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البغي

البغي أهل قتال
الجبططارين وأذل بطططاعته، المؤمنين أعز الذي لله الحمد
للعططالمين رحمططة المبعططوث علططى وأسططلم وأصلي بمعصيته،

.الميامين الغر أصحابه وعلى

وبعد: 

إإْن تعططالى قططال َو إن : { َتططا َف إئ إنيَن إمططْن َطا إم ْؤ ْلُمطط ُلططوا ا َت َت ْق ا
إلُحوا َأْص ُهَما َف َن ْي إإْن َب َغْت َف ُهَما َب َدا َلى إإْح ُْلْخَرىَ َع ُلوا ا إت َقا إتي َف ّل ا

إغي ْب ّتى َت َء َح إفي َلى َت إر إإ إه َأْم ّل إإْن ال َءْت َفطط إلُحوا َفططا َأْصطط ُهَمططا َف َن ْي َب
إل ْد َعطط ْل ُطوا إبا إسطط ْق َأ ّلططَه إإّن َو إحططّب ال إطيَن}َ [سططورة ُي إسطط ْق ْلُم ا

].9الحجرات: 

ًا الية هذه تضمنت المؤمنططتين الفئتين بين بالصلحا أمر
وإن ونعمططت، فبهططا صلحتا فإن بعض، على بعضهم الباغيتين

حططتى تقاتططل فإنهططا الخرىَ على بغت أو الصلح إحداهما أبت
الشر. عن والكف الخير فعل من وحكمه الله أمر إلى ترجع

نقسساط،     عسسدة     علسسى     سسسيكون     البغاة     على     وكلمانا
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قتال أهل 
البغي

وقيططل طلب، أي وبغى الطالب، معناه اللغة في الباغي
الحق.  عن وعدل وظلم عدا

ثبتت الذي المام على يخرج الذي الصطلحا: (هو وفي
يمنططع أو طططاعته في الدخول يرتضي ل أو خلعه يبغي إمامته

ًا ًا حق سائغ).  بتأويل عليه واجب

إمامته : ثبتت معناه إمامته)، ثبتت الذي وقولنا: (المام
وهططي: الختيططار اعتبارهططا، علططى الفقهاء أجمع التي بالطرق

رضي بكر أبي على الصحابة كإجماع والعقد، الحل أهل من
لعمططر عنططه الله رضي بكر أبي عهد مثل بالعهد، أو عنه، الله

وهططذان الشططورىَ، أهططل إلططى عمططر وعهططد عنططه، اللططه رضططي
ان د الطريق حتهما علطى الجمطاع انعق ن ص اء بي أو ،1الفقه

فططإنه السططلمي، التاريططخ عبر الخلفاء من كثير كحال بالغلبة
حططتى الناس وغلب فقهره بسيفه المام على رجل خرج إن

ه وأقطروا لطاعته أذعنوا علطى وتطابعوه والطاعطة بالسطمع ل
ًا صار ذلك عليه.  والخروج قتاله يحرم إمام

الزبير بن الله عبد على خرج مروان بن الملك عبد فإن
يططده تحططت كططان مططا علططى واسططتولى وقتله عنهما الله رضي
ًا إمططا وبططايعوه لططه فططدانوا الناس على وغلب كرهططا، أو طوعطط
ًا بذلك وصار مططن ذلططك فططي لمططا عليططه الخططروج يحططرم إمامطط

دمططاء إهططدار الطلق علططى أهمهططا تعد، ول تحصى ل مفاسد
ّكططن إذا خاصططة عصططاهم، وشططق وأمططوالهم المسططلمين لططه م

العدو.  وخافه

فططي وسططلم عليططه اللططه صططلى النططبي قططول لعموم وذلك
َفَجططَة عططن أحمططد المططام رواه الططذي الحططديث إن َعْر ْيٍح ْبطط ُشططَر
إمّي َل َْلْس َقاَل ا إه َرُسوُل َقاَل:  ّل َها: (وسلم عليه الله صلى ال ّن إإ
ُكوُن َت إدي َس ْع َناٌت َب َناٌت، َه َه َع َو َف إه، َوَر ْي َد ُه َفَمْن َي ُتُمو ْي َأ ُق َر َفّر ُي

ْيططَن إة َب ٍد ُأّمطط ُهططْم ُمَحّمطط ٌع َو إميطط ُه َج ُلو ُت ْق ًنططا َفططا إئ إمططَن َكططاَن َمططْن َكا
إس) ّنا .2ال

أهططل مططن خلعططه أراد من عنه الله رضي علي قاتل وقد
الشططام أهططل وهم طاعته في يدخل لم من وقاتل النهروان،

عنه الله رضي على يمكنهم أن واشترطوا البيعة رفضوا لما
عنه.  الله رضي عثمان قتلة من
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قتال أهل 
البغي

ًا وقولنا: (يمنططع ًا حقط بتأويطل الزكطاة عليططه) كطأداء واجبطط
مططن عنططه الله رضي الصديق بكر أبو قاتلهم من بعض كحال
كططان مططن ومنهططم بجحودها ارتد من فيهم فإن الزكاة مانعي
عليططه اللططه صططلى النططبي مططوت بعططد عليهم تجب ل أنها يظن

وسلم. 

