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 محاربة الفساد

 36-35المائدة 

 إنما جزاازالذياذيماربوازاا اربالا ذيسبوا فازاارا يمازا واذيقتبزا  اذيتلبزا  اا
 يقطا ذيذيها  ا تيها يا خالا  اذينبزا يازاارا الاايها جزا فازايإنما ايها فاا
 زآل رةاعلزباعظنها الازالذيا مربزا ياقللا وا ييا زاعتنيها  معتنبزا وازااغنباااحنه

 سبب النزول

نزلت في قوم من أىل الكتاب، كانوا أىل موادعة لرسول : فقال بعضيم. اختمف فيمن نزلت ىذه اآلية
اهلل صمى اهلل عميو وسمم، فنقضوا العيد وأفسدوا في األرض، فعرف اهلل نبيو صمى اهلل عميو وسمم 

 {إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون في األرض فسادا}: عن ابن عباس، قولو. الحكم فييم
كان قوم من أىل الكتاب بينيم وبين النبي صمى اهلل عميو وسمم عيد وميثاق، فنقضوا العيد : قال

ن شاء أن يقطع أيدييم وأرجميم من خالف  .وأفسدوا في األرض؛ فخير اهلل رسولو، إن شاء أن يقتل وا 

إنما جزاء الذين }: قال: نزلت في قوم من المشركينعن عكرمة والحسن البصري، قاال: وقال آخرون
نزلت ىذه اآلية في المشركين، فمن تاب منيم من { إن اهلل غفور رحيم}: إلى {...يحاربون اهلل ورسولو

قبل أن تقدروا عميو لم يكن عميو سبيل؛ وليست تحرز ىذه اآلية الرجل المسمم من الحد إن قتل أو 
أفسد في األرض أو حارب اهلل ورسولو ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عميو، لم يمنعو ذلك أن يقام فيو 

 .الحد الذي أصاب

: عن أنس. بل نزلت في قوم من عرينة وعكل ارتدوا عن اإلسالم، وحاربوا اهلل ورسولو: وقال آخرون
يا رسول اهلل إنا أىل ضرع ولم نكن : أن رىطا من عكل وعرينة أتوا النبي صمى اهلل عميو وسمم، فقالوا

نا استوخمنا المدينة فأمر ليم النبي صمى اهلل عميو وسمم بذود وراع، وأمرىم أن يخرجوا . أىل ريف وا 
فقتموا راعي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، واستاقوا الذود، وكفروا . فييا فيشربوا من ألبانيا وأبواليا

فأتي بيم النبي صمى اهلل عميو وسمم، فقطع أيدييم وأرجميم، وسمل أعينيم، وتركيم في . بعد إسالميم
 {إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو}: فذكر لنا أن ىذه اآلية نزلت فييم. الحرة حتى ماتوا

 التفسير من تفسير الطبري

 وىذا بيان من اهلل عز ذكره عن حكم الفساد في {إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو}: قولو تعالى
من أجل ذلك كتبنا عمى بني إسرائيل أنو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد }: األرض الذي ذكره في قولو
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ال : أعمم عباده ما الذي يستحق المفسد في األرض من العقوبة والنكال، فقال تبارك وتعالى {في األرض
جزاء لو في الدنيا إال القتل والصمب وقطع اليد والرجل من خالف أو النفي من األرض، خزيا ليم؛ وأما 

إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون }: فى اآلخرة إن لم يتب في الدنيا فعذاب عظيم عن السدي
أتوا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وبيم الماء : أنزلت في سودان عرينة، قال: قال {في األرض فسادا

فشربوا من ألبانيا وأبواليا، حتى إذا صحوا وبرؤوا، قتموا الرعاة واستاقوا " . األصفر، فشكوا ذلك وأبواليا 
اشربوا من ألبانيا : "إليو، فأمرىم فخرجوا إلى إبل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من الصدقة، فقال

