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حكم استخدام أسلحة 
الدمار الشامل

مقدمة
الله. رسول على والسلم والصلةا لله، الحمد

وبعد:

- ممخخن اللخخه - وفقخخه الفاضخخل الخإخخوةا أحد سألني فقد
ـطـاع ـمـن أخو( باسخخم لنفسه رمز وقد الشبكة في يكتب
يلي وفيما الشامل، الدمار أسلحة استخدام حكم ) عنالله
الجإابة: مع السؤال نص

*   *   *
ه...وبركات الله ورحمة عليكم السلم"
ّيخخة عخخن العلم وسخخائل يف ُنشر ما يخفى ل القاعخخدةا ن
يسخخّمى مخخا أّن اوبمخخ مل،الشخخا الدمار بأسلحة أمريكا ضرَب

ّدمار بأسلحة ولخخم الحخخديث، العصخخر نخخوازل مخخن الشامل، ال
ّل من نجد المعاصرين:  من فيها متك

 لها؟ المجاهدين استعمال حكم فما
ًققا زتجو فهل بالجواز: قيل وإذا ؟مطل
ّو شّر يندفع ل كأن للضرورةا؟ أم ّ العد يخشخخى أو بها، إل

وهخخل بها؟ ضربه إلى المجاهدون يسبق مل نإ يستعملها أن
؟ل أم الرض ةاعمار من النسان لمقصود مناقضة هي

ويهلخخك فيهخخا ليفسخخد(تعخخالى:  قوله في داخإلة هي وهل
ّنسل ثالحر ّق بغيخخر فعله على محمولة الية أّن أم )؟وال حخخ

ه؟ونحو لالقت ذّم في جإاءت التي كاليات

الجواب:

.وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

د: وبع

- الكريخخم الخأ أيهخخا-  ذكخخرت الخختي المسخخألة فهخخذه
وأقخخوال الدلخخة فيهخخا تجمع كاملة؛ رسالة تستحق مسألة

الحرب، مسائل: دار يف القوال فيها وتحرر العلم، أهل
الحخخرث إهلكا ومعنى الدفع، وجإهاد الصائل، دفع وطرق
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مخا ذلخخك فخي أجإمخع ولعلخي ذلخك، وغيخخر شرعا، لوالنس
ى. تعال الله شاء إن تيسر

الخخدمار (أسخخلحة كلمخخة أن-  الكريخخم أخإخخي-  واعلخخم
يةالنوو السلحة بها يقصدون فهم محررةا، الشامل) غير

أحخخد استخدم فلو ا،غيره دون البيولوجإية أو الكيماوية أو
عليخخه لشنوا الناس من ألفا فقتل ةالسلح هذه من شيئا
ة(محرمخخ أسلحة استخدم وأنه العلمية والحروب التهم
الوحخخدةا تخخزن النفجار شديدةا قنابل استخدم ولو ا)،دولي
لكخخان أكخخثر أو الفآ ثالثاة جإرائها نم  طن) فقتل7( منها

ا.دولي بها مسموحال أسلحةال استخدم

إن التي من كيلوات مجموعة تأثاير أن المعلوم نوم
حجخخر بتخخأثاير هقرنتخخ إذا الشخخامل الخخدمار مخخن يعتخخبر تخخي

الهخخاون أو جإخخي بخخي الر مخخن وقذيفخخةا... سابق المنجنيق
السخخهام برمخخي قرنتخخه إذا الشخخامل رالخخدما مخخن يعتخخبر
إنمخا اهخخذ زمننخا فخي الكفخار أن المعلخوم ومخخنا... سابق
الشخخامل الخخدمار بأسخخلحة المسخخماةا السلحة هذه جإعلوا

أمريكخخا تهديخخد ومخخام... غيرهخخ ردع) لتخويخخف (أسخخلحة
هخخاجإمت لخخو السخخلحة هخخذه باسخختخدام ببعيد عنا للعراق
والكفخخار لمريكخخا يبيحهخخا الخخذي فمخخال... إسخخرائي العراق

مسخخلمة ةجإماعخخ أن ولخخو.. المسخخلمين؟ علخخى ويحرمهخخا
جإميخخع بقتخخل إل تندفع ولم العرض أو النفس على صالت

أبواب في العلم أهل ذكره كما مقتله يجوز فإنه أفرادها
الخخدين علخخى الصخخائل بالكخخافر الصخخائل... فكيخخف دفخخع
والوطن؟ والعقل والعرض سوالنف

باسخختخدام إل المسخخلمين عخخن الكفخخار يندفع لم فإذا
عخخن قتلتهخخم لخخو حخختى استخدامها جإاز السلحة هذه لمث

