ) رل 13الما ص) ( َأِم َيُقوُلوَن َنِحُن َجم)يعل ُمِنَت

ُيِهَزُم اْلَجِمُع َوُيَولنوَن الدُُّبَر )11) هذه المرة سيييكون بأيدي المؤمنين  -ذًا إ -( فاألخذ 18-13({ )القمر 18( سييَ

صلى  سول اهلل  شكل كامل إال يوم أن التقى الجمعان ببدر ووثب ر ضح للناس ب وجهادهم، وهذا المعنى لم يت

 اهلل في درعه صائحًا: }سيهزم الجمع ويولون الدبر{.

ه الحقيقة لها دالالتها هذه هي الحقيقة األولى، حقيقة خلو الخطاب في مكة من كل ما يخالف مبدأ القوة، هذ

سات تاريخية، ولم يكن تطورًا  سبب مالب المتعددة، أول هذه الدالالت أّن مبدأ اعتماد القوة لم يكن رّد فعل ب

سوس  ضته مرحلة من مراحل الدعوة، وإنما كان منهجًا ثابتًا؛ يدفع بثباته هذا كل ما تو صراع اقت في أدوات ال

ت بمالبسا -السيما جهاد الطلب  -ذين يحاولون تبرير فريضة الجهاد به نفوس المنهزمين من المسلمين، ال

 .تاريخية وظروف غير دائمة

شها  ضغط الجاهلية وبط سبب  سوخ المبدأ وثباته؛ إلى حّد أّن الحاجة الملجئة ب الداللة الثانية تتمثل في ر

ستدعاء خطاب يفتح للجاهلية باب األمل في  سالم بقوم ليس لديهم منعة؛ لم تفلح في ا أن تتعايش مع اإل

 .على أرض واحدة، ناعمًة بسالم تأخذه وتعطيه، وأمان يفرضه طمع كل فريق في البقاء

 

 الحقيقة الثانية:

شرعًا وواقعًا،  شرعية وواقعية في ذات األمر، فهو مبرر  سباب  سالم مبنّي على أ أّن مبدأ اعتماد القوة في اإل

 تعالى: }َوَلِو شيَياَء اللَُّه َما اْقَتَتَل الَّذ)يَن م)ِن َبِعد)ه)ِم م)ِن َبِعد) َما قول اهلل -على سييبيل المثال  -فإذا تأملنا 

َشاَء اللَُّه َما اْقَتَتُل وا َوَلك)نا اللََّه َيْفَعُل َما ُيرصيُد( َجاَءِتُهُم اْلَبيَِّناُت َوَلك)نص اِخَتَلُفوا َفم)ِنُهِم َمِن آَمَن َوم)ِنُهِم َمِن َكَفَر َوَلِو 

سالم لمبدأ القوة، فلوال أّن الناس 283)البقرة  صراحة مفرطة اعتماد اإل ضوح تام و ( لتبين لنا واقع يبرر بو

ما اقتتلوا؛ فاقتتالهم هذا نتيجة طبيعة الفتراقهم إلى مؤمنين وكفار؛ ألّن من  اختلفوا إلى مؤمنين وكفار 

 .والظالم، وال يلتقيان حتى يلتقي الليل والنهارطبيعة الجاهلية واإلسالم أنهما ال يأتلفان حتى يأتلف النور 

َصدُّوا َعِن  سورة القتال: }الَّذ)يَن َكَفُروا َو سميت ب سورة محمد التي  ومثل هذا أو قريب منه تجده في افتتاح 

َضلَّ َأِعَماَلُهِم ) ال)َحات) َوآَمُنوا بصَما ُن7َسبصيلص اللَّه) َأ صا بِّهصِم َكفََّر زَِّل َعَلى ُمَحماٍد َوُهَو اْلَحقُّ م)ِن َر( َوالَّذ)يَن آَمُنوا َوَعم)ُلوا ال

ِصَلَح َباَلُهِم ) َسيَِّئات)هصِم َوَأ ( َذل)َك بصَأنَّ الَّذ)يَن َكَفُروا اتاَبُعوا اْلَباط)َل َوَأنَّ الَّذ)يَن آَمُنوا اتاَبُعوا اْلَحقا م)ِن َربِّهصِم 2َعِنُهِم 

( ثم انطلق السياق بعدها إلى غايته، وهي وضع استراتيجية 3-7({ )محمد 3نااسص َأِمَثاَلُهِم )َكَذل)َك َيِضرصُب اللَُّه ل)ل
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القتال في المرحلة تلك، وهي اإلثخان في االرض قبل أخذ األسييرى وقبول الفدية: }َفإصَذا َلق)يُتُم الَّذ)يَن َكَفُروا 

