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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

المقدمة
ه الحممد إن ونعموذ ونسمتغفره، ونسمتعينه نحممده ،لل

اللممه يهممده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من بالله
إل إلمه ل أن وأشممهد لمه، همادي فل يضلل ومن له، مضل فل

.ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك ل وحده الله

وبعد:

أن بعممد كتبتهما الجهمماد أحكممام من شذرات بعض فهذه
الله سبيل في الجهاد آيات وأصبحت منسيا، نسيا يصبح كاد
عممن والكتابممة الممدعوة بأنهمما تممؤول النمماس من الكثيرين عند

حيمماة فممي مسممتغربة ظمماهرة القتممال وأصممبح السمملم،
لعممادة محاولتنمما يتقبممل أن وجل عز الله ونرجو المسلمين،

القأل على المسلمين أذهان في الطبيعي مكانه إلى الجهاد
للمسمملمين العملممي الواقأع كان وإن تفكيرهم، طريقة وفي
الشرعي الحكم وعن الفعلي، الجهاد عن شاسعا بعدا بعيدا

الواقأعي.

أحكممام بعممض نكتممب أن حاولنمما ؛العجالممة هممذه وفممي
منمما يتقبممل أن اللممه ونرجو ونفيد، نستفيد لعلنا وآدابه الجهاد

أن سممبحانه إليه ونضرع لوجهه، خالصة يجعلها وأن أعمالنا،
زمممرة فممي والحشممر الشهداء، وخاتمة السعداء حياة يرزقأنا

مجيب. قأريب سميع إنه وسلم عليه الله صلى المصطفى

الله إلى الفقير
تعالى
عبد الدكتور

عزام الله
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

واصطلحا لغة الجهاد
لغة:     الجهاد

الجهممد فالمصممدر جهممدا،... يجهممد.. جهممد. مممن مأخوذ
وقأيممل: الجهممد الطاقأممة، أو الوسممع وهممو الفتممح، أو بالضممم

المشقة. (بالفتح) هو والجهد والطاقأة، الوسع (بالضم) وهو
بممالله (وأقأسممموا ،الغايممة (بالفتممح) بمعنممى الجهد ويستعمل

قأسمهم. ونهاية غاية أيمانهم) أي جهد

يسممتطيعه ممما أقأصممى اللغة: بممذل في والجهاد فالجهد
.1مكروه لدفع أو محبوب لنيل طاقأة من النسان

واصطلحا:     شرعا     الجهاد

فيه. والعون القتال هو الجهاد أن الربعة الفقهاء اتفق
الربعة: الفقهاء تعريفات وإليك

:2الهمممام لبممن القممدير فتممح فممي الحنفيممة: جمماء) 1
لممم إن وقأتممالهم الحممق الممدين إلممى الكفممار (الجهمماد: دعمموة

ع بذل: (3البدائع في الكاساني وقأال يقبلوا)، ة الوس والطاقأ
وغيممر واللسممان بممالنفس وجممل عممز اللممه سممبيل في بالقتال

.)ذلك

لعلء عهممد ذي غير كافرا المسلم المالكية: قأتال) 2
.4له أرضه دخوله أو له حضوره أو الله كلمة

فممي أي: القتال الباجوري: (الجهاد لشافعية: قأال) ا3
قأتممال في الجهد بذل  (وشرعا:حجر ابن وقأال ،5الله) سبيل

.6الكفار)

المحيط والقاموس العرب لسان أنظر 1
2 )5/781(
3 )9/9924(
أقأممرب -علممى الصممغير والشرح )،2/2( الصعيدي العدوي، حاشية 4

2/267 المسالك-للدردير
)2/162القاسم-( -ابن الباجوري 5
)6/2( الفتح 6
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ار) الحنبلية: (قأتال) 4 ال ،7الكف اد: القت ذل (الجه وب
.8تعالى) الله كلمة لعلء منه الوسع

أطلقممت  إذا)الجهمماد( كلمممة إن القصصول:     وخلصصصة
تعنممي أطلقت الله) إذا سبيل (في وكلمة ،القتال تعني فإنها

الجهاد.

السميف: قأتمال : (وجهماد9مقدماته في رشد ابن يقول
اللممه ذات فممي نفسه أتعب من فكل الدين، على المشركين

أطلممق إذا الله سبيل في الجهاد أن إل سبيله، في جاهد فقد
حممتى بالسمميف الكفممار مجاهممدة علممى إل بممإطلقأه يقممع فل

وهممم يممد عممن الجزيممة يعطمموا أو السمملم، فممي يممدخلوا
صاغرون).

لفظ من : (والمتبادر10الباري فتح في حجر ابن ويقول
الجهاد). ؛الله سبيل

وأحكامه القتال آداب

)2/794( النهى أولي مطالب أنظر 7
1/302 الرادات ومنتهي ،166 ص الفقه عمدة أنظر 8
9 )1/963(

10 )6/92(
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

السمملمية، الدعوة لنشر السلم في القتال شرع لقد
نمور إلمى الدنيا ظلمة من ونقلهم الكفر، من البشرية وإنقاذ
والخرة. الدنيا

العقبممات لزالة الحنيف الدين هذا في القتال فإن ولذا
السمملمية، الدعوة أمام والجتماعية والقأتصادية السياسية

تحطيم (القتال): هو الجهاد وظيفة أن تقول أن تستطيع بل
العممالمين، ربوع في الدين هذا نشر دون تقف التي الحواجز

إراقأة ول سيف، لشهار حاجة فل الدين هذا الناس قأبل فإن
للصلح جاء الدين هذا لن وأموال، منشآت إتلفا ول دماء،

والدمار. للتلفا ل والعمار

المسمملمين علممى مفروضممة ضممرورة والقتممال والقتممل
كل فوق بنشرها مأمورون وهم التوحيد، راية يحملون لنهم
بقدرها. تقدر وسهل. والضروة رابية

النظمممة بقتممال إل الممدعوة تبليممغ نسممتطع لممم فممإذا
بيننمما يحولممون لنهممم قأاتلناهم القائمة والسلطات السياسية

السياسممية القمموة أمامنمما وقأممف فممإذا النمماس. تبليممغ وبيممن
لممواجهتهم اضممطررنا القبائممل وتجمعمات الموال وأصحاب
بيننمما الطريممق ويفتحمموا الدين لهذا يستسلموا حتى بالسلح

تكون ل حتى وقأاتلوهم{ ،بإنقاذها أمرنا التي الشعوب وبين
يعملممون بممما اللممه فإن انتهوا فإن لله كله الدين ويكون فتنة

ونعم المولى نعم مولكم الله أن فاعلموا تولوا وإنبصير
}.النصير

تعبممد الممتي الطغمممة وتحطيممم الفتنممة، لزالممة فالقتممال
الطغمة هذه استسلمت فإن الله، دون من لنفسهم الناس
لقتممل ضممرورة ول السمملح لشممهار حاجممة فل السلم وألقت
الناس.

- حممتى الناس إنقاذ على أول يحرص السلم فإن ولذا
ومممن الممدنيا فمي الجاهليمة نمار ممن ؛النمار - ممن الطواغيت

حينممما لعلممي وسمملم عليه الله صلى قأال ولذا الخرة، حجيم
خير واحد رجل بك يهتدي لئن الله خيبر: فو يوم الراية سلم

عليه. متفق النعم حمر من لك

الشممعوب لنقاذ ضرورة السلم في فالقتال هنا ومن
بممد فل البشممرية، لللهممة المستعبدة والقطعان المستضعفة

العبيد وإنقاذ العبودية مقام إلى البشرية اللهة هذ إنزال من
مممن تممزول أن الدميممة الربمماب هممذه أبممت فممإن وتحريرهم،

)4(والجهاد التوحيد منبر



في الجهاد ... آداب 
وأحكام

حجمهمما إلممي وإعادتهمما كبريائهمما تحطيممم مممن بممد فل عليائهمما
وعممدوانا ظلممما تخطتممه الممذي الحقيقي حدها وإلى الطبيعي

الشهداء. وأشلء البرياء وجماجم الدماء بحور على

ويخممط كممبرى، مبممادئ يعلممن السمملم فممإن هنمما ومممن
وأهمهمما: أن الجهمماد، في عامة قأواعد تعتبر واضحة خطوطا

طريقهمما فممي يقممف لم فمن السلمية، الدعوة لنشر القتال
 ولذا: قأتاله، يجوز فل

قأتممالهم، قأبممل الناس على الدعوة عرض من بد ل) 1
الدعوة. تبليغهم قأبل قأتالهم يجوز ول

ل حممتى وقأاتلوهم{ ،يقاتلون ل الذين قأتل يجوز ل) 2
أن أي: يجممب مشمماركة، (فاعل): صيغة وقأاتل }،فتنة تكون
الممذين قأتممال يجمموز ول مقاتل، المسلمون يقاتله الذي يكون
كالطفممال ،الفتنة منهم تخشى ول بأس ول شوكة لهم ليس

عممن والمنعزليممن والرهبممان، والممذميين والمقعممدين والنساء
الناس.

حممرق ول الشممجر قأطممع ول الموال إتلفا يجوز ل) 3
الدعوة. أمام الحواجز لزالة الضرورة بقدر إل ،البيوت

تشممويه (مثلممة) ول تمثيممل القتممال بعممد يجمموز ل) 4
للموتى.

ول قأتممال والعهممد والذمممة الستسمملم بعد يجوز ل) 5
مممن عاهممدتم الممذين إل{ ،وعهممدهم بممذمتهم وفمموا ممما غممدر

أحممدا عليكممم يظاهروا ولم شيئا ينقصوكم لم ثم المشركين
}.المتقين يحب الله إن مدتهم إلى عهدهم إليهم فأتموا

.11)القيامة يوم لواء غادر لكل(

...العامة المبادئ هذه تفصيل في نشرع والن

صحيح حديث 11
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

الدعوة عرض
ثلثا على قأتالهم قأبل الناس إنذار في العلماء اختلف

 مذاهب:

بلغتهممم سممواء إنذارهم يجب ؛  الول     أول: المذهب
.مالك المام ذهب هذا وإلى ،تبلغهم لم أو قأبل من الدعوة

ولكن تبلغهم لم أو بلغتهم سواء مطلقا يجب  لثانيا:
تستحب.

لم أو بلغته لمن النذار بوجوب مالك المام أول: دليل
قأاتمل مما(عنهمما:  اللمه رضمي عبماس ابمن حمديث هو تبلغه

.12)دعاهم إل قأط قأوما وسلم عليه الله صلى الله رسول

حممتى المشممركون يقاتل مالك: (ل الحطاب: قأال قأال
.13يدعوا)

أبممو قأممال الممرأي، هممذا مممع يوسممف أبمما المام أن ويبدو
عليممه الله صلى الله رسول يقاتل : (لم14الخراج في يوسف
ورسوله). الله إلى يدعوهم حتى بلغنا فيما قأط قأوما وسلم

عن بريدة بن سليمان : عن15بريدة بن سليمان حديث
أمممر إذا وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول كان(قأال:  أبيه

مممن معه وبمن الله بتقوى توصاه سرية أو جيش على أميرا
اللمه، سممبيل فمي الله باسم قأال: أغزوا ثم خيرا، المسلمين

تمثلمموا ول تغدروا ول تظلموا ول اغزوا بالله، كفر من قأاتلوا
فممادعهم المشممركين مممن عدوك لقيت وإذا وليدة، تقتلوا ول

وكف منهم، فاقأبل أجابوك فأيتهن خلل، أو خصال ثلثا إلى
وكممف منهممم فاقأبممل أجابوك فإن السلم، إلى عنهم: ادعهم

المهمماجرين، دار إلى دارهم من التحول إلى ادعهم ثم عنهم
ما وعليهم للمهاجرين، ما فلهم ذلك فعلوا إن أنهم وأخبرهم

أنهممم فخممبرهم عنهمما يتحولمموا أن أبمموا فإن المهاجرين، على
علممى تجممري الممذي عليهممم تجري المسلمين كعرب يكونون

بن سليمان وحديث الصحيح، رجال ورجاله والطبراني أحمد رواه 12
7/230 الوطاى - نيل بريدة

3/350 للحطاب الجليل مواهب 13
14 )702(.
)7/032( الوطار نيل 15

)6(والجهاد التوحيد منبر



في الجهاد ... آداب 
وأحكام

أن إل شمميء والغنيمممة الفيممء في لهم يكون ول المسلمين،
فممإن الجزيممة، فسمملهم أبمموا هم فإن المسلمين، مع تجاهدوا
بمالله فاسممتعن أبمموا وإن عنهممم، وكممف منهم، فاقأبل أجابوك
.16)وقأاتلهم عليهم

لممم إذا إنممذارهم يجممب   ؛  الجمهصصور     ثالثصصا: مصصذهب
بلغتهم. إذا يجب ول تبلغهم

:المحتمماج نهايممة[ فممي الرملممي : قأممالةالشممافعي قأممال
حممتى نقمماتله ل الممدعوة بلمموغه عممدم علمنمما : (ومممن]8/46
- اسممتجابة بعضممهم ادعممى - وإن حتممما السلم عليه يعرض

قأتله). فله بلغته من أما الديات، في مر كما وضمن أثم وإل

:]1/77: السممير شرح[ السرخسي الحنفية: قأال قأال
دعمماء دعمموهم المسمملمون شمماء فممإن الممدعوة بلغتهممم فإن(

قأمماتلوهم شمماؤوا وإن والنممذار، العممذار سممبيل على مستقل
تقممديم فممي يكون وربما منهم، يطلب بما لعلمهم دعوة بغير

.دعوة) بغير يقاتلوا أن بأس فل بالمسلمين ضرر الدعاء

الممذي الحممديث هو الثاني للمذهب يشهد دليل وأفضل
أسمأله نمافع إلممى كتبت(قأال:  عوفا ابن عن الصحيحين في
أول فممي ذلممك كممان إلي: إنما فكتب القتال، قأبل الدعاء عن

علممى وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أغار وقأد السلم،
الممماء، علممى تسممقي وأنعممامهم غممارون وهم المصطلق بني

بنممت جويرية بعدئذ وأصاب ذراريهم، وسبى مقاتلتهم، فقتل
ذلممك فممي وكممان عمممر بممن اللممه عبممد بممه حممدثني الحممارثا،

.17)الجيش

عباس ابن حديث بين التعارض هو الخلفا مدار إذن 
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قأاتممل ممما(عنهما:  الله رضي
د ،18)دعاهم إل قأط قأوما وسلم ذ فق ك أخ ديث مال ن بح اب
علممى مقممدم والقممول قأممول، لنممه عنهممما اللممه رضممى عباس
الفعل.

النممذار وجوب عدم يرون الذين-  الثاني الفريق وأخذ
فعلممه واعتبممار نممافع،  بحممديث- ل أم الممدعوة وصمملت سممواء
لحممديث ناسممخا المصطلق بني بغزوة وسلم عليه الله صلى

عباس. ابن

الترمذي وصححه وأحمد مسلم رواه 16
7/232 الوطار - نيل عليه متفق 17
الذكر السالف نافع وحديث أحمد رواه صحيح حديث 18
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

وفممي الحديثين، بين بالجمع أخذوا الجمهور: فقد وأما
أول فممي ذلممك كممان إنممما( الجمممع، إلممى يشممير ممما نافع كلم

فعنممدما الناس بلغت قأد الدعوة تكن لم عندما أي )؛السلم
القتال. قأبل للنذار حاجة تبق لم الناس الدعوة بلغت

علممى مقممدم الجمممع لن ؛أولممى الحممديثين بين والجمع
وحممديث عممام، عبمماس ابممن حممديث وكذلك والترجيح، النسخ

العام. على مقدم والخاص خاص، نافع

أحمممد قأممال رأيممه، أحمممد المام فهم الحديث هذا ومن
وانتشممرت، بلغممت قأممد الممدعوة : (إن]8/163: المغني في[

هممذه علممى والممترك الروم خلف قأوم يكون أن جاز إن ولكن
قأبممل قأتممالهم يجممز لممم الممدعوة بلمموغهم أي: عممدم الصممفة
يممدعو وسلم عليه الله صلى الله رسول كان كذلك الدعوة،

بلغممت فقممد دعممى، ي أحممدا اليمموم أعممرفا ول السمملم، إلى
أحد). كل الدعوة

النقليممة الدلممة تممدعمه الممذي الراجممح الجمهممور ورأي
والعقلية.

اللممه رسول بعث(عازب:  بن البراء عن البخاري روى
رافممع، أبممي إلممى النصممار مممن رهطمما وسمملم عليه الله صلى

والشاهد: أن ،)نائم وهو فقتله بيته عتيك بن الله عبد فدخل
- الحقيممق أبممي بن الله عبد-  رافع أبا قأتل عتيك بن الله عبد
إنذار. دون نائم وهو
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

والشيوخ والولدان النساء قتل
أو المقاتلممة، إل يقتممل ل السمملم أن قأبممل مممن بينمما قأد

لن بممرأي، أو بمال السلم وأعداء المشركين يمدون الذين
}،يقمماتلونكم... الممذين اللممه سممبيل فممي وقأمماتلوا{اليممة: 

.}لله... الدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقأاتلوهم{

فمممن الجممانبين، من المشاركة في والمقاتلة: مفاعلة
وإل ويقاتممل، يقتل فإنه القتال في ما بوسيلة اشترك أو قأتل
إل لضممعفهن النساء لقتل حاجة فل ولذا قأتله. إلى حاجة فل
إذا إل قأصممد، عممن الرهبممان ول الطفممال لقتممل ول قأاتلن، إذا

المشممركين نضممرب أن نسممتطع ولممم بالمشممركين، اختلطوا
نقصممد ول المشممركين نضممرب فهنمما منفرديممن، المقمماتلين

الضعفة.