*      *      *
:   البغاة     أصناف  :   ثانيا

أصناف:  ثلثة على وهم

ّكفططرون الططذين وهططمالول: الخسسوارج:      الصسسنف ي
ّكفططرون بالمعصية، ُي عثمططان رأسططهم وعلططى الصططحابة جططل و

المسطططلمين دمطططاء ويسطططتحلون والزبيطططر، وطلحطططة وعلطططي
عليططه اللططه صططلى المصطططفى عن ثبت قد فهؤلء وأموالهم،

إلّي عن البخاري صحيح ففي بقتالهم، أمر أنه وسلم رضي َع
َذا عنه الله إإ ُكْم :  ُت ْث ّد إل َعْن َح إه َرُسو ّل وسلم عليه الله صلى ال

ًثا إدي إه َح ّل َوال إخّر ََلْن َف إء إمَن َأ َلططّي َأَحططّب الّسَما إذَب َأْن إمططْن إإ ْكطط َأ
إه ْي َل َذا َع إإ ُكْم َو ُت ْث ّد إني إفيَما َح ْي ُكْم َب َن ْي َب إإّن َو ْلَحْرَب َف َعٌة ا ْد ّني إخ إإ َو

ْعُت إم إه َرُسوَل َس ّل ُقططوُل وسططلم عليططه اللططه صلى ال َيْخُرُج َي َسطط
ْوٌم إر إفي َق إخ إن آ َداُث الّزَما إن َأْح َنا َْلْس ُء ا َها َف إم ُس َْلْحَل ُلوَن ا ُقو َي
إر إمْن ْي إل َخ ْو إة َق ّي إر َب ْل إوُز َل ا ُهْم ُيَجا ُن ُهْم إإيَما إجَر َنا ُقوَن َح إمططَن َيْمُر

إن ّدي ُق َكَمططا الطط ْهُم َيْمططُر إة إمططَن الّسطط ّيطط إم َنَمططا الّر ْي أ
َ ُهْم َف ُتُمططو إقي َل

ُهْم ُلو ُت ْق إإّن َفا إهْم إفي َف إل ْت ُهْم إلَمْن َأْجًرا َق َل َت ْوَم َق إة) َي َياَم إق ْل . 3ا

قططال: عنططه اللططه رضططي علططي عططن لمسططلم روايططة وفططي
يقططول: (يخططرج وسططلم عليططه اللططه صلى الله رسول سمعت

قراءتهططم إلططى قراءتكططم ليس القرآن يقرأون أمتي من قوم
القططرآن يقططرأون بشططيء، صططلتهم إلططى صططلتكم ول بشططيء

تراقيهططم، قراءتهططم تجططاوز ل عليهططم، وهططو لهم أنه يحسبون
يعلطم لطو الرمية، من السهم يمرق كما السلم من يمرقون
لنكلوا نبيهم لسان على لهم قضي ما يصيبهم الذين الجيش

العمل).  عن

اللططه رسططول عن سعيد أبي عن عليها متفق رواية وفي
ويططدعون السططلم أهططل قال: (يقتلون وسلم عليه الله صلى
عاد).  قتل لقتلنهم أدركتهم لئن الوثان، أهل

6418رقم:  حديث 3
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قتال أهل 
البغي

أنهم إلى الحديث أهل من طائفة ذهبت الخوارج فهؤلء
بظططاهر ذلططك في متمسكين السلم، دين عن مرتدون كفار

المرتططدين معاملططة يعططاملون وقالوا فيهم، الواردة الحاديث
علططى ويجهططز مططدبرهم ويتبططع وأمططوالهم دمططاؤهم تبططاحا حيث

ذبيحتهططم ول نكططاحهم يحططل ول أسيرهم قتل ويجوز جريحهم
.4المرتدين أحكام آخر إلى

أبططي قططول هططو وهططذا بغططاة، أنهططم الفقهططاء جمهور ويرىَ
وهططؤلء الحنابلططة، متأخري ومذهب ومالك والشافعي حنيفة

رضططي طططالب أبططي بن علي المؤمنين أمير قاتلهم الذين هم
إليهططم بعططث حين وذلك بالَحرورية، يسمون وكانوا عنه، الله
فحينئططذ قتلططه، كلنططا ؛قططالوا خبططاب، ابططن اللططه بعبد أقيدونا أن

قتلهم.  يوجب بما أنفسهم على لقرارهم قتالهم استحل

مططن الخططوارج رأي جماعططة أو شططخص أظهططر إذا وأمططا
وتططرك وأموالهم المسلمين دماء واستحلل بالكبيرة التكفير

ًا يسطفكوا ولططم المام على يخرجوا لم أنهم إل الجماعة، دمط
ًا يهتكوا أو وهططو قتططالهم ول قتلهططم بططذلك يحططل ل فططإنه عرض