ُشدُّ َضِرَب الرَِّقابص َحتاى إصَذا َأْثَخِنُتُموُهِم َف َضَع اْلَحِرُب َأِوَزاَرَهَف ا{)محمد آية وا اْلَوَثاَق َفإصماا َمنًّا َبِعُد َوإصماا ف)َداًء َحتاى َت

صل واقعّي يبرره 1 ضحة بني على أ ضعت لتنفيذه خطة وا شاهد هنا هو أّن القتال الذي فرض هنا وو ( ، وال

 .ويفسره، وهو اختالف الناس إلى مؤمنين وكفار

َدت) اْلَأِرُض{ )البقرة  وأوضييح من هذا وذاك ُهِم بصَبِعضل َلَفسييَ ( 287هاتان اآليتان: }َوَلِوَلا َدْفُع اللَّه) النااَس َبِعضييَ

َساجصُد ُيْذَكُر ف)يَها َصَلَواتل َوَم َصَوام)ُع َوبصَيعل َو َضُهِم بصَبِعضل َلُهدَِّمِت  ِسُم اللَّه) َكث)يًرا{ ا }َوَلِوَلا َدْفُع اللَّه) النااَس َبِع

سد دين الناس 14)الحج   سدين( بالناس )المؤمنين المجاهدين( لف ( أي: لوال دفع اهلل الناس )الكافرين المف

  ولفسدت كذلك دنياه ومعايشهم.

 

 الحقيقة الثالثة: 

ِسَتَطِعتُ  سقط وال يتأجل، قال تعالى: }َوَأع)دُّوا َلُهِم َما ا سباب القوة فرض على األّمة ال ي سعي المتالك أ  ِمأّن ال

ُهُم اللَُّه َيِعَلُمُهِم{ )األنفال م)ِن ُقواٍة َوم)ِن رصَباا) اْلَخِيلص ُتِره)ُبوَن بصه) َعُدوا اللَّه) َوَعُدواُكِم َوآَخرصيَن م)ِن ُدونصهصِم َلا َتِعَلُموَن

سلم وغيره عن عقبة بن عام04 سباب القوة؛ وقد خّرج م ر قال: ( والتدريب الالزم للمواجهة من اإلعداد ومن أ

سمعت رسول اهلل وهو على المنبر يقول: " }وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ أال إن القوة الرمي، أال إن القوة 

 (7822/ 3الرمي، أال إن القوة الرمي " صحيح مسلم )

سلم  صلى اهلل عليه و ستوياته، مّر  سلم يغفل قط عن اإلعداد بكل م صلى اهلل عليه و سول اهلل  ولم يكن ر

ضلون، فقال: ذات يو سلم ينت سماعيل، فإن أباكم كان راميا ارموا، وأنا مع بني »م على نفر من أ ارموا بني إ

سك أحد الفريقين بأيديهم، فقال: « فالن ، قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال «ما لكم ال ترمون؟»قال: فأم

أن رسول اهلل صلى »ابن عمر  ( وعن35/ 1صحيح البخاري )« ارموا فأنا معكم كلكم»صلى اهلل عليه وسلم: 

سابق بين الخيل التي  ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، و سابق بالخيل التي قد أ سلم  اهلل عليه و

 متفق عليه.« لم تضمر، من الثنية إلى مسجد بني زريق

القيام بواجب اإلعداد،  وإذا كان اإلنفاق في سبيل اهلل جهاد بالمال ينافس الجهاد بالنفس؛ فإّنه ما قصد به إال

بأموالهم فلم ينفقوا منها لدعداد، ولعل التأويل  ومن هنا ذّم اهلل تعالى المنافقين لكنهم بخلوا وضيينوا 
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بصيلص اللَّه) َوَلا ُتْلُقوا بصَأِيد)يُكِم إصَلى التاِهُلَكة){ )البقرة  ( مفاده: أّن عدم 798الصييحيح لقوله تعالى: }َوَأِنف)ُقوا ف)ي سييَ

 .نفاق يفضي إلى ترك اإلعداد وهو التهلكة الحقيقيةاإل

 

 

 الحقيقة الرابعة:

َضِرَب  ستمرة إلى نهاية الدنيا، قال اهلل تعالى: }َفإصَذا َلق)يُتُم الَّذ)يَن َكَفُروا َف سالمية للقوة م أّن حاجة األمة اإل