لجيممال الحقمماد يممورثا والضممعفة بالذريممة التنكيممل إن
لتتنمماقأله والممدماء الممدموع بمممداد التاريممخ ويسممطره كممثيرة،

إن السمملم. يريممده ل الممذي وهممذا جيممل، بعممد جيل الجيممال
اللممه يحبممب أن ويريممد بممه، النمماس يحبممب أن يريممد السمملم
المموقأت نفممس في السلم ولكن الناس، إلى ودينه ورسوله

إرضمماء منهمماجه يغيممر ول النمماس، شممهوات علممى يربممت ل
السممموات لفسممدت أهممواءهم الحممق اتبممع ولممو{ ؛لهمموائهم
}.فيهن ومن والرض

القضصصية     هصصذه     فصصي     العلمصصاء     آراء     اختلفصصت     وقد
مذاهب:     على

بمأي والولممدان النسمماء قأتل يجوز  لالول:     المذهب
الكفممار تممترس لممو حممتى ،والوزاعي مالك مذهب وهو ،حال

حصممن فممي تحصممنوا ولو رميهم، يجوز ل ونسائهم بأطفالهم
وغيره. بالمنجنيق رميهم يجوز ل ذريتهم ومعهم

إذا إل بالقتممل الضممعفة يقصممد  لالثصصاني:     المصصذهب
بممدون مقاتلة نستطيع ل بحيث بالمقاتلين اختلطوا أو قأاتلوا

والحنفية. الشافعية رأي وهذا قأتلهم،

: (ول]14: السمملطانية الحكممام فممي[ الماوردي وقأال
مممالم غيرهمما فممي ول حممرب فممي والولدان النساء قأتل يجوز

قأتلهم). عن وسلم عليه الله صلى النبي لنهي يقاتلوا،
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

يمتنع ول(: ]01/13 :المبسوط في[ السرخسي قأال
يمنع ل وكذلك فيها، والولدان النساء بكون حصونهم تحريق
يقصدون ولكن فيها، المسلم السير بكون حصونهم تحريق

كممما رأي، ذا كممان إن الكممبير الشيخ قأتل ويجوز المشركين.
الشممعري عممامر أبمما وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أقأر

فممي - والحممديث المائة تجاوز وقأد الصمة بن دريد قأتل على
مممن المعتمموه ول المقعممد ول العمممى يقتل ول-  الصحيحين

- الجممانبين من والمقاتلة-  يقاتل من يقتل إنما لنه السارى
وحرقأهممم الحممرب أهممل مدينممة إلممى الممماء بإرسممال بأس ول

مممن ناس أو أطفال فيهم كان وإن بالمنجنيق، ورميهم بالنار
بأطفممممال تترسمممموا وإن رميهممممم المسمممملمين... ويحممممل

).المسلمين

فممي العلممة وسمملم عليه الله صلى الله رسول بين وقأد
مقممال فيممه كممان وإن داود، وأبممو أحمممد رواه الممذي الحممديث

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن صممفي بممن المرقأع بسبب
)،لتقاتممل هذه كانت ما(فقال:  مقتولة امرأة على مر وسلم

القتممال أهممل مممن كممان فمن والمقاتلة، القتل في العلة إذن
وقأوتل. قأتل

؛ظاهرا المتعارضة الحاديث حول الئمة خلفا ومدار
،عنهممما اللمه رضمي عمر ابن نص النص، بعموم أخذ ؛فمالك

صمملى النممبي مغممازي بعممض في مقتولة امرأة قأال: (وجدت
وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول فنهى ،وسلم عليه الله
.19والصبيان) النساء قأتل عن

ولممه عممام النممص هممذا بممأن لهم فيستدل ؛الشافعية أما
اللممه رسممول أن: (جثامممة بممن الصممعب حممديث من مخصص

المشممركين مممن الممدار أهل عن سئل وسلم عليه الله صلى
رواه منهممم قأال: هم ؟وذراريهم نسائهم من فيصاب يبيتون

نهى ثم(الزهري:  وقأال ،)داود أبو زاد النسائي، إل الجماعة
النسمماء قأتممل عممن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول

.)والولدان

قأتل عن بالنهي تمسك من به يستدل كان وإن هذا إن
ناسخا، الزهري قأول ويرى المر كان مهما والولدان النساء

رواه الممذي الحممديث والحنفيممة للشممافعية يشممهد أنممه إل
وسمملم عليممه الله صلى الله رسول (نصب مرسل: الترمذي
الطائف). أهل على المنجنيق

7/246الوطار - نيل النسائي إل الجماعة رواه 19
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

همموازن بيتنمما(الكمموع:  بممن سلمة رواه الذي والحديث
اللممه صلى الله رسول علينا أمره وكان الصديق بكر أبي مع

.20)وسلم عليه

وهمموازن الطائف وغزو الليل، في الغارة والبيات: هو
وسلم عليه الله صلى النبي حياة أواخر في كان

إذا المشممركين قأتممال مممن المسمملم الجيممش منممع أممما
القتممال وقأممف يعنممي فهممذا ؛حال أية على بأطفالهم اختلطوا
بمصممالح وإضممرار المسمممين علممى خطممر هممذا وفي ضدهم،

فيهمما القتممال أصممبح الممتي اليممام خاصممة المسمملم، المجتمممع
والممدبابات، والطممائرات المدفعيممة مممن المدى بعيدة قأذائف

وإيقافه. جميعها هذه استعمال منع يعني وهذا

حالممة المسمملمين قأتممل أباحوا باتفاق الفقهاء كان فإذا
كممان إذا الكفممار حممرب يممبيحون ل فكيممف بهم، الكفار تترس

نسممماء دمممماء حرممممة هممملم؟! ونسممماؤه أطفمممالهم معهمممم
؟المسلمين دماء من حرمة أشد وأطفالهم المشركين

ل المممرأة كممانت إن اليوم النساء قأتل من المنع إن ثم
تعتنممق ول الجيمموش، فممي تممدخل ول الحممرب، فممي تشممترك

سممبيلها... في وتموت دونها تقاتل وغيرها كالشيوعية مبادئ
- فممي تفممترق ل المممرأة وأصبحت الوضع، تغير فقد الن أما

الرجل. عن - كثيرا الناحية هذه

إن(: ]82/735: الفتاوى مجموع[ في تيمية ابن يقول
وخيممف بمسمملمين تترسمموا لو الكفار أن على متفقون المة
ونقصممد يرميهممم أن يجوز فإنه يقتلوا لم إذا المسلمين على

أولئممك رمممي جمماز المسمملمين علممى تخممف لممم ولممو الكفممار،
.)العلماء قأولي أحد في أيضا المسلمين

ل(:مم ]1/401: القممرآن أحكممام فممي[ العربممي ابن قأال
وسلم عليه الله صلى النبي لنهي يقاتلن، أن إل النساء تقتل
.)قأتلن ؛قأاتلن فإن يقاتلن، لم ما وهذا قأتلهن، عن

وبيممن والنسمماء الطفممال قأتممل بين الشافعية فرق وقأد
قأتممل قأصممد حرممموا فقممد والعمممي، والشمميوخ الرهبممان قأتممل

:]8/46[ الرملممي فقممال للضممرورة، إل والولممدان النسمماء
كتمماب لها يكن لم - ولو وامرأة ومجنون صبي قأتل وتحريم(

المنذري عليه وسكت داود وأبو أحمد رواه 20
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

أو الله يسبوا أو يقاتلوا لم ما رمق، به ومن مشكل - وخنثى
.وسلم) عليه الله لىص رسله أحد

:]8/46[ الرملممي والشيخ: فقممال للراهب بالنسبة أما
منهممم قأتممال ل ومممن وأعمى وشيخ وأجير راهب قأتل ويحل(

اقأتلممموا{تعمممالى:  قأممموله لعمممموم الظهمممر فمممي رأي ول
.)قأتلهم يحل ل والثاني ،...}المشركين

:  الراهب     قتل

ممع الخلطمة علممى وعمدمه القتمل فممدار الراهمب أما
؛لعبممادته معممتزل كممان وإن ،قأتممل ؛النمماس خالط فإن الناس،
يترك.

كان(عنهما:  الله رضي عباس ابن حديث في جاء وقأد
قأممال: جيوشممه بعممث إذا وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول
كفممر مممن اللممه سبيل في تقاتلون ،تعالى الله باسم اخرجوا

ول الولممدان تقتلمموا ول تمثلمموا ول تغلمموا ول تغممدروا ل ،بممالله
.21)الصوامع أصحاب

أبممو  قأممال]01/721[ للسرخسممي المبسمموط في جاء
ل(حنيفمة:  أبمي عمن الكمبير السمير وروايمة ومحممد يوسف
.)يقتلون

أصممحاب عممن حنيفممة أبمما يوسممف: (سممألت أبممو قأممال
أئمممة وقأممال: هممؤلء حسنا، قأتلهم فرأى ؟والرهبان الصوامع

).الكفر

النمماس مممع الخلطممة ؛حنفيممة أبممي روايممتي بين والجمع
يقتل. ل يختلط ل ومن يقتل اختلط فمن

والمرضصصى     المشصصركين     شصصيوخ     قتصصل
:  والزمنى     والعمي

رأيين: على المشركين قأتل في اختلف

- والنسمماء بالطفممال الشمميوخ ألحممق مممن فمنهممم) 1
داود أبممو رواه الممذي بالحممديث  واسممتدلوا- ومالممك كالحنفية

أحمد وثقة ضعيف وهو إسماعيل بن إبراهيم وفيه داود أبو رواه 21
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

) -صممغيرا طفل ول فانيمما شيخا تقتلوا ل: (مرفوعا أنس عن
- بذاك وليس الفزر بن خالد فيه والحديث

هممي قأتلهممم  عممدم- علممة  –منمماط أن الفقهاء قأال وقأد
للمشممركين نفممع لهم ليس إذ الطفال في الموجودة نفسها

المسلمين. على ضرر ول

ول امرأة تقتل : (ول]5/48: البحر في[ نجيم ابن قأال
أحممدهم يكون أن إل ومقعدا وأعمى، فان وشيخ مكلف، غير

الحرب). في رأي ذا

قأتلهم، أباح - من الصح على كالشافعية-  ومنهم) 2
قأتل الشعري عامر أبا بأن ؛الصحيحين في بحديث ويستدل

لهممم ويسممتدل... عممام المائة على نيف وقأد الصمة بن دريد
سمممرة: عممن وصممححه والترمممذي أحمممد عنممد بحديث كذلك

.22)شرخهم واستحيوا المشركين شيوخ اقأتلوا(

وسمملم عليممه اللممه صلى أمره حنبل بن أحمد علل وقأد
إلى القأرب فهو الصغير أما يسلم، يكاد ل هأن ؛الشيوخ بقتل

السلم.

ومكيممدة رأي لهممم غالبمما الشميوخ أن هممذا إلى ويضافا
ل أن عمموفا بن مالك نصح قأد الصمة بن فدريد الحرب، في

الهزيمة: بعد فقال فرفض، والنساء الذرية يأخذ

إل الرشد يستبينوا فلم    اللوى بمنعرج أمري أمرتهم
الغد ضحى

غير وأنني غوايتهم      أرى وقأد منهم كنت عصوني فلما
مهتد

غزية ترشد وإن غويت     غوت إن غزية من إل أنا وهل
 أرشد

تعممالى: قأمموله عممموم الفريممق هممؤلء بممه اسممتدل ومما
المشممركين فكلمممة }،وجدتموهم حيث المشركين فاقأتلوا{

فل الجمع، - على  الشمولية-  الستغرافية"ألم" لدخول عام
صحيح. نص يوجد ول ،نص من الشيوخ لتخصيص بد

الشيوخ قأتل ترك في حجة أعرفا المنذر: (ل ابن قأال
،}المشممركين فمماقأتلوا{تعالى:  قأوله عموم من بها يستثنى

.)كالشاب فيقتل حياته في نفع ل كافر ولنه

النسائي رواه 22
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

كان من أن أعلم: والله ،نرجحه والذي ،المر وخلصة
راهبمما أو كان - شيخا يقتل فإنه غيره أو للمشركين فائدة به
المعممتزل - والراهب - الخرفا الهرم الشيخ وأما-  مقعدا أو

نفممع لهممم ليممس الذين وهم آلمه، من يعاني الذي والمريض
للنصمموص تركهممم فالولى المسلمين، على ضرر ول للكفر،
يممدعمها القيمماس لن وظلممم ضممعف فيها كان وإن" ،الواردة
 .23"والضرر النفع عدم بجانب

لممه: (ول قأممائل سفيان أبي بن يزيد بكر أبو أوصى وقأد
.24هرما) كبيرا ول صبية ول امرأة تقتلن

(01/731[ للسرخسممي المبسمموط وفممي أبممو قأممال]: 
والشمميخ والصبيان النساء قأتل عن حنيفة أبا يوسف: سألت

ليطيقممون زمانممة بهممم والممذين القتممال يطيق ل الذي الكبير
.)وكرهه ذلك عن فنهى ؟القتال

فصصصي     الشصصصيوعيات     النسصصصاء     قتصصصل
:  أفغانستان

قأتلهممن فيجممب ؛أفغانستان في الشيوعيات النساء أما
يشممتركن، لممم أم الممرأي فممي أو الحممرب في اشتركن سواء

أو واحمممدة كمممانت وسمممواء اختلطمممن، أو انفمممردن وسمممواء
ويممؤذين السمملم ضممد يكافحن عقائد ذوات لنهن مجموعة،

.والمسلمين السلم

قأممال وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن ثبت وقأد
الرسممول يممؤذين وكممن المطلب، عبد لبني كانتا امرأتين عن

فيهممما فقممال بالكلم، والسلم وأهله وسلم عليه الله صلى
وجممدتموهم ولممو أقأتلمموهم(الرجممال:  مممن مجموعممة وفممي

.)الكعبة بأستار معلقين

7/248 الوطار أنظر 23
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

الحيوانات وقتل الشجار قطع
فيممه ممما كممل أن الربعممة الفقهمماء جمهممور اتفممق ؛أول

أو المعركممة أثنمماء بالكممافرين مضممرة أو للمسمملمين مصلحة
أو إنسممان قأتممل الفعل هذا كان سواء فعله، يجوز لها العداد
بالمعركة المقصود لن بناء، تدمير أو شجر، قأطع أو حيوان،

اللممه، ديممن وإعلء الممدعوة ونشممر الفتنممة إزالة وانتهاء ابتداء
فمن الدعوة أمام يقفون الذين البشر قأتل السلم أباح فإذا
أو بهممم إضممرار فيهمما كممان إن أموالهم إتلفا يجوز أولى باب

الدين. لهذا الخضوع على لهم إجبار

الفقهصصاء     إليصصه     ذهصصب     لما     شاهد     النصوص     وفي
الربعة:

أن عنهما الله رضي عمر ابن عن الصحيحين ففي) 1
وحرقأممه النضممير بنممي نخل قأطع وسلم عليه الله صلى النبي
حسان: يقول فيها.

بالبويرة حريقلؤي بني سراة على وهان(
)مستطير

أو لينمممة ممممن قأطعتمممم مممما{نزلمممت:  ذلمممك وفمممي
}.تركتموها...

الرئيس. وهو سري السراة: جمع
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

أراد ،وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي أجممداد لؤي: أحد
بنممي مممن حلفائهم في وقأع بما قأريش مشركي تعيير حسان

النضير.

.قأباء مسجد قأبالة البويرة: جهة

ا الكريممة النخلمة أو الثمر، لينة لينة: نخلة ن لمم م تك
دون والممبرني العجمموة يقتمماتون كممانوا لنهممم عجوة، أو برنيه

.النخل من الدقأل: وقأيل اللينة،

إلممى إيممماء بالذكر اللينة تخصيص في(السهيلي:  قأال
معممدا ليكممون ممما هممو العممدو شجر من قأطعه يجوز الذي أن

).للقأتيات

مممن قأطعتممم ممما{التفسممير:  فممي البخاري ترجم وكذا
. 25عجوة) أو برنية تكن لم ما ؛نخلة(فقال:  }،لينة

يبقممى أن بممد ل لنممه دقأيممق، لطيممف اسممتنباط وهممذا
يفعممل أن ل بممه، يقتممات - ممما كتابيمما أو - مشممركا للنسممان

القممرم أهممل مممن بالمسمملمين سممتالين فعل كما المسلمون
وتركهممم محاصمميلهم أحممرق الممذي وتركسممتان وقأفقاسمميا

أكلمموا آبمماءهم أن قأفقاسمميا أهالي حدثني لقد جوعا. يموتون
ينتظممر واحممد كل فكان قأبلهم، ماتوا الذين وأمهاتهم أبناءهم

روسمميا تفعممل كممما أو يموت، أن قأبل يأكله حتى الخر موت
بممادغيس، هممرات، واضممحة أمثلممة ويكفيك بأفغانستان، الن

ومجاعاتها. وقأندهار

بممن أسممامة حديث الربعة الفقهاء به استدل ومما) 2
عليممه الله صلى الله رسول بعثني(قأال:  عنه الله رضي زيد

ثممم صممباحا فقممال: ائتهمما ابنممى، لهمما يقممال قأريممة على وسلم
.26)حرق

فلسطين. في أبني: بلد

أن ذكممر أن بعد العربي ابن قأال   المالكية:     رأي  ) 1
:النضممير بنممي نخممل أحرق وسلم عليه الله صلى الله رسول
يخرجمموا حتى فيهم ووهنا لهم نكاية ذلك وحرق قأطع (ولكنه

)7/152( الوطار نيل 25
قأممال ،الخضممر بن صالح وفيه المنذري عليه وسكت داود أبو رواه 26

أحمد واعتبره لين البخاري: هو
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

شممرعا جائزة مصلحة باقأيه لصلح المال بعض فإتلفا عنها،
.27عقل) مقصودة

بأن بأس ول(: 28السرخسي قأال الحنفية:     رأي  ) 2
البنيمممان، ويخربمموا بالمممماء، ويغرقأوهممما حصمممونهم يحرقأممموا
وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول لن الشجار ويقطعوا

.)النضير بني نخل قأطع

بممأس : (ول]9/603: البممدائع فممي[ الكاسمماني وقأممال
زروعهممم، وإفسماد المثمممرة وغيمر المثمرة أشجارهم بقطع

وتخريبهمما بالممماء وإغراقأهمما بالنار، حصونهم بإحراق بأس ول
مممن ذلك كل عليهم... لن المنجنيق ونصب عليهم، وهدمها

ولن وغيظهممم، وكبتهممم العممدو قأهر من فيه لما القتال، باب
حممتى لنفسممهم حرمممة ول أربابهمما، لحرمممة الممموال حرمممة
).؟بأموالهم فكيف يقتلوا،

القاعممدة هممذه واسممتنباط الممدقأيق الفهممم هممذا وانظممر
أهممدرت فممإذا أربابهمما، لحرمممة الممموال حرمممة بأن العظيمة

أمواله. حرمة إهدار أولى باب فمن المال رب حرمة

بنائهم إتلفا : (يجوز29الرملي قأال الشافعية: رأي) 3
نخمل فمي ذلمك لتبماع بهم، والظفر القتال لحاجة وشجرهم

فسادا). زعموه بما الحشر أول فيه النازل النضير بني

: (ول]8/354[ المغنممي فممي جمماء الحنابلة:     أما  ) 4
ذلممك يفعلممون كممانوا أن إل زرعهم يحرق ول شجرهم، يقطع

لينتهوا. بهم ذلك فيفعل بلدنا في

أقأسام: ثلثة ينقسم والزرع الشجر أن ؛وجملته

مممن يقممرب كالذي إتلفه إلى الحاجة تدعو أحدهم: ما
المسلمين، من به يستترون أو قأتالهم، من ويمنع حصونهم،

أو قأتممل، مممن تمكممن أو طريممق، لتوسعة قأطعه إلى يحتاج أو
أو غيممره، أو منجنيممق سممتارة أو طممرق، إصمملح أو شق، سد

يجممور فهممذا لينتهوا، ذلك بهم فيفعل بنا ذلك يفعلون يكونون
نعلمه. خلفا بغير

العربي لبن القرآن أحكام 27
28 )01/13(
29 )8/076(
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ينتفعممون لكونهم بقطعه المسلمون يتضرر الثاني: ما
أكلون أو بمه، أويستظلون منهم، لعلو ببقائه أو ثممره، ممن ي
بهممم فعلناه فإذا عدونا، وبين بيننا بذلك تجر لم العادة تكون
بالمسلمين. الضرار من فيه لما يحرم فهذا بنا، فعلوه

فيممه ضممرر ل مممما القسمممين هممذين عممدا الثممالث: ممما
ففيممه بهممم والضممرار الكفممار غيممظ سوى نفع ول للمسلمين

روايتان.

