
اعلنا الجهاد
بقلم: الدكتور عبد الله عزام

اخلصا النية في الجهاد
الجهاد عبادة من أرفع الفرائض وافضلها عند الله ، ول
يقبل الله عز وجل عبادة ال بنية ، وانا الثواب العظيييم
الذي اعده الله للمجاهدين لم يجعلييه لعابييدين مثلهييم .
وهذا الثواب متوقف على اخلصا النية  لله عييز وجييل ؛

لنا الله عز وجل ل يقبل عمل ال بشرطين :
انا يكونا خالصا- النية صادقة - لوجهه الكريم .

وانا يكونا صوابا - موافقا للسنة الشريفة .
وقييد وردت احيياديث كييثيرة تؤكييد علييى اخلصا النييية  ،
وتمحضها لله عز وجييل ، وتحييذر ميين أنا تكييونا مشييوبة
بأغراض الدنيا واهوائها : من أجييرة ، أو مييال ، أو نكيياح
امرأة ، وغير ذلك ، فمنها الحديث الول في البخاري :

(انما العمال بالنيات وانما لكل امريييء مييا نييوى فميين
كييانت هجرتييه الييى اللييه ورسييوله فهجرتييه الييى اللييه
ورسوله . ومن كييانت هجرتييه لييدنيا يصيييبها ، او امييرأة

ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه ) .
وخر ج المام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بيين ثييابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :؛ ميين كييانا همييه

الدنيا فرق الله شمله«
وفي لفظ ؛ ... أمره وجعل فقره بين عينيه ، ولم يييأته
من الدنيا ال ما كتب له ، ومن كانت الخييرة نيتييه جمييع
الله له أمره وجعل غنيياه فييي قلبييه وأتتييه الييدنيا وهييي

راغمة « .
وعن زيد الشامي قال : 

إني لحب أنا تكونا لي نييية فييي كييل شيييء حييتى فييي
الطعام والشراب ، وعنه أنه قال : إنا و في كل شيييء
تريد الخييير حييتى خروجييك الييى الكناسيية ، وعيين داوود

الطائي قال : 
رأيت الخير كله إنما يجمعييه حسيين النييية ، وكفيياك بهييا

خيرا وإنا لم تنصب .
قال داود: 

والبر   همة التقي ، ولييو تعلقييت جميييع جييوارحه بحييب
الدنيالردته يوما نيته الى أصله .

وعن سفيانا الثوري قال :



ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لنها تتقلب علي.
 وعن يوسف بن أسباط قال : 

تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طييول
الجتهاد . 

وقيل لنافع بن حبيب : ال تشهد الجنييازة ؟ قييال : كمييا
أنت حتى أنوي ، قال ففكر هنيهة ثم قال : امض .

وعن مطوف بن عبد الله قال : 
صلح القلب بصلح العمل ، وصلح العمل بصلح النية .

وعن بعض السلف قال : 
من سره أنا يكمل له عمله فليحسن نيته ، فإنا الله عز

وجل يأجرالعبد إذا احسن نيته حتى باللقمة .
وعن ابن المبارك قال : 

رب عمل صغير تعظمه النية ، ورب عمييل كييبير تصييغره
النية . وقال ابن عجلنا : 

ل يصلح العمل إل بثلثا : التقييوى للييه والنييية الحسيينة
والصابة .

وقال الفضيل بن عياض : إنما يريد اللييه عزوجييل منييك
نيتك وإرادتك .

وعن يوسف بن اسباط قال : 
إيثار الله عزوجل أفضل من القتل في سبيل الله .

في الصحيحين عن أبي موسى الشعري :
؛أنا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يييا
رسول الله الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر
، والرجل يقاتل ليرى مكييانه ، فميين قاتييل فييي سييبيل
الله ؟ فقال رسول الله صييلى اللييه عليييه وسييلم : ميين
قاتل لتكونا كلمة الله هي العليا فهييو فييي سييبيل اللييه

. »
وفي رواية لمسلم :

؛ سئل رسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم عيين الرجييل
يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلييك

في سبيل الله ؟ فذكر الحديث .
وفي رواية له ايضا :

؛ الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية« .
وخر ج النسائي بسند جيد من حديث أبي أمامة قال : ؛
جاء رجل الييى النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم فقييال :
أرأيييت رجل غييزا يلتمييس الجيير والييذكر ميياله ؟ فقييال



رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إنا الله ل يقبل من
العمل  ال ماكانا خالصا وابتغي به وجهه «

وخر ج أبو داود من حديث أبي هريرة :
؛ أنا رجل قال : يا رسول الله رجييل يريييد الجهيياد وهييو
يريد عرضا من عروض الدنيا ، فقال  رسول الله صييلى

الله عليه وسلم : ل أجر له« . 
وخر ج المام أحمد وأبوداود من حييديث معيياذ بيين جبييل

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
؛الغييزو غييزوانا ، فأمييا ميين ابتغييى وجييه اللييه ، وأطيياع
المييام ، وأنفييق الكريميية ، وياسيير الشييريك ، واجتنييب
الفسيياد ، فييإنا نييومه ونبهييه أجيير كلييه ، وأمييا ميين غييزا
ي فخرا ، ورياء ، وسيمعة ، وعصيى الميام ، وأفسيد ف

الرض ، فإنه لم يرجع بالكفاف « .
وخر ج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال :

 ؛قلت : يييا رسيول اللييه أخيبرني عين الجهيياد والغيزو ،
فقييال : إنا قيياتلت صييابرا محتسييبا جعلييك اللييه صييابرا
محتسبا ، وإنا قيياتلت مرائيييا مكيياثرا بعثييك اللييه مرائيييا
مكاثرا ، على اي حال قاتلت او قتلت بعثييك اللييه بتلييك

الحال«
وخر ج مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
؛ إنا اول النييياس يقضيييى ييييوم القيامييية علييييه رجيييل
استشييهد فييأتي بييه فعرفييه نعمييه فعرفهييا فقييال : مييا
عملييت فيهييا ؟ قييال : قيياتلت فيييك حييتى استشييهدت .
قال : كذبت ولكنك  قاتلت لنا يقال جريييء فقييد قيييل
ثم أمر به فسحب على وجهييه حييتى القييي فييي النييار ،
ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآنا فأتي به فعرفه
نعمه فعرفها . فقال ما عملييت فيهييا  ؟ قييال : تعلمييت
العلم وعلمته ، قرأت القرآنا فيك . قال : كذبت ولكنك
تعلمييت العلييم ليقييال عييالم ، وقييرأت القييرآنا ليقييال
قارىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب علييى وجهييه حييتى
القي في النار . ورجييل وسييع اللييه عليييه وأعطيياه ميين
أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها ، فقييال مييا
عملت فيها ؟ فقال : ما تركت من سبيل تحب أنا ينفق
فيه إل انفقت فيهييا لييك ، قييال : كييذبت ، لكنييك فعلييت
ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر بييه فسييحب علييى
وجهه حتى القي في النيار وفيي الحيديث : إنا معاويية



لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه ، فلما أفيياق
قال : صدق الله ورسوله ، قييال عزوجييل  : ؛ ميين كييانا
يريد الحياة الييدنيا وزينتهييا نييوف إليهييم اعمييالهم فيهييا
وهم فيهييا ل يبخسييونا ، أولئييك الييذين ليييس لهييم فييي

الخرة إل النار« .
اعلنا الجهاد

السلم دين واقعي جيياد ، يتعامييل مييع الواقييع بالمثييل
والقيييم ، ويييواجه الواقييع بوسييائل مكافئيية ، فالجهيياد
عبادة جماعية ل يقوم ال بوجود جماعة تواجه المجتمييع
الجاهل أو الكافر ، ولذا فلييم يفييرض الجهيياد فييي مكيية
لضعف المسلمين ولقلة عددهم وعجزهم عين مواجهية

الجاهلية التي تعتمد على القوة والعدد .
ومادام الجهاد عبادة جماعييية ؛ فلبييد أنا يكييونا صيياحب
المر في هذه العبادة هو أمير الجماعة المسلمة ، فهو
الذي يعلن الجهاد . فأمير المؤمنين هو صيياحب الشييأنا
في قضايا الجهاد والسلم وذلييك لنا المييام نييائب عيين
صاحب الشرع في حفييظ الييدين وسياسيية الييدنيا ؛ كمييا

يقول الماوردي .
والمام انما جعل إماما لحفظ الدين ، وحماييية الييديار ،
وسد الثغور ، واقامة الحدود ، وحفظ الحقوق ، وصيانة
العراض ، وتقسيم الغنائم ، وإقامة الشعائر السلمية
؛ كالصييلة والحييج والصيييام وجمييع الزكيياة وردع أهييل

الفساد .
يقول ابن قدامة في المغني : 

(وأميير الجهيياد موكييول الييى المييام واجتهيياده ويلييزم
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك )

وقد نص كثير من الفقهاء على حرمة الجهاد أو كراهته
بدونا إذنا المييام ، ولكنهييم فييي نفييس الييوقت نييص وا
على أنا المام ل يستأذنا في أمور الجهاد في حالت :

 - اذا عطل المام الجهاد .1
ياذا فو ت الستئذانا المصلحة المعقودة .2
 -اذا علمنا أنا المام ل يأذنا بالجهاد .3

وقد نص الفقهاء كذلك أنه :إذا عدم المام فإنا الجهيياد
ل يعطل لفوات المصلحة المترتبة على الجهاد .

فإذا فقد المام ، فإنا العلماء يقومونا مقام المييام أو
الرؤساء المطاعونا في اقوامهم ، ويصبح أمير الحركيية
السلمية والعلماء المهابونا المطيياعونا الييذين عرفييوا



بالتقوى والعلم وسادة القوام هم أولييوا الميير إذا خل
الزمانا من المام أو الخليفة وقد نييص الفقهيياء جميعييا
على أنا : على المام أنا يرسل جيشا الييى بلد الكفييار
مرة أو مر تين في السنة لسقاط فرض الكفاييية ، لنا
فرض الكفاية ليحقق ال بإرسال الجيش المسييلم مييرة

على القل في السنة للجهاد وال أثم وأثمت المة .
اعلم الكفار بالجهاد عليهم

وقد اختلف الفقهاء في حكم الجهاد قبل إعلم العدو ،
إذ أنا هذا المر يتوقف على حالة العدو نفسه :

- الحالة الولى : 1
فإنا كانا بييين المسييلمين وبييين الكييافر عهييد سييابق أو
معاهدة أمييانا أو عقييد ذميية ، فهييذا يجييب أنا نييوفي لييه
بعهده ، والمسلمونا على شروطهم مييالم يكيين ينقييض

الكافر عهده من جهته
- والحالة الثانية : 2

اذا لم يكيين بييين المسييلمين وبييين الكفييار عهييد سييابق
ولكل من الحالتين تفصيل :

الحالة الولى : 
حالة العقد أو العهد بين المسلمين وبين الكفار .
والعهود التي يعقدها المسلمونا للكفار نوعانا :

ا - عقد دائم : وهذا يسمى عقد الذمة : 
وهييو عقييد أمييانا دائييم يعطييى للكفييار عاميية علييى رأي
الحنفية أو لهل الكتاب والمجوس على رأي الشييافعية
مقابل دفع جزية سنوية يدفعها الييذمي مقابييل حمييايته

وسكنه في الدولة السلمية وإعفائه من الجزية .
وهذا العقد يجب الوفاء بييه مييا وفييى  الييذمي  بعهييده ،
ولو خاف المام خيانة الذمي ولم تظهر دللة كافية فل
يجوز للمام نقض عهد الذمة من جهته لنا قوله تعالى
: فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهييم علييى سييواء)
فهذه الييية فييي أهييل العهييود الييواقته (عهييود المييانا)
وليييس فييي أهييل الذميية ذوي العقييود الدائميية الييذين

يعيشونا تحت ظل الدولة السلمية .
ولذا يبقى عقد الذمة ساريا حتى ينقض الذمي عهييده ،
وذلك بإحداثا أمور تعني أنه ليريد اللتزام بالعقييد . أو
القيام بجرائم تقطع عهد الذمة الذي اعطي له ومنها :

- اسيييتخفافه بالمقدسيييات والمعتقيييدات الرئيسيييية1
الكبرى عند المسلمين :



مثل سب الله عزوجل ، أوسب رسوله صلى اللييه عليييه
وسلم أووطئه على المصحف ، هذه ليس لها جزاء عنييد
جمهور الفقهاء ال القتل . وقد نص علييى القتييل شيييخ
السييلم فييي كتييابه (الصييارم المسييلول علييى شيياتم

الرسول صلى الله عليه وسلم ) .
والقتييل هييو رأي المالكييية والشييافعية والحنبلييية ، أمييا
الحنفييية فقييال جمهييورهم : انا عقييد الذميية ل ينتقييض
بسييب الرسييول صييلى اللييه عليييه وسييلم ، ولكيين يعييزر
الذمي الذي يشتمه صلى الله عليه وسلم . والتعزير قد
يصل الى حد القتل عند الحنفية سياسة ومصلحة ، وقد
نص الكمال بن الهمام فييي فتييح القييدير وابيين عابييدين
في حاشيته ورسائله ، والعيني أنا الحق عند الحنفييية :
أنا ينتقض عهد الذمي إذا شتم الرسول صلى الله عليه

. رسييائل ابيين4/381)[فتييح القييدير 1وسييلم ويقتييل (
].3/386. حاشية ابن عابدين 1/353عابدين 

قال القاضي عياض : (أما الذمي إذا صرح بسب أو عيير
ض واستخف بقييدره فل خلف عنييدنا فييي قتلييه إنا لييم
يسلم ، لننا لم نعطه الذمة والعهد على هذا وهو قييول
عامة العلماء ال أبا حنيفة والثوري واتباعهما ميين أهييل
الكوفة .... وقد قتل خالد بن الوليد امرأة سبت رسول
اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم ، وكييذلك قتلييت عصييماء
اليهودية ، ليذائها النبي صلى الله عليه وسلم وسييبه (

].376)[أنظر آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي صا 2
وحكم قتل سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ يطبق

)3علييى المسييلم عنييد جمهييور الفقهيياء قييال الليييث (
]. : فييي4/257[أنظيير أحكييام القييرآنا للجصيياصا صا 

المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم إنييه لينيياظر
ول يستتاب يقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى .

اقتراف الذمي لبعض الجرائم الكبرى : مثل التجسس ،
الزنا بمسييلمة ، أو قطييع طريييق المسييلمين ، أو إعانيية
أهل الحرب ؛ بدللة على المسييلمين ، أو تزيييين الكفيير
لمسييلم وفتنتييه عيين دينييه ، أو ايييواء عيييونا الكفييار

وجواسيسهم .
أمييا التجسييس علييى المسييلمين ؛ فالعقوبيية القتييل
للجاسوس سواء كانا مسييلما أو ذميييا - هييذا رأي مالييك

ورجحه ابن القيم -



وأما الحنبلية : فيرونا أنا الجاسوس الذمي نقض عهده
والمييام مخييير فيييه بييين القتييل والسييترقاق والميين

والفدية
وأما الحنفية : فل يرونا تجسيس الذمي ناقضييا لعهييده

ولكنه يعزر، وقد يصل التعزير عندهم الى القتل .
وفييي أفغانسييتانا : حييدثني القاضييي محمييد عميير ميين
بروانا : أني حكمت على كثير ميين الجواسيييس بالقتييل

تعزيرا لحد ا .
أما الجرائم الخرى : كالزنا بمسلمة ؛ فقد نص  جمهور
المالكييية والحنبلييية : أنهييا تنقييض الذميية ، وقييد ورد أنا
عمر صلب يهوديا فييي بيييت المقييدس ؛ اسييتكره امييرأة
مسلمة على الزنا ، وقال : (ما علييى هييذا صييالحناكم) .
وكذلك قتل أبو عبيييدة نصييرانيا اسييتكره مسييلمة علييى

)[أنظيير آثييار1الزنا ، وقال : (ما على هذا صييالحناكم) (
 نقل عيين المييوال لبييي عبيييد373الحرب للزحيلي صا 

].178 والخراج لبي يوسف 181
 - الصنف الثاني من العهود : عهييد المييانا المييؤقت :2

ويسيييمى هيييذا العهيييد بالهدنييية ، أو الموادعييية ، أو
المسييالمة ، أو المصييالحة ، أو المعاهييدة وهييذا يجييوز
للمام اعطاءه للكفار والحربيين سواء كييانوا أفييرادا أو
جماعييات ، بشييرط تييوقيته بييوقت ، وبشييرط تييوفر

المصلحة لصالح المسلمين .
وقييد اشييترط الفقهيياء أنا عهييد المييانا يعطييى للكييافر
الحربي في داخييل الدوليية السييلمية أنا ل تصييل مييدته
الى سنة ، فإذا وصلت المدة سنة كاملة ضربت الجزييية

على الكافر واعتبر من أهل الذمة .
واشترط الحنفية استمرار وجييود المصييلحة للمسييلمين
طيليية مييدة العهييد ، فييإذا لييم تييوفر المصييلحة فييي أي
وقت  ؛ تجوز للمام نبذ العهد واعلم الكافر أو الكفييار

بانتهاء العهد .
أما الجمهور: فاشترطوا للوفيياء بالعهييد طيليية المييدة ؛
إذا ليم يوجييد الغيدر ل ينبيذ الميام عدم وجود الغيدر. ف

إليهم العهد .
وهييذا العهييد أضييعف ميين عقييد الذميية ، فيجييوز للمييام
ايقاف المعاهدة ونبييذ العهييد للكفييار بمجييرد استشييعار

الخيانة أو الظن الغالب .