م.ونسله حرثاهم وأهلكت بيهمأ بكرةا

وأحخخاديث النبويخخة السخخيرةا فخخي أصخخل لخخه هخخذا وكخخل
ه.الل رحمهم العلم أهل وأقوال الجهاد

الرسخخالة فخخي ذلخخك علخخى بالتفصخخيل الدلخخة وسأذكر
ى.تعال الله شاء إن المذكورةا
م".أعل تعالى والله

الجإابة. مع السؤال انتهى
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*   *   *
المسألة، هذه في المختصرةا الرسالة هذه جإمعت وقد

خإلل مخخن السخخلحة هخخذه اسخختخدام حكم عن سأتكلم حيث
مباحث: أربعة

مهمة. مقدمات  فيالوأل: المبحث
اسخختخدام جإواز على الدلة ذكر  فيالثاني: المبحث

السلحة. هذه
هخخذا فخخي العلخخم أهخخل كلم ذكخخر  فيالثالث: المبحث

الباب.
وردود. : شبهاتالرابع المبحث

يجعلخخه وأن جإمعتخخه، بمخخا ينفخخع أن سخخبحانه اللخخه أسخخأل
ًقا الكريم. لوجإهه خإالص

محمد نبينا على الله وصلى
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الوأل المبحث
مهمة مقدمات

كالمخخدخإل هخخي مختصخخرةا مقخخدمات ثالث هنخخا وسخخأذكر
الرسالة: لهذه

ل     ســبحانه     لله     التحريم     الوألى: أن     المقدمة
البشر:     من     لغيره

ـوا وَألتعخخالى: ( قخخال ُـل ـا َتُقو ـُف ِلـَم ُكُم َتـِص ُت َن ـ ْلـِس َأ
َـكـِذَب ْل َذا ا َذا َحلٌَل ـَهـ َـتـُروأا ـَحـَراٌم وَأـَهـ َتْف َـلـى ِل ّـلـِه َع ال
ـِذَب َـك ْل ـِذيَن ِإّن ا ّـل ـُروأَن ا َـت ـى َيْف َـل ـِه َع ّـل ـِذَب ال َـك ْل ل ا

ِلُحوَن)َ (النحل: .)116َُيْف

اللخخه ): (نهخخى2/591( تعخخالى الله رحمه كثير ابن يقول
وحرمخخوا حللخخوا الخخذين المشخخركين سخخبيل سلوكا عن تعالى
من: بآرائهم السماء من عليه واصطلحوا وصفوه ما بمجرد

كخخان ممخخا ذلخخك وغير والحام، والوصيلة، والسائبة، البحيرةا،
) اهخ.جإاهليتهم في ابتدعوه لهم شرعا

قولهم مثل اليوم الكفار شرائع في ما ذلك : ومنقلت
أو الدوليخخة، للشخخرعية منخخاقض أو دوليا، الشيء: محرم عن

أو النسان، حقوق لميثاق مخالف أو الدولي، القانون يمنعه
حيخخث الرسالة هذه موضوع ومنه ذلك، ونحو جإنيف، لميثاق
دوليا! المحرمة عنها: السلحة يقولون

اللخه لن الشرع؛ في لها وزن ل المصطلحات هذه وكل
ِإِنتعخخالى: ( قال كما وبالتشريع بالحكم المنفرد هو سبحانه
ْكُم ْلُح ِه ِإّل ا ّل ُدوا َأّل َأَمَر ِل ُب ْع ُه) (يوسف: من ِإّل َت ّيا ،)40الية ِإ
ُهْم َأْمتعالى: ( وقال ُء َل َكا ُعوا ُشَر ُهْم َشَر ّديِن ِمَن َل َلخخْم َمخخا الخخ
َذْن ْأ ِه َي ّلُه) (الشورى: من ِب َلُه َألتعالى: ( وقال ،)21الية ال

ُق ْل ْلَخ َْلْمُر) (لعرافآ: من ا .)54الية َوا

استدلل. إلى يحتاج ل المسلمين عند ظاهر أمر وهذا

المحرمخخة (السخخلحة قخخولهم أن علمخخت هخخذا تقخخرر فإذا
فخخي السخلحة هخذه حكخخم فخي ينظر وإنما له، قيمة دوليا) ل
أن وأريخخد المسلمين، من العلم أهل وأقوال والسنة الكتاب

أمرين: إلى هنا أنبه

)4(والجهاد التوحيد منبر
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الشخخامل) الخخدمار (أسخخلحة قخخولهم : أنالوأل الـمـر
فعنخخدهم والكيماوية، والجرثاومية النووية السلحة بها يعنون

انتهخخاكا فهخخو السخخلحة هخخذه مخخن لشخخيء اسخختخدام أي أن
بأطنخخان أخإخخرى بضخخرب قامت دولة أن فلو الدولي، للقانون
هخخذا فخخإن اللفآ عشخخرات منهخخا (التقليدية) فقتلخخت القنابل