روي وقأممد ووصمميته، بكر أبي لحديث ؛يجوز أحدهما: ل
فيه ولن ،وسلم عليه الله صلى النبي إلى مرفوعا ذلك نحو

الوزاعممي قأممال بهممذا الحيمموان، كعقممر يجز فلم محضا، إتلفا
ثور. وأبو والليث

والشممافعي مالممك قأممال بهممذا ؛الثانيممة: يجمموز والرواية
المنذر. وابن وإسحاق

العممدو فممي أنكممى كممان إذا سممنة إسحق: التحريق قأال
قأائمممة تركتموهمما أو لينممة مممن قأطعتم ما{تعالى:  الله لقول
.}الفاسقين وليخزي الله فبإذن أصولها على

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن"عمممر:  ابممن وروى
الله فأنزل البويرة، وهو وقأطع النضير بني نخل حرق وسلم

.30}"لينة من قأطعتم ما{تعالى: 

حسان: يقول ولها

بالبويرة حريق لؤي بني سراة على وهان
).مستطير

الشممجر قأطممع كراهيممة الفقهمماء مممن مجموعممة ويممرى
تقف ل بعموميات واستدلوا ثور، وأبي الوزاعي مثل المثمر

 منها: الجمهور، نصوص أمام

سممعى تممولى وإذا{البقممرة:  سممورة في تعالى  قأوله)أ
يحممب ل والله والنسل الحرثا ويهلك فيها ليفسد الرض في

.}الفساد

بن يحيى سفيان: عن أبي بن ليزيد بكر أبي  وصية)ب
مع يمشي فخرج الشام إلى جيوشا بعث بكر أبا أن: (سعيد

عليه متفق 30
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ل ؛خلل بعشممر موصمميك سفيان.... فقال: إني أبي بن يزيد
مثمممرا شممجرا تقطع ول هرما، كبيرا ول صبيا ول امرأة تقتل

ول لمممأكله إل بعيممرا ول شمماة تعقممرن ول عممامرا تخممرب ول
. 31)تخبن ول تغلل ول تحرقأه ول نخل تعقرن

يتخذ الحديث: (ول وفي حضنك، في تحمله الخبنة: ما
.م أ.ه32خبنة)

ولممو بكممر، أبمما يدرك لم يحيى أن إذ مرسل، الثر وهذا
صمملى الله رسول فعل أمام يقف ل فإنه صحيحا متصل كان
فممي مممر كممما النضممير بنممي نخممل أحرق بأنه وسلم عليه الله

الحممديث مممع الصممحابي كلم تعممارض إذا لنممه الصممحيحين،
المرفوع. الحديث يقدم المرفوع

الرض، في الفساد عن تتكلم فهي الكريمة الية وأما
للشممجر المسمملم الجيممش قأطممع أن الدعمماء يسممتطيع ومممن

الجيممش قأتممل نسمممي ممماذا فإذن ؟الرض في إفساد المثمر
؟!الحاجة عند والشيوخ والنساء للطفال السلمي

وخيممار البشممر صممفوة لنفمموس إتلفا ذاتممه الجهمماد إن
لنممه الممدين، على للحفاظ والمسلمين المؤمنين من الناس

الممدين فحفممظ النفممس، وحفممظ الممدين حفممظ تعممارض إذا
تعزيممر نفسممه فالجهمماد ولممذا ،المرتممد يقتممل أولممى... ولممذا

؟الدين نشر أجل من نفسه قأتل الغلم أن ترى أل بالنفس،

: (إن]82/054: الفتاوى مجموع في[ تيمية ابن يقول
ولهممذا الدين، ظهور مصلحة أجل من نفسه بقتل أمر الغلم

وإن الكفار صف في المسلم ينغمس أن الربعة الئمة جوز
مصمملحة ذلممك فممي كممان إذا يقتلممونه أنهممم ظنممه علممى غلممب

للمسلمين).

بممن محمممد : قأال]1/2621[ الجصاص أحكام في جاء
رجل ألف على حمل رجل أن الكبير: (لو السير في الحسن

وإن نكاية، أو نجاة في يطمع كان إذا بأسا بذلك أر لم وحده
فل العممدو يرهممب مما ولكنه نكاية ول نجاة في يطمع ل كان
للمسلمين). منفعة وفيه النكاية أفضل هذا لن بذلك، بأس

منفعممة نفسممه تلممف فممي كان إذا الجصاص: (فأما قأال
أصممحاب بممه اللممه مممدح شريف مقام فهذا الدين على عائدة

7/249 الوطار - نيل الموطأ في مالك رواه 31
المختار 32
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

مممن اشممترى اللممه إن{فقممال:  وسمملم عليه الله صلى النبي
.})الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين

}فيها.. ليفسد الرض في سعى تولى وإذا{ ؛الية أما
رسممول إلممى جمماء عنممدما شممريق بن الخنس في نزلت فقد
خممرج عنممدما ثممم إسمملمه وأعلممن وسلم عليه الله صلى الله

مممع اليممة هممذه فاسممتعمال المواشممي، وعقممر الزروع أحرق
أدنممى له - ليس الشجار لقطع اضطر - إذا المسلم الجيش
بالموضوع. مناسبة

نفممع مممن الجهمماد مصلحة في كان ما فنقول: كل نعود
مصمملحة لن يفعممل فهممذا للكممافرين إضممرار أو للمسمملمين

شيء. كل على مقدمة الجهاد

فممي العسكري القائد رأي إلى يرجع المصلحة وتقدير
أممموالهم، وإتلفا الكفممار، قأتل في كان فإن المعركة، أرض

من بد ل بل فعله، من بأس ل فهذا مصلحة أشجارهم وقأطع
همذه كمانت إن يقمدر عمادة والقائمد اللمه، كلممة لعلء فعله

يكون بأن المسلمين أيدي إلى ستؤول المعركة بعد الموال
يضيع لنه يتلفها أن للقائد يمكن فل فيئا إليهم ترجع أو غنائم

وهممو فائممدة، بل للممموال إتلفا وفيممه المجاهممدين، مصممالح
الحرب. في أو السلم في سواء محرم

أو بالمسمملمين سمميظفر العممدو أن يظممن كممان إذا أممما
والسمملح الممموال يتلممف قأممد العسممكري القائممد فممإن يغلبهم

إلممى معممه حملممه يسممتطيع ل مممما يممديه بيممن الممتي والذخائر
المسلمين. قأواعد

:  الحيوانات     حكم

المؤذيممة الحيوانممات أن علممى نصمموا الفقهمماء بعض إن
غيممر والحممرب... أممما السمملم فممي تقتممل كممالكلب والنجسة
مطلقا. إتلفه يندب بل ، فيجوز- عقور  ككلب- المحترم

فممي منممه يسممتفاد مممما المأكولممة غيممر الحيوانممات أممما
نأخذها، أن استطعنا فإن والخيول، والحمير كالبغال الحرب

الكفممار قأمموى تمموهين مممن فقتلهمما نستطع لم وإن نقتلها، فل
فممإن المأكولممة، الحيوانممات أممما فنقتلها، لشوكتهم وتخضيدا
يجمموز ول وأفضممل، أولممى فهممو ونأكلهمما نممذبحها أن استطعنا

المأكولة. كغير فحكمها وإل قأتلها،
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

إتلفا : (ويحمممرم]8/76[ الشمممافعية: الرملمممي قأمممال
روحه، لحرمة حفظا أكله ويجوز ذبح، بغير المحترم الحيوان

الكه على امتنع ذلك ومن بخلفا وسمقي مؤونمة بل تركمه م
الظفر أو لدفعهم إتلفه لنا فيجوز ؛عليه والمقاتلين الشجر،

غنمنمماه أو أولممى، ذراريهممم.. بممل فممي مر ما على قأياسا بهم
لهممذا دفعمما أيضمما إتلفممه فيجمموز وضرره إليهم رجوعه وخفنا

إتلفممه.. بممل يجمموز فل فقممط رجوعه خفنا إذا أما المفسدة،
للكل). يذبح

ذبحا إل مأكول حيوان أي عقر حرم فقد ؛حزم ابن أما
شميء عقمر يحمل : (ول]7/964 :المحلى في[ فقال للكل،

ول دجمماج ول خيممل ول غنممم ول بقممر ول إبل ل حيواناتهم من
حالممة فممي والخيممل الخنممازير حاشمما ،فقط للكل إل ذلك غير

فقط). المقاتلة

 والطائرات المدفعية استعمال
للقصف والصواريخ الهاونو

أمممام العقبممات لزالة السلم في القتال أن أشرنا قأد
وصممول دون تحول التي السياسية النظمة ولتحطيم دعوته

أو قأتل دون نوصلها أن استطعنا فإذا الشعوب، إلى السلم
يممديه علممى اللممه يهممدي أن المسمملم يتمنمماه الممذي فهذا قأتال

فممدفع نسممتطع لم  فإن- النعم حمر من له خير وهو-  واحدا
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ول الضممعفة لرواح إزهمماق بل الممكنة الطرق بكل الحواجز
لموال. إتلفا

فممي المتألهممة الطواغيت إلى الوصول نستطع لم فإن
فل المنشمآت، وتدمير الشجار وقأطع الذرية بقتل إل الرض
مقصممودا تكممن ولممم اضطرارا إليها اضطررنا هذه لن بأس،

هدفا. ول لنا

رسممول أن: (جثامممة بممن الصممعب حممديث معنا مر وقأد
مممن الممدار أهممل عممن سممئل وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه

وذراريهممم? فقممال: نسممائهم مممن فيصاب يبيتون المشركين
.33)منهم هم

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول نهى الزهري: (ثم قأال
.والصبيان) النساء قأتل عن وسلم

يكممن لممم إذا والولد النسمماء قأتممل يعتممبر الزهممري فإن
عليممه للرد تعرضنا وقأد منسوخ، لنه وكذلك يحرم، مقصودا
اللممه الرسممول أن الترمممذي أخرجممه الذي المرسل بالحديث

أهممل علممى المنجنيممق : (نصممبوسمملم عليممه اللممه لىصمم
.34ثقات ورجاله ،الطائف)

همموازن  (بيتنمما:الكمموع بممن سلمة عن الخر وبالحديث
اللممه لىص الله رسول علينا أمره وكان الصديق بكر أبي مع

.35)وسلم عليه

لىصمم الرسممول أيام آواخر في وهوازن الطائف وغزو
.وسلم عليه الله

فممي العلممم أهممل مممن قأمموم رخممص قأد(الترمذي:  قأال
).بعضهم وكرهه يبيتوا، وأن بالليل، الغارة

.ا)ليل العدو يبيت أن بأس ل(وإسحاق:  أحمد قأال

المنجنيممق: (فممي نصممب حممديث عنممد الصممنعاني قأممال
تحصممنوا إذا الكفممار قأتممل يجمموز أنممه علممى دليممل الحممديث

.36المدافع من غيره عليه ويقاس ،بالمنجنيق)

داود أبو ورواه النسائي إل الجماعة رواه 33
)4/2531( السلم سبل أنظر 34
المنذري عليه وسكت داود أبو رواه 35
).731( حسن لصديق الغزو في جاء فيما 36
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

الطرق وقطاع البغاة
بعممض لهجمممات تتعممرض المجاهممدين قأوافممل من كثير

هممؤلء بسمملحهم، الطريممق يخيفممون الذين والذعار الشطار
الحكممم فممما ويصممومون، يصمملون وقأد بالشهادتين يتشهدون
؟الناس لهؤلء الشرعي

بد     ل     الشرعي     الحكم     بيان     في     نشرع     أن     وقبل
المصطلحات:     إيضاح     من
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

الحممق، المممام طاعممة عممن الخممارجون فالبغمماة: هممم
أصنافا: أربعة على والخارجون

- بظنهممم، شممرعي - مسممتند تأويممل بل الخارجون) 1
- وشمموكة - قأمموة منعممة لهممم ليممس أو منعممة لهممم كان سواء

وهمم الطريمق ويخيفمون ويقتلممونهم النمماس، أموال يأخذون
طريممق قأمموم وقأطممع المممام غمماب فممإذا الطممرق. قأطمماع

ويطبممق الشممرعي، بالمصممطلح طرق قأطاع فهم المسلمين
الطريق. قأطاع حكم عليهم

بظنهممم - ولكنه شرعي - مستند تأويل لهم صنف) 2
طرق. قأطاع كذلك فهؤلء ،منعة لهم وليس الخاطئ

أن ويرون ،ومنعة بتأويل المام على خرجوا صنف) 3
المسمملمين دممماء ويسممتحلون قأتمماله، مممن بممد ل كافر المام

الخوارج. هم وهؤلء نساءهم، ويسبون وأموالهم،

بعممض وقأممال الفقهمماء، جمهور عند كفارا ليسوا وهؤلء
ل(المنذر:  ابن قأال ولكن مرتدون. كفار أنهم ؛الحديث أهل
 .)تكفيرهم على الحديث أهل وافق ا أحد أعلم

كفار? فقممال: أهم عنهم طالب أبي بن علي سئل وقأد
إن(هممم? فقممال:  قأممالوا: أمنممافقون )،فممروا الكفممر من هم(

إخواننمما هممم(قأممال:  ثممم ،)قأليل إل اللممه يذكرون ل المنافقين
 .)علينا بغوا

أن اللممه مسمماجد نمنعكممم للخمموارج: (لممن علممي وقأال
أيممديكم دامممت ما الفيء نمنعكم ولن الله، اسم فيها تذكروا

تقاتلون). حتى نقاتلكم ولن أيدينا، مع

مممن إليهممم يرسممل البغمماة، حكممم ؛الخمموارج وحكممم
يقمماتلوا حممتى بالقتممال يبممدأون ول شبهتهم، ويزيل يناقأشهم،

إليهمما ينحممازون فئممة لهممم كانت فإن يقاتلون، ثم المسلمين،
تكممن لممم - وإن - همماربهم موليهم ويتبع جريحهم، على يجهز
رأي وهممذا ،موليهم يتبع ولم جريحهم على يجهز لم فئة لهم

يجهممز ل(فقالوا:  والمالكية والحنبلية الشافعية أما الحنفية.
.37)الحالين في هاربهم يتبع ول جريحهم، على

)5/733( القدير ) وفتح2/132( الفصاح 37
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

أنممه عنممه اللممه رضي علي عن شيبه أبي ابن روى وقأد
جريممح علممى تجهممزوا ول مممدبرا تتبعمموا الجمممل: (ل يوم قأال
آمن). فهو سلحه ألقى ومن

يضمممنوها فل ؛العممدل أهممل أممموال مممن أتلفوه ما وأما
الشمافعي وقأممال أحمممد. عممن وروايممة والحنفية المالكية عند
.)يضمنون(أحمد:  عن ورواية القديم في

أمممر طلحممة هممزم لممما عليمما أن شمميبه أبممي ابممن وروى
بعممد يعنممي-  مممدبر ول مقبممل يقتممل ل فنممادى: (أن منمماديه
وروى .)مممال ول فممرج يسممتحل ول بمماب، يفتح  ول- الهزيمة

يأخمذ ل عنمه اللمه رضي علي وكان: (وزاد نحوه الرزاق عبد
.38فليأخذه) شيئا اعترفا ويقول: من المقتول مال

وإن قأتلممه الله شاء إن ،للمام راجع فهو أسيرهم وأما
شوكتهم. لكسر خير، أيهما ،حبسه شاء

إمممام علممى خرجمموا مسلمون الرابع: قأوم الصنف) 4
دممماء مممن الخمموارج اسممتباحه ممما يسممتبيحوا ولممم العممدل

البغاة. هم وهؤلء والذراري المسلمين

:  المحاربين     أو     الطريق     قطاع     حكم

إرهماب أو لقتمل أو مال لخذ البروز الطريق: هو قأطع
 - الغوثا عن البعد مع - القوة الشوكة على اعتمادا مكابرة

شمموكة لممه مكلممف ذمممي أو الطريممق: مسمملم وقأمماطع
.39مجاهرا المال أو البضع أو للنفس تعرض

أو العمممران عممن للبعممد إممما ؛الغمموثا عممن والبعيممد
والسطان. العمران أهل ضعف من أو السلطان

وداخلممه المصممر خممارج السممبيل وقأطع السلح فإشهار
يوسممف - أبي والصاحبين والشافعي مالك رأي وهذا سواء،

الحنبلية: وبعض حنيفة أبو وقأال الحنابلة. - وجمهور ومحمد
- البلممد  - أي40)المصممر خممارج إل الطريممق قأطممع يكممون (ل

القريممة مممن أميال ثلثة على كانوا إذا أنهم ؛مالك عن وروي

)5/733( الهمام لبن القدير فتح 38
)5/3( للرملي المحتاج نهاية 39
5/177 القدير  وفتح7/336 الوطار نيل 40
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

يلحممق أن يمكممن إذ ،فل ذلممك من أقأل كانوا وإن فمحاربون،
الغوثا. عليه بالمعتدى

أعلممم، واللممه أرجح والصاحبين ومالك الشافعية ورأي
،خارجه أو المصر في كانت سواء ،الخافة هي ؛الخافة لن
إل المصممر فممي يخيف ل لنه وأنكى، أشد المصر في هي بل
ضممررا أعظممم المصممر فممي أشد. والخافممة شوكته كانت إذا

تفصل. لم الية ولن خوفا، وأكثر

الطريق:     قطع     شروط

أو القرى في سواء الغوثا عن بعيدا ذلك يكون أن) 1
.41الفقهاء جمهور رأي وهذا ،خارجها

عصممي معهممم كممان فممإن سمملح، معهممم يكممون أن) 2
الحنبليممة مممن الفقهاء جمهور عند طريق قأاطع فهو وحجارة

 والشافعية.

والخشممب الحجارة استعمال يعتبر(يوسف:  أبو وقأال
ن بمد فل النهمار فمي أما ،طريق قأطع الليل في .)السملح م

،42)بالسمملح إل للطريممق قأاطعمما يعتممبر ل(حنيفممة:  أبو وقأال
يوسف. أبي قأول على المذهب في والفتوى

إذا أممما قأهرا، المال ويأخذون مجاهرين يكونوا أن) 3
- قأطممع حرابممة وليسممت سممرقأة فهممي خفيممة أو سممرا أخذوه

- الطريق

الطريق:     قطاع     حكم

ا{اليمة:  فيمه الصمل اربون المذين جمزاء إنم اللمه يح
أو يصمملبوا أو يقتلمموا أن فسادا الرض في ويسعون ورسوله

ذلممك الرض مممن ينفمموا أو خلفا مممن وأرجلهم أيديهم تقطع
الذين إل عظيم، عذاب الخرة في ولهم الدنيا في خزي لهم
}.رحيم غفور الله أن فاعلموا عليهم تقدرا أن قأبل من تابوا

ابممن قأممول علممى الطممرق قأطمماع فممي نزلت الية وهذه
وأبممو والشممافعي مالممك يقمول وبمه عنهما، الله رضي عباس

والحنفية. ثور
 بدايممة7/737 الوطمار نيممل ،10/737 الكممبير الشرح مع المغني 41

2/340 المجتهد
)5/581( القدير فتح 42
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

لن ورسمموله، للممه محاربمما الطريممق قأمماطع وسمممي
محممارب أمنممه يزيممل فالذي تعالى، الله على يعتمد المسافر

؛لرسموله محماربته وأما المن. تحصيل في عليه اعتمد لمن
الله صلى الله الرسول أن باعتبار أمره عصيان باعتبار فإما

والخلفمماء المسمملمين لطريممق الحممافظ هممو وسمملم عليممه
اللممه حممارب فقممد الطريممق أخافا فمن نوابه، بعده والملوك
ورسوله.