أنزل اهلل ىذه اآلية عمى نبيو صمى اهلل عميو وسمم معرفة : وأولى األقوال في ذلك عندي أن يقال.اإلبل
حكمو عمى من حارب اهلل ورسولو وسعى في األرض فسادا، بعد الذي كان من فعل رسول اهلل صمى اهلل 
نما قمنا ذلك أولى األقوال بالصواب في ذلك، ألن القصص التي قصيا اهلل  عميو وسمم بالعرنيين ما فعموا 
جل وعز قبل ىذه اآلية وبعدىا من قصص بنى إسرائيل وأنبائيم، فأن يكون ذلك متوسطا منو يعرف 

كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول اهلل صمى اهلل : وقمنا. الحكم فييم وفي نظرائيم، أولى وأحق
ذ كان . عميو وسمم بالعرنيين ما فعل لتظاىر األخبار عن أصحاب رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بذلك وا 

من أجل ذلك كتبنا عمى بني إسرائيل أنو من قتل نفسا بغير نفس أو : ذلك أولى باآلية لما وصفنا، فتأويميا
سعى بفساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتيم 

لساعون في األرض بالفساد، : رسمنا بالبينات، ثم إن كثيرا منيم بعد ذلك في األرض لمسرفون، يقول
وقاتمو النفوس بغير نفس وغير سعي في األرض بالفساد حربا هلل ولرسولو، فمن فعل ذلك منيم يا محمد، 

وقد اختمف أىل ..فإنما جزاؤه أن يقتموا أو يصمبوا أو تقطع أيدييم وأرجميم من خالف أو ينفوا من األرض
ذلك حكم منسوخ، نسخو نييو : العمم في نسخ حكم النبي صمى اهلل عميو وسمم في العرنيين، فقال بعضيم

 {...إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون في األرض فسادا}: عن المثمة بيذه اآلية، أعني بقولو
بل : وقال بعضيم.أنزلت ىذه اآلية عتابا لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فيما فعل بالعرنيين: اآلية، وقالوا

إنما }: وقولو. فعل النبي صمى اهلل عميو وسمم بالعرنيين حكم ثابت في نظرائيم أبدا، لم ينسخ ولم يبدل
. اآلية، حكم من اهلل فيمن حارب وسعى في األرض فسادا بالحرابة {...جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو

والعرنيون ارتدوا وقتموا وسرقوا وحاربوا اهلل ورسولو، فحكميم غير حكم المحارب الساعي في األرض : قالوا
لم يسمل النبي صمى اهلل عميو وسمم أعين العرنيين، ولكنو : وقال آخرون.بالفساد من أىل اإلسالم والذمة

كان أراد أن يسمل، فأنزل اهلل جل وعز ىذه اآلية عمى نبيو صمى اهلل عميو وسمم يعرفو الحكم فييم ونياه 
 . عن سمل أعينيم

ىو المص : واختمف أىل العمم في المستحق اسم المحارب هلل ورسولو الذى يمزمو حكم ىذه، فقال بعضيم
إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو }: الذي يقطع الطريق عن قتادة، عن عطاء الخراساني في قولو

: وقال آخرون.ىذا ىو المص الذي يقطع الطريق، فيو محارب: اآلية، قاال {...ويسعون في األرض فسادا
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: قال الوليد. ،. ومن قال ذلك األوزاعي. ىو المص المجاىر بمصوصيتو، المكابر في المصر وغيره
ىو الرجل يخدع الرجل : وما قتل الغيمة؟ قال: قمت. وأخبرني مالك أن قتل الغيمة عنده بمنزلة المحاربة

والصبي، فيدخمو بيتا أو يخمو بو فيقتمو ويأخذ مالو، فاإلمام ولي قتل ىذا، وليس لولي الدم والجرح قود وال 
ىو قاطع الطريق؛ فأما المكابر في األمصار فميس : المحارب: وقال آخرون..وىو قول الشافعي.قصاص