ًقا، مجخخازةا لسلحة استعمال اسخختخدمت أخإخخرى أن ولخخو دوليخخ
ًقا إل تقتل ولم الشامل الدمار بأسلحة يسمى مما يسيرا شيئ
ًق هذا لكان مئات بضع ًقا، محرمة لسلحة استعمال فظهخخر دولي
كمخخا البشخخر حمايخخة المصخخطلحات بهخخذه يريدون ل أنهم بهذا

هخخذه مثخخل واحتكخخار أنفسخخهم حمايخخة يريخخدون بخخل يزعمون،
ًقا). (تحريمها بحجة السلحة دولي

انتشخخار بمحاربخخة يتشخخدقون الخخذين : أنالثاني المر
مخخن أول هخخم وبريطانيخخا كأمريكخخا الشخخامل الخخدمار أسخخلحة

السخخلح اسخختخدمت فبريطانيخخا السخخلحة، هخخذه اسخختخدم
الولخخى، العالميخخة الحخخرب فخخي العراقييخخن ضخخد الكيمخخاوي

الحخخرب فخخي اليابخخان ضد النووي السلح استخدمت وأمريكا
بهخخذه - مليئخخة اليهود - مع ترسانتهم أن كما الثانية، العالمية

السلحة!

ـة ـة: أن     المقدـم ـي     الصــل     الثانـي ـل     ـف القـت
الحسان:

اللخخه رضخخي أوس بخن شخخداد عخخن الصحيح في ثابت فقد
اللخخه إن: (وسخخلم عليه الله صلى الله رسول قال قال: عنه

القتلخخة، فأحسخخنوا قتلتم فإذا ؛شيء كل على الحسان كتب
وليخخرح شخخفرته أحخخدكم وليحخخد ،الذبحة فأحسنوا ذبحتم وإذا

ذبيحته).

):13/107 مسخخلم (شخخرح اللخخه رحمخخه النخخووي قخخال
فخخي عام "؛ القتلة فأحسنوا"وسلم:  عليه الله صلى وقوله(

ذلخخك، ونحخخو حخخد وفخخى قصاصخخا والقتل الذبائح من قتيل كل
.)السلم لقواعد الجامعة الحاديث من الحديث وهذا

ص والحكخخم؛ العلخخوم (جإامع الله رحمه رجإب ابن وقال
152) النخخاس مخخن قتلخخه يجخخوز مخخا قتخخل فخخي والحسخخان): 

وأرجإاهخخا وأسهلها الوجإوه أسرع على نفسه إزهاق والدواب
 وأسهل...إليه حاجإة ل إيلم فإنه التعذيب في زيادةا غير من

اللخخه قخخال العنخخق؛ علخخى بالسخخيف ضخخربه الدمخخي قتل وجإوه
فضخخرب كفروا الذين لقيتم فإذا ":– الكفار حق في-  تعالى
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الرعخخب كفخخروا الخخذين قلخخوب في سألقي "وقال: "،الرقاب
").بنان كل منهم واضربوا العناق فوق فاضربوا

إذا كخان أنخه وسخلم عليخه الله صلى النبي عن ثابت قدو
).وليدا تقتلوا ول ،تمثلوا لهم: (ل قال سرية بعث

رضي مسعود ابن حديث من ماجإه وابن داود أبو وروى
النخخاس أعف(قال:  وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله
).اليمان أهل قتلة

اللخخه رضخخي يزيخخد بن عبدالله حديث من البخاري وروى
).المثلة عن نهى(وسلم:  عليه الله صلى النبي أن عنه

الصخخل أن علخخى تخخدل وكلها كثيرةا، ذلك في والحاديث
ذلك. في السرافآ وعدم قتله يجوز من قتل في الحسان

السخختثناءات هذه ومن استثناءات، له الصل هذا أن إل
الثالثة... المقدمة موضوع

عليه     المقدوأر     بين     الثالثة: التفريق     المقدمة
عليه:     المقدوأر     وأغير

المقخخدور بيخخن التفريخخق الشرع في الثابتة القواعد فمن
ـاتقواتعالى: ( قوله عليه ويدل عليه، المقدور وغير عليه ـف

ـه ـا الـل أبخخواب عامخخة فخخي مطخخرد وهخخذا )،اـسـتطعتم ـم
المعخخاملت، أبخخواب أو العبخخادات أبخواب في سواء الشريعة؛

أن عنخخه اللخخه رضخخي هريخخرةا أبخخي عخخن الصحيح في ثابت وقد
فخخأتوا بخخأمر أمرتكخخم قخخال: (إذا وسخخلم عليه الله صلى النبي