:  العقوبات     تطبق     كيف

التخييممر? - أي على العقوبات هذه هل العلماء اختلف
يرتكبهمما الممتي الجرائممم حسممب مرتبممة - أم للمممام راجعممة

رأيين: على ؟المحارب

والحنبليممة والشافعية الحنفية وهم-  الجمهور قأال) 1
الجنايات. حسب : العقوبات-

.بالخيار مالك: المام قأال) 2

- والحنفيممة والحنبليممة - الشممافعية الجمهممور واعتمممد
أخرجممه الممذي عنهممما اللممه رضممي عبمماس ابممن قأممول علممى

فممي عنهما الله رضي عباس ابن عن ؛مسنده في الشافعي
وإذا وصمملبوا، قأتلمموا المال وأخذوا قأتلوا  (إذا:الطريق قأطاع
المممال أخممذوا وإذا يصلبوا، ولم قأتلوا المال يأخذوا ولم قأتلوا
أخممافوا وإذا خلفا، مممن وأرجلهممم أيديهم قأطعت يقتلوا ولم

.43الرض) من نفوا مال، يأخذوا ولم السبيل

عممرفا لن للتخييممر، وليممس للتنويممع اليممة فممي }؛أو{
ككفممارة بممالخف البممداءة التخييممر أريممد فيما الكريم القرآن
الظهممار ككفممارة بممالغلظ بديء الترتيب به أريد وما اليمين،
.44والقتل

وأخممذ منهممم قأتممل : (فمممن]01/403[ المغني في جاء
يشممتهر حممتى - وصمملب المممال صاحب عفا - وإن قأتل المال
ولممم قأتممل المال يأخذ ولمن منهم قأتل ومن أهله، إلى ودفع

ورجلممه اليمني يده قأطعت يقتل ولم المال أخذ وإن يصلب،
وخلي). حسمتا ثم واحد مقام في اليسرى

 والسياسممة7/332 الوطممار نيممل مسممنده فممي الشممافعي رواه 43
78 تيمية لبن الشرعية

8/5 المحتاج  ونهاية10/306 المغني 44
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ومجلممز قأتممادة قأممال وبممه عباس ابن عن هذا نحو روينا
وإسحق. والشافعي والليث وحماد

:المجتهممد بدايممة فممي[ القرطممبي رشممد ابممن وقأممال
للمام وليس قأتله من بد فل قأتل مالك: إذا قأال]: (2/143

أو قأتلممه فممي التخييممر وإنممما نفيممه، فممي ول قأطعممه في تخيير
أو قأتله في مخير فالمام فقط السبيل أخافا إذا وأما صلبه،
نفيه. أو قأطعه أو صلبه

إلممى ذلممك فممي راجممع المممر عنممده: أن التخيير ومعنى
والتمدبير الممرأي لمه مممن المحممارب كان فإن المام، اجتهاد
وإن ضممرره، يرفممع ل القطع لن صلبه أو قأتله الجتهاد فوجه

خلفا، مممن قأطعممه بممأس و قأمموة ذو هممو وإنما له رأي ل كان
ذلك بأيسر أخذ الصفتين هاتين من شيء فيه ليس كان وإن
.والنفي) الضرب وهو فيه

والحسن ومجاهد المسيب بن وسعيد عطاء قأول وهو
.45وداود ثور، وأبو والنخعي والضحاك

الطريق - قأطع للحرابة حد الية في  القتلملحظة:
- القبائممل أو العممراب أو الحراميممة مممن مجموعممة قأبممل من

عنه العفو يجوز ول تنفيذه، المام على يجب أنه ؛حد ومعنى
ابممن ذكممره كممما إجماع وهذا المقتول، أولياء عفى ولو بحال

.46المنذر

الصلب:

ويقتممل، يصمملب فممإنه المممال وأخممذ محممارب قأتممل إذا
بعده. أو القتل قأبل أهو الصلب وقأت في العلماء واختلف

جمماء ،القتممل بعد والحنبلية: الصلب الشافعية قأال) 1
وأخممذ القممود يوجب قأتل قأتل : (وإن]8/6[ المحتاج نهاية في
وكفممن غسممل ثممم قأطممع بل قأتممل السممرقأة فممي به يقطع مال

ول خشممبة، نحممو علممى معترضمما مكفنا صلب ثم عليه وصلي
تعذيب). زيادة لكونه القتل على الصلب يقدم

الشممافعية قأممول فممي بلياليهمما أيممام ثلثممة الصلب ومدة
فيقتل. ينزل ثم قأليل حيا ويصلب

5/178 القدير فتح 45
)87( الشرعية السياسة 46
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

مممن الماجشممون وابممن القاسممم وابن الحنفية قأال) 2
عقوبممة ول عقوبة الصلب لن ،يقتل ثم حيا المالكية: يصلب

ومالك. والليث الوزاعي قأال وبه للميت

الصلب:     مدة

يوسف أبو وأما أيام، والحنفية: ثلثة الشافعية قأال) 1
فيسممقط يتقطممع حتى خشبة على يترك(فقال:  الحنفية من

.)غيره به فيعتبر

ويبعممج حيمما : (ويصمملب]5/801[ القممدير فتممح في جاء
أيام). ثلثة من أكثر يصلب ول يموت أن إلى برمح بطنه

اسمم عليمه يطلممق مما قأمدر الحنبلية: (يصلب قأال) 2
عليه. دليل أي: ل ،)توقأيف بغير التوقأيت لن الصلب

النفي:     معنى

السجن. هو الحنفية: النفي قأال

فممي ويسممجن آخممر، بلد إلى البلد من مالك: ينفى قأال
الثانية. البلد

في يأوون يتركون فل يشردوا أن الحنبلية: نفيهم قأال
بلد.

أرض من باضع إلى الناس منفى كان (الزناد: أبو قأال
.47)اليمن من تهامة أقأصى وذلك ،الحبشة

الشممعر مممن ببيممتين نفممي الحبس بأن الحنفية واستدل
القدوس: عبد بن لصالح

الحياء من فلسنا        أهلها من ونحن الدنيا من خرجنا
الموتى ول فيها

جاء وقألنا عجبنا لحاجة يوما السجان جاءنا إذا
الدنيا من هذا

المأخوذ:     المال     في     النصاب     اشتراط

7/236 الوطممار  ونيممل2/242 المجتهممد  وبداية10/214 المغني 47
5/179 القدير وفتح
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ن الممأخوذ المال كون الربعة الفقهاء اشترط قأبمل م
فصمماعدا دينممار ربع والنصاب النصاب، يبلغ الحرامية جماعة

فممي جاء - وقأد والحنبلية والمالكية - الشافعية الجمهور عند
كممون يشممترطون والجمهممور كممثيرة. صممحيحة أحمماديث هممذا

أو نصممابا قأمماطع كممل نصيب كان سواء النصاب يبلغ المأخوذ
أقأل.

يبلممغ حرامممي كممل نصيب يكون أن بد ل ؛الحنفية وقأال
عنممدهم السممارق يممد به قأطع الذي النصاب ومقدار النصاب،

فصاعدا. دراهم عشرة

:  -     المعين      –  الردء     حكم

أعمموان لممه والبقية بنفسه القتل السراق أحد باشر إذا
؟العوان على الحرابة حد يطبق فهل وردء،

بحبممس يعممزرون بممل ،يطبممق الشممافعية: ل قأممال) 1
وكممثر أعممانهم : (ومن]8/7[ المحتاج نهاية في جاء وتغريب.
وغيرهممما وتغريممب بحبممس عممزر ذلممك علممى مقصرا جمعهم

المعاصي). كبقية

:- والحنبلية والمالكية الحنفية وهم-  الجمهور قأال) 2
سممواء، والمباشممر المردء لن مائمة كمانوا ولو يقتلون الجميع
بممن عمممر فممإن الراشممدين، الخلفمماء عممن الممماثور هممو وهممذا

المحاربين.  ربيئة قأتل عنه الله رضي الخطاب

عمال مكمان علمى يجلمس المذي النماظر والربيئة: همو
.48يجيء من لهم منه ينظر

قأمموة لن النفممس لممه تسممتريح الممذي الممرأي هممو وهممذا
وراءه. الذي العون بسبب القاتل

الحرابة:     في     المرأة     اشتراك     حكم
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

يطبممق الحرابة في المرأة اشتركت الجمهور: إذا قأال
إذا المممرأة أن فكممما السممرقأة، على قأياسا الحرابة حد عليها

تحممد الحنفيممة: ل وقأممال تحممد. حمماربت فممإذا تقطممع سممرقأت
الحرابة. في المرأة

والمجانين:     الطأفال     اشتراك     حكم

الحرابمة فممي هممؤلء بعمض اشمترك حنيفة: إذا أبو قأال
:]5/381[ القممدير فتممح فممي جمماء الجميممع. عن الحد يسقط

من محرم رحم ذو أو مجنون أو صبي القطاع من كان وإن(
فممي والمممذكور البمماقأين، عممن الحممد سممقط عليممه المقطمموع

.)وزفر حنيفة أبي قأول والمجنون الصبي

لن البمماقأون يحممد العقلء باشممر يوسف: لممو أبي وعن
تابع. والردء أصل المباشر

أو صممبي فيهممم كممان العلممم: إن أهممل جمهممور وقأممال
الصممبي لن غيممره عممن الحممد يسممقط لممم رحم ذو أو مجنون

لنهممما المممال وأخممذ القتممل باشممرا وإن يحدان، ل والمجنون
فممي المال من أخذا ما ضمان وعليها الحدود، أهل من ليسا

 .49عاقألتهما على قأتلهما ودية أموالها،

عليهم:     القدرة     قبل     المحاربين     توبة

أن قأبممل مممن تممابوا الممذين إل{وجممل:  عممز اللممه يقممول
بوجهين: تكون المحاربين وتوبة ،}عليهم تقدروا

المام. يأتوا لم وإن عليه هم ما يتركوا أحدهما: أن

طائعين. ويأتوا سلحهم يتركوا والثانية: أن

حممد عنممه يسممقط الحرامممي أو المحممارب تمماب فممإذا
أربعممة هنالممك ؟أخممرى حقوقأمما التوبممة تسممقط وهل الحرابة.
أقأوال:

ويؤخذ فقط، الحرابة حد تسقط مالك: التوبة قأول) 1
وحقمموق والشممرب كالزنمما اللممه حقمموق ممن ذلممك سمموى بما

القذفا. كحق الدميين
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

مممن اللممه حقمموق وجميممع الحرابممة حد عنه يسقط) 2
والممدماء الممموال مممن الدميين حقوق أما والشراب. الزنى

القاضممي قأممول وهممذا المقتول، أولياء يعفو أن إل تسقط فل
.50الحنبلية من

بالممدماء، ويؤخممذ اللممه حقمموق جميممع ترفممع التوبممة) 3
أيديهم. في بعينه وجد بما والموال

إل والدمييممن، اللممه حقمموق جميممع تسممقط التوبممة) 4
.51بأيديهم موجودا الموال من ماكان

فممإذا وعليه الول، مالك المام رأي إلى تميل والنفس
إذا إل التوبممة بعد منه يقتص فإنه تاب ثم رجل المحارب قأتل
المقتول. أولياء عفا

أو عنممدهم وغيممره بالكممل تلفت قأد الموال كانت وإن
سممائر يضمممن كممما لربابهمما فقيممل: يضمممنونها السارق، عند

عنهممما، اللممه رضممي وأحمممد الشممافعي قأممول وهو الغارمين،
يجتمممع وقأيل: ل ميسرة. إلى ذمتهم في العسار مع وتبقى
وقأيممل: اللممه. رحمممه حنيفممة أبممي قأممول وهممو والقطع، الغرم

مالممك قأممول وهممو العسممار، دون فقممط اليسار مع يضمنونها
.52الله رحمه

القطاع:     يدعم     الذي     القبيلة     زعيم

يدعم قأوية عمدة أو ةقأبيل زعيم أو وزير هنالك كان إذا
زعيممم مممن جرممما أعظممم فهممذا الممموال ويقاسمهم القطاع
؛قأتلمموا وإن والعممون، الممردء حكممم وحكمه الحرامية، عصابة

رضممي الخطمماب بممن عمممر المؤمنين أمير قأول على هو قأتل
.53العلم أهل وأكثر عنه الله

المارين:     من     الضريبة     أخذ
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

- باميممان فممي الشيعة قأرى خاصة القرى، بعض هنالك
ونسبة الدواب على الضريبة  يأخذون- أفغانستان في ولية
؛الطريق منعوا هم فإن المارين، المجاهدين من السلح من
الطريق. قأطاع حكم وحكمهم طرق، قأطاع فهم

للمجاهممدين وسمممحوا المممال مممن نسممبة أخممذوا وإن
مكاسممون هممو وإنممما طممرق قأطمماع ليسموا فهممؤلء ؛بمالمرور

المكاسين. عقوبة عليهم

أشممد ولكنهممم قأتلهممم، جممواز فممي الفقهمماء اختلف وقأد
اللممه صمملى اللممه رسول قأال حتى القيامة، يوم عذابا الناس

تممابت لقد(-:  ورجمت زنت - التي الغامدية في وسلم عليه
أشممد المكممس أي: أن). له لغفر مكس صاحب تابها لو توبة
المحصن. زنا من

هموقأتممال مممال أي إعطممائهم عممدم للمجاهممدين ويجمموز
وإن شممهداء، فهممم المجاهدون، قأتل فإذ المسلمين. بإجماع

مممن(صممحيح:  حممديث وفممي ،النممار في فهم المكاسون قأتل
شممهيد، فهممو دينممه دون قأتممل ومن شهيد، فهو ماله دون قأتل
).شهيد فهو حرمته دون قأتل ومن
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

والمخذل المرجف خروج
للجهاد

مممن والمرجممف المخممذل يمنممع أن الميممر علممى يجممب
الجيش. مصاحبة

ويزهمدهم الغممزو عممن الناس يثبط الذي والمخذل: هو
أو المطممار أو الثلمموج بكممثرة يحتممج كأن ،للقتال الخروج في

واحتلل أعممدائهم ضممرب مممن المسمملمين علممى بممالخوفا
بلدهم.

المسمملم الجيش عيوب ينشر الذي المرجف: فهو أما
ويضممخم هزائمهممم أخبار وينشر شأنهم من يقلل أن ويحاول

وقأوته. العدو شأن من

وجممل: عممز اللممه قأممول لممه السممماح عدم على والدليل
فقل للخروج فاستأذنوك منهم طائفة إلى الله رجعك فإن{

].38التوبة: } [عدوا معي تقاتلوا ولن أبدا معي تخرجوا لن

على يدل وهذا(: ]8/812[ تفسيره في القرطبي قأال
.)يجوز ل الغزوات - في - المرجف المختل اصطحاب أن

لممه لعممدوا الخممروج أرادوا ولو {وجل: عز الله ويقول
مممع اقأعممدوا وقأيممل فثبطهممم انبعمماثهم اللممه كممره ولكممن عدة

ولوضممعوا خبممال إل زادوكممم ممما فيكم خرجوا  لو* القاعدين
].64التوبة: [ }لهم سماعون وفيكم الفتنة يبغونكم خللكم

الختلفا. وقأيل: لسممرعوا بينكم لوقأعوا ؛قأيل: معناه
 جمعكم. تفريق في

الغنيمممة مممن لممه يسممهم لممم هممؤلء أحد معه خرج وإن
دون الغنيممة ممن شميء أخمذ-  لمه يرضخ ول كالمجاهدين ب

لن المعركممة، فممي بطولممة أظهممر  وإن- له وإعطاؤه قأسمة
وهذا الكافرين. على ضرره من أشد المسلمين على ضرره
.54والشافعي أحمد مذهب

:]8/06[ الشممافعي للرملممي المحتمماج نهايممة فممي جمماء
الخممروج مممن والمرجممف المخذل منع نائبه أو للمام (ويسن
يتجممه .. بممل.فتنممه يحس لم ما منه وإخراجه الصف وحضور
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

وإن منه ذلك حصول ظنه على غلب حيث عليه ذلك وجوب
بغيره). مضر بقاءه

: (يلممزم]4/241[ الحنبلي للبهوتي النصافا في وجاء
المسلمين بأخبار يكاتب ومن والمرجف المخذل منع المام
بالنفمماق معممروفا هممو ومممن بممالفتن بينهممم يرمممي ومممن

والزندقأة).

السرى حكم
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

والممدين، والعمممر الجنس باختلفا السير حكم يختلف
أصنافا: ثلثة على عادة والسرى

أثناء قأتلهم يجوز ل  هؤلءوالطأفال:     أول: النساء
ل السممر بعد وكذلك مقاتلين، غير منفردين كانوا إذا الحرب

.55السر بمجرد رقأيقا ويصبحون قأتلهم، يجوز

والكتصصاب:     المجصصوس     أهصصل     مصصن     ثانيصصا: الرجصصال
شمماء - إن التفصيل وإليك فيهم، الفقهاء آراء اختلف وهؤلء

-: الله

قأتممل يجمموز -: ل ومجاهد - كالحسن العلماء بعض قأال
إجممماع أنممه التميمممي الحسممن بممن محمممد وحكممى السممير،
.56الصحابة

فممي مخيممر المممام أن اتفقمموا الربعة: فقد الفقهاء أما
فقممد مممال بممدون المممن والسترقأاق. أما القتل بين السرى

مالممك المممام أممما والحنبلية. الشافعية وأجازه الحنفية منعه
بممالجواز ؛ممال بممدون المممن فممي الروايممة عنممه اختلفممت فقد

.57وعدمه

بالمال:      الفداء     أما

الحنفية وأما والحنبلية، والشافعية المالكية أجازة فقد
عممن للسرخسممي: (سممألته المبسمموط فممي جاء منعوه. فقد

وقأممال فيئمما). يجعممل أو قأممال: يقتممل ؟يفممادى أو يقتل السير
إن يفممدى(محمد:  وقأال .)العظيم بالمال يفدى(الشافعي: 

.)مال إلى بحاجة المسلمون كان

وإن تفممادوه، ل(بكممر:  أبممي بقول حنيفة أبو واستشهد
ليعمود المشمرك تخليمة ولن .)ذهمب ممن ممدين به أعطيتم

لمنفعممة المعصممية وارتكمماب معصممية، المسمملمين على حربا
ولممو فممرض، المشممرك وقأتل ،واجب ترك وهو يجوز ل المال

المممال. إلممى الحاجة مع لنا يجوز ل الصلة لترك مال أعطونا
تقويتهم تجوز ل فكذلك بالسلح، المشركين تقوية يجوز ول

.بالرجال
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

وجممل: عممز قأمموله والفممداء المن جواز على يدل والذي
جممواز علممى فنممص ]،4محمممد: } [فممداء وإما بعد منا فإما{

بالمال. والفداء مال بدون المن

بقمموله منسمموخة اليممة هممذه أن الحنفيممة: فيممرون أممما
حيث المشركين فاقأتلوا الحرم الشهر انسلخ فإذا {تعالى:

سممورة لن بعممدها، نزلممت لنهمما ]،5التوبممة: } [وجممدتموهم
ولكممن ،وسلم عليه الله لىص محمد سورة بعد نزلت التوبة

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول وفعممل النسممخ، علممى دليل ل
وقأتممل السممرى وبممادل وفممادى مممن أنممه علممى يممدل وسمملم

واسترق.

أن أنممس عممن مسمملم صممحيح ففممي ؛للمن بالنسبة أما
عليممه الله صلى النبي على هبطوا مكة أهل من رجل ثمانين
ليقتلمموهم الفجممر صلة عند التنعيم جبل من وأصحابه وسلم

فممأنزل فممأعتقهم، سلما وسلم وآله عليه الله صلى فأخذهم
عنهممم وأيممديكم عنكم أيديهم كف الذي وهو {وجل: عز الله

.58]42الفتح: } [مكة ببطن

وسمملم عليه الله صلى النبي أن ؛مطعم بن جبير وعن
ن المطعمم كمان لمو(بمدر:  أسارى في قأال ثمم حيما عمدي ب

.59)له لتركتهم النتنى هؤلء في كلمني

عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول أن ؛الصممحيحين وفممي
أهممل سيد وهو حنيفة بني من أثال بن ثمامة على من وسلم

.60اليمامة

   :  الفدية     جواز     على     الدليل     أما

اللممه رسممول عنهممما: (أن الله رضى عباس ابن حديث
بممدر يمموم الجاهيلممة أهممل فممداء جعممل وسمملم عليه الله صلى

.61أربعمائة)

السرى:     مبادلة     على     الدليل     وأما
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

اللممه صمملى اللممه رسول أن مسلم صحيح في جاء فقد
- صاحب عقيل بني من الذي بالرجل فادى وسلم وآله عليه

المسلمين. من - برجلين العضباء

لرسمول أصمبحت المتي العرابمي ناقأمة اسم ؛العضباء
.62وسلم وآله عليه الله صلى الله

عممدم أظهرهممما روايتممان حنيفممة أبممي عممن ورد ولقممد
.63السرى مبادلة أجازا فقد الصاحبان وأما الجواز،

وسمملم وآلممه عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول قأتل ولقد
يوم وقأتل والسبعمائة. الستمائة بين وهم قأريظة بني رجال

دليممل وهممذا ،64معيممط أبممي بممن وعقبة الحارثا بن النضر بدر
السرى. قأتل جواز على

السرى:     في     الراجح     الرأي

رأي همممو السمممرى فمممي الراجمممح المممرأي أن شمممك ل
مصملحة فيمه بما السرى في مخير المام أن وهو ؛الجمهور

أو بمسمملم والفداء والمن والسترقأاق القتل بين المسلمين
الصمملح يختممار فالمام الدلة، تدعمه الذي الرأي وهذا مال.