والصل في هييذا البيياب قييوله تعييالى : ( وإنا أحييد ميين
المشركين استجارك فأجره حييتى يسييمع كلم اللييه ثييم
أبلغه مأمنه ذلك بانهم قوم ل يعلمونا ) وأما نبذ العهييد
إليهم فالصل فيه قوله تعالى : (وإما تخافن من قييوم
خيانة فانبذ إليهم على سواء إنا الله ل يحب الخائنين )

.
نقض الكفار العهد : 

فإذا نقض الكفار العهد فإنه ل حاجة لنذارهم بييالحرب
عليهم كما فعل رسول الله صلى الله علييه وسيلم ميع
اليهييود عنييدما  نقضييوا عهييودهم علييى التييوالي : بنييي
قينقاع ، بني النضير ، بني قريظة ، وكذلك غزا رسول
الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد عهد الحديبييية سيينة

 هي. لنا قريشا ساعدت بني بكيير ضييد خزاعيية -حلفيياء6
الرسول صلي الله عليه وسلم - .

رآنا ( )   [أحكيام القيرآنا1قال الجصاصا في أحكام الق
)]. : 4/252للجصاصا (

( يعنيييي والليييه أعليييم : إذا خفيييت غيييدرهم وخيييدعهم
وايقاعهم بالمسلمين وفعلوا ذلييك خفيييا ولييم يظهييروا
نقض العهد ؛ فانبذ إليهم على سواء يعنييي ألييق إليهييم
فسخ ما بينك وبينهم من العهد والهدنة ؛ حتى يسييتوي
الجميييع فيي معرفية ذليك . وهيو معنيى قييوله تعيالى :
(على سواء ) ؛ لئل يتوهموا أنييك نقضييت العهييد بنصييب

الحرب ) .
ولبييد ميين إعلم العييدو بفسييخ العهييد ، واعطييائه مييدة
للستعداد ، ول يجوز اعلمه ثم مهيياجمته دونا اعطييائه

فرصة .
انتهاء مدة العهد :

وهييذه العهييود إذا لييم تفسييخ ؛ فإنهييا تنتهييي بانتهيياء
مدتها ، ثم يعلم العدو بأننا ل نريد تجديد العهد ويعطييى

مدة الستعداد .
فقد روى المام احمييد وابييوداود والترمييذي والنسييائي

وصححه القصة التالية :
( كانا بين معاوية وبييين الييروم عهييد وكييانا يسييير نحييو
بلدهم حتى إذا انتقض العهد غزاهم ؛ فجاء رجل علييى

فرس أو برذونا وهو يقول :
الله اكبر الله اكبر وفاء لغدر ، فنظروا فإذا عمرو بيين
عبسة ، فأرسل إليه معاوييية فسييأله فقييال : ( سييمعت



رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كانا بينييه
وبين قوم عهد فل يشد عقدة ول يحلهييا حييتى ينقضييي

أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية )
البرذونا : الفرس العجمية

وقييد اتفييق الفقهيياء علييى وجييوب القتييال مييع المييام
الفاسييق الفيياجر ولكيين ذهييب جمهييور الفقهيياء انييه ل

يقاتل مع المام الغادر 
النذار النهائي : 

واذا أراد حاكم البلد اعلنا الحرب على حكوميية اخييرى ،
فإنه يعلمهييا بمييا يسييمى بالمصييطلح الحييديث ( النييذار

النهائي ) .
 أما في السلم فيكونا النذار النهائي بثلثة عروض :

السلم (بقبول السييلم ) ، أو قبييول الخضييوع للدوليية
السلمية بدفع الجزية ، وال فإعلنا الحرب .

ايصال الحربي مأمنه : 
اذا جاء الحربي طالبييا المييانا لفييترة -لسييماع محاسيين
السلم -وانتهت هييذه الفييترة ، فييإنا السييلم مطييالب
بايصاله الى مأمنه - أي الى موطنه الصلي أو الى  أي

مكانا ل تهدد فيه حياته أو مصالحه .
(وانا احد من المشركين استجارك فأجره حييتى يسييمع
كلم الله ثم أبلغه مأمنه ذلييك بييانهم قييوم ل يعلمييونا )

5التوبة 
البعاد : 

أما بالنسة لليذمي ، فيإذا عميل عمل نقيض فييه عهيده
فإنا جمهور الئمة قالوا : إنه يصبح كالحربي ، والمييام

مخير بالنسبة له كالسير تماما :
القتل ، الرق ، الفدية ، المن ، تبادل السرى .

أما الحنفية فإنهم ل يجيزونا الفدية ول المن  .
فإذا من  المام على الذمي ، أو افتدى الذمي نفسييه ،
أو حصل تبييادل اسييرى ، فلبييد للمييام أنا يوصييله الييى
المكانا الذي يأمن فيه على نفسه وميياله وهييذا يسييمى

في المصطلحات الحديثة (بالبعاد)
وهذا الحكم كذلك اذا كانا المام قد أعطييى الحربييي أو
مجموعيية ميين الحربيييين كالسييفارات عهييد أمييانا ، ثييم
ارتاب في أمرهم فإنه ينبييذ إليهييم عهييدهم ، ويخييبرهم
بانتهاء أمانهم ، ويوصلهم الى مييأمنهم ؛ وهييذا يسييمى
كييذلك فييي المصييطلح السياسييي : بالبعيياد للهيئييات



الدبلوماسية أو لبعضهم ممن يعيشونا في ظل الدوليية
السلمية .

الحاليية الثانييية : إذا  لييم يسييبق للمسييلمين تعامييل مييع
مجموعة من الكفار . 

اذا واجه الجيش السلمي بلييدة كييافرة لييم يسييبق لهييا
تعامل مع المسلمين ، أو أراد المام غييزو بلييدة كييافرة
ليس بينها وبين المسلمين عهد ، فهل له أنا يغييزو هييا
دونا إعلمها ويأخذها مباغتيية علييى حييين غييرة (غفليية)

فهنا اختلف الفقهاء في المسألة :
فييالرأي الراجييح  الييذي نييذهب اليييه هييو رأي الجمهييور

القائل :
يجب علييى المييام اعلمهييم (انييذارهم باحييدى الخصييال
الثلثا : السييلم أو القتييال او الجزييية  اذا لييم يسييبق
للبلدة معرفة السلم ، امييا اذا كييانت البلييدة قدوصييلها
السلم ولم تعتنقه ؛ فييإنه يسييتحب للمييام اعلمهييم ،
ولقد تشدد الشافعية في قتال القوم الذين لم تبلغهييم
الييدعوة  حييتى افتييوا بوجييوب الدييية للقتلييى وتييدفعها
عاقلة (عصبات) القاتلين ، اما الحنفييية فقييالوا : لدييية

ول ضمانا . 
) اما المام مالك : فقال بوجوب العلم قبل القتال2(

في كل الحالت .
) وهنالك رأي ثالث يقييول بجييواز القتييال دونا اعلم3(

في كل الحالت .
وسبب اختلفهم فييي الييرأي ورود احيياديث متعارضيية -
ظاهرا- في الموضوع، لنه ل يوجد تعارض حقيقي ابدا
بييين اي حييديثين او نصييين فييي هييذا الييدين : ( افل
يتدبرونا القرآنا ولو كانا من عند غير الله لوجييدوا فيييه
اختلفا كثيرا ) . وقد أورد ابن القيم فييي كتييابه (اعلم
الموقعين ) حوالى تسعين حديثا مما يرى فيها تعييارض
مع احاديث اخرى او آيات قرآنية ثم أزال الشكال فييي

التعارض .
وقد كتب ابن قتيبة كتابا في (مشكل الحديث) ، وكذلك

الطحاوي الحنفي كتب ( مشكل اليات) .
والحاديث الواردة في موضوع إنذار العدو هي :

- الحديث الول : 1



عن ابن عوف (انا الرسول صلى الله عليه وسلم أغييار
على بني المصطلق وهم غييارونا (غييافلونا) وأنعييامهم
تسقي على  الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسبى سبيهم) .

- حديث اسامة بن زيد : 2
انا رسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم كييانا عهييد اليييه

فقال : (أغر على أبنى صباحا وحرق)
 وأبنى : علييى وزنا حبلييى : فعلييى :قرييية بييين الرمليية
وعسييقلنا ميين فلسييطين ومعنييى حييرق : أي الييزرع

وغيره كالشجر .
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما 3

(ما قاتل رسول الله صلي اللييه عليييه وسييلم  قومييا ال
دعاهم ) .

- حديث سليمانا بن بريدة عن ابنه قال : 4
(كانا رسول الله صلى الله عليييه وسييلم اذا أم ر أميييرا
على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن
معييه ميين المسييلمين خيييرا .... واذا لقيييت عييدوك ميين
المشركين فادعهم الى ثلثا خصال او خلل فاي تهيين
ما أجابوك ؛ فاقبييل منهييم وكييف  عنهييم : ادعهييم الييى
السلم ؛ فييانا أجيابوك فاقبيل منهييم ؛ وكيف  عنهيم ؛
فانا هم ابوا فسلهم الجزية فانا اجابوك فاقبييل منهييم

وكف عنهم ؛ فانا ابوا فاستعن بالله وقاتلهم) .
اما المام مالك (القائل بوجوب تقييديم الييدعوة للكفييار
قبل القتال على اي حال) فقد اخذ بحديث ابيين عبيياس
رضي الله عنهما الثالث وحديث بريدة الرابع . اعتبرهييا
مقدمة على حييديث بنييي المصييطلق باعتبييار انا حييديث
بني المصييطلق فصييل والحييديثين الثييالث والرابييع ميين

القوال والقول مقدم على الفعل .
أما اصحاب الرأي الثالث القائلين (بعدم وجييوب تقييديم
الدعوة قبييل القتييال علييى اي حييال ) فيياعتبروا حييديث
اسامة ناسخا لكل الحاديث الخرى : باعتبار انا حييديث
اسامة كانت سرية في اواخر ايام النبي صلى الله عليه

وسلم
اما الجمهور،  فقاموا بالجمع بييين الحيياديث ، والجمييع
مقدم عليى النسييخ فيي اصييول الجمهييور ، اذ انا ازالية
التعارض عند الجمهور يكونا حسب الخطوات التالية : 

- النسييخ - انا عيرف التاريييخ2يالجمع - إنا أمكن - ثييم 1
 - التوقف والنتقييال ميين العلييى4 - الترجيح ثم 3-ثم 



الى الدنى ؛ فاذا كانا التعارض بين آيتين ولم نسييتطع
الجمع ولالنسخ ول الترجيح ننتقل الى العمل بالحديث
، فاذا تعارض الحديثانا وليم نسيتطع الجمييع ول النسيخ
ول الترجيح ؛ توقفنا وانتقلنا الى عمل الصييحابة؛ فييانا

لم نستطع نتوقف .
فقد اعتييبروا أنا حيديث ابين عبيياس وبرييدة فيمين لييم
تبلغه الدعوة واعتبروا حديث اسامة وبنييي المصييطلق :

بسبب وصولهم الدعوة من قبل 
مدة النذار :

 يييرى الحنفييية والمالكييية أنييه لبييد ميين إعطيياء الكفييار
فرصة ثلثة أيام بعد النذار تكرر فيها دعوة الكفار ثلثا

الى السلم .
وقد اعتمدوا على كتاب عمر الى سعد بن ابييي وقيياصا
فيما رواه أبو عبيدة (اني قد كنت كتبت اليييك انا تييدعو
الناس الى السلم ثلثة أيام ، ميين اسييتجاب لييك قبييل
القتال فهو رجل من المسلمين له ما للمسلمين ولهييم

 نقل عيين158) [أنظر آثار الحرب 1سهم في السلم (
 الخراج لبن آدم صا2/319كنز العمال من مسند أحمد 

48.[
وقد دعا سلمانا اهل فارس الى السييلم أو الجزييية أو
القتال فقالوا: اما السلم فل نسلم ، وأما الجزييية فل
نعطيها ، واما القتال فإنا نقاتلكم ،فدعاهم كذلك ثلثييا

)[آثييار2فأبوا عليه ، فقييال للنيياس : (انهييدوا إليهييم ) (
]. اي انهضييوا - وزنييا191 نقل عن الخييراج 158الحرب 

ومعنى - .
الحكام المترتبة على الجهاد :

انا السلم دين الهي نظييم الحييياة بكاملهييا ابتييداء ميين
المور الخاصة جدا حتى المور الكبرى المتصلة بالدولة

السلمية وعلقاتها الدولية .
والحكام التي تختص بالجهاد -كعبييادة جماعييية - يقييوم
عليها كيانا هذا الدين وبها يقر، ويمثييل الجهيياد السييور
الحصين لكل تعاليم السلم ولذا فقد اعتنى به القرآنا
، واعتنييت بييه السيينة المشييرفة بالتفصيييل والتقعيييد

والحكام التي خصها السلم بالجهاد هي :
ياحكام تسبق البدء بالجهيياد منهييا : اعلم العييدو ببييدء1

القتال ، و منها العداد ويعتبر فرضا من حيييث اللياقيية



البدنيييية ، وتعليييم السيييلح ، واتقيييانا ادوات القتيييال ،
وخططه ، والتكتيك ، والهجوم ...الخ

يأحكام تييواكب عملييية القتييال : مثييل عييدم قتييل غييير2
المقاتليية : كييالنهي عيين قتييل الصييبيانا ، والشيييوخ ،
والرهبانا ، والنساء ، واالعجزة الذين ليييس بهييم فائييدة
للجهاد سواء بالرأي او بالفعييل ال للضييرورة الماسيية ؛
كأنا يتترس (يخبيء) العدو بهييم ، وكييذلك عييدم تشييويه
الجثث (المثلة) ، وعييدم قتييل الحيوانييات الييتي يمتلكهييا
العدو ال للضرورة القصوى ، وكذلك عدم قطع الشييجر
المثمر ال لضرورة الحرب كييأنا يختفييي العييدو بهييا ، أو

لضرب العدو اقتصاديا .
وعدم أخذ المصحف الى أرض العداء إنا خشينا من أنا
تييدور الييدائرة علينييا فيعبييث العييدو بقداسيية الكتيياب

الكريم .
ي الجهياد آداب واحكيام) عين وقد تحدثنا في كتياب (ف
قسييم ميين هييذه الحكييام . وسيينفرد إنا شيياء اللييه بابييا

للداب التي لم نتعرض لها : 
يالحكام التي تترتب على انتهيياء القتييال : وقييد كتييب3

السييتاذ وهييبي الزحيلييي رسييالة الييدكتوراه فييي هييذا
الموضوع(آثار الحرب في الفقه السلمي) ، وقد تعييب
عليها كثيرا ، وقد أفدت من هذا الكتاب كثيرا ، وانا كنا
نخالفه في بعض الحكييام الجهادييية الييتي رجحهييا فييي

رسالته .
وقد قسم الستاذ الزحيلي الثييار المترتبيية علييى قيييام
الحرب : الى خمسة أقسام وزعها علي خمسة فصييول

من كتابه على النحو التالي:
يالفصل الول : انقسييام الييدار الييى دارييين أو ثلثيية :1

دار حرب ودار اسلم ودار عهد  .
يييالفصل الثيياني : أثيير الحييرب فييي العلقييات بييين2

المسلمين وغيرهم .
يالفصل الثالث أثيير الحييرب فييي العلقييات السياسييية3

(الدبلوماسية والمعاهدات) .
يالفصل الرابييع : فييي السييرى والجرحييى والمرضييى4

والقتلى .
يالفصل الخامس : اثر الحرب في الشخاصا والموال5
.