إنما جزاء }: عن مجاىد في قولو. ومن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابو. بالمحارب الذي لو حكم المحاربين
ىالك الحرث : قال {الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون في األرض فسادا الزنا والسرقة، وقتل الناس، وا 

المحارب هلل ورسولو من حارب في سابمة : وأولى ىذه األقوال عندي بالصواب، قول من قال.،. والنسل
 .المسممين وذمتيم، والمغير عمييم في أمصارىم وقراىم حرابة

يعممون في أرض اهلل بالمعاصي :  فإنو يعني{ويسعون في األرض فسادا}: القول في تأويل قولو تعالى.
من إخافة سبل عباده المؤمنين بو، أو سبل ذمتيم وقطع طرقيم، وأخذ أمواليم ظمما وعدوانا، والتوثب عمى 

 .حرميم فجورا وفسوقا

أن يقتموا أو يصمبوا أو تقطع أيدييم وأرجميم من خالف أو ينفوا من }: القول في تأويل قولو تعالى.
ما لمذي حارب اهلل ورسولو وسعى في األرض فسادا من أىل ممة اإلسالم أو : يقول تعالى ذكره {األرض

ثم اختمف أىل التأويل في ىذه الخالل أتمزم المحارب .ذمتيم إال بعض ىذه الخالل التي ذكرىا جل ثناؤه
باستحقاقو اسم المحاربة، أم يمزمو ما لزمو من ذلك عمى قدر جرمو مختمفا باختالف أجرامو؟ فقال 

إنما }: يمزمو ما لزمو من ذلك عمى قدر جرمو، مختمفا باختالف أجرامو عن ابن عباس، قولو: بعضيم
إذا حارب فقتل، فعميو القتل إذا : قال{ أو ينفوا من األرض}: إلى قولو {...جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو

ذا حارب وأخذ المال وقتل، فعميو الصمب إن ظير عميو قبل توبتو. ظير عميو قبل توبتو ذا حارب . وا  وا 
ذا حارب وأخاف السبيل، . وأخذ ولم يقتل، فعميو قطع اليد والرجل من خالف إن ظير عميو قبل توبتو وا 

. اإلمام فيو بالخيار أن يفعل أي ىذه األشياء التي ذكرىا اهلل في كتابو: وقال آخرون..فإنما عميو النفي
: قال {أو ينفوا من األرض}: إلى قولو {...إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو}: عن الحسن في قولو

إن شاء قتل، أو قطع، أو نفى، لقول : يصنع اإلمام في ذلك ما شاء: قال عطاء. يأخذ اإلمام بأييما أحب
فذلك إلى اإلمام الحاكم  {أن يقتموا أو يصمبوا أو تقطع أيدييم وأرجميم من خالف أو ينفوا من األرض}: اهلل

من شير : اآلية، قال {...إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو}: ابن عباس، قولو. يصنع فيو ما شاء
السالح في فئة اإلسالم، وأخاف السبيل، ثم ظفر بو وقدر عميو، فإمام المسممين فيو بالخيار، إن شاء قتمو 

ن شاء قطع يده ورجمو ن شاء صمبو وا  تأويل -أي الطبري-وأولى التأويمين بالصواب في ذلك عندنا  ..وا 
من أوجب عمى المحارب من العقوبة عمى قدر استحقاقو وجعل الحكم عمى المحاربين مختمفا باختالف 

النفي من : أفعاليم، فأوجب عمى مخيف السبيل منيم إذا قدر عميو قبل التوبة وقبل أخذ مال أو قتل
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إن : فأما ما اعتل بو القائمون. الصمب؛: األرض؛ و إذا قدر عميو بعد أخذ المال وقتل النفس المحرم قتميا
أو "ال معنى لو، ألن : في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فنقول" أو "اإلمام فيو بالخيار من أن 