ُشدُّوا اْلَوَثاَق  َضَع اْلَحِرُب َأِوَزاَرَها{)محمد آالرَِّقابص َحتاى إصَذا َأْثَخِنُتُموُهِم َف ( أي 1ية َفإصماا َمنًّا َبِعُد َوإصماا ف)َداًء َحتاى َت

حتى تضع الحرب أثقالها وآثامها التي البد منها والتي نضطر إليها من باب اختيار أهون الشرين، لكن متى تضع 

( وقال 225/ 70تفسييير القرطبي )الحرب أوزارها ؟ قال مجاهد وابن جبير: هو خروج عيسييى عليه السييالم 

شركون  -آخرون: يعنى: حتى يترك أهل الحرب شري  -وهم الم سير الزمخ سلموا تف صيهم بأن ي شركهم ومعا

شاف عن حقائق غوامض التنزيل ) - ستعارة يراد لها 371/ 1الك ضي أبو محمد: وظاهر اآلية أنها ا ( وقال القا

ؤمنين والكافرين ال تضييع أوزارها، فجاء هذا كما تقول: أنا أفعل كذا التزام األمر أبدًا، وذلك أن الحرب بين الم

سير ابن عطية  سير الكتاب العزيز  -إلى يوم القيامة، فإنما تريد: إنك تفعله دائمًا تف المحرر الوجيز في تف

(8 /777) 

ضي على نفس  سيرهم لهذه اآلية ذلك الحديث الذي يم سرون في ثنايا تف المعنى: عن وقد أورد بعض المف

«  الخيل معقود في نواصييها الخير إلى يوم القيامة»عروة بن الجعد عن النبي صيلى اهلل عليه وسيلم قال: 

متفق عليه، وآخرون أوردوا هذا الحديث: عن جبير بن نفير، عن سلمة بن نفيل، قال: كنت جالسا عند رسول 

سول اهلل، أذال ال سلم، فقال رجل: يا ر صلى اهلل عليه و سالح، وقالوا: ال جهاد قد اهلل  ضعوا ال ناس الخيل، وو

كذبوا اآلن، اآلن جاء القتال، وال يزال من أمتي أمة يقاتلون على »وضييعت الحرب أوزارها، فأقبل بوجهه، وقال: 

الحق، ويزيغ اهلل لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم السيياعة، وحتى يأتي وعد اهلل، والخيل معقود 

خير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنادا، يضييرب في نواصيييها ال

 ( وصححه األلبانّي.271/ 0رواه النسائي )« بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام

 



 

 

 منطق القوة في كتاب اهلل 7   9 أكتوبر 1027

 

 الحقيقة الخامسة:

، وإنما لذلك وألهداف أخرى أّن اعتماد اإلسييالم لمبدأ القوة ليس فقط لرّد العدوان وال لحماية الدعوة والدعاة

غاية في األهمية، قد نص القرآن عليها نصييًا، وهي دفع فتنة الكفر والشييرك عن األرض، وتهيئة النفوس 

سالمّي بجهاد  سمى في الفقه اإل شريعة ويكون الدين كله هلل؛ لذلك فرض ما ي سيادة ال ضاع لتتقرر  واألو

ن حتى يكون هو الطالب للمشييركين والكافرين المبتديء الطلب، وهو الجهاد الذي ال ينتظر عدوان المعتدي

 .حتى ولو لم يقع منهم عدوان -بعد إعالمهم بالدعوة  -بقتالهم 

إّن اهلل تبارك وتعالى أمر المؤمنين في محكم كتابه في آيات محكمة لم تنسخ أمرًا صريحًا واضحًا بقتال جميع 

جرد رجوع المعتدين عن عدوانهم، وال مجرد حماية األرض أصناف الكفار، وجعل لهذا القتال غايًة ليست هي م

إنهاء الكفر والشييرك أو  -بإيجاز شييديد  -والذب عن العرض، وال حتى مجرد حماية الدعوة والدعاة، وإنما هي 

إنهاء سلطانهما، وإدخال الناس في اإلسالم أو في الطاعة لسلطان دولة اإلسالم؛ وهذا يعني أن األمَة اإلسالميَة 

روضل عليها الجهاُد ابتداًء، وأن عليها أن تطلب األمم الكافرة بالجهاد وأن تبتدئها بالقتال؛ ألن هذه الغايات مف

من شييأنها أال تتوقف على ردود أفعال، وأال تنتظر وقوع العدوان من المسييتهدفين بها، من هذه هي اآليات: 