للسرى. بالنسبة للمسلمين

فممإن(:مم ]01/704[ المغنممي مع الكبير الشرح في جاء
أصمملح، فقتلممه المسمملمين فممي ونكاية قأوة له من فيهم كان

ومنهممم أصمملح، ففممداؤه كممثير مممال له الذي الضعيف ومنهم
أو عليممه بممالمن إسمملمه يرجممى المسلمين في الرأي حسن

فممالمن عنهممم الممدفع أو أسراهم بتخليص للمسلمين معونته
شممره ويممؤمن بخممدمته ينتفممع مممن ومنهممم أصمملح، عليممه

أعلمممم والممممام والصمممبيان، كالنسممماء أصممملح فاسمممترقأاقأة
.)إليه ذلك ففوض بالمصلحة

تخييممر ل واجتهمماد مصلحة تخيير هذا فإن ذلك أثبت إذا
اختيممار يجممز لممم خصمملة فممي المصمملحة رأى فمممتى شممهوة،
لممه يجز فلم لهم، النظر سبيل على لهم يتصرفا لنه غيرها،

فممي تردد عنده حصل ومتى اليتيم، كولي الحظ فيه ما ترك
أولى. فالقتل الخصال هذه
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

وهممو ؟السممرى يقتممل أحدهما ،أميرين في مجاهد قأال
إلي، أحب الثخان(اسحق:  وقأال مالك. قأال وكذلك أفضل،

.)الكثير في به يطمع معروفا يكون أن إل

الفغاني:     الشيوعي     السير     حكم

وشممعروا المجاهممدون أسرهم إذا الشيوعيين من كثير
فممإن ذلممك ومممع بالشممهادتين، ينطقممون سمميقتلون أنهممم

الفعل هذا على الناس بعض واعترض يقتلونهم، المجاهدين
هممؤلء استشممهد وقأممد دمممه. تعصم الشهادة كلمة أن ظانين
إل إلممه ل قأممال أن بعممد قأتلتممه  (كيممفة:أسممام بحديث الناس

.)؟الله

أن إذ يختلمممف، أفغانسمممتان فمممي الحمممال أن والحمممق
إلممى بهممم جمماءوا أسممرى أسممروا إذا عممادتهم من المجاهدين

يعرفممون وهم معهم، فيحققون الحزب، في القضاء مجلس
عليممه ويعممرفا شيوعي، أنه يتأكدون فعندما البعض، بعضهم

صمملى أو بالشممهادتين نطممق سواء يقتلونه فإنهم قأريته، أهل
السلم. شعائر أقأام أو

أسمملم إذا السير الكافر في الشرعي الحكم نعم! إن
فممي رقأيقمما ويصممير الممدم، معصمموم ويصممبح قأتله يجوز ل أنه

وهممذا عبممدا، ويصممبح قأتله يجوز فل الطفال، حكم له الحال،
الكفممر بيمن الفممارق همي "،اللمه إل إله ل" كلمة تكون عندما

والسلم.

أن إذ تماممما، مختلممف فهممو أفغانسممتان فممي الحال أما
ابراك الفغماني الشميوعي الحمزب زعيمم ونجيمب كارممل ب

ويصمملي مسلم أنا يقول أفغانستان من السلم يمسح الذي
يقبممل ول يقتلممون هممؤلء ومثممل بالتلفمماز. صممورته وتظهممر
.ادعاؤهم

الحكم:     هذا     صحة     على     الدلة     وإليك

يمموم قأممال وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول أن) 1
معلقيممن وجممدتموهم ولممو أقأتلمموهم(مجموعممة:  فممي الفتممح

خطممل وابممن ضممبابة بممن المقيممس منهممم )،الكعبممة بأسممتار
أهممل نسمماء أن مممع ،بهجممائه تغنيممان كانتمما اللممتين والجاريتين
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

خطممل ابممن أن صح وقأد الذرية. تقتل ل كما يقتلن ل الحرب
.65الكعبة بأستار معلق وهو قأتل

قأممال: حصممين بممن عمممران عن مسلم المام روى) 2
مممن رجليممن ثقيممف فأسرت عقيل، لبني حلفاء ثقيف كانت(

أصممحاب وأسممر وسمملم عليممه الله صلى الله رسول أصحاب
عقيممل، بنممي مممن رجل وسمملم عليممه اللممه صمملى الله رسول

عليه الله صلى الله رسول عليه فأتى العضباء، معه وأصابوا
فقال: ما محمد. فأتاه فقال: يا الوثاق، في وهو وسلم وآله

الحمماج? - يعنممي سممابقة وأخممذت أخذتني شأنك? فقال: بما
انصرفا، ثم ثقيف، حلفائك بجريرة  أخذتك:فقال – العضباء

،مسمملم  إني:شانك? قأال محمد! فقال: ما فقال: يا فناداه
.66الفلح) كل أفلحت أمرك تملك وأنت قألتها قأال: لو

يمتنممع أن للمام أن(الحديث:  هذا عن الشوكاني قأال
السمملم فممي يرغممب لممم أنه منه عرفا من إسلم قأبول من

عممدم فممي كممان إذا سمميما ول الضرورة، ذلك إلى دعته وإنما
 .67للمسلمين) مصلحة القبول

وحكممم مرتممد، أو زنممديق إممما ؛الفغمماني الشيوعي) 3
الفقهماء، جمهمور رأي همذا اسمتتابة. دون يقتمل أنه الزنديق

وغيرهم. والليث وأحمد مالك قأال وبه

كممرر من توبة تقبل عنهما: ل الله رضي عمر ابن وعن
ثممم كفروا ثم آمنوا الذين إن{تعالى:  لقوله كالزنديق، ردته
.}توبتهم تقبل لن كفرا ازدادو ثم كفروا ثم آمنوا

فممي  روايتممان- الحنفممي المممذهب-  الدرايممة وفممي
(تقبمل) ؛روايممة وفي وأحمد، مالك تقبل) كقول (ل ؛الزنديق

.68الشافعي كقول

لحرب نفسه ونصب ردته تغلظت الذي المرتد أما) 4
استتابة. دون قأتله فيجوز والمسلمين السلم

إذا : (وأممما]2/443: المجتهد بداية في[ رشد ابن قأال
،يستتاب ول بالحرابة، يقتل فإنه عليه ظهر ثم المرتد حارب
الحرب بدار لحق أن بعد أو السلم بدار حرابته كانت سواء
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

حكمه ولكن الحرابة، حد عنه يسقط والسلم يسلم، أن إل
ثممم السلم دار في ردته في جنى إذا المرتد حكم جنى فيما

قأتل. إذا قأصاصا أي: يقتل ،أسلم)

قأتل يجوز(: ]3/464: المعاد زاد ي[ف القيم ابن يقول
بن الله عبد فإن استتابة، غير من ردته تغلظت الذي المرتد

الوحي يكتب وكان وهاجر، أسلم قأد كان سرح أبي بن سعد
بمكمة، ولحممق ارتمد ثممم ،وسمملم عليه الله صلى الله لرسول

اللممه رسممول عفممان بممن عثمممان بممه أتى الفتح يوم كان فلما
بممايعه ثممم طممويل عنه فأمسك ليبايعه، وسلم عليه الله صلى

عنقممه، فيضممرب بعضكم إليه ليقوم عنه أمسكت وقأال: إنما
ممما: اللممه? فقممال رسممول يمما إلممي أومأت رجل: هل له فقال
.69العين) خائنة له يكون أن لنبي ينبغي

أو ص، اللممه رسممول أم اللممه، بسممب جاهر من كل) 5
مسلما كان سواء استتابة دون يقتل فإنه السلم دين بسب

النممبي سممبها لجممل ولده أم العمى قأتل لما ولذلك ذميا. أو
.70دمها) النبي أهدر وسلم عليه الله صلى

يراجع أن فعليه الموضوع هذا في الستزادة أراد ومن
 لشمميخ"الرسممول شمماتم علممى المسمملول الصممارم" ؛كتمماب

الراشممدين الخلفمماء إجممماع الحكممم وهذا تيمية. ابن السلم
أكثر المسألة هذا على النصوص ومقتضى عنهم، الله رضي

.71حديثا أربعين من

السمملم بسب بلده أهل لدى معروفا الشيوعي وهذا
حتى المسلمين يحارب بقي وقأد ص، الله الرسول ومعاداة

لحظة. آخر

إلممى وسمميقوا أصممل مسمملمين كانوا أنهم ولنفرض) 6
ا. يقتلمون فمإنهم المسملمين وقأتلموا قأصمرا المعركة قأصاص

بممه لقتلتهم رجل قأتل في صنعاء أهل اشترك عمر: (لو قأال
جميعا).

المام على يخرجون الذين المسلمون المحاربون) 7
هممؤلء ؛المسمملمين ويخيفون الطرق يقطعون الذين والبغاة
الممذين جممزاء إنممما {وجممل: عممز اللممه قأممال كممما حممدا يقتلون

يقتلمموا أن فسادا الرض في ويسعون ورسوله الله يحاربون

.الذهبي ووافقه الحاكم وصححه والنسائي داود أبو رواه 69
المعاد زاد أنظر ثقات ورجاله داود وأبو قأوي وسنده النسائي رواه 70
3/440 المعاد زاد 71
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

مممن ينفمموا أو خلفا مممن وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو
عممذاب الخممرة فممي ولهممم الممدنيا فممي خزي لهم ذلك الرض
أن فمماعلموا عليهممم تقدروا أن قأبل من تابوا الذين إل عظيم

}.رحيم غفور الله

اليمنممى اليد قأطع أو الصلب أو القتل المحارب فجزاء
بعممد تمموبته تقبممل ول الرض، مممن النفي أو اليسرى والرجل

ل بحيممث المحممارب مممن التوبممة تقبممل إنما وإخضاعه، أسره
.عليه نقدر أن قأبل تاب إذا الحد عليه يقام

كممانت : (فممإن]5/733[ البغاة عن القدير فتح في جاء
لهممم كممانت وإن ممموليهم، وأتبممع جريحهم على أجهز فئة لهم
حبسه). شاء وإن السير المام يقتل فئة

كسر في المرين أحسن هو فيما نظره يحكم فالمام
هممذا الحممال، بحسب ذلك ويختلف وحبسه قأتله من الشوكة

ي؟الشيوع السير في فكيف المسلم، السير في

الممذي المسمملم المحممارب أن الربعممة الفقهمماء واتفممق
.72المقتول أولياء عفى وإن ،يقتل ؛قأتل إذا الطريق يقطع

نطممق وإن الفغمماني الشمميوعي قأتممل وعليممه: يجمموز
بالشهادتين.

الوثصصصصان     عبصصصصدة     مصصصصن     السصصصصرى
والملحدين:

ممن السممرى الرجممال حكممم فممي العلماء آراء اختلفت
والخلفا ؟يجمموز ل أم اسممترقأاقأهم يجمموز هممل ،الوثان عبدة
رفضها. أو منهم الجزية قأبول في خلفهم على بناء

اسمترقأاقأهم يجيمزون والحنبليمة: فل الشافعية أما) 1
من فقط الجزية تقبل بل ،منهم تقبل ل الجزية أن على بناء
والمجوس. الكتاب أهل

مممن الوثان عبدة استرقأاق الحنفية: فيجيزون أما) 2
أن وذلممك اسممترقأاقأهم، يجيممزون فل العممرب أممما ،العجممم
الوثان. عبدة من الجزية يقبلون الحنفية

2/265 الفصاح 72
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

والمممن القتممل بيممن مخيممر المام الشافعية ولذا: فعند
القتممل بيممن مخيممر المممام أن ؛فيقولون الحنفية أما والفداء.

.73والسترقأاق

لن ،بالممدليل فيجمموز ؛العممرب أسممرى اسممترقأاق أممما
بنممي سممبايا ممن كممانت ضممرار أبممي بممن الحارثا بنت جويرية

اللممه رسممول فقضممى قأيممس، بممن لثابت فوقأعت المصطلق،
النمماس: فقممال وتزوجهمما، كتابتهمما وسمملم عليممه اللممه صمملى

بأيديهم. ما فأرسلوا ،)ص الله رسول أصهار(

أهممل مائممة إياهمما بممتزويجه أعتممق فلقد(عائشة:  قأالت
روايممة فممي بممه واحتممج أحمممد رواه )،المصطلق بني من بيت

ليممس" :عمممر قأممول إلممى أذهممب ل(وقأممال:  الحكم بن محمد
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي سبى قأد "،ملك عربي على

بنممي سممبى حيمن وعلممى بكمر وأبممو حمديث، غيممر في العربي
.74)ناجية

فقمال تميمم بنمي ممن سمبية عائشمة عنمد كان وكذلك
.75وسلم: (أعتقيها) عليه الله صلى النبي

همموازن: لوفممد وسمملم عليممه اللممه صمملى قأممال وكممذلك
.76المال) وإما السبي إما ،الطائفتين احدى (فاختاروا

وكممذلك عممرب، وهممم الشممام أرض الصحابة افتتح وقأد
،العجمممي مممن العربممي يفتشمموا ولممم ،العممرب بلد أطممرافا
عممن يروا لم ،بينهم سووا  بل- العربي-  المي من والكتابي

.77ذلك خلفا أحد

السرى:     حول     ملحظات

إنممما بممه، يتصممرفا أن لممه يجوز فل أسيرا أسر من) 1
أميممر هممو الفغمماني الجهمماد فممي والميممر الميممر، إلممى أمممره

إذا إل يقتله أن أسيرا أسر لمن يجوز ول التنظيم. أو الحزب
السير. يستطيع ل جريحا كان أو معه، السير من امتنع

وإنهاؤهم. قأتلهم يجوز ؛الكفار من الحرب جرحى) 2

10/400 المغني 73
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

ثلثممة علممى - يكممون - السممبي المأسممور الطفممل) 3
أقأسام:

بالجماع، مسلما فيصير أبويه عن منفردا يسبى أن- 
لبممويه تبعيتممه انقطعممت وقأممد تبعمما، لممه يثبممت إنما الدين لن

دار إلممى ومسمميره دارهممما عممن وإخراجممه عنهممما لنقطمماعه
دينه. في له تبعا فكان المسلم، لسابيه تبعا السلم

وبممه أيضمما، بإسمملمه فيحكم أبويه أحد مع يسبى أن- 
 .)أباه يتبع(الخطاب:  أبو وقأال ،الوزاعي قأال

يحكممم أن ؛أشممهرها ،روايتممان فيممه(القاضممي:  وقأممال
.)أباه يتبع أن ؛والثانية بإسلمه،

تابعمما يكممون(الله:  رحمهما والشافعي حنيفة أبو وقأال
بإسمملمه يحكممم فلممم أحممد عن ينفرد لم لنه الكفر في لبيه
.)معهما سبي لو كما

أبمماه يتبع الولد لن تبعه أبيه مع سبي مالك: (إن وقأال
ل لنممه مسمملم فهممو أمه مع سبي وإن النسب، في يتبعه كما

.78الدين) في فكذلك النسب في يتبعها

ففممي مرتممدة. لنهمما الشمميوعية: تقتممل المممرأة) 4
تشارك لنها تقتل وكذلك فاقأتلوه). دينه بدل من(الصحيح: 

المسلمين. ضد الكفار تهييج وفي الرأي وفي الحرب في

قألممع ول أذنيممة، قأطممع ول السممير تشممويه يجمموز ل) 5
عممن نهممى وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول لن ،عينيه

قأدميه. ول رأسه قأطع يجوز ول المثلة،

10/411 المغني مع الكبير الشرح 78
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

- الجاسوس-  العين حكم
وحممماله، دينمممه بممماختلفا الجاسممموس حكمممم يختلمممف

المسلم. وغير المعاهد الذمي غير الكافر فالجاسوس

النمماس أسممرار علممى يطلممع الممذي والجاسمموس: هممو
ينقل الذي هنا: هو بالجاسوس والمقصود وينقلها. وعيوبهم

أعدائهم. إلى المسلمين أسرار

 :  الكافر     الجاسوس     أما

الفقهاء. جمهور عند فيقتل

عممن الصممحيحين فممي الممذي الحممديث هذا في والدليل
صمملى النممبي أتممى(قأال:  أبيه عن الكوع بن سلمة بن إياس
فجلممس سممفر في وهو المشركين من عين وسلم عليه الله
عليممه اللممه صمملى النبي فقال انفتل، ثم يتحدثا أصحابه عند

روايمة وفمي. 79)سلبه فنفله فقتله، واقأتلوه، وسلم: أطلبوه
الرجممل?، قأتممل وسمملم: مممن عليممه اللممه صمملى قأال: (مسلم

.80)أجمع سلبه قأال: له الكوع، قأالوا: ابن

وهو الكافر الحربي الجاسوس قأتل النووي: (فيه قأال
والوزاعممي: مالممك فقممال الممذمي، المعاهممد باتفمماق.. وأممما

لممو ذلك.. أما في خلفا الشافعي وعند بذلك، عهده ينتقض
اتفاقأا). فينتقض عهده في ذلك عليه شرط

الذمي:     أما

البخاري رواية هذه 79
إسلم بغير السلم دار دخل إذا الحربي  باب6/168 الباري فتح 80
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

فممي الفقهاء اختلف فقد المسلمين على تجسس فإن
للمسمملمين فيئمما يكون أو فيقتل لعهده نقضا تجسسه اعتبار

ل. أم

في عليه ينعى أن إل نقضا هذا يكون الحنفية: ل فقال
[ الكممبير السممير شممرح فممي جمماء المممان. عهد أو الذمة عقد

- هممذا فعممل لممو الحسن: وكذلك بن محمد : (قأال]5/0402
ول السممجن، ويسممتودع عقوبممة يوجممع فإنه - ذمي التجسس

إل فينمما مستأمن فعله لو وكذلك للعهد، منه نقضا هذا يكون
ذلك). جميع في عقوبة يوجع أنه

قأممد(المسمملمون:  لممه قأال المان طلب حيث كان فإن
بقتلممه، بممأس فل المسممألة، فتجاهل )،عينا تكن لم إن أمناك

بممذلك، بممأس فل غيممره بممه يعتممبر حتى سلبه المام رأى وإن
،السرى من كغيره أيضا به بأس فل فيئا يجعل أن رأى وإن

مكممان كممان فممإن غيممره، ليعتممبر هنمما يقتلممه أن الولممى أن إل
يكره. أنه إل أيضا بقتلها بأس فل امرأة الرجل

المممرأة بمنزلممة عنممده قأتممال ل الممذي العاقأممل والشمميخ
يقتل. ول فيئا يجعل فل الصبي أما أيضا،

:  السلم     ظاهره     الذي     الجاسوس     أما

فيه. الفقهاء آراء فاختلفت

يعزر. بل يقتل والحنبلية: ل والشافعية الحنفية قأال

المالكية: يجتهد من وأشهب القاسم وابن مالك وقأال
المام. ذلك في

كممانت إذا(المالكية:  من الماجشون بن الله عبد وقأال
بقتممل مالممك قأممال وقأممد ،)جاسمموس لنممه ،قأتممل ؛عممادته تلممك

بالفسمماد وسعيه بالمسلمين لحرازه صحيح وهو الجاسوس
منكلممة عقوبممة المممام عاقأبه(الوزاعي:  . وقأال81الرض في

.82)الفاق إلى وغربه

الحسممن:إذا بممن محمممد الكممبير: (قأممال السممير في جاء
- عينممما السممملم يمممدعي - مممممن رجل المسممملمون وجمممد

)81/25( القرطبي تفسير 81
10/71 للبغوي السنة شرح 82

)46(والجهاد التوحيد منبر



في الجهاد ... آداب 
وأحكام

فممأقأر بعمموراتهم، إليهممم يكتممب المسمملمين علممى للمشركين
عقوبة). يوجعه المام ولكن يقتل، ل فإنه طوعا بذلك

بلتعممة أبممي بممن حمماطب حديث ؛الباب هذا في والصل
صلى الرسول بأن يخبرهم مكة كفار إلى كتب الذي البدري

اللممه صمملى اللممه رسول فقال غزوهم، يريد وسلم عليه الله
علمي تعجمل ل(فقمال:  !)،حماطب? يما هذا وسلم: (ما عليه
معك وكان أنفسها من أكن ولم قأريش في ملصقا امرؤ إني
يكمن ولممم أقأربممائهم بهما يحمون قأرابات لهم المهاجرين من
يممدا، عندهم أتخذ أن ذلك فاتني إذا فأحببت قأرابة، بمكة لي

بعممد الكفممر فممي رضممى ول دينممي فممي شممكا فعلتممه ممما والله
قأممد إنممه(وسلم:  عليه الله صلى الله رسول فقال .)السلم

هممذا عنممق أجممز دعنممي اللممه رسممول يا(عمر:  . فقال)صدق
إنممه(وسمملم:  عليممه اللممه صلى الله رسول فقال ،؟)المنافق

بدر أهل على اطلع الله لعل عمر يا يدريك وما بدرا شهد قأد
أيهمما يمما{ فنزلممت ،)لكممم غفرت فقد شئتم ما فقال: اعملوا

إليهمم تلقمون أوليماء وعمدوكم عمدوي تتخمذوا ل آمنوا الذين
 .83}بالمودة

فممي(المممام:  قأممال]:مم 01/47[ السممنة شممرح في جاء
المحظممور اسممتباحه التممأول حكممم علممى دليل حاطب حديث
مممن وأن تأويممل غيممر مممن لسممتحلله المعتمممد حكممم خلفا

يقتل ل محتمل تأويل له ادعى ثم المحظور من شيئا تعاطى
يتجممافى وجهالة تأويل ادعى ثم لكفار تجسس من وأن منه.
.)عنه

ل آمنمموا الممذين أيهمما يمما{باليممة:  الجمهممور استدل وقأد
بممن حمماطب الله سمى فقد }،أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا

دمممه. سممفك ول قأتلممه يجمموز ل مؤمنا... والمممؤمن بلتعة أبي
رأي نممرى ونحممن مالممك، المممام رأي إلى القيم ابن مال وقأد

الله. رحمه مالك المام

(3/411: المعاد زاد في[ القيم ابن قأال عنممه ثبممت]: 
فقممال: حمماطب قأتممل فممي عمممر واستأذن جاسوسا، قأتل أنه

فقممال: بممدر أهممل علممى اطلممع اللممه لعممل عمممر يمما ومايدريك
.)لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا

أصممحاب وبعض كمالك قأتله يرى من أيضا به فاستدل
مممن مانعة بعلة علل لنه ؛ قأالوا الله، رحمهم وغيرهم أحمد
علممل إذا الحكممم لن ،بمدر أهممل مممن بممأخص يعلممل لممم ،قأتله

عليه متفق حديث 83
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

تعممالى واللممه أقأمموى وهممذا التممأثير، عديم الخص كان بالعم
أعلم.