)."استطعتم ما منه

صخخحيح (شرح الحديث هذا على الله رحمه النووي قال
(9/102 مسلم ومخخن المهمخخة، السخخلم قواعخخد مخخن هذا): 
ويخخدخإل ،وسخخلم عليخخه اللخخه صلى أعطيها التي الكلم جإوامع

عجخخز فخخإذا بأنواعهخخا كالصخخلةا الحكام؛ من يحصى ل ما فيها
عجخز وإذا بالبخاقي، أتخى شروطها بعض أو أركانها بعض عن
...) اهخ.الممكن غسل الغسل أو الوضوء أعضاء بعض عن

ونحوهخخا النصخخوص هخخذه مخخن العلخخم أهخخل اسخختنبط وقد
الضرورةا). مع محرم ول العجز، مع واجإب (ل قاعدةا
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أبخخواب في وجإب ما أن هنا القاعدةا هذه من والمقصود
فخخإنه عليخخه يقخدر لم إذا أما القدرةا، حسب يكون إنما الجهاد

البواب: من كغيره يسقط،

إذا أمخخا القدرةا، حال يكون إنما القتل في ) فالحسان1
لقصخخفهم اضخخطرارهم مثخخل ذلخخك على المجاهدون يقدر لم

يجوز. فإنه ذلك ونحو إغراقهم أو تحريقهم أو وتدميرهم

يكون إنما والصبيان النساء قتل اجإتناب فإن ) وكذلك2
ذلخخك علخخى يقخخدروا لم إذا أما تمييزهم، من التمكن حال في

يجخوز فخخإنه ذلخخك ونحخو عليهم الغارةا أو الكفار تبييت كحال
للمقاتلين. تبعا قتلهم

إذا ولكخخن يجخوز، ل محخخرم المسلم قتل فإن ) وكذلك3
الكفخخار، دفع على القدرةا لعدم قتله إلى المجاهدون اضطر

ونحوها. التترس كمسألة جإاز، بذلك إل جإهادهم، أو

إن بيخخان مزيد وسيأتي الجهاد، مسائل عامة في وهكذا
القادمة. المباحث في الله شاء
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الثاني المبحث
استخدام جواز على الدلة

الشامل الدمار أسلحة
تمهيد:

فخخي الحسان هو الصل أن السابق المبحث في ذكرت
القخخدرةا عنخخد إل يكخخون ل وهذا الكفار، قتل ذلك ومن القتل،

أن معخخه يمكخخن ل حال في الكفار يكون قد ولكن ذلك، على
عخخن شخخرهم ويكخخف السخخلم بلد عخخن ويخخدفعوا يقخخاوموا

الخخدمار بأسخخلحة يسخخمى بمخخا يقصخخفوا بخخأن إل المسخخلمين
رأى فخخإذا والجهخخاد؛ الخبرةا أهل يقرره ما نحو على الشامل

إل يندفع ل الكفار شر بأن المجاهدين من والعقد الحل أهل
مخخن كل ستقتل الشامل الدمار وأسلحة استعمالها، جإاز بها

مخخن أو المقخخاتلين، مخن كخخانوا سخخواء الكفخخار مخن عليخخه تقخخع
والدلخخة الرض، وحخخرق بتخخدمير وسخختقوم والصبيان، النساء

قسمين: على وهي كثيرةا، الحالة هذه في ذلك جإواز على

ـة     القســم ـن     لعصــر     خاصــة     الوأل: أدـل معـي
معين:      وألعدوأ

مسخخألة فخخإن الزمخخن؛ هخخذا فخخي أمريكخخا حال مثل وذلك
الثخخاني القسخخم أدلخخة ذكخخر بخخدون جإخخائز السلحة بهذه ضربها
يقخخول سخخبحانه اللخخه لن العامخخة)؛ المشخخروعية (أدلة التالية

ـه عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وأإن( ويقخخول )،ـب
ـمـا بمـثـل علـيـه فاعتدوأا عليكم اعتدى فمنتعالى: (
ـسـيئة ـسـيئة وأـجـزاءتعخخالى: ( ويقخخول )،عليكم اعتدى
المسخخلمين علخخى أمريكخخا اعتخخداءات فخخي والنخخاظر )،مثلها

ذلخخك جإخخواز إلخخى يخلخخص الماضخخية العقخخود خإلل وأراضخخيهم
إلى حاجإة بدون بالمثل) فقط؛ (المعاملة باب إلى بالستناد

مخخن قتلهخخم عخخدد الخإوةا بعض جإمع وقد الخإرى، الدلة ذكر
فوصخخل المباشخخرةا وغيخخر المباشخخرةا بأسخخلحتهم المسخخلمين