 إصلَّا ا َتُكوَن ف)ِتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن هلِل َفإصن) اِنَتَهِوا َفَلا ُعِدَواَنقول اهلل تعالى من سييورة البقرة: ََوَقات)ُلوُهِم َحتاى َل

سورة األنفال: ََوَقات)ُلوُهِم َحتاى َلا َتُكوَن ف)ِتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلنُه ل)لَّه) َف ن) اِنَتَهِوا َفإصنَّ إصَعَلى الظَّال)م)يَن﴾ وقوله في 

يُر﴾ )األنفال اللََّه بصَما َيِعَمُل ص) يرل َوإصْن َتَولَِّوا َفاِعَلُموا َأنَّ اللََّه َمِوَلاُكِم نصِعَم اْلَمِوَلى َونصِعَم النا ص) ( فقد أمر 14-39وَن َب

اهلل عباده المؤمنين في هاتين اآليتين بقتال الكافرين إلى غاية هي: أال تكون فتنة، وأن يكون الدين هلل، 

يكون شييرك أو كفر، وهذا المعنى مروي عن السييلف مثل قتادة ومجاهد والسييّدي ومعنى أال تكون فتنة: أال 

  (208ص  2ج  2وغيرهم. تفسير الطبري )م 

صة هلل، ويدخل الناس  صا هلل وتكون العبادة خال ومعنى قوله تعالى: يكون الدين هلل أي يكون التوحيد خال

ضا،  سلف أي سحاق في )ال إله إال اهلل(، وهذا المعنى مروي عن ال ضحاك وقتادة وابن جريج ومحمد بن إ مثل ال

  (2/295وعبد الرحمن بن زيد بن أرقم وابن عباس وغيرهم. تفسير ابن كثير )

قال الطبري:  فإن انتهوا(  عالى: ) له ت له: »ومعنى قو عالى ذكره بقو لذين « فإن انتهوا»يعني ت فإن انتهى ا

وأقروا بما ألزمكم اهلل من فرائضييه، وتركوا ما هم عليه يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم، ودخلوا في ملتكم، 
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-من عبادة األوثان، فدعوا االعتداء عليهم وقتالهم وجهادهم، فإنه ال ينبغي أن ال يعتدي إال على الظالمين 

 (200ص  2ج  2تفسير الطبري )م « وهم المشركون باهلل، والذين تركوا عبادته وعبدوا غير خالقهم

أي: «: فإن انتهوا»هو ما فهمه غيره من المفسييرين، قال القرطبي: في معنى قوله تعالى:وما فهمه الطبري 

عن «: فإن انتهوا»( وقال اإلمام البغوي: 2/125تفسييير القرطبي )« عن الكفر: إما باإلسييالم أو بأداء الجزية 

 (7/271القتال والكفر تفسير البغوي )

ُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا ومن اآليات الدالة على ما تقرر بما سييلف من ا َأشييِ َلَخ اْل آليات قول اهلل تعالى: ََفإصَذا اِنسييَ

لصاَلاَة َوآَتُوا الزاَكاَة ا اْلُمِشرصك)يَن َحِيُث َوَجِدُتُموُهِم َوُخُذوُهِم َواِحُصُروُهِم َواْقُعُدوا َلُهِم ُكلَّ َمِرَصٍد َفإصْن َتاُبوا َوَأَقاُموا

َسبصيَلُهِم إص سياق اآلية يدل على أن الغاية التي ينتهي عندها القتال هي 8نَّ اللََّه َغُفورل َرح)يمل﴾ )التوبة َفَخلنوا  ( و

َسبصيَلُهِم﴾ معناه:  َلاَة َوآَتُوا الزاَكاَة َفَخلنوا  صا سالم، فقوله عز وجل: ََفإصْن َتاُبوا َوَأَقاُموا ال فإن تابوا »الدخول في اإل

شرك باإليمان وأقاموا  سبيلهم أي فدعوهم وال عن ال صديقًا لتوبتهم وإيمانهم فخلوا  صالة وآتوا الزكاة ت ال

 ، ومفهومه أنه إذا لم يتوبوا عن الشرك باإليمان فال ترفعوا عنهم السيف.«تتعرضوا لهم بشيء

 هذه هي الحقيقة التي ال يصح أن نجهلها أو نتجاهلها، فضاًل عن أن نستحي منها ونزفف عليها وكأّنها عورة،

ليس في ديننا عورة نجتهد في مواراتها والسييتر عليها، فديننا هو الحق، والتمسييك به نجاة، واإلعراض عنه 

 .(1)هلكة وضياع

 

                                  
 ."عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجيةاآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة (1)