التعقيب، وذلك نظير قول : فأما في ىذا الموضع فإن معناىا…في كالم العرب قد تأتي بضروب من " 
إن جزاء المؤمنين عند اهلل يوم القيامة أن يدخميم الجنة، أو يرفع منازليم في عميين، أو يسكنيم : القائل

فمعموم أن قائل ذلك غير قاصد بقيمو إلى أن جزاء كل مؤمن آمن باهلل ورسولو، . مع األنبياء والصديقين
: فيو في مرتبة واحدة من ىذه المراتب ومنزلة واحدة من ىذه المنازل بإيمانو، بل المعقول عنو أن معناه

أن جزاء المؤمن لم يخمو عند اهلل من بعض ىذه المنازل، فالمقتصد منزلتو دون منزلة السابق بالخيرات، 
جنات عدن }: والسابق بالخيرات أعمى منو منزلة، والظالم لنفسو دونيما، وكل في الجنة كما قال جل ثناؤه

اآلية، إنما ىو { ...إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو}: فكذلك معنى العطوف بأو في قولو {يدخمونيا
إن الذي يحارب اهلل ورسولو، ويسعى في األرض فسادا، لن يخمو من أن يستحق الجزاء : فتأويمو. التعقيب

بإحدى ىذه الخالل األربع التي ذكرىا اهلل عز ذكره، ال أن اإلمام محكم فيو، ومخير في أمره كائنة ما 
كانت حالتو، عظمت جريرتو أو خفت؛ ألن ذلك لو كان كذلك لكان لإلمام قتل من شير السالح مخيفا 

ن لم يأخذ ماال وال قتل أحدا، وكان لو نفي من قتل وأخذ المال وأخاف السبيل وذلك . السبيل وصمبو، وا 
ال يحل دم : "قول إن قالو قائل خالف ما صحت بو اآلثار عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من قولو

وخالف " رجل قتل رجال فقتل، أو زنى بعد إحصان فرجم، أو ارتد عن دينو : امرئ مسمم إال بإحدى ثالث
فإنو يعني جل  {أو تقطع أيدييم وأرجميم من خالف}: وأما قولو".القطع في ربع دينار فصاعدا : "قولو
أنو تقطع أيدييم مخالفا في قطعيا قطع أرجميم، وذلك أن تقطع أيمن أيدييم وأشمل أرجميم، فذلك : ثناؤه

أو تقطع أيدييم : أو الباء، فقيل" عمى "في ىذا الموضع " من "ولو كان مكان . الخالف بينيما في القطع
 .من المعنى" من "وأرجميم خالف أو بخالف، ألديا عما أدت عنو 

ىو أن يطمب حتى : فقال بعضيم. واختمف أىل التأويل في معنى النفي الذي ذكر اهلل في ىذا الموضع
يطمبيم اإلمام : قال {أو ينفوا من األرض}: عن السدي، قولو. يقدر عميو، أو ييرب من دار اإلسالم

أو ينفوا }: عن ابن عباس. بالخيل والرجال حتى يأخذىم، فيقيم فييم الحكم، أو ينفوا من أرض المسممين
قمت لمالك : عن الوليد، قال.. أو ييربوا حتى يخرجوا من دار اإلسالم إلى دار الحرب: يقول {من األرض

وكذلك يطمب المحارب المقيم عمى إسالمو، يضطره بطمبو من بمد إلى بمد حق :. بن أنس والميث بن سعد
ال : يصير إلى ثغر من ثغور المسممين، أو أقصى جوار المسممين، فإن ىم طمبوه دخل دار الشرك؟ قاال

وقال ..أن يطمبوه حتى يعجزوا: قال {أو ينفوا من األرض}: ، عن الضحاك. يضطر مسمم إلى ذلك
، عن . أن اإلمام إذا قدر عميو نفاه من بمدتو إلى بمدة أخرى غيرىا: معنى النفي في ىذا الموضع: آخرون