واما الثار المترتبيية علييى انتهيياء الحييرب فقييد قسييمها
الزحيلي الى خمسة فصول :

يانتهاء الحرب بدخول السلم  .1
يانتهاء الحرب بالصلح .2
يانتهاء الحرب بالفتح .3
يانتهاء الحرب بترك القتال .4
يانتهاء الحرب بالتحكيم .5

الثار المترتبة على قيام الجهاد
يدار الحرب ودار السلم1

انا من الثار المترتبة على قيام القتال انقسييام الييدنيا
الى دارين

يدار السلم 1
يدار الحرب2
 -وأضاف الشافعية وبعض الحنابلة دارا ثالثة وهي دار3

العهد . 
يوالرأي الراجح في تعريييف دار السييلم عنييد جمهييور1

الفقهاء : 
هي الرض التي تكونا فيها السلطة السياسية الحاكمة
بيييد المسييلمين ، وتقييام فيهييا الشييعائر ، تطبييق فيهييا
أحكام السلم . أي هي الدار التي حكامهييا مسييلمونا ،
وقانونها السيلم ؛ وانا كيانا غالبيية سيكانها مين غيير

المسلمين .
ولذا كانت تعتبر خراسانا ، وبلد فييارس ، وبلد ميياوراء
النهر جيحونا ، مثييل بخييارى ، وسييمر قنييد ، وفرغانيية ،
وطشييقند دار اسييلم لنا القييانونا الييذي يحكمهييا هييو
السيييلم ، وامراؤهيييا مسيييلمونا ؛ وانا كيييانت غالبيييية
سكانها من غير المسلمين فقد كانا معظم سكانها من
المجوس عند الفتح ، وكانوا يرتدونا بين الحين والخيير
فقد ارتدت بخارى ثلثا مرات ويخضعها السلم لحكمه
في المرة الرابعة مما اضطر قتيبة بن مسييلم البيياهلي
أنا يجبرهم آنا يعطييوا العييرب المسييلمين دورا بينهييم ،
ليعلموهم السلم ، وكانا قتيبة يأمر العرب المسييلمين
أنا يخرجييوا للعيييد بأسييلحتهم فصييارت عييادة علييى ميير

القرونا . 
- دار الحرب : هي الييدار الييتي ل يطبييق فيهييا قييانونا2

السلم وإنا كانت غالبييية سييكانها ميين المسييلمين ، أو



هي الييدار الييتي ل يكييونا ميييزانا التعامييل فيهييا وبينهييا
وبين غيرها هو السلم .

يييدار العهييد : وللشييافعية وبعييض الحنابليية مصييطلح3
تفردوا به وهييو تقسيييم الييدار الييى ثلثا : دار السييلم

والحرب والعهد .
ويعرف الشافعية دار العهد بأنها : هيي الييدار الييتي لييم
يظهر عليها المسلمونا ، عقد أهلها الصلح بينهم وبييين
المسلمين على شيء يؤدونه من أرضهم يسمى خراجا
دونا أنا تؤخذ منهم جزيية رقيابهم لنهييم فيي غيير دار

.4/103 نقل عيين الم 175)[آثييار الحييرب 1السييلم (
 الحكييام السييلطانية للميياوردي4/232مغنييي المحتيياج 

133.[
فهذه الدار لم يفتحها المسلمونا ول تنفييذ علييى أهلهييا
قوانين الدولة السلمية ولكن أهلهييا دخلييوا فييي عقييد
مييع المسييلمين لشييروط معينيية والييتزموا مبلغييا معينييا
يييؤدونه ، وهييذه الحاليية : شييبيهة فييي الدبلوماسييية
المعاصييرة بالييدول الييتي لييم تتمتييع بكامييل اسييتقللها

لوجود معاهدة معقودة بينها وبين دولة كبرى مثل .
ومن المثلة على هييذه الييدار عنييد الشييافعية : ارمينييية
ونجرانا وبلد النوبة فقد عقييد النييبي صييلى اللييه عليييه
وسلم صلحا مع نصارى نجييرانا أنهييم علييى حييياتهم ، و
فرض عليهم ضريبة سنوية قيل انها جزييية وقيييل إنهييا

خراج .
ولم يستطع عبد الله بن سعد بن أبي السييرح أنا يفتييح

بلد النوبة ، فعقد معهم عهداليس فيه جزية .
رأي جمهور الفقهاء في هذا الدار : 

ويعتبر جمهور الفقهاء هذه الييدار (دار العهييد) ميين دار
السلم لنهم ارتبطوا بدار السييلم بعهييد أعلنييوا فيييه

عن إذعانهم لدارالسلم بجزية .
تحول الدار من دار اسلم الى دار الحرب :

قد تبين مما ذكرنا أنا الميزانا الدقيق في معرفة الييدار
هو القانونا ، فييإذا كييانت السيييادة للقييانونا السييلمي
فالدار دار اسلم ،وانا كانت السيادة لقانونا آخر- مهما
كانا هذا القانونا - فهييي دارحييرب ؛ وانا كييانا السييكانا

مسلمين .
وتسمى دار السلم (دار العدل) لنا القانونا السلمي
هو القانونا الوحيد الذي يضمن العدل والمسيياواة بييين



الحاكم والمحكوم أمام الشريعة الحاكميية . وأي قييانونا
آخر من صنع أهواء البشر ؛ ل يمكن أنا يكونا عييادل ول

يمكن أنا يخلو من الظلم :
(ومن لم يحكم بما أنييزل اللييه فأولئييك هييم الكييافرونا)
(ومن لم يحكم بما أنزل اللييه فأولئييك هييم الظييالمونا)
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقونا) .

فقد سمى الله عز وجل كييل حيياكم بغييير حكمييه كييافرا
ظالما فاسقا .

أمانوع الكفر أيخرج من الملة أم ل يخييرج ميين المليية ؟
فهذا له مجال آخر ل يتسع لييه هييذا البيياب ، وانا شييئت
فارجع الييى كتابنييا (العقيييدة وأثرهييا فييي بنيياء الجيييل)

ففيها تفصيل لهذه القضية .
فييإذا كييانت الييدار اسييلمية ، تسييود فيهييا الشييريعة
السلمية والحكييم فيهييا لقييانونا اللييه . والحكييام فيهييا
مسيلمونا ينفييذونا هيذه الشيريعة ، فكيل مسييلم يييدين

بالولء والمحبة لهذه الدار .
أما إذا كانت الييدار(دار اسييلم) واسييتولى عليهييا أنيياس
عطلوا شرع اللييه ،ونفييذوا فيهييا شييرعا آخيير ميين صيينع
اهييواء البشيير أو خلطييوا شييرع اللييه بشييرائع البشيير

ونفدوها فإنا الدار ل تبقى دار اسلم .
ولكن ما اسم هذه الدار بعد تعطيل شرع الله فيها ؟

) [أنظيير آثييار1يقال جمهور الفقهاء هييي دار حييرب (1
. بييدائع4/302 نقل عن شرح السير الكييبير 172الحرب 

.3/250. حاشية ابيين عابييدين 7/130الصنائع للكاساني 
].:348الفصاح لبن هبيرة 

وهييذا رأي مالييك والشييافعي وأحمييد والصيياحبين ميين
الحنفية . إذ أنهم قالوا :

تصير الدار دار حرب باجراء أحكام الشرك فيها فقييط .
لنا ظهور السلم بظهور أحكامه فإذا زالت منها هييذه

الحكام لم تبق دار اسلم .
 - أما المام أبييو حنيفيية : فقييد خييالف صيياحبيه (أبييي2

يوسف ومحمد بن الحسيين ) فقييال : انا دار السييلم ل
تصبح دار حرب ال بشروط ثلثة :

ايظهور احكام الكفر ونفاذها فيها .
ب- أنا تكونا متاخمة لدار الكفر (الحرب) .



ج- أل يبقى فيها مسلم ول ذمي آمنا بأمانا المسييلمين
الييذي كييانا يتمتييع بييه ، أي المييانا الول الييذي أقيير ه

الشرع للمسلم ، وأقر ه الشرع للذمي بعقد الذمة .
وبناء على رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية
وأحمد والصاحبين من الحنفية : أنا القاليم السييلمية
التي تحكم بغيير ميا أنيزل اللييه ليم تعيد دار اسييلم بييل

)[الجريميية والعقيياب لبييي زهييرة3أصييبحت دار حييرب (
]. وهذا رأي الستاذ محمد ابي زهرة .362

- أما ابن تيمية : فهو يرى أنها دار ثالثيية (الييدار الييتي3
كانا يسود فيها شرع الله ثم تغير الحكييم بقييانونا  ميين
وضع البشر( وضييعي) ، فالييدار خرجييت عيين كونهييا دار

اسلم ولكنها لم تصبح دار حرب . 
فهي دار ثالثيية : وضييرب ابيين تيمييية مثييال لهييذه الييدار
ب(ماردين ) التي كانت من دار السلم ينفذ فيها شرع
الله ، ثم استولى عليها مجموعيية ميين الكفييار وعطلييوا

شرع الله .
رأي الشييرع فييي الحكييام الييذين يحكمييونا بييالقوانين

الوضعية ويعطلونا شرع الله :ي
اتفق السلف والخلف على قاعدة شرعية : 

( من أحييل الحييرام فقييد كفيير وميين حييرم الحلل فقييد
كفر ) ( ام لهم شركاء شرعوا لهييم ميين الييدين مييا لييم
يأذنا بييه اللييه ولييو ل كلميية الفصييل لقضييي بينهييم وانا

 .21الظالمين لهم عذاب اليم ) الشورى 
فهم شركاء ، فالتشريع بغير ما أنزل الله شرك با لله:

 (اتخييذوا أحبييارهم ورهبييانهم أربابييا ميين دونا اللييه
والمسيح بن مريم وما امروا ال ليعبييدوا إلهييا واحييدا ل

31اله ال هو سبحانه عما يشركونا ) التوبة 
وقد فسييرها صييلى اللييه عليييه وسييلم لعييدي بيين حيياتم
عندما قال : يا رسول الله ما عبدوهم فقال صلى اللييه
عليه وسلم : ( بلييى إنهييم أحلييوا لهييم الحييرام وحرمييوا

)1عليهييم الحلل فيياتبعوهم فييذلك عبييادتهم إييياهم ) (
].2/171[رواه الترمذي أنظر  تفسير ابن كثير 

وعنييدما حياول هولكييو - حفيييد جنكييز خيانا -أنا يحكييم
بقانونا جنكيز خانا (الياسق أو الياسا ) اي (السياسييات

)2الملكية) ؛ وقد بين ابن كثير فييي البداييية والنهاييية (
]. بعييد أنا اسييتعرض13/118[أنظيير البداييية والنهاييية 

بعيض سيخافات الياسييق - الحكيم الشيرعي لمين حكييم



بالياسق ( من ترك الشرع المحكم المنزل علييى محمييد
بن عبد الله - خاتم النبييياء - ، وتحيياكم الييى غيييره ميين
الشرائع المنسوخة ، فقد كفر ، فكيف بمن تحاكم الى
الياسييا وقييدمها عليييه لشييك أنا هييذا يكفيير باجميياع

المسلمين) .
وما أجمل كلمة الستاذ احمد شاكر عند قوله تعالى:

50 (أفحكم الجاهلية يبغونا ...) المائدة 
أويجوز لب انا يرسل ابناءه لتعلم هذا الدين واعتقيياده
والعمييل بييه عالمييا أو جيياهل ؟!  . أفيجييوز لحييد ميين
المسلمين أنا يعتنق هذا الدين الجديد ؟! أعني التشريع
الجديد . أو يجوز لرجل مسلم انا يلي القضاء في ظييل

هذا الياسق العصري .
إنا ولية القضاء في هذه الحال ؛ باطلة بطلنا أصليا ل
يلحقيييه التصيييحيح ول الجيييازة . إنا المييير فيييي هيييذه
القوانين الوضعية ؛ واضح وضوح الشييمس : هييي كفيير
بييواح ل خفيياء فيييه ول مييداورة ، ول عييذر لحييد مميين
ينتسب الى السلم، - كائنا من كانا - في العمل بهييا ،
أو الخضوع لها ، أو اقرارهييا .  فليحييذر امييرؤ لنفسييه ،

)[عمييدة التفسييير لحمييد1وكل امرىء حسيب نفسييه (
] .4/74شاكر 

التشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن المليية (يخييرج
من السلم) 

وعليه فالتشريع (سيين  القييوانين) بغييير مييا انييزل اللييه
كفيير ينقييل عيين المليية لنييه تحليييل الحييرام أو تحريييم

الحلل .
قال ابن تيمية (من حرم الخبز فقد كفر بالجماع وميين
أحل النظرة فقد كفر با لجماع) . ول فرق بين الحاكم
الذي يسن قانونا يقول فيه : انا عقوبة السارق سييجن
شهرين ، وبين الحاكم الذي يسيين قانونييا يقييول فيييه :

صلة المغرب أربع ركعات .
ولذا فالتشريع ( أي إخييراج القييوانين وسيين هييا ) كفيير

ينقل عن الملة .
الحكم بغير ما أنزل الله:

أما الذي يطبق القوانين الوضعية (يحكم بغير مييا أنييزل
الله ) :

فإنا سييو ى فييي الحكييم بييين السييلم وبييين القييوانين
الوضيييعية ، أو رأى أنا القيييوانين  الوضيييعية أفضيييل



للمجتمييع ، وتقييل المشيياكل  بتطبيقهييا ، أو رأى جييواز
الحكييم بييالقوانين  الوضييعية ،فهييذا كييافر  خييارج ميين

الملة .
فالحاكم العلى في أية دولة اذا طبييق غييير شييرع اللييه
:فهو كييافر خييارج ميين المليية، والمشييرع (الييذي يصييوغ
القوانين الوضعية )ومجلس النواب (الميية ) الييذي يقير
القييوانين الوضييعية :خييارج عيين  المليية ، إذا كييانا يعلييم
الحكييم الشييرعي -أمييا الجاهييل بييالحكم الفقهييي لهييذه
القضية العظيمة :فهو معييذور :إذ أنا الجهييل عييذر فييي
الصول وفي الفروع -كما قرر كثير من العلماء - منهم
ابن تيمية ، وابن القيييم ، فقييد كييانا ابيين تيمييية يقييول

للجهمية :
(لو قلييت بقييولكم  لكفييرت ، ولكنييي ل اكفركييم لنكييم

جهال ) .
وكذلك رأيت ابن القيم ينص على أنا الييذين يسييتغيثونا
بأصحاب القبور من النبياء  والولياءيييل نكفيير الجهييال

منهم -.
كلمة لعبد القادر عودة 

(صيياحب1945يالشهيد الذي أعييدمه عبييد الناصيير سيينة 
كتاب التشريع الجنائي في السلم).