.5الفقه أهل وجمهور والشافعي حنيفة أبي قول

رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير سنة هي وهذه
الطططبراني ورواه أحمططد المام مسند في ثبت حيث عنه الله

ًا أن شططداد بن الله عبد حديث من والحاكم اللططه رضططي عليطط
أن وبينكططم وبيننططا شئتم حيث الخوارج: (كونوا إلى بعث عنه

ًا تسفكوا ل ًا دم ً تقطعططوا ول حرام ًا، تظلمططوا ول سططبيل أحططد
بالحرب).  إليكم نفذت فعلتم فإن

المبسطوط: فطي اللططه رحمطه السرخسطي المططام وقطال
ًا أن (بلغنا يططوم يخطططب وهططو بينمططا أنططه عنططه اللططه رضي علي

رضططي فقال المسجد، ناحية من الخوارج حكمت إذ الجمعة
اللططه مساجد نمنعكم ل باطل، بها أريد حق كلمة":  عنه الله
أيديكم دامت ما الفيء نمنعكم ول الله اسم فيها تذكروا أن
خطبتططه، فططي أخططذ ثم ،"تقاتلونا حتى نقاتلكم ولن أيدينا، مع

)"...لله الحكم" قالوا الخوارج: أي حكمت قوله ومعنى

لططم مططا أنهططم علططى دليططل فيططه(اللططه:  رحمه قال أن إلى
والقتططل بالحبس لهم يتعرض ل فالمام الخروج على يعزموا

عنططد الخططروج علططى عططازمين كططانوا مطا بذلك المتكلمين فإن
نمنعكططم ول اللططه مسططاجد نمنعكططم ل"قططال:  فلهططذا ذلططك
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قتال أهل 
البغي

يططوجب ل بالشططتم التعريططض أن علططى دليططل وفيططه ،"الفيططء
الكفططر، إلططى بنسططبته عرضططوا وقططد يعزرهم لم فإنه التعزير،
الخوارج أن على دليل وفيه بالتعزير، موجب بالكفر والشتم

فططإنهم العططدل أهططل رايططة تحططت الكفططار يقططاتلون كططانوا إذا
مسططلمون، لنهم غيرهم يستحقه مما الغنيمة من يستحقون

ًا يقاتلون أنهم على دليل وفيه ول"قططال:  فططإنه لقتالهم، دفع
القتططال علططى تعزمططوا حططتى معنططاه ،"تقاتلوننططا حتى نقاتلكم
ط اه6العدل) أهل عن والتحيز بالتجمع

مطن الخططوارج يخرج من هناك أن :  الله     رحمك     واعلم
ًا تيمية ابن السلم شيخ عدهم إذ البغاة، أصناف ًا صططنف ثالثطط
ًا ًء قتالهم ممدوح عليططه اللططه صططلى المصطططفى لمططدحا ابتططدا

ًا هناك أن الله رحمه وذكر قتلهم، لمن وسلم قتططال بين فرق
كططان فططإنه وصططفين، الجمططل لهططل وقتططاله للخططوارج علططي

ًا أمرهم، في معه الصحابة واجتمعت الخوارج بقتال مسرور
وصططفين، الجمططل يططوم الصططحابة مططن رهططط عنه تخلف بينما
ًا عنه الله رضي وكان .لقتالهم حزين

فططي وغيططره علططي اللططه: (فكلم رحمه السلم شيخ لق
ًا ليسططوا أنهططم يقتضي الخوارج أصططل عططن كالمرتططدين كفططار
مططع وليسططوا وغيططره، أحمد عن المنصوص هو وهذا السلم،

ثططالث، نططوع هططم بططل وصفين، الجمل أهل حكم حكمهم ذلك
.7فيهم) الثلثة القوال أصح وهذا

خرجسسوا الحسسرب أهسسل ماسسن الثاني: قوم الصنف
ّكسسن المسسسلم الماام على بتأويسسل خلعسسه ورأوا المم
هططؤلءف: بشسسوكة واماتنعسسوا لذلك العدة وأعدوا سائغ

يبططوب والذين المقال هذا في بالضبط نعني الذين البغاة هم
الفقهاء.  أكثر لهم

ًا تأويسسل لهسسم الثسسالث: قسسوم الصنف سسسائغ أيضس
ليسسست أنهسسم إل خلعسسه ورأوا الماسسام علسسى وخرجوا

المام قبضة تحت أنهم أو يسير نفر لنهم  إما:شوكة لهم
أحمططد أصططحاب مططن فطائفططة فيهططم، اختلططف فهططؤلء وقهره
مططذهب وهططو بغاة، وليسوا طريق قطاع يعدونهم الله رحمه

.الله رحمه الشافعي

الكطثير بيطن فططرق ل بكططر أبطو قدامطة: (قططال ابططن وقطال
 طالمام) اه عن خرجوا إذا البغاة حكم وحكمهم والقليل

السعادة. دار ،126 – 10/125ج المبسوط، 6
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قتال أهل 
البغي