الخختي الراضخخي وأمخخا ملييخخن، عشخخرةا مخخن قريب إلى العدد
إل يحصخخيها فل وصخخواريخهم ومتفجراتهخخم قنخخابلهم أحرقتهخخا

وهذا والعراق، أفغانستان في حصل ما عايناه ما وآخإر الله،
مخخن المسخخلمين مخخن كخخثير علخخى حروبهخخم سخخببت مخخا غيخخر

ملييخخن، عشخخرةا منهم تهلك قنبلة عليهم ألقيت فلو التشرد،
المسخلمين أراضخخي من أحرقوا ما قدر أراضيهم من وتحرق

الدلخخة وإنمخخا آخإر، دليل أي ذكر إلى حاجإة بل جإائزا هذا كان
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هخخذا مخن أكخثر منهخم نهلخك أن أردنخخا لخو نحتاجإها قد الخإرى
العدد!!

ـهـذا     لمـشـروأعية     عاـمـة     الثاني: أدـلـة     القسم
ًا     العـمـل ـسـبيل     ـفـي     الجـهـاد     اقتـضـاه     إذا     مطلـقـ

الله:

هخخذه مثل استخدام جإواز على تدل التي النصوص وهي
اسخختعمالها، فخخي المصخخلحة الجهخخاد أهخخل رأى إذا السخخلحة

ثالثاة: منها وسأذكر كثيرةا ذلك على والدلة

جواز     على     تدل     التي     الوأل: النصوص     الدليل
ذراريهم:     أصيبت     وألو     المشركين     تبييت

رضخخي جإثامخخة بخخن الصعب عن الصحيحين في ما ومنها
الدار أهل عن سئل وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله

وذراريهخخم؟ نسخخائهم مخخن فيصخخاب المشخخركين مخخن يخخبيتون
).منهم قال: (همف

اللخخه رضخخي عمخخر بنا حديث من الصحيحين في وما
بنخخي علخخى أغخخار وسلم عليه الله صلى النبي : (أنماعنه

وسخخبى المقاتلة فقتل نعمهم في غارون وهم المصطلق
).الذرية

بخخن سخخلمة حخخديث مخخن داود وأبخخو أحمد رواه ومنها: ما
أبا علينا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: (أمر الكوع

فبيتنخخاهم المشخخركين مخخن ناسخخا فغزونخخا عنه الله رضي بكر
سخخلمة: قخخال أمخخت، أمت، الليلة: تلك شعارنا وكان نقتلهم،
.1)المشركين من أبيات أهل سبعة الليلة تلك بيدي فقتلت

نهخخى وسخخلم عليخخه الله صلى النبي أن ذلك مع ثابت وقد
. 2والصبيان النساء قتل عن

طريخخق مخخن جإيخخد؛ وإسخخناده والحخخاكم، حبان ابن صححه والحديث 1
شخخرط علخى وهخخذا أبيخه، عخن سخخلمة بخن إياس عن عمار بن عكرمة
مسلم.

مخخع الصخخبي أو المخخرأةا قخخاتلت فإذا قتالهم، بعدم معلل النهي وهذا 2
العلم. أهل عامة يقوله كما يقاتلون فإنهم الكفار
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المنهي أن لك ظهر الحاديث هذه بين جإمعت إذا ولكن
البيخخات كحخخال تبعخخا قتلهخخم كخخان إذا أما بالقتل، قصدهم عنه

فل بخخذلك، بأس فل تمييزهم من التمكن عدم وعند والغارةا
الكفار. وصبيان نساء وجإود أجإل من الجهاد يعطل

ّوب وقخخد الكخخبرى (السخخنن فخخي اللخخه رحمخخه الخخبيهقي بخخ
النسخخاء قتخخل بخخاببقخخوله: ( الصخخعب حخخديث ) علخخى9/78

فخخي ورد ومخخا قصخخد غيخخر مخخن والغارةا التبييت في والصبيان
قخخول نقخخل ثاخخم الحخخديث هخخذا فيخخه  وذكخخر3)التخخبييت إباحخخة

عن-  أعلم والله-  عندنا نهيه ومعنىالله: ( رحمه الشافعي
يعرفخخون وهخخم بقتل قصدهم يقصد أن والولدان النساء قتل

هخخم" قخخوله ومعنخخى قخخال: منهخخم، بقتلخخه أمخخر ممخخن مميزين
اليمخخان حكخخم لهخخم ليس أن خإصلتين: يجمعون  أنهم"منهم
علخخى الغارةا يمنع الذي اليمان دار حكم ول الدم، يمنع الذي
.4)الدار

(9/230 (المغنخي فخي كمخا أحمخد المام قال وقد ل): 
أحدا نعلم قال: ول البيات، إل الروم غزو وهل بالبيات، بأس
) اهخ.العدو بيات كره