أنممت إل إلممه ل أن أشممهد وبحمممدك اللهممم وسممبحانك
إليك. وأتوب أستغفرك

الغنيمة من الغلول
قأسمتها. قأبل الغنيمة من السرقأة الغلول: هو

متمماعه في يغله آخذه لن بذلك سمي(قأتيبة:  ابن قأال
.)فيه يخفيه أي

الغلول:     حكم

وقأليلممه الكبممائر. مممن أنممه علممى الجممماع النممووي نقل
حرام. وكثيره

أن الغممال علممى أن علممى أجمعمموا (المنممذر: ابممن وقأال
.)القسمة قأبل غل ما يعيد

ومالممك: والليممث والوزاعممي النووي فقال ؛بعدها وأما
الشممافعي وأممما ،بالبمماقأي ويتصممدق خمسممه المام إلى يدفع

لممم وإن بممه، يتصممدق أن عليممه فليس ملكه كان إن(فيقول: 
الشممافعي: قأممال ثم .)غيره بمال يتصدق أن له فليس يملك

.)الضائعة كالموال المام إلى يدفع أن والواجب(

الغلول:     من     الترهيب

المممرء وتفممزع القلمموب نيمماط تقطممع أحمماديث وردت
ومممن فيهمما، يتهمماون أو الجهمماد أموال في يفرط أن المسلم

الغلول: في الحاديث
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

قأممال: (كممان عمممر بن الله عبد عن 84البخاري روى) 1
كركممرة له يقال رجل وسلم عليه الله صلى النبي ثقل على

فممي وسمملم: هممو عليممه اللممه صمملى الله رسول فقال فمات،
غلها). قأد عباءة فوجدوا إليه ينظرون فذهبوا النار،

كركممرة وكممان والمتمماع، العيال - هو - بفتحتين والثقل
الحنفممي علممي بمن همموزة إليممه أهممداه أسممود يممابنو عبممدا هذا

اليمامة. صاحب

واللفمممظ هريمممرة أبمممي عمممن الصمممحيحين وفمممي) 2
وسملم عليمه اللمه صملى اللمه رسول مع : (خرجنا85للبخاري

والثيمماب الممموال إل فضممة، ول ذهبمما نغنممم فلممم خيممبر يمموم
زيد بن رفاعة له يقال الضبيب بني من رجل فأهدى والمتاع
"،مممدعم" لممه يقال غلما وسلم عليه الله صلى الله لرسول
القممرى وادي إلممى وسلم عليه الله صلى الله رسول فوجهه

لرسممول رحل يحممط ممدعم بينممما القرى بوادي كان إذا حتى
رماه من يدري ل-  غائر سهم إذا وسلم عليه الله صلى الله

اللممه صلى النبي فقال الجنة، له الناس: هنيئا فقال  فقتله،-
أخممذها التي الشملة إن بيده نفسي والذي وسلم: كل، عليه
نمارا عليممه تشممتعل المقاسممم تصبها لم الغنائم من خيبر يوم
إلممى شممراكين أو بشممراك رجممل جمماء الناس ذلك سمع فلما

نار). من شراكان أو نار من فقال: (شراك ص، النبي

الحذاء. رباط والشراك: هو

الحممديث، هممذا مثممل قأممرأت إذا تضممطرب والوصممال
غممل أنممه إل شممهيد الغلم فهممذا مضجعها، عن النفس وتقض
في هو أو مصيبته على ليعذب النار  فدخل- عمامة  –شملة
عنه. الله يعفو أن إلى النار

المجاهممدين غنممائم  مممن- يسممرق  –يغممل الذي كان إذا
يأكممل الممذي فكيممف نممارا، الشملة عليه تشتعل القسمة قأبل

لليتممامى والممدرهمين بالممدرهم جمعممت الممتي الجهمماد أممموال
بممه يقمممن ممما يجممدن ل اللتي المجاهدين والزواج والرامل

يبذر الذي عقوبة تكون وماذ ؟العيش لقمة وتعوزهم أودهن
؟فيهمما اللممه حممق يرعممى أن أن دون وهناك هنا الجهاد أموال

لمممن وتعطممى أممموالهم مممن المجاهممدين إلممى يوصممل ل بممل
العتاب. على والتردد بالبواب التمسح يتقنون

)6/781( الباري فتح 84
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

بمأموال التهمماون ممن يحمينمما وأن يعافينا أن الله نرجو
أو نسممينا إن تؤاخممذنا ل ربنمما{ ،لنمما يغفممر وأن المجاهممدين

}.أخطأنا

علممي بممن الحسن هريرة: (أن أبي عن 86البخاري روى
النممبي لممه فقممال فيه، في فجعلها الصدقأة تمر من تمرة أخذ

أنمما تعرفا  أما. كخ.....بالفارسية: كخ وسلم عليه الله صلى
.الصدقأة?) تأكل ل

 فعله. يريد عما للصبي زجر كخ: كلمة

التمر حبة وسلم عليه الله صلى الله رسول أخرج لقد
الصدقأة. من لنها الحسن حفيده فم داخل من

الشصصهاد     رؤوس     علصى     يفضصصح     الغصصال
القيامة:     يوم

قأال: عنه الله رضى هريرة أبي عن البخاري روى فقد
الغلممول فممذكر وسمملم عليممه الله صلى الله رسول فينا (قأام

علمى القيامة يوم أحدكم ألفين قأال: ل أمره وعظم فعظمه
أغثنممي، اللممه رسممول حمحمممة: يقممول: يمما لممه فممرس رقأبتممه

لممه بعيممر رقأبتممه وعلممى أبلغتممك، قأد شيئا لك أملك فأقأول: ل
.)رغاء

دون وهممو الطعممام، عنممد الفممرس حمحمممة: صمموت
الصهيل.

غلول:     ليس     الغنائم     من     الطعام     أكل

فممي نصمميب قأال: (كنا عنهما الله رضي عمر ابن فعن
.87نرفع) ول فنأكله والعنب العسل مغازينا

زمممن فممي بكممونه للتصممريح الرفممع حكممم لممه والحديث
: أي"نرفعممه ل" ومعنممى وسلم عليه الله صلى الله الرسول

.وسلم عليه الله صلى الرسول به نستأذن أول ندخره، ل

)6/481( الباري فتح 86
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

اللممه صمملى اللممه رسممول أصممحاب الحسن: (كممان قأال
السويق من أكلوا الحصن أو المدينة افتتحوا إذا وسلم عليه

. 88والعسل...) والسمن والدقأيق

الكممل يرفض الفغان المجاهدين بعض أن بلغني ولقد
نازيممان قأائممد ومنهممم ثمنممه يممدفع حممتى الغنيمممة طعممام مممن

(سازنور).

طعممام مممن الكل جواز على الربعة الفقهاء اتفق وقأد
القسمة. قأبل الغنائم

: (والجمهمور]6/552: البماري فتح في[ حجر ابن قأال
طعام وكل به يصلح وما القوت من الغانمين أخذ جواز على
قأبممل كممان سممواء الممدواب علممف وكممذلك عموممما، أكله يعتاد

علممى والجمهممور إذنممه. وبغيممر المام بإذن بعدها أو القسمة
جممواز على واتفقوا ناجزة، الضرورة تكن لم ولو الخذ جواز

ذلممك ورد سمملحهم واسممتعمال ثيممابهم ولبس دوابهم ركوب
.)الحرب انقضاء بعد

أكصل     فصي     الميصر     استئذان     يشترط     ل
الغنائم:     من     الطعام

طعممام أكممل جممواز علممى العلممماء أجمممع(عيمماض:  قأال
قأممدر علممى الحممرب دار فممي المسمملمون دام ممما الحربييممن
إل المممام اسممتئذان العلممماء مممن أحد يشترط ولم حاجتهم،

إلممى الطعام أخذ يجوز ل أنه على الفقهاء الزهري. وجمهور
دار فممي منممه شمميء بيممع يجوز ول رده، يجب بل السلم دار

.89)الحرب

الثيصصصاب     ولبصصصس     الصصصدواب     ركصصصوب
:  إذن     بدون     جائز     السلح     واستعمال

الثيمماب واسممتعمال الحاجة، عند الدواب ركوب ويجوز
 .90الوزاعي وشرطه استئذان، بدون القسمة قأبل

بن رويفع عن الحديث من استنباط ؛الحاجة واشتراط
يأخذ فل الخر واليوم باللهلله يؤمن كان مرفوعا: (من ثابت

4/258 القرطبي 88
12/268 المجهود بذل 89
6/265 الباري  وفتح12/286 المجهود بذل 90

)51(والجهاد التوحيد منبر



في الجهاد ... آداب 
وأحكام

المغممانم، إلى ردها أعجفها إذا حتى فيركبها المغنم من دابة
الحممديث داود أبممو حمممل وقأممد .91ذلك) مثل الثوب في وذكر
حرج. ول بأس فل الحاجة مع أما ،الحاجة عدم على

دار فممي العسممكر يعلف بأن بأس الهداية: (ل في قأال
السمملم عليممه لقمموله طعام، من وجدوه مما ويأكلوا الحرب

ويسممتعملوا تحملوها)، ول واعلفوها خيبر: ؛كلوها طعام في
السمملح. مممن بمايجممدون ويقاتلوا بالدهن، ويدهنوا الحطب،

مممن يممبيعوا أن يجمموز ول إليممه. احتمماج إذا قأسمة بل ذلك كل
النتفاع فيكره والمتاع الثياب يتمولونه.. وأما ول شيئا، ذلك
.92حاجة) غير من القسمة قأبل بها

بالطعصصصام     السصصصتئثار     جصصصواز     عصصصدم
الخرين:     وحرمان

وحرمممان الطعممام نهممب المجاهممدين لبعممض يجمموز ل
قأممال: (كنمما لبيد أبي عن بإسناده داود أبو روى فقد الخرين،

غنيمممة النمماس فأصمماب بكابممل سمممرة بممن عبممدالرحمن مممع
الله صلى الله رسول فقال: سمعت خطيبا فقام فانتهبوها،

فقسمممه أخممذوا، ممما فممردوا النهممب، عممن ينهممى وسمملم عليه
.93بينهم)

دار     فصصي     جصصائز     للكصصل     النعصصام     ذبصصح
الربعة:     الئمة     عند     الحرب

دار فممي البهممائم ذبممح جممواز على الربعة الفقهاء اتفق
بالحاجة. قأيده الشافعي ولكن والعلف، كالطعام الحرب

الحسن، بن محمد عن الرواية الحنفية: فاختلفت وأما
قأياسمما، التنمماول إلممى الحاجة" الصغير السير" في فاشترط

قأممول  استحسممانا.. وهممو"الكممبير السممير" في يشترطها ولم
والفقيممر للغنممي يجوز - ولذا والصاحبين حنيفة، - أبي الثلثة

والسممكر والعسممل والخممبز واللحممم الطعممام مممن يتنمماول أن
والزيممت والشممعير والبصممل والرطبممة اليابسممة والفاكهممة

لخدممة دخممل الممذي للجير ول للتاجر يجوز ل ولكن والدهن،
ضمممان ل ولكممن أثم للجر أكل أو أخذ ولو بأجر، المجاهدين

عليه.

 -6/256 الباري - فتح حسن باسناد والطحاوي داود أبو رواه 91
12/267 المجهود بذل 92
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

والصصدواء     والخيصصل     السصصلح     اسصصتعمال
الحاجة:     فيه     تشترط

والممدواء والخيممل السمملح بأن الحنفي الهمام ابن نص
أممما فرسممه، مات أو سلحه انكسر بأن ؛الحاجة فيه تشترط

يجمموز، فل ذلممك باسممتعمال وفرسممه سلحه يوفر أن أراد إذا
عليه. ضمان ول أثم فعل ولو

دار     دخصصول     حتى     الطعام     من     الفاضل
السلم:

البمماقأي الطعممام رد وجمموب في الربعة الفقهاء اختلف
ن بمد فقمالوا: ل السملم دار دخول عند الغنائم من معهم م

 الكثير. رد

عممن روايممة وهممو )،يممرده ل(مالممك:  القليل: فقممال أما
روايممة وهممو ،)يرده(الحنفية:  وقأالت للشافعي. وقأول أحمد

والمخيط). الخيط لحديث: (أدوا للشافعي وقأول أحمد، عن

غلول:     المراء     هدايا

 –والعمممال والحكممام المممراء هممدايا الغلممول ومممن
.94غلول) العمال الحديث: (هدايا  ففي- الموظفين

مممن الغممال حكممم الخممرة فممي الفضمميحة فممي وحكمممه
مسمملم رواه الممذي اللتيبيممة ابن حديث فيه ورد وقأد الغنيمة،

يمموم بممه جاء إل ذلك من بشيء منكم أحد يأتي ... ل(وفيه: 
خمموار، فلهمما بقرة كانت وإن رغاء، فله بعيرا كان إن القيامة

.)تيعر شاة أو

مصصن     أصصصحابها     عصصن     الكتصصب     حبصصس
الغلول:

لممه: وممما فقيممل ،)الكتممب وغلممول أياك(الزهري:  قأال
.95)أصحابها عن حبسها(الكتب? قأال:  غلول

والبيهقي أحمد رواه حسن حديث 94
4/262 القرطبي تفسير 95
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

وأحكامه الشهيد
الشهيد:     تسمية     سبب

.شهيدا تسميته سبب في اختلف

اللممه صمملى ورسمموله تعممالى الله لن(الزهري:  فقال
شممميل: بمن النضممر وقأممال .)بالجنممة لمه شممهدا وسمملم عليممه

وقأيممل: .)ربهم عند أحياء لنهم بذلك الحي.. فسمو الشهيد(
وقأيممل: .)روحممه فيقبضممون يشممهدونه الرحمممة ملئكممة لن(
- الزهري القأوال هذه - حكى) المم على يشهد ممن لنه(

.)حمماله بظمماهر الخيممر وخاتمممة باليمان له شهد لنه(وقأيل: 
وجرحممه يبعممث لنمه دمممه وهممو بقتلممه شمماهدا له لن(وقأيل: 
غيره وروح السلم دار تشهد روحه لن(وقأيل:  دما). يتفجر

.96)القيامة يوم إل تشهدها ل

الشهيد:     تعريف

شممرح المجممموع فممي جمماء   الشصصافعية:     عنصصد  ) 1
؛عليممه يصلى ول يغسل ل الذي : (الشهيد]1/162[ المهذب

سممواء القتممال قأيممام حمال الكفمار قأتال بسبب مات الذي هو

1/277 للنووي المجموع 96
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

سمملح إليممه عمماد أو خطممأ، مسمملم سلح أصابه أو كافر، قأتله
أو فمممات، دابتممه رمحتممه أو فرسممه، عممن سممقط أو نفسممه،
يعممرفا ل سممهم أصابه أو غيرهم، او المسلمين دواب وطئته

انكشممافا عنممد قأممتيل وجممد أو كممافر، أو مسمملم بممه رمممى هل
أم دم أثممر عليممه كان وسواء موته، سبب يعرفا ولم الحرب

بممذلك مممات ثممم زمنمما بقممي أم الحممال فممي مممات وسممواء ل،
أم ووصى، وشرب أكل وسواء الحرب، انقضاء قأبل السبب

عنممدنا.. نممص عليممه متفممق كله وهذا ذلك، من شيئا يفعل لم
الشافعي). عليه

ابممن حاشممية فممي جمماء   الحنفية:     عند     الشهيد  ) 2
طمماهر مسمملم مكلممف كممل : (الشهيد: هممو]2/742[ عابدين

يرتث). ولم مال القتل بنفس يجب ولم بجارحة ظلما قأتل

لعممدم شممروط سممتة البممدائع فممي الكاسمماني واشترط
بجارحممة، ظلممما والقتممل والبلمموغ، للشهادة: العقممل، الغسل

الحممدثا مممن والطهممارة مممال، عمموض بممه بنفممس يجممب ولم
الرتثاثا. وعدم الكبر،

الشهادة:     شروط

لتكممون قأاتل  (من:الله سبيل في القتال يكون أن) 1
نممص وهممذا .97اللممه) سممبيل فممي فهممو العليمما هممي اللممه كلمة

فهممو قأتممل ثممم السمملم نصممرة قأصممده كان من فكل ضابط،
فل. وإل شهيد

محتسممبا صممابرا اللممه سبيل في قأتلت الصبر: (إن) 2
.98الدين) إل خطاياك الله كفر مدبر، غير مقبل

ول وقألبممه، لصممبورته العممدو على المقبل والصابر: هو
وفممراق للموت وكراهية قألبه في ألما يجد أن ذلك مع يضره
علممى والصبر بشروطها، فعلها ؛العبادة على والصبر الهل.
بشروطه. فعله ؛الجهاد

الدبار. وليس القأبال) 3

القيامة) يوم غل بما يأت يغلل الغلول: (ومن عدم) 4
الغنممائم مممن السممرقأة والغلممول: هممو ظهره. على غله حامل
القسمة. قأبل

عليه متفق 97
مسلم رواه 98
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

الله رضي عمر بن الله عبد عن 99البخاري صحيح وفي
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي ثقممل على قأال: (كان عنهما
عليممه اللممه صمملى النممبي فقممال فمممات، كركرة له يقال رجل

قأمد عبماءة فوجمدوا ينظمرون فمذهبوا ،النمار فمي وسلم: هو
.)غلها

والمتاع.  العيال-: بفتحتين-  الثقل

عليممه الله صلى النبي قأول المشهود خيبر حديث وفي
في قأتل قأد وكان مدعما، يسمى الذي خادمه - يعني وسلم
مممن أخممذها مممن أخممذها الممتي الشممملة -: (إن القممرى وادي

نارا). عليه لتشتعل المقاسم تصبها لم الغنائم

والشروط جميعا، عنها يغني الول الشرط أن ؛والحق
ول الجمر ينقمص فمإنه الغلمول أمما للبيان، توضيحية الخرى

حرام. وكثيره الغلول وقأليل الشهادة. يبطل

وتكفيصصر     الشصصهادة     فصصي     الصصدين     أثصصر
الخطايا:

كلهمما الخطايمما تكفير ولكن الشهادة، في يؤثر ل الدين
الدين. فيه يؤثر قأد

تنممبيه .. فيه"الدين إل("مسلم:  شرح في النووي قأال
)،تعممالى اللممه حقوق تكفر وإنما الدميين، حقوق جميع على

فممي شممرطا القرطممبي ذكممر وقأممد. البر عبد ابن قأال وكذلك
أداء عممن امتنممع وهممو: (إذا الممذنوب مغفممرة من المانع الدين

مممع الممدين قأضمماء يسممتطع لممم إذا تمكنممه).. أممما مع الحقوق
قأصده في صدق - إذا تعالى الله كرم من فالمرجو محاولته
شمماء بممما عنممه خصممومه تعالى الله يرضي - أن نيته وصحت

الجنة. يدخل حتى

فالظمماهر تعالى الله حقوق الدميين.. أما حقوق هكذا
بالشهادة. كلها تغفر أنها

الممدين فممي وردت الممتي التشممديدات أن ؛النوادر وفي
نحممو وذكممر فسمماد. أو سممرفا في أدان من إل منسوخة كلها
المالكية. رأي وهذا شهاب ابن عن ذلك

)6/781( الباري فتح 99
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

الشهيد:     غسل

يغسممل. وهممذا ل الشممهيد أن علممى الربعة الئمة اتفق
الحسن إل الحكم هذا في يخالف ولم العلم، أهل عامة قأول

بغسممل ؛فقممالوا الشممافعي. سريج وابن المسيب بن وسعيد
يجمب والجنمب جنبما إل ميمت ممات ما بأنه واحتجوا الشهيد،
تغسيله.