ورأوا سطائغ بتأويطل المطام على خرجوا إنما لنهم وذلك
لفظططة وكذلك بغاة، اعتبارهم من عددهم قلة يمنع فل خلعه

علططى وكططذلك العدد من الواحد على اللغة في تطلق طائفة
عدد.  يحصيه ل ما

*      *      *
:  قتالهم     أحكام     مان  :   ثالثا

قتالهم:       حكم  )  أ

الحجططرات سططورة آيططة هي البغاة قتال جواز في العمدة
إإْن{ إن َو َتا َف إئ إنيَن إمْن َطا إم ْؤ ْلُم ُلططوا ا َت َت ْق إلُحوا ا َأْصطط ُهَمططا َف َن ْي إإْن َب َفطط

َغْت ُهَما َب َدا َلى إإْح ُْلْخَرىَ َع ُلوا ا إت َقطا إتطي َف ّل إغطي ا ْب ّتطى َت َء َح إفيط َت
َلى إر إإ إه َأْم ّل إإْن ال َءْت َف إلُحوا َفا َأْص ُهَمططا َف َن ْي إل َب ْد َعطط ْل ُطوا إبا إسطط ْق َأ َو
ّلَه إإّن إحّب ال إطيَن ُي إسطط ْق ْلُم فططي روايططات عططدة وردت وقططد ،}َا

منها:  الكريمة، الية هذه نزول سبب

لططه حمططار علططى وقططف وسططلم عليططه الله صلى النبي أن
حمططار فططراث قططومه مجلططس فططي وهو أبي بن الله عبد على
الله عبد فأمسك غباره أوسطع وسلم عليه الله صلى النبي

اللططه عبططد فغضططب حمارك، نتن آذانا وقال: لقد أنفه أبي بن
وسططلم عليططه اللططه صلى الله رسول حمار(وقال:  رواحة بن

ًا أطيب بالنعال واقتتلوا قومه، فغضب ،)أبيك ومن منك ريح
. 8فيهم الية هذه فنزلت واليدي،

وهططي المتططأولين قتططال جواز في العمدة هي الية وهذه
والخيار. والفقهاء الطهار الصحابة من قاتلهم من كل دليل

ُلوا شأنه جل الله لن وذلك إت َقا َف إتي قال: { ّل إغي ا ْب ّتططى َت َح
َء إفي َلى َت إر إإ إه}َ، َأْم ّل لقتططال وتعططالى سططبحانه منططه أمر فهذا ال
كفايططة فرض هنا والقتال الوجوب، يقتضي وهو الباغية الفئة

أهل ُترك لو لنه وذلك الباقين، عن سقط البعض به قام إذا
ًا الرض في لسعوا البغي أمططور الناس على ولفسدوا فساد
ًا قتالهم فوجب ودنياهم دينهم الرض وجه على للفساد دفع
لشرهم.  ومنعا

المططر قططدم وتعططالى تبارك الله أن يعلم أن ينبغي ولكن
إلُحوا: { سططبحانه فقططال ،بالقتططال المططر قبططل بالصططلح َأْصطط َف

الفكر. دار ،4/1717ج القرآن، أحكام 8
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قتال أهل 
البغي

ُهَما َن ْي تعتقططد عمططا الباغية الفئة ترجع ولم الصلح أبوا فإن }َ،َب
حططتى قتالهم يجوز فل وعليه قوتلوا، والدين الرأي فساد من

علططى حططط الططذي اللبططس وليزيططل يططدعوهم مططن إليهم يبعث
فططإن بالحجة الحجة وليقابل الصواب لهم وليكشف عقولهم

ّوفهم، وعظهططم القتططال عن الرجوع أبوا فعططل هططو وهططذا وخطط
ندب حيث عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير
البططدء قبططل حططروراء أهططل إلططى عنططه اللططه رضططي عبططاس ابن

وللططه آلف أربعططة منهططم رجططع حططتى بهططم يططزل فلم بقتالهم،
الغططرض لن وذلططك رجططل، آلف ثمانية وكانوا والمنة، الحمد

شططرهم، دفططع هططو البغططاة قتال شرع أجله من الذي والهدف
ًا ينبغططي فل بالكلمططة يتحصل المقصود ذلك كان فإن أن أبططد
قتلهططم ل شططرهم دفططع قلنططا كمططا المقصططود لن بالسيف يبدأ

وبالمططة بططالفريقين عظيمططة مضططرة مططن القتططال فططي ولمططا
العططدو طمع إلى ذلك ويؤدي الضعف يصيبها حيث السلمية

فيهم. 