عن النهي في التي الثاار الله رحمه الطحاوي ذكر وقد
فخخي جإثامخخة بن الصعب حديث ذكر ثام والصبيان النساء قتل

(3/222 الثاخار معخاني شخرح( قخخال ثام التبييت لمخا فلمخا): 
وقخخد الغخخارةا عخخن وسخخلم عليخخه اللخخه صلى الله رسول ينههم
إلخخى القصد يحرم الذين والنساء الولدان فيها يصيبون كانوا

المعنخخى غير لمعنى الثاار هذه في أباح ما أن ذلك دل قتلهم
حظخخر ما وأن الول، الثاار في حظر ما حظر أجإله من الذي
والخخذي والولدان، النساء قتل إلى القصد هو الول الثاار في
تلخخف ذلخخك فخخي كخخان وإن المشخخركين إلخخى القصخخد هخخو أباح

الثاخخار هخخذه تصخخح حخختى تلفه إلى القصد يحل ل ممن غيرهم
تتضخخاد، ول وسخخلم عليخخه اللخخه صلى الله رسول عن المروية

علخخى بالغخخارةا وسخخلم عليخخه اللخخه صخخلى الله رسول أمر وقد
فخخي ذكرناهخخا قخخد عخخدد؛ آثاخخار في الخإرين على وأغار العدو،

بخخه يحيخخط مخخا ذلخخك مخخن يمنعخخه ولم القتال، قبل الدعاء باب
والنساء الولدان تلف من يؤمن ل أنه يعلم كان قد أنه علمنا

غيخخر إلخخى كخخان قصخخدهم لن لهخخم؛ ذلك أباح ولكنه ذلك، في

التي الحاديث من عددا الباب هذا في الله رحمه البيهقي ذكر وقد 3
خإيخخبر، غخخزوةا منها: حخخديث سبق؛ ما غير العدو تبييت جإواز على تدل

الصحيح، في وكلها الشرفآ، بن وكعب الحقيق، أبي ابن قتل وقصة
ًقا تعالى الله رحمه الشافعي بها استدل وقد .4/239(الم)  في أيض

.299 (الرسالة) ص في موجإود هذا الله رحمه الشافعي وكلم 4
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حخخديث فخخي ممخخا ذكخخرت الخخذي المعنخخى يوافخخق فهذا تلفهم،
علينخخا وحخخرم قتخخالهم، لنخخا جإعخخل قد العدو فكذلك... الصعب

عنخخه نهينا ما إلى القصد علينا فحرام وولدانهم، نسائهم قتل
تلخخف فيه كان وإن لنا أبيح ما إلى القصد لنا وحلل ذلك، من
) اهخ.علينا ضمان ول غيرهم، من علينا حرم قد ما

الباب:  هذا في الحال وهكذا

بتخخبييتهم إل يندفع ل الكفار شر أن المجاهدون قّرر فإذا
ًقا. أهلكتهم ولو استخدامها جإاز الشامل الدمار بأسلحة جإميع

عـلـى     ـتـدل     اـلـتي     الـثـاني: النـصـوص     اـلـدليل
وأمنها:     العدوأ،     بلَد     حرق     جواز

قخخال: عنهمخخا الله رضي عمر بنا عن الصحيحين في ما
النضخخير بنخي نخخخل وسخلم عليه الله صلى الله رسول (حرق

لينة من قطعتم ماتعالى: ( قوله نزل ذلك وفي وقطع"،
وقخخد )،الـلـه فـبـإذن أصولها على قائمة تركتموها أوأ

الرض اسخخم أن الشخخيخين عنخخد الروايخخات بعخخض فخخي جإخخاء
اللخخه رضي ثاابت بن حسان يقول (البويرةا) وفيها المحروقة

عنه:

بالبويرةا  حريقلؤي بني سراةا على فهان
مستطير

حخخديث مخخن مخخاجإه وابخخن داود وأبو أحمد رواه ومنها: ما
عليخخه اللخخه صخخلى النخخبي أن عنخخه اللخخه رضخخي زيخخد بن أسامة
- فقخخال: - وقيخخل: يبنخخى أبنى لها يقال أرض إلى بعثه وسلم
ًقا (أئتها .5نظر سنده وفي حّرق)، ثام صباح

جإخخواز علخخى دلخخت الخختي الصخخول مخخن الول والحخخديث
ّوب وقد العدو، أرض في التحريق على الله رحمه البخاري ب

عن روايته في وتوبع ضعيف، وهو الخإضر، أبي بن صالح سنده في 5
ضخخعيفة، المتابعخخة أن  إل4/252 الم في الشافعي عند كما الزهري