من أخاف سبيل المسممين نفي من بمدة إلى غيره، لقول اهلل : قال {أو ينفوا من األرض}: سعيد بن جبير
الحبس، وىو : معنى النفي من األرض في ىذا الموضع: وقال آخرون...{أو ينفوا من األرض}: عز وجل
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معنى النفي من : وأولى األقوال في ذلك عندي بالصواب في قول من قال.قول أبى حنيفة وأصحابو
ىو نفيو من بمد إلى بمد غيره وحبسو في السجن في البمد الذي نفي إليو، حتى : األرض في ىذا الموضع

 . ظير توبتو من فسوقو ونزوعو عن معصيتو ربو

ىذا الجزاء الذي  {ذلك}:  يعني جل ثناؤه بقولو{ذلك ليم خزي في الدنيا}: القول فى تأويل قولو تعالى.
جازيت بو الذين حاربوا اهلل ورسولو وسعوا في األرض فسادا في الدنيا، من قتل، أو صمب، أو قطع يد 

يقول ىو ليم شر وعار وذلة، ونكال  {خزي في الدنيا}يعني ليؤالء المحاربين  {ليم}ورجل من خالف 
وليم في اآلخرة }: وقولو.أخزيت فالنا فخزي ىو خزيا: وعقوبة في عاجل الدنيا قبل اآلخرة، يقال منو

يقول عز ذكره ليؤالء الذين حاربوا اهلل ورسولو وسعوا في األرض فسادا فمم يتوبوا من فعميم  {عذاب عظيم
ذلك، حتى ىمكوا في اآلخرة مع الخزي الذي جازيتيم بو في الدنيا، والعقوبة التي عاقبتيم بيا فييا عذاب 

 . عذاب جينم: عظيم، يعني

اختمف أىل التأويل في تأويل ذلك،  {إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عمييم}: القول في تأويل قولو تعالى
معنى ذلك إال الذين تابوا من شركيم ومناصبتيم الحرب هلل ولرسولو، والسعي في األرض : فقال بعضيم

بالفساد باإلسالم، والدخول في إإليمان من قبل قدرة المؤمنين عمييم، فإنو ال سبيل لممؤمنين عمييم بشيء 
من العقوبات التي حمميا اهلل جزاء لمن حاربو ورسولو وسعى في األرض فسادا، من قتل، أو صمب، أو 

قطع يد ورجل من خالف، أو نفي من األرض، فال تباعة قبمو ألحد فيما كان أصاب في حال كفره وحربو 
فأما المسمم إذا حارب المسممين أو المعاىدين وأتى بعض ما : المؤمنين في مال وال دم وال حرمة قالوا

يجب عميو العقوبة، فمن تضع توبتو عنو عقوبة ذنبو، بل توبتو فيما بينو وبين اهلل، وعمى اإلمام إقامة 
نزلت { فاعمموا أن اهلل غفور رحيم}: إلى قولو {...األرض. الحد الذي أوجبو اهلل عميو وأخذه بحقوق الناس

ىذه اآلية في المشركين، فمن تاب منيم من قبل أن يقدر عميو لم يكن عميو سبيل، وليس تحرز ىذه اآلية 
الرجل المسمم من الحد إن قتل أو أفسد في األرض أو حارب اهلل ورسولو ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر 

إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عمييم فاعمموا أن }: عن مجاىد. عميو، ذلك يقام عميو الحد الذي أصاب
. ىذا ألىل الشرك إذا فعموا شيئا في شركيم، فإن اهلل غفور رحيم إذا تابوا وأسمموا: قال {اهلل غفور رحيم

ىذا ألىل الشرك إذا فعموا شيئا من ىذا في : قال {إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عمييم}: عن قتادة
بل ىذه اآلية معني بالحكم بيا المحاربون اهلل : وقال آخرون..شركيم ثم تابوا وأسمموا، فإن اهلل غفور رحيم