الططوقت مططن فرصططة البغططي أهططل طلططب إذا أنططه واعلططم
ويراجعططوا أدلططة مططن لططديهم فيمططا وليتفكروا أمرهم لينظروا
إمهططالهم المططام علططى كان المسلمين من والحكماء العلماء

ادام المحطدد الطوقت إلطى ا قصطدهم أن تطبين قطد م هطو إنم
أو المططدد انتظططار أو العططدة إعططداد وليس الحق إلى الوصول
قصططدهم كططان فإن الجو، أو الطقس ويصفو الجريح ليشفى
واستئصططال قتططالهم فططي المططام وأسططرع يمهلططوا لططم العداد

تبططارك اللططه أمططر الططذي العططدل مقتضططى هططو وهططذا شططأفتهم
به.  وتعالى

مانهم:      والجريح     المدبر      حكم  )  ب

تططرك إذا البططاغي أن الموضططوع هططذا فططي الكلم وجملططة
ألمت لهزيمة أو عنه فعجز أصابه لجرحا إما العدل أهل قتال

لططه الحططق لتططبين السططلحا تططرك أو القتططال أرض مططن وفططر به
عنططد يحططرم فططإنه لسططر، أو والطاعططة السططمع إلططى ورجوعه
وقتططل مططدبرهم واتباع جريحهم على الجهاز الفقهاء جمهور

.أسيرهم

شططريطة حنيفططة وأبي والشافعي الحنابلة قول هو وهذا
الحنططاف عنططد جاز فئة إلى انهزموا فإن فئة، إلى ينهزموا أل

الكاسططاني المططام فإن جريحهم، على والجهاز مدبرهم قتل
فئططة لهططم كططانت البدائع: (فططإن في يقول الله رحمه الحنفي

مططدبرهم يقتلططوا أن العططدل لهططل فينبغططي إليهططا ينحططازون
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قتال أهل 
البغي

بهططا فيمتنعططوا الفئططة إلططى يتحيزوا لئل جريحهم على ويجهزوا
. 9العدل) أهل على فيكروا

ًا أن السرخسي: (وبلغنا وقال قططال عنططه الله رضي علي
ًا، تتبعوا ل"الجمل:  يوم ًا، تقتلططوا ول مططدبر تططذففوا ول أسططير

نأخذ كله وبهذا ،"مال يؤخذ ول ستر، يكشف ول جريح، على
ينبغططي فل فهزموهم البغي أهل العدل أهل قاتل فنقول: إذا

ًا يتبعوا أن العدل لهل وقططد بغيهططم لقطططع قاتلناهم لنا مدبر
فئططة لهططم يكططن لططم إذا هططذا ولكططن مططدبرين ولططوا حين اندفع

ا لنهطم مدبرهم يتبع فإنه فئة لهم بقي فإن إليها، يرجعون م
إلى تحيزوا بل منهزمين، منهم ولوا حين لهذا قصدهم تركوا

المشركين من المدبر يتبع ولهذا لذلك، فيتبعون ليعودوا فئة
. 10الحرب) لهل الفئة لبقاء

علطي عطن روي مطا اللطه: (ولنطا رحمططه قدامطة ابططن قال
ول جريح، على يذفف الجمل: ل يوم قال أنه عنه الله رضي
ًا أغلق ومن باب، يفتح ول ستر، يهتك آمططن، فهططو بططابه أو بابطط

علططي وعططن عمططار عططن ذلك نحو روي وقد مدبرهم، يتبع ول
ًا ودىَ أنه عنه الله رضي قتلططوا المسلمين مال بيت من قوم

دبرين، ل وكطانوا صطفين قطال: شطهدت أمامطة أبطي وعطن م
ًا يقتلون ول جريح على يجهزون . 11قتيلً) يسلبون ول مولي

والخليفططة المططؤمنين أميططر فعططل فططي والصططواب والحق
شططاءت فقططد عنططه، اللططه رضططي طططالب أبي بن علي الراشد
أهططل يقاتل كيف لنعرف القتال هذا يحدث أن المولى حكمة
الردة.  أهل يقاتل كيف الصديق من عرفنا كما البغي

السير:       حكم  )  ج

أكططان سططواء العلماء جمهور عند البغاة أسير قتل يحرم
أهططل قتال من الهدف لن وذلك ل أم إليها ينحاز فئة للباغي
وحصل بأسره السير شر اندفع وقد قتلهم، ل دفعهم البغي

حططتى يحبططس بططل يقتططل ل البغططاة أسير فإن وعليه المقصود
اللططه لعل الحق إلى ويدعى محبسه في ويكرم الفتنة تنتهي

معططه كان ما مع سراحه أطلق الفتنة زالت فإذا قلبه ينير أن
َوَمططن وتعططالى تبارك المولى لقول وذلك مال، من ُتططْل : { ْق َي

ًنا إم ْؤ ًدا ُم َعّم َت ُه ُم ُؤ ّنُم َفَجَزا َه ًدا َج إل َهططا َخا إضططَب إفي َغ ّلططُه َو إه ال ْيطط َل َع
َنُه َع َل ّد َو َع َأ ًبا َلُه َو َذا إظيًما}َ [سورة َع ].93النساء:  َع

.7/208ج البدائع، 9
.10/126ج المبسوط، 10
.8/144ج المغني، 11
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قتال أهل 
البغي