بعد أنا أورد آية (ومن لم يحكم بمييا أنييزل اللييه فاولئييك
هم الكافرونا) (وإذا كانا هييذا هييو حكييم السييلم الييذي
عطلتيييه ، ول زاليييت تعطليييه الحكوميييات فيييي البلد
السييلمية ، فييإنا كييل ذي عقييل يسييتطيع أنا يييدرك
بسهولة مدى حييظ هييذه الحكومييات ميين السييلم ، وأنا
يقول غير متحرج : انا هذه الحكومات تدعو المسييلمين

)[السييلم واوضيياعنا1الييى الكفيير وتحملهييم عليييه) (
].71القانونية لعبد القادر عودة صا 

اما حكم القاضي اليذي يطبيق الحكيام الوصيفية (غيير
الشرعية) فهو ليس كافرا ولكنه ظييالم فاسييق - واللييه

أعلم - وعمله حرام وراتبه حرام .  
رأي العلماء الفغانا في كابل النا (تحت حكم نجيب أو

عندما كانت تحت حكم الروس):ي
اختلفييت وجهييات نظيير العلميياء الفغييانا فييي حكييم
أفغانستانا النا أهي دار حرب أم دار اسييلم ؟ وأشييهر

القوال رأيانا :



-الرأي الول : وهو رأي أغلبية علماء أفغانستانا : أنا1
كابل لييم تتحييول ميين دار اسييلم الييى دار حيرب ، أخييذا
برأي أبي حنيفة السابق، الييذي يشييترط شييروطا ثلثيية
لتحول الدار (تغيرالقانونا ، متاخمة ديييار الكفيير ، عييدم
أميين المسييلمين والييذميين علييى دينهييم وامييوالهم

7/131)[قييال الكاسيياني فييي البييدائع 2وأعراضييهم (
(قول أبي حنيفيية أنا المقصييود ميين اضييافة الييدار الييى
السلم أو الكفر ليس هو عين السييلم والكفيير وإنمييا
المقصود هو المن والخوف ومعناه: انا المانا إنا كييانا
للمسلمين على الطلق والخوف للكفرة على الطلق
فهييي دار اسييلم وإنا كييانا المييانا فيهييا للكفييرة علييى
الطلق والخييوف للمسييلمين علييى الطلق فهييي دار

الكفر)]. 
فهم يرونا أنا الشرط الثالث لم يتحقق ولذا لييم تصييبح
كابييل دار حييرب ، وهييذا رأي جمهييور علميياء شييمال

أفغانستانا .
- الرأي الثاني : رأي بعض علماء جنييوب أفغانسييتانا :2

أنا أفغانسييتانا دار حييرب ولييذا أفتييوا بتعطيييل صييلة
الجمعيية فييي المسيياجد ، ويبييدو أنهييم اخييذوا بييرأي

الصاحبين ( أي أبي يوسف ومحمد بن الحسن) . 
ونحن نرى انا أفغانستانا دار ثالثة : مثل (ميياردين) فل
هي دار اسلم، ول هي دار كفيير ( دار حييرب) إذ يطبييق
عليهييا بعييض احكييام دار السييلم وبعييض أحكييام دار

الحرب .
الحكام التي تختلف باختلف الدار :ي

-اقامة الحدود : يرى الحنفية أنا الحييدود ل تقييام فييي1
دار الحرب . ولو اقترف المسلم في دار الحرب ذنبا قد
حدد له الشارع حييدا ، فييإنا الييذنب او الجريميية تقييع ول
مقتضى أو مييوجب لحييد هييا . وذلييك لنا اقاميية الحييدود
تعتمد على الولية ، ول ولييية لقائييد المعركيية فييي دار
الحرب . وكذلك لو قتل مسلم آخر فييإنه ل يقتييص ميين
القاتل اذا خرج الى دار السلم . فلو سييرق المسييلم ،
أو زنييى ، أو شييرب خمييرا ، أوقييذف مسييلما فييي دار
الحرب فإنه ل يقام عليه الحد  ل فييي دار الحييرب ، ول
في دار السلم، بعد أنا يعييود ، لنا الفاحشيية لييم تقييع

موجبة للحد أصل .



ويستثني الحنفية من هذا كلييه حاليية واحييدة وهييي : إذا
كانا قائييد الجيييش هييو الخليفيية نفسييه أو أمييير القطيير
بكامله ، كامير خراسانا ، أو المشرق ، أو الشام ، فييإنه
ينفذ الحدود لجتماع الشوكة والقوة باجتميياع الجيييوش
وانقيادها له ، فتتوفر في يده المنعة والولييية والقييوة

) [بييدائع الصيينائع1التي تمكنه من اقامة الحدود كلهييا (
].133ي7/131

ويسييتدل للحنفييية لهييذه الحاليية مييا رواه الزهييري ...
( رأيت رسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم يييوم حنييين
يتخلل الناس يسأل عيين منييزل خالييد بيين الوليييد وأتييي
ي بسكرانا فيأمر مين كيانا عنيده فضيربوه بميا كيانا ف
أيديهم وحثا رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم ميين
الييتراب )[ أنظرسيينن الييبيهقي مييع الجييوهر النقييي

9/103.[
وهنالك حديثانا ضعيفانا تستدل بهمييا الحنفييية وهمييا :
( ل تقام الحدود في دار الحرب ) ( ل تقطع اليدي في

السفر ) .
أما الجمهور فإنهم يرونا انا الكبائر اذا ارتكبت في دار
الحيرب فييإنه يجيب فيهييا الحييد ، ولكنهييم اختلفيوا فييي

مكانا اقامة الحد :ي
فيرى الحنبلية :أنا الحدود ل تنفذ ال في دار السييلم ،
أما بقية الجمهور : فيرونا أنا الحدود تنفذ مباشرة في
دار الحييرب ال اذا خيييف علييى المحييدود أنا يهييرب الييى
العدو الكافر ، أو كانا للمسلمين بمرتكب الكبيرة حاجة

أو منعة أو قوة فإنه يؤخر حده ، 
ومما استدل به الحنفية على رأيهم :

-حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كتب الى1
عماله ( أنا ل يجلدنا أمير الجيش ول سييرية أحييدا حييتى
يخييرج الييى الييدرب قييافل لئل تلحقييه حمييية الشيييطانا

فيلتحق بالكفار )
- وكييانا أبييو الييدرداء رضييي اللييه عنييه ينهييى أنا تقييام2

الحييدود علييى المسييلمين فييي أرض العييدو ، مخافيية أنا
تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار ، فإنا تييابوا تيياب اللييه

)[شييرح1عليهييم وال كييانا اللييه تعييالى ميين ورائهييم ) (
].4/108السير الكبير 

- وروي عن علقميية قييال : غزونييا ارض الييروم ومعنييا3
حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنييا أنا



نحده فقال حذيفيية : تحييدونا اميركييم وقييد دنييوتم ميين
)؟[المصدر السابق].2عدوكم فيطمعونا فيكم(

 - وقد كانا سييعد قييد قيييد أبييا محجيين فييي القادسييية4
عندما شرب الخمر ، وأراد جلده ، فأطلقته سلمى زوج
سييعد ، وقاتييل قتييال شييديدا فعفييا عنييه سييعد بيين ابييي
وقاصا رضي الله عنه وقال : ل واللييه ل اضييرب اليييوم
رجل أبلى اللييه المسييلمين مييا أبلهييم وخلييى  سييبيله ،
فقال أبييو محجيين : (كنييت أشييربها إذ يقييام علييي الحييد
وأطهر منها ، فأما إذ بهرجتني (أهدرت الحد ) فو اللييه

].190 وآثار الحرب صا31) [الخراج 2ل أشربها أبدا) (
ولكننا نرى أنا مذهب الجمهور أرجييح واللييه أعلييم ، لنا
موجب الجرائم ل يختلييف بييين أرض وأرض ، ولكيين قييد
يؤخر التنفيذ الييى دار السييلم كمييا يييؤخر تنفيييذ الحييد
بسبب المرض ، كما أخ ر عميير تنفيييذ حييد الشييرب فييي
قدامة ؛ بن مظعييونا بسييبب مرضييه ، وكمييا أخ ر النييبي
صلى الله عليه وسلم عيين الغامدييية إقاميية حييد الرجييم

بسبب أنها حبلى من الزنا حتى تضع وتفطم الوليد .
-الحربييي إذا أسييلم فييي دار الحييرب ، ولييم يعييرف أنا2

عليه صلة ول صياما ، ثم خرج الى دار السلم  ، وعلم
.

فقال الحنفية : ل قضاء عليه عند أبييي حنيفيية ، وقييال
أبيو يوسييف : أستحسين أنييه يجييب علييه القضيياء و قييد
استدل الحنفية على رأيهم : بأنا دار الحرب : دار جهل
بالشرائع ، وامكانية الوصييول الييى العلييم صييعبة بخلف
دار السلم فإمكانية العلم ممكنة كميين لييم يعلييم فييي

دار السلم ؛ فل عذر له . 
فالذمي إذا أسييلم فييي دار السييلم ول يعلييم أنا عليييه
صييلة ولصييياما فيجييب عليييه القضيياء لنييه قصيير فييي

].7/132)[بدائع الصنائع 3السؤال مع إمكانية العلم (
) جييواز العقييود الفاسييدة عنييد أبييي حنيفيية ومحمييد3(

بخلف أبي يوسف فرأيييه كييرأي الجمهييور بييأنا الحييرام
حرام في دار الحرب ودار السييلم ، والحييرام ل يصييبح

حلل باختلف الدار .
)[العقييود ثلثيية عنييد1فمثل عقييد الربييا : عقييد فاسييد (

الحنفية: 
(أ) العقد الصحيح: كامل الشروط والركانا والوصاف.



(ب) العقد الباطل: الخلييل فييي أركييانه وهييذا ل يلحقييه
تصحيح ول اجازة: مثل الزواج من وثنية.

(جي) العقد الفاسد: الخلل في وصفه ل في ركنه: مثل
عقد الربا وهذا يلحقه التصحيح بأنا يلغي شرط الربا].

( فهذا العقد عند الحنفييية فاسييد وحييرام عنييد الحنفييية
في دار السلم لنا شرط الربا خلل ، ولكيين يمكيين أنا

يصحح العقد بازالة شرط الربا منه ) . 
ولكن هذا العقد جائز في دار الحييرب عنييد ابييي حنيفيية
ومحمد ول إثم فيه ، ووجهة نظر أبي حنيفيية : أنا مييال
الحربي مباح فيجوز إتلفه وأخذه بأييية طريقيية بشييرط
التراضي مع المسلم وعلى أي وجه ليس فيييه غييدر ول
خيانة . وعقد الربا عقييد تراضييي ، وقييد أخييذ الربييا ميين

الكافر برضاه فل بأس .
ودار الحييرب ليسييت دار عصييمة ، فالمييال فيهييا غييير
معصوم ول مضمونا فلو استدانا مسلم (اقييترض) فييي
دار الحييرب ميين مسييلم آخيير مييال ثييم خرجييا الييى دار
السلم ، فالقاضي ل يحكم للدائن . ولييو أتلييف مسييلم

لخر مال فل ضمانا عليه عند الحنفية .
والحق الذي ل محيد عنه والذي يطمئن إليه القلب ؛ هو
رأي الجمهور مع أبي يوسف : بييأنا الحييرام حييرام فييي

أي مكانا ول يحله اختلف المكانا ول الدار .
قييال السرخسييي فييي المبسييوط [أنظيير المبسييوط

]. ( وإنا بيييييايعهم ؛المسيييييتأمن10/95للسرخسيييييي 
المسلم« اليهم الييدرهم بالييدرهمين ، نقييدا أو نسيييئة ،
وبايعهم في الخمر ، والخنزير ، والميتة فل بأس بييذلك
في قول أبي حنيفة ومحمد ول يجييوز شيييء ميين ذلييك
فييي قييول أبييي يوسييف : لنا المسييلم ملييتزم احكييام

السلم حيثما يكونا )
واجب المسلم تجاه دار  السلم :

تعتبر دار السلم دارا لكييل مسييلم تجييب عليييه تجاههييا
المحبيية والييولء والييدفاع عنهييا كمييا يييدافع عيين منزلييه
الخاصا .ودار السلم وطن معنوي لكل مسلم وليسييت
بقعة أرض محددة فحيثما طبق السلم في مكانا فهييو
دار اسلم ووطن لكل مسييلم ، وانا لييم يعييش المسييلم

فيها ولم يولد فوق أرضها .
والبلييد الييتي ولييد فيهييا المسييلم ؛ وانا كييانت ل تطبييق
السييلم ، ول تقيييم شييرائع ول قييوانين ليسييت وطنييه



وليست دارا للسلم ، وانا كانت مسقط رأسييه وسييكن
أهله ، والبلد الييتي طبييق فيهييا السييلم فييي يييوم ميين
اليام وكانت دارا للسلم يجب على كل مسلم الييدفاع

عنها . 
والجهاد للدفاع عنها فرض عين على الذين يقطنونها ،
فييإذا لييم يكفييوا توسييع فييرض العييين علييى المسييلمين
المجاورين ، فإنا لم يكفوا أو قصييروا ، أو تقاعييدوا، أو
تكاسلوا ، توسع فرض العين على من يليهم ، وثم وثم
الى أنا يعم فرض العين الرض كلهييا فرضييا ل يسييعهم

تركه كالصلة والصوم .
وإذا سييقطت قطعيية ميين دار السييلم فييي يييد الكفييار
وجب على الجيل المعاصر أنا يخلصها فإنا عجييز فعلييى
الجيييال ميين بعييده تخليصييها ، والثييم يلحييق الميية
السلمية كلها مادامت بقعة من بقاع السيلم فيي ييد
الكفار ، ويزداد الثم مييع معاصييرة المشييكلة أو القييرب
منها ، ولكن الثم ل يسقط عن الميية السييلمية حييتى
يخلصوها من أيدي الكفار  ، فأكثر الجيال إثما بالنسبة
لسيييقوط النيييدلس ؛ هيييو الجييييل اليييذي عاصيييرها ،
والمسلمونا اليوم كلهم آثمونا حييتى يرجعييوا النييدلس
من ايدي الكفر ، وكييذلك بخييارى ، وسييمرقند ، وقبلهييا
فلسطين وغيرها من بقاع السلم التي كانت في يوم

من اليام دارا للسلم .
الهجرة الى دار السلم : 

الهجرة الى دار السلم واجبة علييى كييل مسييلم تحتيياج
إليييه دار السييلم فييالمربي ، والمقييرئ ، والمهنييدس ،
والطييبيب ، واسييتاذ الجامعيية ، والسياسييي المعييروف ،
والداري ، والمتخصص في علم من العلوم العسكرية ،
أو الذرية ، وغيرها : عليه أنا يرسييل رسييالة الييى أمييير
الدولة السلمية ، أو الجهة المختصيية بعلمييه فييالمربي
يرسل الى وزارة التربييية والتعليييم رسييالة فييإنا كييانوا

بحاجة إليه تجب عليه الهجرة حتى ينفع دار السلم .
وهذه الهجرة واجبة لحاجة الدولة السلمية الى كفيياءة
الشخص المسييلم . وهنالييك هجييرة اخييرى واجبيية علييى
المسلم لمصلحة نفسه وهي : الحالة الييتي ل يسييتطيع
فيها المسلم أنا يظهر دينه أو يقيم شعائره فييي البلييد
التي يسييكن فيهييا ، فهنييا تجييب عليييه الهجييرة الييى دار
السلم اليتي يسيتطيع أنا يظهير فيهيا دينيه . واذا ليم



يهاجر المسلم من الدار الييتي ل يسييتطيع اظهييار دينييه
فيها فيمكن انا يطبق عليه حديث مسلم :

( انا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ) .
وقد يعم الفساد الرض ول يجييد المسييلم دارا للسييلم
تعتبر نفسها حامية لحمى المسلمين وناطقة بلسييانهم
وتتبنى مصالحهم . فهنا يختار المسلم بقعة يأمن فيها
على دينييه وعرضييه وميياله ويسييكن فيهييا وانا لييم تكيين

الرض دارا للسلم .
وجوب الهجرة من أجل الجهاد :