ورسولو الحراب من أىل اإلسالم، من قطع منيم الطريق وىو مقيم عمى إسالمو، ثم استأمن فأومن عمى 
ومن فعل ذلك منيم مرتدا عن اإلسالم ثم لحق بدار الحرب، ثم . جناياتو التي جناىا وىو لممسممين حرب

فإذا أمنو اإلمام عمى جناياتو التي سمفت لم يكن قبمو ألحد تبعة في دم وال مال : استأمن فأومن؛ قالوا
أن حارثة بن بدر خرج محاربا، فأخاف : عن عامر الشعبي. أصابو قبل توبتو وقبل أمان اإلمام إياه
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السبيل، وسفك الدم، وأخذ األموال، ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عميو، فقبل عمي بن أبي طالب عميو 
إال الذين }: عن السدي، قولو. السالم توبتو، وجعل لو أمانا ممشورا عمى ما كان أصاب من دم أو مال

وتوبتو من قبل أن يقدر عميو أن يكتب إلى اإلمام يستأمنو عمى ما قتل  {تابوا من قبل أن تقدروا عمييم
. فإن لم يومني عمى ذلك ازددت فسادا وقتال وأخذا لألموال أكثر مما فعمت ذلك قبل: وأفسد في األرض

فميس ألحد . فعمى اإلمام من الحق أن يؤمنو عمى ذلك، فإذا أمنو اإلمام جاء حتى يضع يده في يد اإلمام
من الناس أن يتبعو وال يأخذه بدم سفكو وال مال أخذه، وكل مال كان لو فيو لو، لكيال يقتل المؤمنين 

وتوبتو فيما بينو وبين اإلمام والناس، . فإذا رجع إلى اهلل جل وعز فيو وليو يأخذه بما صنع. أيضا ويفسده
: وقال آخرون..فإذا أخذه اإلمام وقد تاب فيما يزعم إلى اهلل جل ثناؤه قبل أن يؤمنو اإلمام فميقم عميو الحد

كل من جاء تائبا من الحراب قبل القدرة عميو، استأمن اإلمام فأمنو أو لم يستأمنو بعد أن : معنى ذلك
جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وىو عمى الكوفة في : عن عامر، قال. يجيء مستسمما تاركا لمحرب

يا أبا موسى ىذا مقام العائذ بك، أنا فالن ابن فالن المرادي، : إمرة عثمان بعد ما صمى المكتوبة، فقال
ني تبت من قبل أن يقدر عمي ىذا : فقام أبو موسى فقال. كنت حاربت اهلل ورسولو وسعيت في األرض، وا 

نو تاب قبل أن يقدر عميو، فمن  نو كان حارب اهلل ورسولو وسعى في األرض فسادا، وا  فالن ابن فالن، وا 
: وقال آخرون. فأقام الرجل ما شاء اهلل، ثم إنو خرج، فأدركو اهلل بذنوبو فقتمو. لقيو فال يعرض لو إال بخير

بل عنى باالستثناء في ذلك التائب من حربو اهلل ورسولو والسعي في األرض فسادا، بعد لحاقو في حربو 
بدار الكفر؛ فأما إذا كانت حرابتو وحربو وىو مقيم في دار اإلسالم وداخل في غمار األمة، فميست توبتو 

يقام : عن عروة قال. واضعة عنو شيئا من حدود اهلل وال من حقوق المسممين والمعاىدين، بل يؤخذ بذلك
ثم يفر فيمحق الكفار، ثم - الذي يصيب حدا : يعني- عميو حد ما فر منو، وال يجوز ألحد فيو أمان 

إن كانت حرابتو وحربو في دار اإلسالم، وىو في غير منعة من فئة يمجأ إلييا، : وقال آخرون.يجيء تائبا
ن كانت . ثم جاء تائبا قبل القدرة عميو، فإن توبتو ال تضع عنو شيئا من العقوبة وال من حقوق الناس وا 