صمملى اللممه رسممول جابر: (أن بحديث الجمهور واحتج
ولممم دمممائهم فممي بممدفنهم أحد بشهداء أمر وسلم عليه الله

.100عليهم) يصل ولم يغسلوا

قأتلممى في قأال وسلم عليه الله صلى النبي أن ولحمد
مسممكا يفمموح-  دم كل أو-  جرح كل فإن تغسلوهم أحد: (ل

.101عليهم يصل ولم ،)القيامة يوم

تصممل تكمماد التي الصحيحة للدلة أرجح الجمهور ورأي
التواتر. حد إلى

ة  والشصصهيد     الجنصصب     الشصصهيد     غسصصل
الحائض:

وهممذا الجنممب، الشممهيد يغسممل الفقهاء: ل جمهور قأال
ومحمممد يوسف أبو والصاحبان وأحمد ومالك الشافعي رأي

والحنبلية.

مممن هريممرة أبي وابن سريج أبي وابن حنيفة أبو وقأال
عامر أبي ابن حنظلة أن بحديث  واستدل.الشافعية: يغسل

.102الملئكة فغسلته أحد يوم جنبا استشهد قأد الراهب

الجنب: : (غسل]2/942[ عابدين ابن حاشية في جاء
انقطممع إذا الحممائض وأممما للصمماحبين، خلفمما عنممده يغسممل
للصاحبين). خلفا عنده تغسل النفاس أو الحيض

وصححه والترمذي ماجة وابن والنسائي البخاري رواه 100
4/28 الوطار نيل 101
رواه ) وكممذلك4/92( الوطممار نيممل جيممد، باسممناد الطبراني رواه 102

متصل الزبير بن الله عبد رواية من جيد باسناد البيهقي
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

لغسممله غسممله وجممب لو لنه الصح هو الجمهور ورأي
كرامممة، الملئكممة وغسممل وسلم عليه الله صلى الله رسول

المممرأة وحكممم وجممب، لممو لممه البشممر غسممل عممن يسممد ول
 .103كالجنب الشهيد الحائض

:]1/624[ الدسمموقأي حاشممية فممي فجمماء المالكية أما
الشهيد يغسل أشهب: ل يغسلن.. قأال ل والحائض الجنب(

وابممن أصممبغ قأممال جنبمما.. وبممه كممان وإن عليممه، يصمملى ول
.)لسحنون خلفا الماجشون

استشممهد لممو(:مم ]1/362 :المجممموع في[ النووي قأال
وبه غسله، يحرم المصنفين باتفاق ؛فوجهان: أصحهما جنب
يجممز فلمم حدثا طهارة لنها المتقدمين أصحابنا جمهور قأال

هريرة أبي وابن سريج ابن قأال وبه ؛والثاني الميت، كغسل
.)الجنابة شهادة بسبب غسله يجب

الطيممب أبممو القاضممي أشممار فقممد الجنممب الحممائض أما
بالتفاق. تغسل ل بأنها الجزم إلى المقدسي نصر والشيخ

وهممو ،الممدم يزيممل الغسل أن الشهيد غسل عدم وعلة
البخمماري: فممي جمماء وقأممد شممرعا. المستحسممنة العبممادة أثممر

أعلممم - والله الله سبيل في أحد يكلم ل بيده نفسي (والذي
الممدم لممون واللون القيامة يوم جاء - إل سبيله في يكلم من

المسك). ريح والريح

ثصصصم     غسصصصل     دون     أسصصصلم     إذا     الكصصصافر
:  استشهد

أحممد يمموم أسلم الشهل عبد بني أصيرم لن يغسل، ل
.104صحيح حديث  وهو.يغسل ولم قأتل ثم

الشهيد:     على     الصلة

رأيين:  على الشهيد على الصلة في العلماء اختلف

وهممو عليممه، يصمملى ل -: إنه الجمهور رأي - وهو الول
عن ورواية وإسحاق الحنبلية وجمهور والشافعي مالك قأول

أحمد.

2/402 المغني 103
2/402 المغني 104
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

أحمممد عممن وروايممة والثمموري الحنفية راي الثاني: وهو
بممن وسممعيد البصممري الحسممن رأي وهممو عليممه، يصمملى أنممه

المسيب.

رضممي جابر عن البخاري بحديث الجمهور استدل وقأد
يجمع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان(قأال:  عنه الله
يقممول: ثممم الواحممد الثمموب فممي أحممد قأتلممى من الرجلين بين

في قأدمه أحدهما إلى له أشير للقرآن? فإذا أخذا أكثر أيهما
.105)عليهم يصل ولم دمائهم في بدفنهم وأمر اللحد،

يغسمملوا لممم أحممد شهداء أن عنه الله رضي أنس وعن
.106عليهم يصل ولم بدمائهم ودفنوا

الحنفية: وأما

مالمك أبمي عمن بحمديث رأيهمم على استدلوا فقد) 1
اللممه صمملى اللممه رسممول أن(ولفظه:  داود أبي عند الغفاري

كممل فممي عشرة.. عشرة، أحد قأتلي على صلى وسلم عليه
.107)مرة سبعين عليه صلى حتى حمزة، عشرة

اثنممان أحممد اللممه: (وشممهداء رحمممه الشممافعي قأممال
فالصممواب عشرة عشرة عليهم صلى فإذا شهيدا، وسبعون

صمملى أنممه علممى ،ثمممان أو صلوات سبع من أكثر يكون ل أن
جاءت أين فمن سبع، فهذه صلة، حمزة مع تسعة كل على

وهممم فنحممن تكبيرة سبعين كبر أنه عنى صلة? وإن سبعون
.)تكبيرة وثلثون ست فهي أربع التكبير بقول

هممذا يممروي لمممن ينبغممي(اللممه:  رحمممه الشممافعي قأال
أن لممه ينبغممي كممان وممما نفسممه، علممى يسممتحي أن الحممديث
النبي أن متواترة وجوه من جاءت فقد الحاديث، به يعارض

.)عليهم يصل لم وسلم عليه الله صلى

مممن رجممل عن سلم أبي بحديث ؛الحنفية استدل) 2
حممي علممى أغرنا: (قأال وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب

فضممربه منهممم رجل المسمملمين من رجل فطلب جهينة، من
عليممه اللممه صمملى اللممه رسول فقال نفسه، وأصاب فأخطأه

فوجدوه الناس المسلمين! فابتدره معشر يا وسلم: أخوكم

ماجة. وابن والنسائي والترمذي البخاري رواه 105
ورواه ،1/265 صحيح.. المجممموع أو حسن بإسناد داود أبو رواه 106

4/42الوطار والترمذي.. نيل أحمد
عليهم يصل لم أنه البخاري حديث أمام يقف ول مرسل والحديث 107
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

بثيممابه وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فلفه مات، قأد
اللممه! أشممهيد رسممول فقالوا: يمما ودفنه، عليه وصلى ودمائه

.108)شهيد له وأنا هو? قأال: نعم

ول كممذلك، حجة به تقوم ل الحديث هذا إن نقول ولكنا
أبممي بممن سمملم إسممناده فممي لن الجمهممور، أدلممة أمام يقف
مجهول. وهو سلم

فممي عممامر بممن عقبممة بحممديث الحنفيممة واسممتدل) 3
صمملى وسمملم عليممه الله صلى أنه وغيرهما ومسلم البخاري

كممالمودع ميممت علممى صمملته سنين ثمان بعد أحد قأتلى على
 .109والموات للحياء

مممن يخلمموا ل عليهممم صلته معنى إن(الطحاوي:  قأال
تمرك ممن تقممدم لمما ناسمخا يكمون أن إممما/م 1 معمان: ثلثة

إل عليهم يصلى ل أن سنتهم من يكون أو/ 2 عليهم. الصلة
بخلفا جممائزة عليهممم الصمملة تكممون أو/مم 3 المدة. هذه بعد

كانت الدفن بعد عليهم الصلة ثبتت فإذا واجبة. فانها غيرها
.110)أولى الدفن قأبل

غيممر النسممخ دعمموى بأن الطحاوي على الجمهور ويرد
فهممذا ؛سممنوات ثمان بعد الميت على الصلة تأخير أما ،ثابتة
الممدعاء، علممى الصمملة معنممى حمممل من بد فل ،ومردود بعيد

يصمملون ل لنهممم الحنفية لصول مخالفة القبر على والصلة
صمملى - إذا القممبر علممى يصمملى ول أيام، ثلثة بعد القبر على
أحممد شممهداء على صلى بأنه يقولون الدفن. وهم - بعد عليه
بممه تعم فيما الواحد خبر يقبلون ل الحنفية ولن ،الدفن قأبل

الخبر?  هذا يقبلون فلم البلوى،

المعركممة في قأتل إذا الحسن: (الشهيد بن محمد قأال
،الشممام وأهممل العراق أهل قأول في عليه ويصلى يغسل لم
قأممال وممممن ،عليه يصلى ل ؛المدينة أهل قأول وفي نأخذ، به

أنس). بن مالك ذلك

فممي الممذي جممابر حممديث علممى الحسن بن محمد ويرد
رضي جابر فقال: (وكان الجمهور به استدل والذي البخاري

يشمهد لم بهما مشغول فكان وخاله أبوه قأتل يومئذ عنه الله
ممما على الشهداء على وسلم عليه الله صلى الرسول صلة

4/30 الطار والترمذي.. نيل هو عليه وسكت أبوداود رواه 108
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

اللممه صمملى اللممه رسول فنادى المدينة إلى حملهما أنه روي
 -111)مضممماجعهم فمممي القتلمممى ادفنممموا أن وسممملم عليمممه

-. مصارعهم

وخمماله بممأبيه مشممغول جممابر كممان الجمهممور: إذا ويممرد
رد تركهممما? وإذا أو عليهممما الصمملة حممال يعلممم ل فكيممف
حديث على يردون فكيف الصحيح جابر حديث على الحنفية

؟عنه الله رضي أنس

نفممي، لنممه بممه يحتممج ل جممابر حممديث الحنفية:إن وقأال
إذا" ؛والقاعممدة إثبات، أحد شهداء على الصلة في وأحاديثنا
.م"مقد فالثبات الثبات مع النفي تعارض

تممرد إنممما النفي شهادة بأن الحنفية على الجمهور ورد
ممما أممما محصممورة، تكممن ولممم الشمماهد علممم بها يحط لم إذا

قأصممة وهممذه بالتفمماق، فيقبل محصورا وكان علمه به أحاط
علما. وغيره جابر بها أحاط معينة

إل ،كالعممدم فوجودهمما فضممعيفة، الثبممات روايممة وأممما
.112عنه أجبنا وقأد ،عقبة حديث

علممى الصمملة أحمماديث أن ؛الحنفيممة علممى يممرد ومممما
الصمملة عممدم أحمماديث وأما ،الصلية للبراءة موافقة الشهيد

والقاعممدة الصمملية. الممبراءة عممن ناقألممة فهممي الشممهيد على
مممع الصلية للبراءة الموافق الحديث تعارض إذا"الصولية: 

."ويرجممح الناقأممل يقممدم الصمملية البراءة عن الناقأل الحديث
فكيف الصحة، من الدرجة نفس في الحاديث كانت إذا هذا
قأممال كما ضعيفة، كلها الشهيد على الصلة أحاديث كانت إذا

الصمملة رويممت (وقأممد]:مم 4/24 :الوطار نيل في[ الشوكاني
.تثبت) ل بأسانيد عليهم

أصممح الجمهممور رأي أن ؛عنممه محيممد ل الممذي والحممق
الشمممس. وضمموح واضحة ونقلية عقلية بأدلة وأقأوى وأرجح

عليه. يصلى ل والحي حي، لنه الشهيد على يصلى فل ولذا

شممفاعة، الجنممازة وصمملة رفيعة، منزلة الشهادة ولن
بممل ،الخطايمما محمماء السمميف فممإن ذنبممه، غفممر قأممد والشممهيد

لممم الشممهيد ثممم ،بيتممه أهممل مممن سممبعين فممي يشفع الشهيد
ه؟!علي يصلى فكيف يغسل

1/221 الكبير السير شرح 111
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

شهيد:     لفلن     يقال     هل

معاملممة نعممامله أي ،شممهيد فلنمما أن ؛نقممول عنممدما
عليممه، والصمملة الغسممل تممرك حيممث ممن الدنيا في الشهداء

ولممه اللممه بيممد القلوب لن بنار، ول بجنة لحد نشهد ل ولكننا
كله. المر يرجع وإليه والرض السموات غيب

السممير أهممل مممن المؤلفممون عليممه درج الممذي وهممذا
أحممد شممهداء ؛فيقولممون السمملمية، والمعممارك والمغمماري

والقادسية. واليرموك وحنين

،اليمامممة فممي استشهد ؛فيها تجد الرجال كتب وكذلك
وهكذا.  ،شهيدا القادسية في قأتل

جممواز في تعالى الله رحمه تيمية ابن الشيخ سئل وقأد
بممالنص وليتممه ثبممت فأجاب: (فمممن ؟شهيد فلنا أن يقال أن

وغيرهممم، كالعشممرة الجنة أهل من وأنه السنة أهل من وأنه
وأممما. النممص بممه لممه شهد بما له يشهدون السنة أهل فعامة

علممى المممة اتفقت بحيث المة في صدق لسان له شاع من
أهممل بيممن نممزاع فيممه بممذلك? هممذا لممه يشهد فهل عليه الثناء

.113بذلك) له يشهد أن والشبه ،السنة

الشهيد:     أقسام

فممي قأتممل الممذي المسمملم والخممرة: وهممو الممدنيا شهيد
العليا. هي الله كلمة لتكون يقاتل وهو الكفار، مع المعركة

النماس قأبممل ممن يعامممل الممدنيا: الممذي شمهيد ومعنمي
يكفن. ول يغسل ل أي ،الشهيد معاملة

الشممهادة أجممر يأخممذ الخممرة: الممذي شممهيد ومعنممي
الله. عند ومنزلتها

مممع المعركممة فممي يقاتممل الممذي الدنيا: المسمملم شهيد
رياء. أو حمية يقاتل ولكنه الكفار

يعامممل ول الشممهادة أجممر يأخممذ الخممرة: الممذي شممهيد
الميممت عليه.. مثممل ويصلى ويكفن فيغسل الشهيد، معاملة
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

والمصمماب المبطممون ومثممل والجهمماد، والهجرة الطريق في
والغريق. بالطاعون

وسمملم: عليممه اللممه صمملى قأممال البخمماري صممحيح وفي
وصمماحب والغريممق والمبطممون المطعون ؛خمسة (الشهداء

الله). سبيل في والشهيد الهدم

الشهداء:     تعداد

السممعادة أبممواب" سممماها رسممالة السيوطي كتب لقد
ثلثين إلى الشهداء عدد فيها وأوصل "،الشهادة أسباب في

فممي شممعرا الشهداء عدد المالكي الجهوري نظم وقأد نوعا،
وشرحها. منظومة

الغريممب، الحريممق، الغريممق، الشهداء:     أنواع     ومن
ليلممة الميممت النفسمماء، المطعون، المبطون، عليه، المهدوم
بذات أو العلم بطلب مات من الجنب، ذات صاحب الجمعة،

- الحامممل المممرأة-  بممالجمع - أو الجنممب في - قأروح الجنب
مممن دمممه، أو ممماله دون مممات مممن الحمممى، الصرع، السل،
حبممس السممبع، افممتراس بالشرق، فمات، فكتم فعف عشق

المممؤذن هاممة، لمدغته أو متواريا، مات بالضرب، السلطان،
غثيان يصيبه-  البحر في المائد الصدوق، التاجر المحتسب،

الضممحى صمملى مممن الغيممرة، على صابرة ماتت  أو- قأيء أو
حضممرا، ول سممفرا الوتر يترك ولم شهر كل أيام ثلثة وصام

إل إله  (ل:مرة أربعين مرضه في قأال من بسنته، المتمسك
ممن مرابطا، مات أو الظالمين)، من كنت إني سبحانك أنت
مممن فمممات، دابممة عممن صممرع مممن يممس، سورة ليلة كل قأرأ

جلممب مممن الجمعممة، يمموم مممات مممن صممادقأا، الشهادة طلب
فمات. بالثلوج اغتسل من المصار، من مصر إلى طعاما

أبواب فتح في له زيد ؛شهادته أسباب كثرت من فكل
.114سعادته

المعركة:     في     خطأ     نفسه     قاتل

،المعركممة في خطأ نفسه قأتل من في الفقهاء اختلف
والشممافعية المالكيممة فممذهب ؟الشممهيد معاملممة أيعامممل
الحنفيممة وذهبممت الشممهيد. معاملممة يعامل أنه إلى والحنبليه

.الشهيد معاملة يعامل ل أنه إلى

2/252 عابدين ابن حاشية 114
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

روى فقممد معهممم، الممدليل لن الجمهممور مممع والحممق
قأممال: (لممما الكوع بن سلمة عن داود وأبو والنسائي مسلم

سمميفه عليممه فارتممد شممديدا قأتممال أخممي قأاتممل خيممبر يوم كان
فممي وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب فقال فقتله،

رسممول يمما فقلممت سمملحه. في مات فيه: رجل وشكوا ذلك
والممدعاء عليممه الممترحم-  عليه الصلة ليهابون ناسا الله: إن

مممات وسمملم: كممذبوا، عليه الله صلى الله رسول فقال-  له
.115بإصبعه) وأشار ،مرتين أجره فله مجاهدا جاهدا

الربعة:     المذاهب     نصوص     وإليك

فأصمماب العممدو قأصممد (ومممن ؛يغسممل الحنفية:  ) 1
.116يغسل) نفسه

ولو معترك شهيد يغسل (ول ؛يغسل ل المالكية:  ) 2
يقاتل لم أو المسلمين الحربيون غزى بأن السلم ببلد قأتل
داسممته أو كممافرا، بظنه مسلم قأتله أو نائما أو غافل كان بأن

أو بئممر فممي تممردى أو سممهمه أو سمميفه عليممه رجممع أو الخيممل
.117القتال) حال في شاهق من سقط