وهنالك هجرة اخرى واجبة ل تنقطع الى يييوم القياميية
وهي الهجرة من أجل الجهاد ، ففييي الحييديث الصييحيح
الييذي رواه أحمييد وابيين حبييانا ( انا الهجييرة ل تنقطييع
مادام الجهاد ) وفي الحديث الصييحيح الييذي رواه أحمييد
وابيين حبييانا والنسييائي ( ل تنقطييع الهجييرة مييا قوتييل

الكفار).
وقد تكفل رسول الله صلى الله عليييه وسييلم للمهيياجر
في سبيل الله بالجنة وبشره بالشهادة ، ففي الحييديث
الصحيح الذي رواه الحاكم وابن حبييانا عيين فضييالة بيين

عبيد قال : قال صلى الله عليه وسلم : 
(أنا زعيم لمين آمين بييي ، وأسييلم ، وهياجر بييبيت فييي
ربض الجنة ، وبيت في وسط الجنة ، وبيييت فييي أعلييى

غرف الجنة) . 
وأما بشييرى الشييهادة فقييد جيياء فييي الحييديث الصييحيح
الذي رواه أبوداود عن أبي مالييك الشييعري قييال صييلى
الله عليه وسلم : (من فصل في سييبيل اللييه فمييات أو
قتييل فهييو شييهيد ، أو وقصييته فرسييه ، أو بعيييره ، أو
لدغته هامة ، أو مات على فراشه ، أو بييأي حتييف شيياء

الله فإنه شهيد وانا له الجنة) .
واجبات الدولة السلمية :

إنا أهييم مميييزات دار السييلم انا تقييوم فيهييا دوليية
إسلمية تطبق شييرع اللييه ، ويقييوم علييى رأس الدوليية
أمييير يبييايع بيعيية شييرعية ميين قبييل الميية ، وينيياط بييه
تطبيق الشريعة ، وحماية دين الله ، وتوفير المن لدين

الناس ، ودمائهم ، وأعراضهم ، وأموالهم . 
والواجبييات الييتي تلقييى علييى عيياتق أمييير المييؤمنين
كييثيرة ، وقييد حييدد الميياوردي فييي كتييابه (الحكييام

)  وابيين جماعيية فييي كتييابه (تحرييير15السييلطانية صا 



) وأبييييو يعلييييى الفييييراء، واجبييييات65الحكييييام صا 
أميرالمؤمنين (رئيس الدولة السلمية) بعشرة واجبات

:
- الول : حفظ الدين على الصول التي اجمييع عليهييا1

سييلف الميية أي : اقاميية الييدين علييى وجهييه الصييحيح
بتعبيرنا العصري .

- الثيياني : تنفيييذ الحكييام بييين المتشيياجرين وقطييع2
الخصام بينهييم ، أي إقاميية العييدل بييين النيياس وتنفيييذ

الحكام .
- الثالث : حماية البيضة والذب عيين الحييوزة ليتصييرف3

الناس في المعايش وينتشروا في السفار آمنييين ، أي
نشر المن في الداخل .

 - الرابييع : إقاميية الحييدود لتصييانا محييارم اللييه عيين4
النتهاك ، وتحفظ حقوق عباده ميين اتلف واسييتهلك ،

أي تنفيذ عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاصا .
- الخامس : تحصين الثغييور بالعييدة المانعيية ، والقييوة5

الدافعيية، حييتى ل يظفيير العييداء بغيير ة ينتهكييونا بهييا
محرما ويسفكونا فيها دما لمسلم او معاهد . أي حماية

المن الخارجي بالعدة والستعداد الدائمين .
- السادس : جباييية الفيييء والصييدقات مييع مييا اوجبييه6

الشرع نصا واجتهادا من غير عسف . 
- الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق في بيت المييال8

من غير سرف ول تقصير ، ودفعه فييي وقييت ل تقييديم
فيه ول تأخير .

- التاسييع : إسييتكفاء المنيياء وتقليييد العظميياء فيمييا9
يفوضه إليهم من العمال . 

- العاشر : أنا يباشر بنفسه مشارفة المور وتصييفح10
الحوال ليهتم بسياسة المة وحراسة الملة .

هذه هيي واجبيات الميام كميا حييددها بعيض الفقهياء ،
وهييي تييدخل جميعييا تحييت واجييبين اثنييين همييا : إقاميية

الدين وادارة شئونا الدولة في حدوده . 
العلقات التجارية بين دار السلم ودار الحرب :

لشك أنا القتصيياد أحييد العوامييل الكييبرى الييتي تقييوم
عليها الدول .

ول شك أنا المسلمين والكفار كل يسلك الطييرق الييتي
تؤدي الى كسبه المعركة وانتصاره في ميدانا القتييال .
ال انا الفييرق بييين المسييلمين والكييافرين ؛ أنا الشييرع



يضبط معاملت المسلمين بدائرة الحلل الييتي رسييمها
الشرع ، ول يجيييز السييلم اتبيياع السيياليب الرخيصيية ،
والطرق الخسيسة من أجل الوصول الى الغاييية ، إذ أنا
الغاية في السلم ل تبرر الوسيييلة ، والسييلم يييدحض
قول ميكافيلي (الغاية تبرر الوسيييلة) ، أو قييول لينييين
( في سييبيل المصييلحة افعييل ماشييئت ) فالسييلم مثل
يحترم العهود والمواثيييق ، ول يجيييز فتييح مدينيية للعييدو
بنكث عهد ، أو نقييض ميثيياق ، وكييذلك ل يبيييح السييلم
قتل الولد واختطاف النسيياء ميين أجييل الضييغط علييى

العدو .
أما بالنسبة للمعاملت التجارية بين المسلمين والكفار
أثنيياء الحييرب ، فعنييدما وضييع الفقهيياء قواعييدهم فييي
التجارة إنما بنوها على تصورهم فيمييا يكييونا فيييه خييير

للمسلمين وتضييق على الكافرين .
) فالميييام ماليييك مثل : يجييييز السيييتيراد مييين بلد1(

الكفار ، ويرى السماح للتجييار الحربيييين بالييدخول الييى
بلد السييلم يحملييونا معهييم تجيياراتهم ولنا فييي هييذا
تقوية للمسلمين بينما يمنع المام مالييك التصييدير الييى

) [المدونيية1بلد الكفييار لنا فييي هييذا تقوييية لهييم (
].513 أنظر آثار الحرب للزحيلي 10/102

بينما الشراء من مصنوعات الكفار في الواقييع الييدولي
النا؛  إنما يعتبر تقوية للكفييار بادخييال العمليية الصييعبة
الييى الدوليية المصييدرة . ويعتييبر البحييث عيين السييواق
التجارية التي تصرف فيهييا المنتجييات للييدول الكييبرى ؛
أحد السباب الرئيسييية الييتي سيينت ميين أجلهييا الحييرب

الحديثة ، وقام من أجلها الستعمار .
وعلى كل حييال فالقاعييدة فييي الميييدانا التجيياري عنييد
الفقهاء: (يمنع تصدير او استيراد اي شيء فيييه تقوييية
للكفييار) . (يسييمح بتصييدير أو اسييتيراد كييل شيييء فيييه
تقوية للمسلمين). فتصدير السلح مثل حييرام الييى بلد
الكفار وكذلك البترول الذي تدار فيييه مصييانع السييلح ،
وكل آلت الحرب ، حييتى منييع الفقهيياء تصييدير الحرييير
والديباج لنه تصنع منييه رايييات الحيرب ، ويمنييع تصييدير
الحديد الذي يصنع منه السلح فقييد جيياء فييي الفتيياوى

 (ول يباع كل ما هو أصل في الحرب) .2/197الهندية 
 وفييي العصيير الحييديث يمنييع بيييع النحيياس والكوبييالت
والرادييييوم واليورانييييوم ( إذ منهميييا تصييينع القنبلييية



3/102الذرية) . وقييد قييال المييام مالييك فييي المدونيية 
( اما كل ما هو قوة على اهل السلم مما يتقييوونا بييه
في حروبهم ميين كييراع أو سييلح أو - خرثييي - متيياع أو
شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحيياس أوغيييره

فإنهم ل يباعونا ذلك ) .
 نقاط التفتيش في الحدود : 

) أنييه لبييد190وقد نص  أبو يوسف في (كتاب الخييراج 
من وضع نقاط على الثغور لتفتيش الييداخل والخييارج :
(وينبغي للمام انا تكيونا ليه مسيالح ( أمياكن حراسية)
على المواقع التي تنفذ الى بلد الشيرك مين الطيرق ،
فيفتشونا من مر بهم من التجار ممن كانا معييه سييلح
أخد منه ورد  ، وميين كييانا معييه رقيييق- عبيديييرد  (لنييه

تقوية للكفار) ، ومن كانت معه كتب قرئت كتبه) .
أدلة الجمهور :

 وقييد اسييتدل الجمهييور بمنييع تصييدير السييلح للكفييار1
لى الليه بحديث عمرانا بن الحصين : أنا رسول الليه ص
عليه وسلم (نهييى عيين بيييع السييلح فييي الفتنيية) قييال

) [نصييب الراييية1الييبيهقي : الصييواب أنييه موقييوف (
].518 آثار الحرب 3/391

يقال الحسن البصري : ل يحل لمسلم انا يحمييل الييى2
عدو المسلمين سلحا يقويهم به على المسييلمين ، ول

)2كراعيا ، ول ميا يسيتعانا بيه عليى السيلح والكيراع (
[الكراع: بضم الكيياف وفتييح الييراء تطلييق علييى الييدواب
ولكن غالبا يراد بهييا الخيييل. والكييراع هييي الرجييل لنا

أرجل الخيل هي التي يستفاد منها في الحرب] .
ومما استدل به الفقهاء المجيزونا لرسال الطعام الى
بلد الحرب حديث ثمامة بيين أثييال الييذي أسييره رسييول
الله صلى اللييه عليييه وسييلم ميين اليماميية وربطييه فييي
المسجد ، ثييم ميين  عليييه فأسييلم ، والحييديث كمييا رواه

الشيخانا - البخاري ومسلم : 
(أنه قال لهل مكة حين قالوا لييه صييبوت فقييال : إنييي
والله ما صبوت ولكني والله أسلمت ، وصييدقت محمييدا
صلى الله عليييه وسييلم ، وآمنييت بييه ، وأيييم اللييه الييذي
نفس ثمامة بيده ل تييأتيكم حبيية ميين اليماميية - وكييانت
ريف مكيية - حييتى يييأذنا فيهييا محمييد صييلى  اللييه عليييه
وسلم وانصرف الى بلده ومنع الحمييل الييى مكيية حييتى
جهدت قريش ، فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليييه



وسلم ، يسألونه بأرحامهم أنا يكتب الييى ثماميية يحمييل
اليهييم الطعييام ففعييل رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه

]12/89وسلم ) [أنظر صحيح مسلم بشرح النووي/ 
اغلق الطرق المؤدية الى المدنا في أفغانستانا:

ل شك أنا إغلق الطرق المؤدية الييى المييدنا الييتي بيييد
الشيوعيين ؛ يؤدي الى فقييد المييواد الغذائييية وارتفيياع
السعار واضطراب الحوال مما يعجل بإسييقاط الحكييم

الشيوعي .
لكن سكانا المدنا الفغانية من المسييلمين ، والتضييييق
عليهييم بمنييع وصييول الييدقيق - القمييح - الييى كابييل
وغيرها ؛ يؤدي الى إحكييام الخنيياق علييى السييكانا ممييا
ييييؤدي اليييى هجرتهيييم واخلء الميييدنا ، وقيييد أحكيييم
المجاهدونا الحصار على قندهار فضيياق السييكانا ذرعييا
بقلة الخبز فخرجوا الى حكمت يييار وقييالوا لييه : أيجييوز
شرعا لكم أنا تمنعوا عنا الغذاء ، حتى نموت فقال لهم
حكمت يار : اخرجوا ونحن نرتب لكم خياما وغذاء . وقد
سألت أحمييد شيياه مسييعود : لميياذا ل تحكمييونا الحصييار
على كابل ؟ ولماذا ل تغلقييونا الطريييق أمييام القوافييل
المارة من روسيييا الييى كابييل (حيرتييانا - كابييل) فقييال

أحمد شاه : هنالك أسباب :
- انا اغلق الطرييييق عليييى كابيييل -النا - ل يضييير ال1

الشعب أما الحكومة الشيوعية فعندها المخازنا المليئيية
بالمواد الغذائية .

يانا اغلق الطريق على كابل يكلييف كييثيرا ، واغلقييه2
النا ل يفيد مادمنا لنحاصيير كابييل ولسيينا علييى أبييواب
فتحها ، فإذا جاء الوقت المناسب للفتح أحكمنا الغلق

من أجل تعجيل الطاحة بالدولة .
أخذ العشور من التجارة :

التجارة قسمانا :
- التجارة الداخلية : المواد والحبوب والصناعات الييتي1

تنتج فييي دار السييلم وتبيياع فييي دار السييلم ، فهييذه
يحرم أخذ العشورمنها .

 قيييال المييياوردي فيييي [أنظييير الحكيييام السيييلطانية
]. ( وأمييا أعشييار المييوال المتنقليية201للميياوردي صا 

في دارالسلم من  بلييد الييى بلييد ؛ فمحرميية ل يبيحهييا
شييرع ، ول يسييوغها اجتهيياد ، ول هييي ميين سياسييات
العدل ول من قضايا النصفة) وقد روى أحمد وأبو داود



الحديث ( ليييس علييى المسييلمين عشييور انمييا العشييور
على اليهود والنصارى ) وسكت عنه أبو داود والمنذري

.
- التجييارة الخارجييية : الييتي تييدخل ميين خييارج بلد2

السلم : فهذه اختلف الفقهاء في أخذ العشور عليهييا
( الضرائب) ، وابرز المذاهب في القضية رأيانا :

يييالرأي الول : وهييو رأي الجمهييور : ميين المالكييية1
والحنبليييية وبعيييض الشيييافعية أنا يؤخيييذ العشييير مييين
الحربيييين سييواء اشييترط سييابقا أم ل ؟ وسييواء كييانوا

يأخذونا من تجارنا أم ل .
- اليييرأي الثييياني : وهيييو رأي الحنفيييية : وهيييو مبيييدأ2

المعاملة بالمثل . أي : نأخذ منهم بقدر ما يأخييذونا منيا
فإنا لم يأخذوا منا ل نأخذ منهم . 

أدلة الجمهور القائلين بأخذ العشر :
- روى عمر أنه بعث أنييس بيين مالييك رضييي اللييه عنييه1

مصدقا فييي العشييور فقييال أنييس : يييا أمييير المييؤمنين
تقلدني في المكس في عملك ؟ فقال لييه عميير رضييي
الله عنه : قد قلدتك ما قلدني رسييول اللييه صييلى اللييه
عليه وسلم ، قلدني أمور العشور ، وأمرني انا آخذ من
المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصييف العشيير ، وميين

]. 518 صا 8) [انظر المغني 1الحربي العشر كله (
) اول ميين وضييع1قال الشييعبي فيمييا روى الييبيهقي :(

العشر في السلم عمر [منتخب كنز العمال من مسييند
].534 ، الموال صا 3012احمد : صا 

- وعيين زييياد بيين حييدير قييال : اسييتعملني عميير علييى2
العشر ؛ فأمرني انا آخذ من تجار اهل الحييرب العشيير ،
ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين

) [آثار الحرب نقل عن الموال لبي عبيد1ربع العشر (
)2]. قييال ابيين قداميية (8/63 ونيييل الوطييار 533صا

]. فأخييذ عميير ميين تجييار8/63[المغنييي لبيين قداميية 
الحربيين ، واشتهر ذلك فيمييا بييين الصييحابة وعمييل بييه
الخلفاء الراشدونا بعده في كل عصيير ميين غييير نكييير ،
فاي إجماع اقوى من هذه ؟ ولم ينقل انييه شييرط ذلييك
عليهييم عنييد دخييولهم ول يثبييت ذلييك بييالتخمين ميين
غيرنقل ، ولنا مطلق المر يحمييل علييى المعهييود فييي
الشرع ، وقد استمر اخذ العشر منهم في زمن الخلفاء

الراشدين  فيجب أخذه .