حرابتو وحربو في دار اإلسالم أو ىو الحق بدار الكفر، غير أنو في كل ذلك كان يمجأ إلى فئة تمنعو من 
أراده من سمطان المسممين، ثم جاء تائبا قبل القدرة عميو، فإن توبتو تضع عنو كل ما كان من أحداثو في 
أيام حرابتو تمك، إال أن يكون أصاب حدا أو أمر الرفقة بما فيو عقوبة أو غرم لمسمم أو معاىد، وىو غير 

وقال آخرون . ممتجئ إلى فئة تمنعو، فإنو يؤخذ بما أصاب من ذلك وىو كذلك، وال يضع ذلك عنو توبتو
وممن قال ذلك . تضع توبتو عنو حد اهلل الذي وجب عميو بمحاربتو، وال يسقط عنو حقوق بني آدم

توبة المحارب الممتنع بنفسو أو : الشافعي، وأولى ىذه األقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال
بجماعة معو قبل القدرة عميو، تضع عنو تبعات الدنيا التي كانت لزمتو في أيام حربو وحرابتو من حدود 

اهلل، وغرم الزم وقود وقصاص، إال ما كان قائما في يده من أموال المسممين والمعاىدين بعينو، فيرد عمى 
أىمو؛ إلجماع الجميع عمى أن ذلك حكم الجماعة المتنعة المحاربة هلل ولرسولو الساعية في األرض فسادا 
عمى وجو الردة عن اإلسالم، فكذلك حكم كل ممتنع سعى في األرض فسادا، جماعة كانوا أو واحدا، فأما 
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المستخفي بسرقتو والمتمصص عمى وجو إغفال من سرقو، والشاىر السالح في خالء عمى بعض السابمة، 
وىو عند الطمب غير قادر عمى االمتناع، فإن حكم اهلل عميو تاب أو لم يتب ماض، وبحقوق من أخذ 

مالو أو أصاب وليو بدم أو ختل مأخوذ، وتوبتو فيما بينو وبين اهلل؛ قياسا عمى إجماع الجميع عمى أنو لو 
أصاب شيئا من ذلك وىو لممسممين سمم ثم صار ليم حربا، أن حربو إياىم لن يضع عنو حقا هلل عز ذكره 

وال آلدمي، فكذلك حكمو إذا أصاب ذلك في خالء أو باستخفاء وىو غير ممتنع من السمطان بنفسو إن 
دليل واضح  {إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عمييم}: وفي قولو. أراده، وال لو فئة يمجأ إلييا مانعة منو

لمن وفق لفيمو، أن الحكم الذي ذكره اهلل في المحاربين يجري في المسممين والمعاىدين دون المشركين 
وذلك أن ذلك لو كان حكما في أىل الحرب من المشركين دون المسممين . الذين قد نصبوا لممسممين حربا

ودون ذمتيم لوجب أو ال يسقط إسالميم عنيم إذا أسمموا أو تابوا بعد قدرتنا عمييم ما كان ليم قبل 
وفي إجماع المسممين أن إسالم . إسالميم وتوبتيم من القتل وما لممسممين في أىل الحرب من المشركين

المشرك الحربي يضع عنو بعد قدرة المسممين عميو ما كان واضعو عنو إسالمو قبل القدرة عميو، ما يدل 
حراب أىل اإلسالم : عنى بآية المحاربين في ىذا الموضع: عمى أن الصحيح من القول في ذلك من قال

: فإن معناه {فاعمموا أن اهلل غفور رحيم}: وأما قولو.أو الذمة دون من سواىم من مشركي أىل الحرب
فاعمموا أييا المؤمنون أن اهلل غير مؤاخذ من تاب من أىل الحرب هلل ولرسولو الساعين في األرض فسادا 
وغيرىم بذنوبو، ولكنو يعفو عنو فيسترىا عميو وال يفضحو بيا بالعقوبة في الدنيا واآلخرة، رحيم بو في عفوه 

 .عنو وتركو عقوبتو عمييا