دم يحططل : (ل وسططلم عليه الله صلى المصطفى ولقول
والحططاكم الططبزار وروىَ ،12ثلث) بإحططدىَ إل مسططلم امططرئ

الله صلى قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن عن وصححه
فيمططن الله حكم كيف عبد أم ابن يا تدري : (هل وسلم عليه
يجهز قال: ل أعلم، ورسوله قال: الله المة؟، هذه من بغى
يقسططم ول هاربهططا يطلططب ول أسططيرها يقتل ول جريحها على

قططال لكططن الحططاكم صططححه كططان وإن والحططديث فيئهططا)،
حكيططم بططن كططوثر إسططناده فططي: (السلم سبل في الصنعاني

. )متروك وهو

فئططة لهم كان إذا السير قتل جواز الحناف فقهاء ويرىَ
ً إليها ينحازون .لشأفتهم استئصال

يكططن لططم إذا السير يقتلون ل السرخسي: (وكذلك قال
يؤسططر مططن يحلططف عنططه اللططه رضططي علي كان وقد فئة، لهم

فئططة لططه كانت وإن سبيله، يخلي ثم قط عليه يخرج أل منهم
مقهور، ولكن شره اندفع ما لنه أسيرهم يقتل بأن بأس فل
قتله في المصلحة المام رأىَ فإذا فئة إلى انحاز تخلص ولو
يبططق لم إذا جريحهم على يجهز ل وكذلك يقتله، بأن بأس فل

جريحهططم علططى يجهزوا أن بأس فل باقية كانت فإن فئة لهم
ولن الفئططة تلك بقوة والشر الفتنة تلك إلى عاد برئ إذا لنه
أصططحابه شططوكة كسر الجريح على والتجهيز السير قتل في
.13فئة) لهم يبق لم إذا ما بخلف بذلك يحصل المقصود فإن

ًا: (وإذا وقال وكططان يقاتططل كان عبد أو حر رجل أخذ أيض
ًا يقاتل ممن لنه قتل حاله على البغي أهل عسكر كططان عبد

ًا، أو .14فئة) لهم بقيت إذا السير قتل جواز بينا وقد حر

الجمهططور لرأي مخالف الرأي هذا أن الله رحمك واعلم
علططي المططؤمنين أميططر ولسططنة ذكرهططا السابق للدلة وكذلك
قتططل لنطه ضطمنه قاتطل قتلطه فططإن وعليطه عنططه، اللطه رضطي

.حق وجه بدون معصوما

قتططل فططإن هططذا ثبططت اللططه: (إذا رحمططه قططدامه ابططن قال
ًا قتل لنه ضمنه، قتله من منع مع إنسان يططؤمر لططم معصططوم
مكططافئ لنططه يجططب أحططدهما وجهططان القصططاص وفططي بقتله،

ًا قتلهططم فططي لن يجب ل الثاني معصوم، الئمططة بيططن اختلفطط

6370البخاري:  صحيح 12
.10/126ج المبسوط، 13
.10/127ج المبسوط، 14
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قتال أهل 
البغي

ينطططدرئ ممطططا لنطططه للقصطططاص دارئطططة شطططبهة ذلطططك فكطططان
. 15بالشبهات)

يقاتل:      ل     ومان     والصبيان     النساء      حكم  )  د

أهططل مططن قتلططه يجططوز ل مططن كططل أن اللططه رحمططك اعلم
كالنسططاء أولططى باب من البغي أهل من قتله يجوز ل الحرب

فطإن يقطاتلوا، لطم ما والعسيف والعميان والشيوخ والصبيان
كمططا البغططاة حططق فططي شططرع القتططال ولن قتلهططم، جاز قاتلوا
العلمططاء، بيططن عليططه خلف ل ممططا وهططذا شططرهم لططدفع سبق
أعلم.  تعالى والله

والماوال:      الدمااء     مان     أصيب     ماا      حكم  س)  ه

أصططابه مططال أو دم كططل أن فططي العلططم أهل بين خلف ل
فيمططا عليهططم ضططمان ول موضططوع البغي أهل من العدل أهل

استهلكوه. 

ًا العططدل أهططل من البغي أهل أصاب وإذا ذلططك مططن شططيئ
وأبططي الحنابلططة فرأي الحرب حال ذلك كان فإن فيه اختلفوا
مططا كل وأن يضمنون ل أن قوليهم أحد في والشافعية حنيفة
.موضوع والحرب القتال حال مال أو نفس من أتلفوه

فططي والكاساني المغني، في قدامة ابن روىَ مما وذلك
رسول وأصحاب الفتنة قال: (وقعت أنه الزهري عن البدائع

دم كططل أن فططاتفقوا متططوافرون وسططلم عليططه الله صلى الله
بتأويل استحل مال وكل موضوع فهو القرآن بتأويل استحل
فهططو القططرآن بتأويل استحل فرج وكل موضوع، فهو القرآن

- الزهططري - أي يكططذب ل الكاسططاني: ومثلططه قططال موضططوع،
حجططة وأنططه عنهططم اللططه رضططي الصططحابة من الجماع فانعقد