أدلة الحنفية :
وأما الحنفية فقد استدلوابما يلي :

-كتب أبو موسى الشعري الى عمر بن الخطيياب : أنا1
تجييارا ميين قبلنييا ميين المسييلمين يييأتونا أرض الحييرب
فيأخذونا منهم العشر قال : فكتب اليه عمر ، خذ منهم

)[شرح السير الكبير3كما يأخذونا من تجار المسلمين (
4/284.[

-عن أبي مجلز قال : قالوا لعمر كيف نأخييذ ميين أهييل2
الحرب اذا قدموا علينا ؟ قييال كيييف يأخييذونا منكييم اذا
دخلتم اليهم ؟ قالوا العشر  .قال فكذلك خذوا منهم  .

529) [أثييار الحييرب 4فهذا هو ضابط المعاملة بالمثل (
].169نقل عن أحكام أهل الذمة لبن القيم صا

الرأي الراجح عندنا :
نحن نرى أنا هييذا الميير ميين السياسيية الشييرعية الييتي
يرجع تقريرها الى اولي المر - أمييير المييؤمنين ، وهييو
يقدر المصلحة الراجحة ، ويعمل بها فيمييا يعييود بييالنفع
للسلم والمسلمين . ولذا فإننا نرى أنا مذهب الحنفية
يعطي للمر مرونة ويجعل ولي المر في سعة أنا يتخذ
القرار المناسب للمسلمين . ول يجعلييه مقيييدا بالعشيير
فا لبلد قيد تحتياج اليى الميواد الغدائيية أو المعييادنا أو
المصيينوعات ، فيكييونا لييولي الميير الحرييية فييي إعفيياء
تجارة الحربيييين ميين الضييرائب والعشييور. وهييذا الييرأي
كذلك ذهب اليه الحنبلية والمالكية الذين يرونا بوجييوب
أخذ العشر ، فقد اضطروا أحيانا أنا يفتوا بمخالفة أخذ
العشربالنقصانا أو الزيادة أو العفاء كليا إذا كانت بلد

المسلمين بحاجة الى التجارة .
فقد روى ابن عمر قال (كانا عمر يأخذ من النبييط ميين
الزيت والحنطيية نصييف العشيير لكييي يكييثر الحمييل الييى

) [آثييار الحييرب1المدينة ويأخذ من القطنييية العشيير ) (
 والنبييط:533 الموال 8/63 نقل عن نيل الوطار 533

النصارى، والقطنية: الحبوب والثياب].
(وهيذا الثير ييدل8/225 قال بين قدامية فيي المغنيي 

على أنه يخفف عنه اذا رأى المصييلحة فيييه ولييه الييترك
أيضا إذا رأى المصلحة ) .

وقال العدوي من المالكية( ل يؤخذ على حمييل الطعييام
الى الحرمين وماوالهما اكثر من نصييف العشيير وذلييك



للغراء بتكثير حمله الييى هييذه البقيياع مييع شييدة حاجيية
].8/522)[انظر المغني لبن قدامة 2أهلها) (

) [الشييرح الصييغير3وقييال الميياوردي ميين الشييافعية (
]. (إذا رأى المييام أنا يسييقط عيين أهييل الحييرب1/417

تعشير أموالهم بحادثا اقتضاه نظييرا لجييدب أوقحييط أو
لخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم) .

نصاب التجارة التي يؤخذ منها العشور :
اختلف الفقهاء في المقدار الذي يؤخييذ عليييه العشييور
( الضرائب) أله نصاب ل يؤخذ مين المقيدار اليذي يقيل

عنه - كالزكاة- أم يؤخذ من قليلها وكثيرها ؟
-مذهب الشافعية والمالكية الى انه : ل نصاب للتجارة1

التي يؤخذ عليها العشور . 
- ومذهب الحنفية والحنبلية : الى انه لها نصاب .2

 دينارا ذهبا أو20فقال الحنفية : نصابها نصاب الزكاة (
مائتا درهم من الفضة) .

وقال الحنبلية :نصابها نصف نصاب الزكاة . 
وأرجح القوال قول الحنابلة ، لنهم اعتمدوا على نييص
منقييول عيين عميير ، فقييد اسييتدل الحنابليية فييي تحديييد
النصاب بمائة درهم بما فسر بييه عميير بيين عبييد العزيييز
قول عمر بن الخطاب في كتابه الى زريق بن حيانا : (
ميين ميير بييك ميين أهييل الذميية فخييذ ممييا يييديرونا فييي
التجارات ميين كييل عشييرين دينييارا دينييارا ، فمييا نقييص
فحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ، فإنا نقصت ثلييث

دينار فل تأخذ منه شيئا ) .
) :(فعشييرة دنييانير انمييا37قال أبو عبيد في (المييوال 

هي معدولة بمائة درهم في الزكيياة وهييو عنييدنا تأويييل
حديث عمر بن الخطاب مع تفسيرعمر بن عبد العزيييز ،
ول يوجد فييي هييذا مفسيير هييو أعلييم منييه ، وهييو قييول

سفيانا الثوري) .
العشر يؤخذ مرة واحدة في العام :

يييرى جمهييور الفقهيياء انا العشيير ل يؤخييذ ميين تجييارة
الحربي أو الذمي ، ال عند دخول البضاعة البلد كما هييو
الحال في (مصلحة الجمارك الحدودية) . فالتاجر الييذي
يييدخل البضيياعة يييدفع ضييريبتها (عشييرها أو نصييف
عشرها) ثم يعطى التاجر ايصييال بهييذا ول يييدفع عليهييا

شيئا أثناء تنقله بها في دار السلم .



اس ول يؤخذ العشر ال مرة واحدة في السينة : وقيد ق
بعضهم هذا الحكم على الزكاة . وقد روى البيهقي عن
زياد بن حدير : أنا أباه كانا يأخذ من نصييراني فييي كييل
سنة مرتين فييأتى عميير بيين الخطيياب فقييال : يييا أمييير
المؤمنين إنا عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين
فقال عمر : ليس ذلك له ، انما له في كل سنة مرة ثم
أتيياه فقييال : انييا الشيييخ النصييراني . فقييال عميير : أنييا

)[منتخييب1الشيخ الحنيف قد كتبييت لييك فييي  حاجتييك (
]..538 الموال 2/201كنز العمال من مسند أحمد 

البضائع التي يؤخذ عليها العشر :
يؤخذ العشر أو نصفه على كل تجارة تدخل البلد ، حتى
الخمر والخنزير اذا سمحت الدوليية السييلمية بإدخالهييا
للنصارى فإنها تعش ر ولكن ل يؤخذ العشر من أعيانها
وانما تق وم ويؤخذ العشر من أثمانها نقدا . وهييذا رأي

)1الشييافعية وأبييي يوسييف والمالكييية ورأى للحنبلييية (
 الخييراج4/125 نقل عيين المييام 536[أنظر آثار الحرب 

]. فقييد روي1/316 الشييرح الصييغير 133لبي يوسييف 
عن عمر (ولو هم بيع الخمر والخنزيير بعشيرها) . قييال
أبو عبيد ومعنى قييول عميير رضييي اللييه عنييه (ولييو هييم

 والمغني50)[الموال صا 2بيعها وخذوا أنتم الثمن) . (
8/520.[

وقد كانا المسلمونا يأخذونا الخمر والخنزير جزية على
الييرؤوس ثييم يبيعهييا المسييلمونا فيياعترض عميير علييى
ذلك ، وكذلك بلل رضييي اللييه عنهييم ، أمييا غييير الخميير
والخنزير والميتة فقد يؤخييذ العشيير ميين عينهييا أو ميين

ثمنها .
)[أنظيير آثييار3الفييرق بييين تعشييير الييذمي والحربييي (

 وحاشييية الدسييوقي133 نقل عيين الخييراج 546الحرب 
].8/519 المغني 2/175

ف العشير واميا الحربيي فيؤخييذ1 يالذمي يؤخذ منه نص
منه العشر 

يييالذمي يؤخييذ منييه نصييف عشيير ثميين بضيياعته الييتي2
باعها ، أما الحربي فيؤخذ منه عشر ثميين بضيياعته عنييد

دخول بلدنا باع أم لم يبع .
 - لو كانا الذمي مييدينا وأثبييت دينييه فييإنه يوضييع عنييه3

نصف العشر أما الحربي فل يصدق ، ويؤخذ منه العشيير
ولو أثبت أنه مدين .



آداب الجهاد 
منع المثلة والتشويه

إنا السييلم دييين يييترفع عيين الييدنايا وعيين العمييال
الخسيسة وعن الحقاد الصغيرة التي تبرز في النتقام
ميين جثييث المييوتى . حييتى أنا سييدنة الجاهلييية كييانوا
ييترفعونا عين هيذا الفعيل وإذا حصيل فيإنهم يتيبرأونا
منه ، فقد قييال أبييو سييفيانا بعييد معركيية أحييد مخاطبييا
المسلمين : انكم ستجدونا في القوم مثليية ولكنييي لييم

103آمر بها ولم تسؤني ) رواه البخاري/العيني/ 
وقد اختلف الفقهاء حول المثلة على رأيين :ي

ييييالرأي الول : رأي الحنفيييية والحنبليييية اليييذين ل1
يجيزونا المثلة ابتداء ولكنهم يجيزونه اذا كانا من قبيل

الجزاء والمعاملة بالمثل .
- الييرأي الثيياني : رأي الشييافعية والمالكييية : بكراهيية2

المثلة أو تحريمها، سواء كانت مبتدأة أو معاملة بالمثل
.

تعريف المثلة : 
جاء في تهذيب اللغات للنييووي (يقييال مييث ل بالقتيييل
والحيوانا تمثل مثل بالتخفيف في الجميع كقتل يقتييل
قتل ؛ إذا قطع أطرافه وأنفه أو أذنه أو مييذاكيره ونحييو
ذلك ، والسييم : المثليية قييالوا : وامييا مييث ل بالتشييديد
فهو للمبالغة . قال البيياجي : يريييد العبييث فييي قتلهييم
بقطع اليدي ، والرجل ، وفقء العين ، وقطيع الذانا ،

وانما يقتل من أسرمنهم بضرب الرقاب)
] .239/ 8[أو جز المسالك 

وقييد اسييتدل الحنفييية والحنبلييية علييى رأيهييم بحييديث
86)[العينييي/ البخيياري/1العرنيييي نا فييي الصييحيحين (

والذود: من ثلثة الى العشرة من البل]. عن انييس بيين
مالك رضي الله عنه ( انا رهطا من عكل ثمانية قييدموا
على النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم فيياجتووا المدينيية
فقالوا: يا رسول الله ابغنا رسل ، قال : ما أجد لكم ال
انا تلحقييوا بالييذود ، فييانطلقوا ، فشييربوا ميين أبوالهييا
وألبانها حتى صح وا وسمنوا، وقتلوا الراعي واسييتاقوا
اليذود ، وكفيروا بعيد اسيلمهم ، فيأتى الصيريخ النيبي
صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فمييا ترجييل النهييار
حييتى أتييي بهييم ، فقطييع أيييديهم وأرجلهييم ثييم أميير
بمسييامير فييأحميت فكحلهييم بهييا وطرحهييم بييالحرة



يستسقونا فما يسقونا حييتى ميياتوا ؛ قييال ابييو قلبيية:
قتلوا وسرقوا وحاربوا اللييه ورسييوله صييلى اللييه عليييه

وسلم وسعوا في الرض فسادا « .
قال الكرماني :

( انه صلى الله عليه وسييلم فعييل بهييم مثييل مييا فعلييوا
بالراعي ميين سييمل العييين ونحييوه . ويييؤول (ل تعييذبوا
بعذاب الله ) بما إذا لم يكن فييي مقابليية فعييل الجيياني
في الحييديثين لموضييع النهييي والجييزاء . واسييتدل منييه
النجاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كييانوا لييم
يحرقييوا أعييين الرعيياء انييه أولييى بييالجواز فييي تحريييق

]87) [ العيني/البخيياري/1المشرك اذا احرق المسلم )(
أما أنها من قبيل المقابلة بالمثل فقد روى مسلم عيين
أنس (انما سمل النييبي صييلى اللييه عليييه وسييلم أعييين
العرنيين لنهييم سييملوا أعييين الرعيياة ) وقييد قييام هييذا
الفريق بيالجمع بيين احياديث النهيي عين المثلية وبيين

حديث العرنيين ولم يعتبروا حديث العرنيين منسوخا .
ادلة الشافعية والمالكية

يستدلونا بحديث سليمانا بن بريدة عن أبيه قييال :كييانا
رسول الله صلى الله عليييه وسييلم اذا أميير أميييرا علييى
جيش أو سرية أوصاه ... اغزوا ول تغلوا ول تغدروا ول
تمثلوا ول تقتلوا وليدا ) رواه البخيياري وروى البخيياري
(نهى رسول الله صلى اللييه عليييه وسييلم عيين المثليية)
والبيهقي (كانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا

على الصدقة وينهانا عن المثلة ) .
وقد اعتبر هذا الفريق من الفقهاء أحاديث النهييي عيين

المثلة ناسخة لحديث العرنيين .
قال ابن سيرين : بعييد ذكيير حييديث العرنيييين - إنا ذلييك
قبل أنا تنزل الحييدود وقييال سييعيد بيين جييبير بعييد ذكيير
حديث العرنيين فما مثل رسول اللييه  صييلى اللييه عليييه
وسلم قبل ول بعد ونهى عن المثليية وقييال : ل تمثلييوا

بشيء .
الترجيح

نحن نرجح مذهب الشافعية والمالكية بمنع المثليية لنييه
يتمشى مع القواعد العامة للسييلم ويتفييق مييع الييروح
التي تسري في تعاليم هذا الدين وقد ورد عن الزهري

:



(لم يحمل الى النبي صلى الله عليييه وسييلم رأس قييط
وحمل الى أبي بكر رأس فأنكره وأول من حملييت إليييه
الرءوس عبد الله بن الزبييير يوضييحه مييا روى الييبيهقي
وعبد الرزاق عن عقبة بن عامر أنا شرحبيل بن حسيينة
وعمرو بن العاصا بعثا بريدا الى أبي بكر الصديق رضي
الله عنه برأس ؛ين اق« فقال : اتحملييونا الجيييف الييى
مدينة رسول الله صييلى اللييه عليييه وسييلم ؟ قلييت : يييا
خليفة رسول اللييه إنهييم يفعلييونا بنييا هكييذا ، قييال : ل

9/132)[سيينن الييبيهقي 1تحملييوا إلينييا منهييم شيييئا) (
]. فقول أبي2/323منتخب كنز العمال من مسند أحمد 

بكر رضي الله عنه : يدل على منع المثلة وانا كانا ميين
قبيل المعاملة بالمثل .