ًق، يسخار بخخن سخخليمان عخن سخخننه فخخي منصور بن سعيد ورواه مرسخخل
عخخن صخخالح غيخخر رواه الحخخديث  وهخخذاوقخخال:7/20 الخخبزار وأخإرجإخخه
ًق، عخخروةا عخخن الزهري بهخخذا يخخروى نعلمخخه ول صخخالح، وأسخخنده مرسخخل
اهخ. أسامة عن إل اللفظ
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ّوب )،وأالنخـيـل اـلـدوأر حرق باب( بقوله الحديث هذا وبخخ
.6هذا بنحو عليه الحديث أهل من أخإرجإه من عامة

الحخخديث: لهخخذا روايتخخه بعخخد اللخخه رحمخخه الترمذي وقال
العلخخم أهخخل مخخن قوم ذهب وقد صحيح، حسن حديث وهذا(

الحصخخون، وتخريخخب الشخخجار بقطع بأسا يروا ولم هذا؛ إلى
ونهى الوزاعي: قال الوزاعي؛ قول وهو ذلك بعضهم وكره
يخخخرب أو مثمخخرا شخخجرا يقطخخع أن يزيخخد الصخخديق بكخخر أبخخو

لمون بذلك وعمل عامرا، ده المس ال ،7بع افعي وق  ل:الش
والثمخخار، الشخخجار وقطخخع العخخدو أرض فخخي بخخالتحريق بخخأس
فأمخخا بخخدا منخخه يجخخدون ل مواضع في تكون وقد أحمد: وقال

كخخان إذا سخخنة التحريخخق إسخخحاق: وقخخال تحخخرق، فل بخالعبث
) اهخ.فيهم أنكى

ابخخن حخخديث علخخى كلمخخه فخخي الله رحمه الحافظ وقال
(6/155 الباري فتح( عمر جإخخواز إلخخى الجمهور ذهب وقد): 

والليخخث الوزاعي وكرهه العدو، بلد في والتخريب التحريق
شيئا يفعلوا ل أن لجيوشه بكر أبي بوصية واحتجوا ثاور؛ وأبو
القصخخد علخخى محمخخول النهخخي بأن الطبري وأجإاب ذلك، من

وقخخع كمخخا القتخخال خإلل فخخي ذلك أصابوا إذا ما بخلفآ لذلك،
فخخي به أجإاب ما نحو وهو الطائف، على المنجنيق نصب في

العلم، أهل أكثر قال وبهذا والصبيان، النساء قتل عن النهي
بكخخر أبخخو نهخخى إنمخخا غيخخره: وقال بالتغريق، القتل ذلك ونحو

إبقاءها فأراد ستفتح البلد تلك أن علم لنه ذلك عن جإيوشه
) اهخ.أعلم والله المسلمين، على

):14/270القخخاري (عمخخدةا اللخخه رحمخخه العينخخي وقخخال
عخخدوهم يكيدوا أن للمسلمين أن على دال عمر ابن حديث(

وتخخوهين شخخوكتهم، تضخخعيف فيخخه مخخا بكخخل المشخخركين مخخن

ّوب 6 )،الـعـدوأ بلَد ـفـي الـحـرق في باب( بقوله عليه داود أبو ب
ّوب )،وأالتخرـيـب التحرـيـق في باب( بقخخوله عليخخه الترمخخذي وبخخ
ّوب ّوب )،العدوأ بأرض التحريق باب( بقوله عليه ماجإه ابن وب وبخخخ

).المنازل وأحرق الشجر قطع باب( بقوله عليه البيهقي
(الم) - فخخي اللخخه - رحمهمخخا الوزاعخخي كلم الشافعي ناقش وقد 7

فخخإنه-  عنخخه اللخخه رضخخي بكخخر أبا يعني-  به الظن أما فقال: (4/259
يقيخخن على فكان الشام، فتح يذكر وسلم عليه الله صلى النبي سمع
ل للمسخخلمين، ليكخخون المثمخخر وقطع العامر تخريب بتركا فأمر منه،
ع حضخر قخد لنخه محرمخا؛ رآه لنه وسخلم عليخه اللخه صخلى النخبي م

أنزلخخه مخخا غيخخر على أنزلوه فلعلهم والطائف، وخإيبر بالنضير تحريقه
صخخلى اللخخه رسخخول صخخنيع في وجإل عز الله أنزل فيما والحجة عليه،

حجخخر ابخخن والحخخافظ كخخالطبري غيخخره وناقشه " اه، وسلم عليه الله
ًقا. الله رحمهم وغيرهم والشوكاني العربي وابن جإميع
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قطخخع مخخن بهخخم؛ الظفخخر إلخخى الوصخخول وتسخخهيل كيخخدهم،
وممخخن بالحصخخار، عليهم والتضييق مياههم، وتغوير م،ثاماره
وإسخخحاق وأحمخخد والشخخافعي ومالخخك الكوفيخخون ذلخخك أجإخخاز