رضططوان الصحابة عليه نبه ما المسألة في والمعنى قاطعة،
ً السططتحلل فططي لهم أن وهو عليهم الله الجملططة فططي تططأويل
ًا كان وإن قيططام عنططد الفاسططد والتأويططل منعة لهم لكن فاسد

. 16الحرب) أهل كتأويل الضمان لرفع يكفي المنعة

إلططى ودخلططوا البغططي أهططل تططاب السرخسي: (وإذا وقال
مططا بضططمان يعنططي أصططابوا مما بشيء يؤخذوا لم العدل أهل

. 17والموال) النفوس من أتلفوا

.8/115ج المغني، 15
.7/209ج الصنائع، بدائع 16
.10/127ج المبسوط، 17
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قتال أهل 
البغي

بتأويططل بالحرب ممتنعة طائفة قدامة: (ولنها ابن وقال
ولن العططدل، كأهططل الخرىَ على أتلفت ما تضمن فلم سائغ

فل الطاعططة إلططى الرجططوع عن تنفيرهم إلى يفضي تضمينهم
. 18الحرب) أهل كتضمين يشرع

بعططدها أو قبلها الحرب غير في البغي أهل أتلفه ما وأما
وتفططرق النهططزام بعططد أو المنعططة وظهططور الخروج قبل أعني

وهططذا أحططدثوه، مططا بكططل ويؤخططذون يضططمنون فططإنهم الجمططع
لمطا ولهطذا الشطافعي، قطال وبهطذا والحناف الحنابلة مذهب

صططاحب خبططاب بططن الله عبد قتل من فعلوا ما الخوارج فعل
وهطي سططريته بططن وبقططر وسلم عليه الله صلى الله رسول
علططى المططؤمنين أمير إليهم بعث بطنها في ما وإخراج حبلى

خباب، بن الله بعبد أقيدونا أن عنه الله رضي طالب أبي بن
قتالهم.  عنه الله رضي بذلك فاستحل قتله، كلنا قالوا

إتلفاه:      يعم     بما     البغاة      قتال  )  و

والمنجنيططق كالنططار إتلفططه يعططم بمططا البغططي أهل يقاتل ل
وذلططك الحططديث العصططر في ذلك شابه وما بالمياه والتغريق

الرجططال مططن منهططم يقاتل ل من قتل يجوز ل سبق وكما لنه
إلى الضرورة تدعو أن إل والشيوخ والصبيان النساء وكذلك

يمكططن ول والمططدن القططرىَ بأهططل البغططاة يختلططط بططأن ذلططك
.بذلك إل شرهم يندفع ول تمييزهم

كالنططار إتلفططه يعم بما البغاة يقاتل قدامة: (ول ابن قال
ل من قتل يجوز ل لنه ضرورة غير من والتغريق والمنجنيق

فططإن يقاتل ل ومن يقاتل من على يقع إتلفه يعم وما يقاتل،
يمكنهم ول البغاة بهم يختلط أن مثل ضرورة ذلك إلى دعت

قططول وهططذا ذلططك، جططاز إتلفططه يعططم بمططا برميهططم إل التخلص
فاحتططاج الخططوارج تحصططن حنيفططة: إذا أبططو وقططال الشططافعي،

لهططم كططان مططا بهططم ذلططك فعططل بططالمنجنيق رميهم إلى المام
والنططار بططالمنجنيق البغاة رماهم وإن ينهزموا، لم وما عسكر

.19مثله) رميهم جاز

كططان إذا وخاصططة الجملططة على ذلك جواز الحناف ويرىَ
.فئة لهم

والحططرق بططالمنجنيق البغي أهل الكاساني: (ويقاتل قال
قتططالهم لن الحططرب أهططل بططه يقاتططل ممططا ذلك وغير والغرق

.8/118ج المغني، 18
8/110ج المغني، 19
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قتال أهل 
البغي

بططه يحصططل مططا بكططل فيقططاتلون شوكتهم وكسر شرهم لدفع
.20ذلك)

القتططال يجططوز ما بكل قتالهم السرخسي: (ويجوز وقال
والنططار الماء وإرسال بالمنجنيق كالرمي الحرب أهل من به

الحططرب أهططل كقتال فرض قتالهم لن بالليل والبيات عليهم
. 21والمرتدين)

*      *      *

الرهائن:       قتل  )4

البغططي أهططل وقتططل الرهائن الفريقان تبادل إذا أنه اعلم
بالمثل، رهائنهم يعامل أن ينبغي فل العدل أهل من رهائنهم

يؤخذوا فل مسلمون ذلك مع وهم غيرهم من وقع القتل لن
َول وتعططالى تبططارك المططولى ولقول غيرهم، فعله بما إزُر : { َتطط

ٌة إزَر .22]18فاطر:  ُأْخَرىَ}َ [سورة إوْزَر َوا

*      *      *
الطائفتين:       قتلى  )5

فططي بأنفسططهم جادوا شهداء فإنهم العدل أهل قتلى أما
ُلوا الله أمر حرب إت َقا َف إتي بها) ّل إغي(ويصططنع ا ْب يصططنع مططا بهططم َت
فيهططا يدفنون بل ثيابهم تنزع ول يغسلون فل الشهداء بسائر