التحريق بالنار :
اختلف السلف في التحريق :ي

-فكييره ذلييك عميير وابيين عبيياس رضييي اللييه عنهييم1
وغيرهما مطلقا سواء كانا ذلك بسبب كفر أو في حال

مقاتلة أو قصاصا .
-وأجازه علي وخالد رضي الله عنهما .2

وقد استدل الفريق الول : بحييديث أبييي هريييرة رضييي
الله عنه أنه قال : (بعثنا رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه
وسييلم فييي بعييث فقييال : انا وجييدتم فلنييا وفلنييا

) [رواه البخيياري/فتييح البيياري1فاحرقوهما في النار) (
6/112 .[

وفلنا وفلنا هما : هب ار بيين السييود ونييافع بيين عبييد
قيس ، وكانا   قد نخسييا بعييير زينييب بنييت رسييول اللييه
صييلى اللييه عليييه وسييلم أثنيياء هجرتهييا ، فأسييقطت ،
ومرضت ، وآخر الحديث في البخاري (...ثم قال رسول
الله صلى الله عليييه وسييلم حييين أردنييا الخييروج : إنييي
أمرتكم انا تحرقوا فلناوفلنا ، وانا النييار ل يعييذب بهييا

ال الله فإنا وجدتموهما فاقتلوهما) .
يومما استدلوا به أيضا حديث عكرمة : (أنا عليا رضييي2

الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنييا
لم احرقهم لنا النبي صلى الله عليييه وسييلم قييال : ل

].6/113) [ فتح الباري 1تعذبوا بعذاب الله )(
أما أدلة الفريق الثاني :

فهو كما قال المهلب : هذا النهي ليييس علييى التحريييم
بل عليى سييبيل التواضييع ، ويييدل علييى جيواز التحرييق



فعل الصحابة وقد سمل النبي صلى اللييه عليييه وسييلم
ر أعين العرنيي نا بالحديد المحمى ، وقيد حيرق أبيو بك
البغاة بالنار بحضرة الصحابة ، وحييرق خالييد بيين الوليييد

بالنار ناسا من أهل الردة .
 واكثرعلماء المدينة يجيزونا تحريق الحصونا والمراكب

.
وأجاز الحنفييية تحريييق الحصييونا بالنييار وانا كييانا فيهييا

مسلمونا .
]. ( ول بأس01/64) [انظرالمبسوط 1قال السرخسي(

بارساله الماء الى مدينة أهل الحرب ، واحراقهم بالنار
، ورميهم بالمنجنيق ، وانا كانا فيهييم أطفييال أو نيياس
من المسييلمين ... فقييد نصييب النييبي صييلى اللييه عليييه
وسلم المنجنيق على الطائف ، واحرق قصر عييوف بيين
ماليييك ( ول يمتنيييع تحرييييق حصيييونهم بكيييونا النسييياء
والولدانا فيها ، وكذلك ل يمتنع تحريقهم بكونا السييير

)أنظيير1المسييلم فيهييا ولكيين يقصييدونا المشييركين )(
] .01/32المبسوط 

رأينا في التحريق :
نحن نرى منع التحريييق بالنييار إذا اسييتطعنا أنا نقتلهييم
بطريقة أخرى، لنا الحاديث الييواردة تقتضييي الكراهيية
أو التحريييم ، هييذا إذا كييانوا فييي     قبضييتنا وبإمكاننييا

قتلهم بالسيف . 
أما إذا كانوا فييي مدينيية ممتنعيية ، أوحصيين حصييين ، أو
مركب في بحر، ونحن نريييد أنا نقتلهييم ميين بعيييد ، فل

بأس من استعمال النار للحريق والقتل .
وفي الصول : إذا تعارض النهي مع الباحة قدم النهي
، فهنالك أحاديث فييي النهيي وهنالييك حييديث العرنيييين
يبيح فيقدم النهي على الباحة ، كما يقدم الحرام على
الييواجب والمنييدوب والمبيياح ، ويقييدم المكييروه علييى

المباح والمندوب .
]. (وإذا أسيير162/يي 4) [الم للشافعي 1قال الشافعي(

المسلمونا المشركين فأرادوا قتلهم ، قتلييوهم بضيرب
العناق ولم يجيياوزوا ذلييك الييى أنا يمثلييوا بقطييع يييد ،
ولرجييل ، ول عضييو ، ول مفصييل ، ول بقيير بطيين ، ول
تحريييق ، ول تفريييق ، ول شيييء يعييدو ماوصييفت لنا
رسول اللييه صييلى اللييه عليييه وسييلم نهييى عيين المثليية

وقتل من قتل كما وصفت ) .



دفن جيف المشركين وعدم أخذ اثمانا جيفهم .
251) [العينييي / البخيياري/ 2وهييذا بياب فيي البخياري (

].6/217وفتح الباري 
وميين آداب الجهيياد دفيين جيييف أجسيياد القتلييى ميين
المشييركين ، واذا أرادوا أخييذها ودفييع ثمنهييا فييالولى
عدم أخذ الثمن . فقد ألقى رسول الله صلى الله عليييه
وسلم جثث زعماء قريش يوم بدر في القليب ، وحفيير

لبني قريظة الخنادق عند قتلهم .
وقد ذكر ابن اسحق في المغازي أنا المشييركين سييألوا
النبي صلى الله عليه وسلم أنا يبيعهم جسد نوفييل بيين
عبد الله بن المغيرة وكانا اقتحم الخنييدق فقييال النييبي
صلى للييه عليييه وسييلم (لحاجيية لنييا بثمنييه ول جسييده)
فقال ابن هشام :بلغنييا عيين الزهييري انهييم بييذلوا فيييه

].01/128) [المبسييوط للسرخسييي 2عشييرة آلف ) (
(عن بيع جيف الكفار ، قال أبو يوسف : قال أبو حنيفة
: ل بأس به في دار الحرب ، قال أبو يوسف: أكره ذلك

وأنهى عنه).
النهي عن السفر بالمصحف الى أرض الكفار

فقد روى البخاري عيين عبييد اللييه بيين عميير رضييي اللييه
عنهما : (أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهييى أنا

) [فتييح البيياري1يسييافر بييالقرآنا الييى أرض العييدو) (
6/100. [

قال مالك : وانما ذلك لمخافة أنا يناله العدو .
واختلف الفقهاء في حكييم السييفر بييالقرآنا الييى أرض

الكفار على أقوال: 
يييفذهب الشييافعية والحنفييية والبخيياري : الييى جييواز1

السفر بالقرآنا إذا أمنا علييى المصييحف ميين السييتهانة
والستخفاف من قبل الكافر .

قال النووي ( فيه النهييي عيين السييفر بالمصييحف الييى
أرض الكفار للصلة المذكورة ، وهييي مخافيية أنا ينييالوه
فينتهكوا حرمته ، فإذا أمنت هذه العلة بييأنا يييدخل فييي
جيش المسلمين الظاهرين عليهييم فل كراهيية ول منييع

عنه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح ) .
- وذهب مالك وأصحابه الى عدم الجواز مطلقا .2

ونحن نرجييح المييذهب الول : القائييل بييالجواز إذا أميين
السييتخفاف بالمصييحف ونقييول : لييم تكيين المصيياحف
مطبوعة بهذا الشكل وهذا الحجم الصييغير الييذي يوضييع



فييي الجيييب الصييغير ، ويحفييظ ويييؤمن عليييه . ونقييول
كذلك : كيف يمكن للمسلم أنا يسييافر الييى بلد الكفيير

دونا أنا يكونا معه زاده (الكتاب والسنة) .
وإني لعجب من الشاب المسلم الذي أسأله فييي أرض
المعركة أين مصحفك فيقول نسيييته فييي بيشيياور . إنا
هذا الجواب يهزنييي . كيييف بامكييانا المسييلم أنا يعيييش
دونا كتاب ربه في أرض الرباط سنة أو أكييثر أو أقييل ،
دونا أنا يكونا معه حبيبه الذي به يترنم ويتنعييم ويييأنس

ويفرح ؟ !
أمر عجيب غريب ل تحتمله نفسي .

بيع القرآنا للكافر
ل خلف فييي تحريييم بيييع المصييحف للكييافر حييتى ل

يستهين به .
إهداء القرآنا للكافر

قال الباجي (المالكي) ولو أنا أحدا من الكفار رغب أنا
يرسل إليه بمصحف يتدبره ، لم يرسل إليه لنييه نجييس

) [أوجييز المسييالك1جنب ل يجوز له مييس المصييحف . (
] .8/218الى موطأ مالك 

كتابة رسالة لكافر فيها آيات قرآنية
أما هذه فل خلف فييي جوازهييا لنا رسييول اللييه صييلى
الله  عليه وسلم كتب الى هرقل (يا أهل الكتاب تعالوا

الى كلمة سواء ....) .
ومن آداب الجهاد

منع قتل الضعفاء (غير المقاتلة)
لقد شرع السلم القتال لتحطيم الحواجز أمام الدعوة
السلمية ، سواء كانت هذه الحواجز عقبات سياسييية ،

أو عسكرية ، أو اقتصادية ، أو اجتماعية .
ولذا فإننا نرى في التوجيهات النبوييية الكريميية للغييزاة
مييا يحييرم قتييل النسيياء والولييدانا فييي روايييات كييثيرة
والسبب أنهم ل يقاتلونا واتفق الجميع - كما قال ابيين
بطييال وغيييره - علييى منييع القصييد الييى قتييل النسيياء
والولييدانا ، أمييا النسيياء فلضييعفهن ، وأمييا الولييدانا
فلقصييورهم عيين فعييل الكفيير ، ولمييا فييي اسييتبقائهم

].6/111)[فتح الباري 1جميعا من النتفاع بهم (
وقييد روى الطحيياوي عيين تسييعة أنيياس ميين الصييحابة ؛

)[العينييي/ البخيياري2النهي عن قتل النساء والصبيانا (
15/80.[



].12/48) [النووي /مسلم 3قال النووي : (
أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصييبيانا إذا لييم

يقاتلوا ، فإنا قاتلوا ؛ قال جماهير العلماء : يقتلونا .
القاعدة (من قاتل يقتل) 

القاعدة ميين قاتييل يقتييل ولييو كييانا امييرأة أو راهبييا أو
خادما .

فقييد ورد النهييي عيين قتييل النسيياء والولييدانا فييي
الصحيحين بروايات كثيرة ، هذا فييي الحييالت العادييية ،
منها حديث ابن عمر رضي اللييه عنهمييا قييال : (وجييدت
لى الليه امرأة مقتولة في بعض مغازي رسييول الليه ص
عليه وسلم فنهى رسول الليه صيلى الليه علييه وسيلم

)[المصييادر الثلثيية4عيين قتييل النسيياء والصييبيانا) (
السابقة].

أما إذا قاتلت المرأة فإنها تقتل عند جمهور الفقهيياء ،
فقد قتييل صييلى اللييه عليييه وسييلم امييرأة يهودييية يييوم
قريظية لنهيا ألقيت رحيى عليى محميود بين مسيلمة ،
وقتييل الزبييير بيين باطييا يييوم الحييزاب ، وكييانا أعمييى

لمظاهرته على المسلمين مع قومه .
أما المالكية فإنهم بالغوا كثيرا في حقن دم المرأة ولو
شاركت في القتال بالصياح أو الحراسة علييي السييوار

) [أوجيز المسيالك5كما قال البيياجي وابين سييحنونا . (
8/222.[

واستدل المالكية بعدم قتييل المييرأة ولييو شيياركت فييي
الصياح ضد المجاهدين بالحييديث الييذي رواه مالييك فييي
الموطأ عن عبييد الرحميين بيين كعييب بيين مالييك : (نهييى
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا بيين أبييي
الحقيق عن قتل النساء والولدانا ، قييال : فكييانا رجييل
منهم يقول : برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصييياح
فأرفع السيف ، ثم أذكر نهييي رسييول اللييه صييلى اللييه
عليه وسلم فأكف ولول ذاك لسترحنا) [أوجز المسالك

8/220. [
ومعنى برح به : شق عليه ، وبرح الخفاء إذا ظهر .

والرأي الراجح الذي نميل اليييه : أنهييا إنا شيياركت فييي
القتال برأي ، أو صياح ، أو حراسة ، فإنها تقتل ، وهذا

رأي الشافعية .
قتل الجير والفلحين الذين يعملونا في أراضيهم



يرى بعض الفقهاء أنا الجير ل يقتل لنه ل يتدخل في
الحييرب ، وكييذلك الفلحييونا الييذين ل صييلة لهييم بهييذه
المييور ول يشيياركونا ل بييرأي ول بيييد ، وقييد اسييتدلوا
برواية أبي داود والنسائي وابن حبانا لحديث ربيياح بيين
الربيع أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غييزوة فييرأى
النيياس مجتمعييين ، فييرأى امييرأة مقتوليية ، فقييال : مييا
كانت هذه لتقاتل ... فقال لحدهم : إلحق خالييدا فقييل

].6/111له ل تقتل ذرية ول عسيفا ) [فتح الباري 
والعسيف : هو الجير وزنا  ومعنى . 

وقييد روى المييام أحمييد والييبيهقي (نهييى رسييول اللييه
صييلى اللييه عليييه وسييلم عيين قتييل الوصييفاء -العبيييد -

والعسفاء ) .
 أما الفلحونا فقد جاء في كتاب عمر ( اتقوا الله فييي
الفلحييين فل تقتلييوهم ال أنا ينصييبوا لكييم الحييرب )

 وكذلك التجار فقد روى البيهقي ( كييانا9/91البيهقي 
أصحاب رسول الله صييلى اللييه عليييه وسييلم ل يقتلييونا

9/99تجار المشركين ) البيهقي 
قتل الرهبانا

يييرى جمهييور الفقهيياء -عييدا الشييافعية- أنا الراهييب
المعتزل في صومعته ، ول يختلط بالناس فإنه ل يقتيل

.
وأمييا الشمامسيية (كبييار القييوم وأئميية الكفيير) فييإنهم

يقتلونا لنا النصارى يصدرونا عن آرائهم غالبا . 
وكذلك يقتل القسيس الذي في الكنيسيية ويختلييط مييع

الناس .
أما الشافعية : فيرونا قتله على كل حال لنهم يقتلونا
ماعدا النساء والولدانا الذين خصصهم النص عيين الييية

الكريمة (فاقتلوا المشركين ....)
ويسييتدل للشييافعية بحييديث رواه احمييد ، وابييو داود
والترمذي وصححه عن سمرة بن جندب أنا رسول اللييه
صلى الله عليه وسلم قال : (اقتلوا شيييوخ المشييركين

].2/399واستحيوا شرخهم ) [الترمذي 
واستدل الجمهور بأحاديث رواها أحمييد والييبيهقي عيين
ابيين عبيياس رضييي اللييه عنهمييا (ل تقتلييوا أصييحاب

الصوامع) .



وبوصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيانا رضي الله عنهييم
(انك ستجد قومييا زعمييوا أنهييم حبسييوا أنفسييهم للييه ،
فدعهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستجد قومييا فحصييوا
من أوساط روؤسهم ميين الشييعر فاضييرب مييا فحصييوا

].8/277) [أوجز المسالك 1عنه بالسيف) (
ومعنى زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله : قييال البيياجي
المالكي :( يريييد الرهبييانا الييذين حبسييوا أنفسييهم عيين
مخالطة الناس ، وأقبلوا على ما يد عونا ميين العبييادة ،
وكفييوا عيين معاونيية أهييل ملتهييم بييرأي ، أو مييال ، أو
حييرب ، أو اخبييار فهييؤلء ل يقتلييونا سييواء كييانوا فييي
صوامع أو ديارات (أديرة) أو غيرانا - مغاور - أما رهبانا
الكنائس فقال ابن حييبيب المييالكي يقتلييونا لنهييم لييم
يعتزلوا أهل ملتهم ) ول يسييبى الرهبييانا ول  يخرجييونا
ميين صييوامعهم بخلف الشييافعي فييي قييوله يسييبونا

].8/277) [أوجز المسالك 1ويسترقونا) (
) ]. عيين قتييل10/127) [المبسييوط (1وفي المبسوط (

الضعفاء (قال أبو يوسييف سييألت أبييا حنيفيية عيين قتييل
النسيياء ، والصييبيانا ، والشيييخ الكييبير الييذي ل يطيييق
القتال ، والذين بهم زمانة ل يطيقونا القتييال ، فنهييى

عن ذلك وكرهه.
وعن قتل الرهبييانا : قييال أبييو يوسييف ومحمييد ورواييية

الس ير الكبير عن أبي حنيفة : ل يقتلونا. 
وفي رواية : قال أبييو يوسييف : سييألت أبييا حنيفيية عيين
أصحاب الصوامع ، والرهبانا ، فرأى قتلهم حسنا وقال

هؤلء أئمة الكفر .
والجمع بين روايتي أبي حنيفيية : الخلطيية مييع النيياس .