يصمملى ول يغسممل ل الممذي (الشممهيد الشافعية:  ) 3
سممواء القتممال، قأيام حال الكفار قأتال بسبب مات عليه: من

سمملح إليممه عمماد أو خطممأ مسمملم سمملح أصممابه أو كافر قأتله
وطئتممه أو فمممات دابممة رمتممه أو فرسممه عممن سقط أو نفسه
مسلم به رمى هل يعرفا ل سهم أصابه أو المسلمين دواب

.118كافر) أو

سمملحه عليممه عمماد الشمهيد كممان (فإن الحنابلة:  ) 4
يغسممل(القاضممي:  وقأال ،119العدو) بيد كالمقتول فهو فقتله

.)المشركين يد بغير قأتل لنه عليه ويصلى

البغاة:     أو     الطريق     قطاع     قتله     من

وقأطمماع البغمماة بيد المقتول أن والحنبلية الحنفية يرى
الشممافعية. بخلفا الشممهداء معاملممة يعامممل شممهيد الطريق
عممن جيممد بسممند أحمممد المام روى فقد ،الحنفية مع والدليل

12/171 مسلم على النووي 115
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

عثمان قأال: (شهدت أبيه عن فروخ بن الله عبد بن إبراهيم
.120يغسل) ولم ثيابه في عنه الله رضي عفان بن

عممن نممافع عممن مالممك أخبرنا(قأال:  الشافعي: فقد أما
.)عليه وصلى وكفن غسل عمر أن ؛عمر ابن

رؤسمماء إن(:مم ]1/052 :الم فممي[ الشممافعي وقأممال
إنممما ولكنممه شممهيد وهممو عليه وصلوا عمر غسلوا المسلمين

الم: فممي الشافعي وقأال )،حرب غير في الشهادة إلى صار
يعلممم لممم أو اللصمموص، أو البغي أهل قأتله أو سبع أكله من(

.)عليه وصلى غسل قأتله من

بعممد مكث فقد ،ارتث قأد عمر لن أرحج الحنفية ورأي
مات. حتى فترة طعنه

يكممون : (وكممذا]2/842[ عابممدين ابممن حاشية في جاء
أو تسممببا ولممو طريممق قأمماطع أو حربممي أو باغ قأتله لو شهيدا

من وكذا قأتلوه، آلة بأي شهيد مقتولهم فإن جارحة آلة بغير
ليل). اللصوص قأتله

؛ رابعمما  سممببا"المحيط" في زاد  أنه"البحر" في وذكر
قأتل. آلة بأي شهيد فهو ذمي عن ولو مدافعا قأتل من وهو

قألممت(الحسممن:  بممن  لمحمممد"المبسمموط" فممي وجمماء
ماله? قأال: يصنع دون فقتل الطريق عليه قأطع رجل أرأيت

.)بالشهيد يصنع ما بهم

قأممال مممر، كممما شممهيدا يعتممبرونه الشممافعية: فل أممما
بغممي قأتلممه أو سممبع أكله : (من]1/603: الم في[ الشافعي

عليه). وصلي غسل ؛قأتله من يعلم لم أو لصوص أو

البغممي أهممل قأتممل  (إن]:5/163[ المجممموع فممي وجاء
مقممولن اللصمموص قأتلممه أو الطريممق قأطمماع قأتلممه أو عممادل

عمممر عليممه.. لن ويصمملى يغسممل فشممهوران: (أصممحهما
بالتفاق). عليهم وصلى غسلوا وعلي وعثمان

عمممر وأممما ،يغسممل لممم أنمه ثبت فقد عثمان قألت: أما
مرتث. فهو الطعن بعد تأخر موته لن غسل فقد
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في الجهاد ... آداب 
وأحكام

قأتممل : (ومممن]6/402[ المغنممي فممي الحنبلية: جاء أما
والصملة الغسمل فمي فحكممه المعركمة في العدل أهل من

اللممه رضممي عليمما لن المشممركين، معركة في قأتل من حكم
يغسممل، ل أن أوصممى وعمممر معممه، قأتممل مممن يغسل لم عنه

د"أحممد:  قأمال" مخاصمم فمإني ثيمابي فمي دفنوني"وقأال: 
عنمما تنزعمموا فل غممدا مستشمهدون أنا الجمل أصحاب أوصى

ا").دم تغسلوا ول ثوبا

الشهيد:     عن     ينزع     ما

والممدرع  كالسمملح- الحممرب آلممة أن الفقهمماء اتفممق
بالنسممبة واختلفمموا الممدفن. عنممد الشهيد عن تنزع-  والبيضة

المحشوة. والجبة والقلنسوة للخف

المالكيممة: وقأممال عنممه، والشافعية: تنزع الحنفية فقال
إلممى أقأممرب والشممافعية الحنفيممة كلم أن ويبممدو معه. تدفن
الشممرع فممي والتلفا يتلممف يممدفن ممما أن إذ ،الشممرع روح

ممنوع.

ل ما عنه : (ينزع]2/052[ عابدين ابن حاشية في جاء
والقلنسمموة والخممف والحشممو كممالفرو كفنمما يكممون أن يصلح

والسلح).

عنهممم : (وتنممزع]1/503[ للشممافعي الم فممي وجمماء
أو فراء إل فيها قأتلوا التي الثياب في ويكفنون وفراء خفافا
.]1/262[ المجموع في ومثله ،ولبدا) حشوا

: (ويدفن]1/624[ المالكي الدسوقأي حاشية في جاء
الحرب). بآلة ل والمنطقة والقلنسوة بالخف

المرتث:

أي رثمما، جرحممه أصممبح - أي - بممالمجهول ارتممث مممن
ممن والمرتمث قأمديما. خلقما أصممبح ،رثا ثموب ؛يقال قأديما،
رمق. وبه المعركة  من- جريحا-  رثيثا حمل

ة يعاممل ل المرتمث الجريمح أن الفقهماء واتفق معامل
بسممعد وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول فعل كما الشهيد

بعمممر الصممحابة فعل وكما عليه، وصلى غسله وقأد معاذ، بن
عنه. الله رضي الخطاب بن
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وأحكام

ث؟  المرت     هو     فمن

أرض مممن حمممل من ؛المرتث أن يتفقون الفقهاء يكاد
الوصمية، كتابه أو كالكل، الحياء فعل وفعل جريحا المعركة

أدائها. أممما على ويقدر يعقل، وهو صلة وقأت عليه مضى أو
فإنه المعركة أرض في وهو مستمرة والمعركة هذا فعل إذا

مرتثا. ليس

ول قأمماتل عميقمما جرحممه كممان بممأن-  المقاتل منفوذ أما
وكذلك وأوصى. أكل ولو كالشهيد يعامل  فإنه- برؤه يرجى
معاملممة يعامممل  بممأن- عليممه مغمممى-  مغمممورا ينقممل الممذي

أياما. بقي ولو الشهيد

المرتث: شروط إذا

جريحا. المعركة أرض من ينقل أن) 1

كتابممة أو الممبيع أو كالكممل الحيمماء فعممل يفعممل أن) 2
الوصية.

قأاتل. جرحه يكون ل أن) 3

- عليه مغمي-  مغمورا يكون ل أن) 4

يعامممل فممإنه الربعممة الشممروط هممذه تجتمممع لممم وممما
كالشهيد.

:]2/252: الحاشممية فممي[ الحنفممي عابدين ابن  قأال)أ
نممام أو شممرب أو أكممل  بأن- بالمجهول  –ارتث من المرتث(

صمملة وقأممت عليممه مضى أو خيمة أوى أو قأليل ولو تداوى أو
يعقممل وهو المعركة من نقل أو أدائها على ويقدر يعقل وهو

مكانه من قأام لو وكذا اليدي. على مات أو حيا وصل سواء
وإن الممدنيا، بممأمور أوصممى أو الخيل، وطء لخوفا ل آخر إلى

مممن لنممه الصح، وهو محمد عند مرتثا يصير ل الخرة بأمور
فل، وإل كثير بكلم تكلم أو اشترى أو باع أو الموات، أحكام
فممي - أي فيهمما ولممو الحممرب، انقضمماء بعممد كان إذا كله وهذا

.)ذكر مما بشيء مرتثا يصير ل – الحرب

[ الشممرح الدسمموقأي حاشممية فممي المالكيممة قأممال) ب
- المغمممور إل المعركممة أرض مممن حيمما رفع وإن(:مم ]1/624

.-) مات أن إلى يتكلم ولم يشرب ولم يأكل لم الذي
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المقاتل:     منفوذ

منفمموذ أن الكممبير: (المعتمممد الشممرح في الدردير قأال
سممحنون رأي وهممذا مغمور). غير رفع ولو يغسل ل المقاتل

المعونة. وصاحب الكافي في البر عبد وابن

:]1/162[ للنممووي المجممموع فممي الشممافعية قأممالج) 
سممواء شهيد فهو انقضائها قأبل ومات الحرب في جرح من(

وصممى أو شممرب أو أكل وسواء زمنا بقي أو الحال في مات
الحممرب بعممد مات ثم جرح إذا أما ذلك، من شيئا يفعل لم أو

.)مرتث فهو

الشهيد:     والطفل     المرأة

اللممذان الطفممل أو المممرأة أن الفقهمماء جمهممور يممرى
أبممي بخلفا الشممهيد معاملممة يعمماملن المعركممة فممي يقتلن
حنيفة.

صممغيرا قأتل وإن(:مم ]1/503 :الم في[ الشافعي قأال
يغسل ولم بالشهداء يصنع ما بهما صنع معركة، في امرأة أو

.)عليهما يصل ولم

؛استشممهد إذا الصممبي(:مم ]5/662[ المجممموع في جاء
قأممال وبممه عليممه، يصمملى ول يغسممل ل الشممافعي مممذهب

وأبو مالك منهم الفقهاء، أكثر عن العبدري وحكاه الجمهور،
ويصمملى حنيفممة: يغسممل أبممو وقأممال وأحمممد، ومحمممد يوسف

.)عليه

مسلم:     قتيل     عن     الحرب     انكشاف

بعممد مقتممول مسلما وجدنا إذا أننا الربعة الفقهاء اتفق
إذا أممما غسممله، بعدم الشهيد معاملة يعامل أثر وبه المعركة

معاملة يعامل أنه إلى والمالكية الشافعية فذهب به نجد لم
معاملممة يعامممل ل أنممه إلى والحنبلية الحنفية وذهب الشهيد،
الشهيد.

إذا(:مم ]5/762[ الشممافعي للنممووي المجممموع في جاء
عليممه يصل ولم يغسل لم مسلم قأتيل عن الحرب انكشفت
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أبممو وقأممال مالممك، قأممال وبممه ل، أم أثممر بممه كممان سواء عندنا،
.)عليه وصلى غسل أثر به يكن لم وأحمد: إن حنيفة

الميت:     نقل

كره الشهيد: فقد أما شهيد. غير وإما شهيد إما الميت
معظمهم فان الدفن بعد أما دفنه. قأبل نقله الربعة الفقهاء

شممهداء نقممل كما الضرورة حالت في إل النقل، بحرمة قأال
.مه64 سنة معاوية زمان في العين فاضت عندما أحد

(:]2/983[ المغنمي فمي جاء الشمهيد دفمن يسمتحب 
أن جممابر حممديث فعلممى القتلممى أحمممد: أممما قأممال قأتل، حيث

فممي القتلممي ادفنمموا: قأممال وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي
مصارعهم).

علمى يمترتب كمان فمإن(الحنفمي:  القماري علي وقأال
أحد شهداء من عليه نص ما إل كراهة، فل فائدة الميت نقل

.)الشهداء مطلق من معناهم في من أو

الشهداء في السنة : (إن]3/412[ المعاد زاد في جاء
ارعهم فمي يدفنوا أن فمإن آخمر، مكمان إلمى ينقلموا ول مص

منممادي فنممادى المدينممة إلممى قأتلهم نقلوا الصحابة من قأوما
إلممى القتلممى بممرد بممالمر وسمملم عليه الله صلى الله رسول

مصارعهم).

بممأبي عمتي جاءت إذ النطارة في أنا بينما(جابر:  قأال
لنممدفنهما المدينممة بهما فدخلت ناضح، على عادلتهما وخالي

اللممه صمملى اللممه رسول إن أل ينادي رجل وجاء مقابرنا، في
فممي فتممدفنوها بممالقتلى ترجعمموا أن يممأمركم وسمملم عليممه

حيممث القتلممى فممي فممدفناهما فرجعنا قأتلت، حيث مصارعها
جمماءني إذا سممفيان أبممي بممن معاوية خلفة في أنا فبينا قأتل.
فبممدا معاويممة عممماك أباك أثار لقد والله جابر فقال: يا رجل

الممذي النحممو علممى فوجممدته قأممال: فممأتيته منه، طائفة فخرج
فممي سممنة فصارت قأال: فواريته، شيء. منه يتغير لم تركته

.121)مصارعهم في يدفنوا أن الشهداء

وسممنده جابر حديث  من398 ،3/308 المسند في أحمد أخرجه 121
 وأبوداود1516 ماجة  وابن4/79 النسائي مختصرا وأخرجه صحيح،
حبممان ابممن وصممححه صممحيح، حسممن  وقأممال1717  والترمذي3165

196
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الفقهمماء أجمماز الممدفن: فقممد العممادي: قأبممل الميممت أما
-  والحنبلية والحنفية - المالكية نقله الثلثة

بمأس ل(الحنفمي:  للحصمكفي المختمار المدر فمي جاء
.)دفنه قأبل بنقله

قأبممل الميممت نقممل جمماز(للمالكية:  الكبير الشرح وفي
مممن الميممت يحممول أن بأسمما أحممد يممر ولم بعده، وكذا الدفن
.)غيره إلى قأبره

ممممن واحممد غيممر أن مالك رواه بما الفريق هذا واحتج
توفيمما زيممد بممن وسممعيد وقأمماص أبممي بممن سممعد أن بممه يوثممق

.122بها ودفنا المدينة إلى وحمل بالعقيق

وقأممال ،قأممولن: الكراهممة المممذهب ففممي الشافعية أما
الميت. نقل يحرم ؛وغيرهما والبغوي الدارمي

عنممدما عائشممة قأممالت ،الصممح هممو وهذا (النووي: قأال
- الجبممش فممي مممات قأممد وكان الرحمن عبد أخيها قأبر زارت
ولمو مممت حيممث إل دفنممت مما حضمرتك -: لمو مكة من قأريبا

.123مازرتك) شهدتك

والشافعية، الحنفية الدفن: فمنعه بعد الميت نقل أما
والحنبلية. المالكية وأجاز

الحنفممي: (فممي الهمام بن للكمال القدير فتح في جاء
وأرادت تصبر فلم بلدها غير في غائبة وهي ابنها دفن امرأة
يسعها). فل نقله

بنقلممه بممأس الحنفي: (ل للصحكفي المختار الدر وفي
مطلقا). فل دفنه بعد نقله وأما دفنه، قأبل

لمصلحة، نقله أجازوا والحنابلة المالكية أن ذكرنا وقأد
نقممل : (وجمماز]1/124[ المممالكي الدسوقأي حاشية في جاء

أن بشرط آخر، إلى مكان من بعده وكذا الدفن، قأبل الميت
لمصمملحة، يكون وأن حرمته تنتهك ل وأن نقله حال ينفجر ل

الموضممع بركممة ترجممى أو البحممر يممأكله أن عليممه يخممافا كأن
الزيارة). قأرب لجل أو آهله، بين ليدفن أو إليه، المنقول

4/252 للكاندهلوي مالك موطأ على المسالك أوجز أنظر 122
السممنن إعلء انظممر ،الصممحيحين رجممال ورجمماله الترمممذي، رواه 123

7/277.
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الحنبلممي: (ويسممتحب قأدامممة لبممن المغنممي فممي وجاء
والشممهداء الصممالحون فيهمما يكممثر الممتي المقممبرة في الدفن
حممديث روى ثممم الشممريفة، البقاع في وكذلك بركتهم، لتناله

أن تعممالى اللممه سممأل أنه السلم عليه موسى عن الشيخين
.124حجر) رمية المقدسة الرض إلى يدنيه

:  القبر     على     البناء

للزينة كان إن القبر بناء أن على الربعة الفقهاء اتفق
- النممدثار مممن - لمنعممه للحكام كان فيحرم.. وإن والشهرة

فيكره.

صاحب قأول على الطحاوي في الحنفية: جاء رأي) 1
البرهممان: عممن الشممرنبللية  وفممي]1/016[ المختممار الممدر

الدفن). بعد للحكام ويكره للزينة، عليه البناء (يحرم

أو يجصص أن : (ونكره]24 :صفحة[ الثار كتاب وفي
أن إلى )،عليه يكتب أو علما أو مسجدا عنده يجعل أو يطين

حنيفة). أبي قأول وهو: (قأال

: (قألممت:]1/224[ الحسن بن لمحمد المبسوط وفي
أن روى لممما يجصص? قأال: نعممم، أن تكره هل القبر أرأيت
القبممور تجصمميص عممن نهممى وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي

لحكممام أو للزينممة إممما البنيممة فممي التجصمميص لن وتربيعها،
.125البناء)

الشممرح على الدسوقأي حاشية في جاء المالكية:) 2
عليممه وبنمماء تبييضممه أو قأممبر تطييممن : (وكره]1/524[ الكبير
أو لممه، مملوكممة بممأرض ذلك كان إن مدرسة أو بيت أو كقبة

مممأوى تصممير أن غير ومن مباهاة لغير موات أو بإذن لغيره،
المقبرة في أو للفساق مأوى كان أو به بوهي وإن للفساق،

القممبر لتمييممز خشممبة أو حجر ووضع حرم. غيره ملك في أو
وإن ،كممره وإل ممموته تاريممخ أو لسمممه نقممش غيممر مممن جائز

قأرآنمما، ولممو مكممروه النقممش أن وظمماهره حممرم. بممه بمموهي
.)امتهانه إلى يؤدي لنه الحرمة وينبغي

:]5/613[ للنممووي المجممموع فممي جاء الشافعية:) 3
بنماء كراهممة علممى والصممحاب الشمافعية نصموص (واتفقممت

أو بالصمملح، مشممهورا الميممت كممان سواء القبر على مسجد
8/268 السنن إعلء انظر 124
2/62 المبسوط في السرخسي قأاله ما انتهى 125
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اتخممذوا والنصممارى اليهممود الله الحاديث: قأاتل لعموم غيره
.)126مساجد أنبيائهم قأبور

البناء : (ويكره]2/783[ المغني في جاء الحنابلة:) 4
فممي مسمملم روى لممما عليممه، والكتابممة وتجصيصه القبر على

أن وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسول قأال: نهى صحيحه
- الترمذي - زاد عليه يقعد وأن عليه يبنى وأن القبر يجصص

.127صحيح)  حسن:عليه. وقأال يكتب وأن

القبور:     هدم

المرتفعممة، القبممور يهممدموا أن المممور ولة على ينبغي
الكتابة. أو عليها الرايات نصب يمنعوا وأن

الزدي الهيمماج أبممي عن البخاري إل الجماعة روى فقد
ص، اللممه رسممول عليه بعثني ما على (قأال: أبعثك علي عن

.128سويته) إل مشرفا قأبرا ول طمسته إل تمثال تدع ل

مممن رأيممت : (وقأممد]1/163: الم فممي[ الشممافعي قأال
الفقهاء أر فلم القبور من فيها يبنى ما بمكة يهدم من الولة

ذلك). يعيبون

القول:     خلصة

كتابممة أو عليممه مسممجد بنمماء أو القممبر على البناء يحرم
الربعممة، المممذاهب عنممد للشممهرة ذلممك كممان إن عليه السم
كممان إن يحممرم القبممور علممى والرايممات العلم رفممع وكذلك

للسنة وتطبيقا لثوابهم حفظا الشهداء قأبور خاصة ،للشهرة
قأبورهم. في

عليه متفق 126
4/387 الوطار نيل أنظر 127
4/120 الوطار نيل 128
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