.شهداء لنهم عليهم يصلى ول

ّغسططل قال: (وهل الله رحمه قدامة ابن ولكن ّلى ُي ُيصطط و
لنططه عليططه يصططلى ول يغسططل ل أحططدهما روايتططان، فيططه عليه

الكفططار، معركططة شهيد فأشبه فيها بالقتال أمر معركة شهيد
المنذر وابن الوزاعي قول وهو عليه ويصلى يغسل والثانية

ل قال من على بالصلة أمر وسلم عليه الله صلى النبي لن

.7/208ج الصنائع، بدائع 20
.10/129ج المبسوط، 21
10/130ج للسرخسي، المبسوط يراجع 22
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قتال أهل 
البغي

عطداه وفيمطا المعركطة فطي الكفار قتيل واستثنى الله إل إله
. 23الصل) على يبقى

مططن يخرجططوا ولططم مسططلمون فلنهططم البغططاة قتلططى أمططا
عليهم.  ويصلى ويكفنون فيغسلون إياهم بقتالنا السلم

.البغاة على الصلة عدم الحناف ويرىَ

ول البغططي أهططل قتلى على يصلى السرخسي: (ول قال
ًا يغسلون عططن روي هكذا الذىَ لماطة يدفنون ولكنهم أيض

ولن النهططروان قتلططى على يصل لم أنه عنه الله رضي علي
َوَصططّل: { تعططالى قططال والستغفار لهم للدعاء عليهم الصلة
إهْم ْي َل َتَك إإّن َع َكٌن َصَل ُهْم َس حططق فططي ذلططك من منعنا وقد }َ،َل

مططوالة نوع عليهم والصلة بغسلهم القيام ولن البغي، أهل
حيططاة فططي البغي أهل مع الموالة من ممنوع والعادل معهم

رحمهمططا زيططاد بططن الحسططن وكططان وفاته، بعد فكذلك الباغي
فل لهم يبق لم فإن فئة، لهم بقيت إذا يقول: هذا تعالى الله

عليططه، ويصططلى البغي أهل من قريبه يغّسل أن للعادل بأس
لن الجريططح علططى والتجهيططز السططير قتل بمنزلة ذلك وجعل

لططم إذا بطذلك بططأس ول القرابططة حق مراعاة بذلك القيام في
. 24فئة) لهم يبق

*      *      *
البغسساة     أحكسسام     بيسسن     الفسسروق      أهسسم  )6

المرتدين:      وأحكام

أعظططم كفططر والردة الله، كتاب بنص مسلمون  البغاة)أ
الشرك.  من

فططي ويقصططد قتلهططم، ل دفعهططم البغططاة بقتططال ب) يقصد
وإبادتهم.  قتلهم المرتدين قتال

ً إل يكون ل ج) البغي والططردة الجوارحا، أعمال من عمل
والجوارحا. واللسان العتقاد في تكون فهي ذلك من أشمل

.8/113ج المغني، 23
.10/131ج المبسوط، 24
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قتال أهل 
البغي

ً إل يكون ل د) البغي ًا عمل ًا مسلح ًة، جماعي والردة عاد
مسططلحين، يكونططوا أن يشططترطوا ول وجماعيططة، فردية تكون

لحربهم.  الحرابة يشترط ل أي

يقتططل ول مطدبرهم يتبع ول البغاة جريح على يجهز  لط)ه
فططي كلططه ذلططك فعططل يجططوز بينما القوال، أصح في أسيرهم

المرتدين. 

بقصططد أشططجارهم ول البغططي أهططل نخيططل يقطططع و) ل
المرتدين.  حق في ذلك ويجوز الضرورة، عند إل ضررهم

طيب.  كسب المرتدين وأموال حرام، البغاة ز) أموال

فططي ذلك ويحرم ذبيحتهم، وأكل البغاة مناكحة حا) يجوز
المرتدين.  حق

وليططة بينمططا مقبولة، وشهادتهم صحيحة البغاة ط) ولية
مردودة.  وشهادتهم ساقطة المرتدين

البغططي، أهططل من يحارب ل ومن النساء قتل يجوز ي) ل
يقاتل.  لم أو قاتل ردته ثبتت من كل قتل ويجب

كططل ودمططاء  معصومة،- يحاربوا لم إن-  البغاة  دماء)ك
مهدورة.  ردته ثبتت من

الرجططح، علططى عليهططم ويصططلى يغسلون البغاة  قتلى)ل
المرتدين.  حق في ذلك ويحرم

ذلك ويحرم البغاة، موتى على والترحم الدعاء م) يجوز
المرتدين.  حق في

المختصر. هذا في كلمنا آخر وهذا

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

المجاهدون مجلة
جماعة عن الصادرة

بمصر الجهاد
56 العدد
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