فمن اختلط يقتل ومن لم يختلط ل يقتل ) 
قييال ابيين عابييدين : وفييي الييس ييير الكييبير : ل يقتييل
الراهييب فييي صييومعته، ول أهييل الكنييائس الييذين ل

يخالطونا الناس ، فإنا خالطوا قتلوا كالقسيس .
ومعنييى (فحصييوا عيين أوسيياط رءوسييهم ميين الشييعر)
فحصييوا : كشييفوا أوسيياط رءوسييهم بالحلقيية وهييم
الشمامسة (رؤساء النصارى جمع شييماس) فاضييربواما

فحصوا عنه بالسيف : اقتلوهم .
مال الراهب : 

روى ابن نافع عن مالك فييي الراهييب لييه الييغ نا ي م ة
(الغنم القليل) والزرع في أرض الييروم ، أنييه ل يعييرض



له وذلك يسير ول يعرض لبقره ول لغنمه إذا عرف أنها
له وقال سحنونا : معنى قول مالك إذا كييانا قليل قييدر
عيشه ، واما ماجاوز ذلييك فل يييترك لييه . ومعنييى قييول
سحنونا : لنا في استئصال ماله قتل له أو إنزالييه عيين

].8/228) [أوجز المسالك 1موضعه وهذا غير جائز (
متى يرفع الحرج في قتل النساء والصبيانا والضعفاء

يرفع الحرج ويزول الثم إذا قتل الضعفاء في حالتين :
يحالة الغارات والقصف الثقيل : بالهيياونا والمييدافع ،1

علييى المييدنا ، والمعسييكرات ، والقييرى ، والتجمعييات
الكييافرة . وهييذا رأي جمهييور الفقهيياء ؛ اسييتنادا الييى
حديث البخاري عن الصعب بيين جثاميية رضييي اللييه عنييه
قال (مر بي النبي صييلى اللييه عليييه وسييلم بييالبواء أو
بودانا فسئل عن أهل الدار يبي تونا ميين المشييركين ،

)1فيصاب من نسييائهم وذراريهييم قييال : هييم منهييم )(
 .111 /]6[ فتح الباري 

ومعنى يبي تييونا : أي يهجييم عليهييم أثنيياء البيييات فييي
الليل ، والرجال مختلطونا بالنساء والولييدانا قييال هييم
منهم : ل يعني جواز قتلهم قصدا وانما حكمهم كحكييم
آبائهم : في رفع الثم ، ونفي الحرج ، إذا لييم نسييتطع

الخلصا والوصول الى آبائهم ال بقتلهم  .
وقد جمع الفقهاء بين هذا الحديث وحديث ( النهي عن
قتل النساء والولدانا ) بأنا الثم رفع فييي هييذه الحاليية
بسييبب اختلطهييم ول يكلييف اللييه نفسييا ال وسييعها

والطاعة على قدر الطاقة .
وفي حاليية (النهييي عيين قتلهييم) عنييدما ينفييردونا عيين
بعضهم ويمكننيا عيدم قتلهيم عنيد قتيل آبيائهم ؛ فهنيا

يحرم قتلهم إذا كانوا أسرى بقبضتنا وتحت أيدينا .
يحالة التترس : الحاليية الثانييية الييتي يرفييع فيهيياالثم2

والحرج في قتل الضعفاء : إذا اتخذ الكفييار أطفييالهم ،
ونساءهم ، أو أسرى المسييلمين ترسييا (سييدا) أمييامهم

يتقونا به من ضربات المسلمين .
وقد نييص جمهييور الفقهيياء علييى أنييه يجييوز رمييي هييذا
الترس المكونا من مجموعية ل يجييوز قتلهيا ول قتالهيا
إذا انفردت . فدماء أسييرى المسييلمين حييرام ول يجييوز
قتلهم وكذلك أطفال الكفار . وفي هذه الحالة يقصييف
الكفار ونقصد قتلهم دونا قتل من ح رم قتلهم . فييإنا



قتل بعض هؤلء فل إثم على المجاهدين ول حرج ؛ لنا
هؤلء غير مقصودين .

وقد عجبيت للميام ماليك والوزاعيي : أنهميا يخالفيانا
اتفاق الغلبية من الفقهاء فقد قييال : ( ل يجييوز قتييل
النساء والصبيانا بحييال ، حييتى لييو تييترس أهييل الحييرب
بالنسيياء والصييبيانا ، أو تحصيينوا بحصيين أو سييفينة ،
وجعلوا معهييم النسيياء والصييبيانا ؛ لييم يجييز رميهييم ول

].10/224تحريقهم) [أوجز المسالك 
ولعل مالكا يرى أنا حديث الصعب منسوخ ، فقييد أشييار
الزهري الى نسخ حديث الصعب بن جثامة ، فقد أخييرج
أبو داود رواية الصعب عيين طريييق الزهييري وذكيير فييي
آخره قال الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدانا .
ورأي الجمهيييور هيييو الرجيييح لنهيييم يجمعيييونا بيييين
الحييديثين . وقييد أوصييى رسييول اللييه صييلى اللييه عليييه
وسلم يوم الفتح بمجموعة ميين الكفييار بالقتييل فقييال:
(اقتلييوهم ولييو وجييدتموهم معلقييين بأسييتار الكعبيية )

منهم جاريتانا لعبد المطلب ) .
 -الحالة الثالثة : التي يقتل فيها هؤلء الضييعفاء ولييو3

انفييردوا واسييتقلوا إذا شيياركوا فييي المعركيية بييرأي أو
فعل أومال :

فقييد ثبييت فييي الصييحيحين أنا دريييد بيين الصييمة قتييل
وعمره مائة وعشرونا عامييا وهييو أعمييى ، لنييه شييارك
فييي غييزوة حنييين برأيييه ونصييحهم أنا يرجعييوا النسيياء
والولدانا ، فأبى عليه القائد مالك بن عوف . فقتله أبو

عامر الشعري بعد النصرفي حنين وأوطاس .
وقتييل المسييلمونا اليهودييية الييتي قتلييت محمييود بيين

مسلمة بإلقاء الرحى عليه يوم قريظة .
قال النووي : ( أجمع العلماء على تحريييم قتييل النسيياء
والصييبيانا إذا لييم يقيياتلوا فييإنا قيياتلوا ، قييال جميياهير

العلماء : يقتلونا) .
رأينا في المسألة

نحن نرى أنا المالكية قد تشددوا كييثيرا فييي منييع قتييل
النسيياء والولييدانا والعجييزة والرهبييانا حييتى فييي حاليية
التييترس ، فقييد وقييف المالكييية علييى طييرف نقيييض
لموقييف الشييافعية الييذين أبيياحوا قتييل الرهبييانا وكبييار

السن وكل من عدا النساء والولدانا . 



ونحن نييرى كمييا يييرى الحنفييية فييي جييواز قتييل هييؤلء
جميعا إنا اختلطوا في حالة التترس والغييارات . ونييرى
عدم قتلهم جميعا إذا انفردوا عن المقيياتله.لنا الصييلة
في القتل هي المقاتلة : فمن كانا من الكفار ذا قدرة
علي القتال قاتلناه ، ولييذا فإنييا نييرى الحنفييية ينصييونا
في باب الجزية أنا هؤلء جميعا ل تؤخييذ منهييم الجزييية

لنهم ليسوا أهل القتال .
) [أنظيير أحكييام القييرآنا للجصيياصا1 قييال الجصيياصا (

]. (ولييذا قييال أصييحابنا : إنا لييم يكيين ميين أهييل4/289
القتييال فل جزييية عليييه فقييالوا : ميين كييانا أعمييى ، أو
زمنا، أو مفلوجا ، أو شيخا كبيرا فانيا وهو موسيير ، فل
جزيييية علييييه . وهيييو قيييولهم جميعيييا فيييي الروايييية
المشهورة .. وكذلك النساء والصبيانا ل جزية عليهم إذ
ليسوا من أهل القتال ... كتب عمر الى أمراء الجيوش

أنا ل يقاتلوا ال من قاتلهم ).
والحق أنا رأي الحنفية في هذا الباب راجح واضح .

أما الشافعية : فإنا العلة في القتل هي الكفر لنا الله
عزوجييل يقييول (فييإذا انسييلخ الشييهر الحييرم فيياقتلوا
المشييركين حيييث وجييدتموهم ) ول يخصييص ميين هييذا

العموم ال النساء والصبيانا وما عدا هؤلء يقتلونا .
وأمييا الرهبييانا فكييذلك نأخييذ بييرأي الحنفييية وهييو رأي
الجمهور : أنا الراهب الذي ل يخييالط النيياس ل يقتييل ،
أما القساوسة الذين يخييالطونا النيياس فيقتلييونا وأمييا
الشيييخ الهييرم فكييذلك نأخييذ بييرأي الحنفييية وهييو رأي
الجمهييور ميين المالكييية والحنبلييية أنا ل يقتييل : قييال
الباجي المالكي في شرح وصية أبي بكرليزيد بيين أبييي
سفيانا رضي الله عنهم : (يريد الشيخ الهرم الذي بلييغ
من السن ما ل يطيق القتال ، ول ينتفع بييه فييي رأي ،
ول مدافعة ، فهذا مذهب جمهور الفقهاء أنا ل يقتييل ،
وبييه قييال أبييو حنيفيية ، ومالييك ، وللشييافعي قييولنا:
احدهما مثل قول الجماعيية ، والثيياني يقتييل ، والييدليل
لما نقوله ، قول أبي بكر رضي الله عنه ول مخالف لييه

].8/231)[ أوجز المسالك 1فثبت أنه إجماع )(
والدلةوالعقل بجانب الحنفية في هذا الموضييوع ، وإنا
النفس لتشمئز من قتل شيخ كييبير فييي السييبعين ميين
عمييره ، أو قتييل راهييب منعييزل عيين الحييياة والنيياس .

فكيف إذا كانت النصوصا تدعم هذا الرأي .



قطع الشجر وتدمير البنيانا
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية
الى جواز ذلك . لنا رسول الله صلى الله عليييه وسييلم
قطع بعض نخيل بني النضييير ، وبعييض أعنيياب الطييائف
،وبعض نخيل خيبر ، ونصييب المنجنيييق علييى الطييائف ،
وأرسل أسامة بن زيد الى أبنى وقييال لييه : (غيير علييى

أبنى صباحا وحر ق ) .
 قال الباجي : 

(أمييا مييا كييانا ميين البلد ممييا يرجييى أنا يظهيير عليييه
المسييلمونا فييإنه ل يقطييع شييجره المثميير، ول يخييرب
عماره ، لما يرجى من استيلء السلم عليه وانتفاعهم
به ، وما كانا بحيث ل يرجى مقام المسلمين بييه لبعييده
فييي بلد الكفيير ، فييإنه يخييرب عييامره ويقطييع شييجره
المثميير وغيييره ، لنا فييي ذلييك إضييعافا لهييم وتوهينييا

واتلفا لما يتقوونا به على المسلمين .
قال مالك : 

انمييا نهييى الصييد يييق عيين إخييراب الشييام ؛ لنييه علييم
مصيرها للمسلمين .

قال الشافعي في الم : 
(يقطع النخل ويحرق كل ما ل روح فيه ) . 

أمييا الحنابليية والوزاعييي : فقييد خييالفوا الجمهييور فييي
هذا ، فقد كره أحمد تخريب العامر ال من حاجة لييذلك ،

قال الخرقي :
(ل يقطع شييجرهم ، ول يحييرق زرعهييم ؛ ال أنا يكونييوا

يفعلونا ذلك في بلدنا ، فيفعل ذلك لينتهوا ) .
رأينا 

نرجح رأي الجمهور لنا كل ما فيه توهين للعدو يفعل ،
إل ما ورد فيه نص بالنهي . 

قتل الحيوانات
يييذهب الحنفييية والمالكييية الييى جوازقتييل حيوانييات1

الكفار كلها إذا عجزنا عن أخذها ، سييواء كييانت مأكوليية
كالنعام : (البل والغنييم والبقيير) ، أو مركوبيية كالخيييل
والبغيال والحميير ، لنا فعيل كيل ميافيه إنهياك للعيدو
وإضعاف لقوته فهو جائز حتى نص المالكية : أنه يجييوز
قتل الحيوانات المأكولة ، واذا كانا الكفار يييرونا جييواز

أكل الميتة ؛ فإنها تحرق حتى ل يستفيدوا منها . 



- ذهب الشافعية والحنبلية : الييى عييدم جييواز قتييل أو2
عقر أو حييرق الحيوانييات الييتي ل نسييتطيع أخييذها ميين
الكفار . واستدلوا بوصية أبي بكر رضييي اللييه عنييه (ول
تعقرنا شاة ول بعيرا ال لكله وفي رواية (ال لمأكله) .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليييه وسييلم عيين قتييل

شيء من الدواب صبرا ) .
رأينا

نرجح رأي الحنفيية والمالكيية ؛ بجييواز قتيل الحيوانيات
التي ل نستطيع إخراجها الى بلدنا ، وذليك لنا بقاءهيا
قوة للعييدو ، فيإذا كييانا بيييع الخيييول الييى الكفييار أثنيياء
الحرب للبيع حرام ، فكيف نتركها لهم بدونا عوض ؟ .

أبو بكر يرسم خطة الجهاد ليزيد رضي الله عنهم :
خطوط رئيسية في آداب الجهاد

رسم أبو بكر رضي الله عنه معالم واضييحة ، وخطوطييا
واضحة في سياسة التعامل مع الكفار أثناء الجهاد ،

فقييد أوصييى يزيييد بيين أبييي سييفيانا لمييا شيييعه ماشيييا
ووجهييه الييى الشييام فقييال : وإنييي قييد وليتييك لبلييوك
وأجربك، فإنا أحسيينت رددتييك الييى عملييك وزدتييك وإنا
أسأت عزلتك . فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنييك
مثل الذي يييرى ميين ظيياهرك ، وإنا أولييى النيياس بييالله
أشدهم توليا له ، وأقرب الناس من الله أشيدهم تقربييا

إليه بعمله .
وقد وليتك عمل خالد .

فإييياك وعبييية الجاهلييية ، فييإنا اللييه يبغضييها ويبغييض
أهلهييا ، وإذا قييدمت علييى جنييدك فأحسيين صييحبتهم ،
وابدأهم بالخير ، وعدهم إييياه ، وإذا وعظتهييم فييأوجز ،
فإنا كييثير الكلم ينسييي بعضييه بعضييا ، وأصييلح نفسييك
يصييلح لييك النيياس ، وصييل الصييلوات لوقاتهييا باتمييام
ركوعها وسييجودها ، والتخشييع فيهييا ، وإذا قييدم عليييك
رسل عدوك فييأكرمهم ، وأقلييل لبثهييم ، حييتى يخرجييوا
من عسكرك وهييم جيياهلونا بييه ، ول تييري ثهييم - واللييه
اعلم - فيييروا خللييك ، ويعلمييوا علمييك  ، وأنزلهييم فييي
ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادثتهم وكين أنيت
المتولي لكلمهييم . ول تجعييل سييرك لعلنيتييك فيخلييط
أميييرك ، وإذا استشيييرت فاصيييدق الحيييديث لصيييدق
المشورة ، ول تخزنا عن المشير خبرك فتؤتى من قبل
نفسييك ، واسييمر بييا لليييل فييي أصييحابك تأتييك الخبييار



وتنكشف عندك السييتار ، وأكييثر حرسييك وبييددهم فييي
عسكرك ، وأكثر مفاجييأتهم فييي محارسييهم بغييير علييم
منهم بك ، فمن وجدته غفل عن حرسييه فأحسيين أدبييه
وعاقبه فييي غييير إفييراط ، واعقييب بينهييم فييي الليييل،
واجعل النوبة الولى أطول من الخيرة فإنها أيسرهما
لقربها من النهار ، ول تخف من عقوبة المسييتحق ، ول
تتجيين  فيهييا ، ول تسييرع إليهييا ، ول  تغفييل عيين أهييل
عسكرك فتفسده ، ول تجسس عليهم فتفضييحهم ، ول
تكشف عيين النيياس أسييتارهم ، واكتييف بعلنيتهييم ، ول
تجييالس العييب اثييين ، وجييالس أهييل الصييدق والوفيياء

واصدق اللقاء ، 
ول تجبن فيجبن الناس ،

واجتنييب الغلييول فييإنه يقييرب الفقيير ويييدفع النصيير
وسييتجدونا أقوامييا حبسييوا أنفسييهم فييي الصييوامع

فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له) .