شخجرهم، يحخخرق الكوفيخون: وقخخال القاسخم، وابن والثوري
يمكخخن لخخم إذا وتعرقخخب النعخخام وتذبخخح بلدهخخم، وتخخخرب
) اهخ.إخإراجإها

بلد تحريخخق جإخخواز على الدللة في ظاهر الحديث وهذا
ذلك. القتال اقتضى إذا العدو

عـلـى     ـتـدل     اـلـتي     الـثـالث: النـصـوص     اـلـدليل
يعــم     مما     وأنحوها     بالمنجنيق     العداء     ضرب     جواز

وأمنها:     به؛     الهلَكا

النخخبي أن مرسل وغيره المراسيل في داود أبو رواه ما
.8 المنجنيق الطائف أهل على نصب وسلم عليه الله صلى

الله رضي العاص بن عمرو أن وغيره البيهقي رواه وما
السكندرية. أهل على المنجنيق نصب عنه

ًقا البيهقي رواه وما رحمخخه حخخبيب أبخخي بخخن يزيد عن أيض
يخخوم كل في يرمونها فكانوا (قال:-  قيسارية فتح في-  الله

رضخي الخطخخاب بخن عمخخر زمخن في وذلك ،)منجنيقا بستين
.عنه الله

فخخروى هخخذا، علخخى مغخخازيهم في المسلمين أمر وجإرى
أبخخى بخخن جإنخخادةا أنعمرو:  بن صفوان عن منصور بن سعيد
ولةا مخخن وغيرهمخخا يالفزار قيس بن الله وعبد يالزد أمية

عنخخه الله رضي معاوية عهد على وكانوا-  بعدهم منو البحر
ويحرقخخونهم، بالنار، وغيرهم الروم من العدو يرمون كانوا- 

المسخخلمين أمخخر يزل قال: (لم ،لهؤلء وهؤلء لهؤلء، هؤلء
ذلك). على

ًقا علقمة عن منصور بن سعيد وروى على غزو أنهم أيض
غزوتهم. في بالمنجنيق يرمون وكانوا معاوية عهد

ًق وروي 8 نظخخر، وصله وفي وغيرهما، والبيهقي العقيلي عند موصول
ّوب وقد باببقوله: ( أحكامه في الحديث هذا على تيمية بن المجد ب

ذراريهخخم قتخخل إلخخى أدى وإن بخخالمنجنيق ورميهخخم الكفار تبييت جإواز
).تبعا
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بخخالمنجنيق العخخدو رمي جإواز على العلم أهل اتفق وقد
الجملة. في ونحوه

النسخخاء بيخخن يميخخز ل المنجنيخخق حجخخر أن المعلخخوم ومن
أو بنخخاء مخخن عليخخه يخخأتي مخخا يخخدمر أنخخه كما وغيرهم، والذرية

غيره.

- إذا وقتلهخخم الكفخخار بلد تخخدمير أصل أن على هذا فدل
- المجاهخخدين مخن والعقخد الحخل أهخخل ورآه الجهخاد اقتضخاه

بالمجانيق البلد تلك يضربون كانوا المسلمين فإن مشروع؛
ًقا كفخخوا أنهخخم عنهخخم يرد ولم تفتح، حتى استئصخخال مخخن خإوفخخ

أعلم. تعالى والله بلدهم، تدمير خإشية أو الكفار،
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الثالث المبحث
الباب هذا في العلم أهل كلَم

:  تمهيد

العلخخم أهخخل أقخخوال مخخن جإملخخة المبحث هذا في سأذكر
العخخدو بلد تحريخخق جإخخواز علخخى تخخدل مخخذاهبهم اخإتلفآ على

إلخخى أنبخخه أن وأريخخد ذلخخك، الجهخخاد اقتضخخى إذا ديارهم وهدم
القوال: هذه ذكر قبل أمور

ً إنمخخا البخخاب هخخذا في المذكور العلم أهل كلم : إنأوأل
فخخي جإوازه ثابت ما أن المعلوم ومن الطلب)، (جإهاد في هو

لن أولى؛ باب الدفع) من (جإهاد في يثبت فإنه الطلب جإهاد
ًقا وأعظم آكد الدفع جإهاد العلم. أهل بين خإلفآ بل وجإوب

ًا يخخدل مخخذاهبهم اخإتلفآ علخخى العلم أهل كلم : إنثاني
العصخخر، هذا مع جإاءت إنما النهزامية أن على صريحة دللة
بريئخخون السخخلم علماء وأن بريئة، منها السلم شريعة وأن

مخخودةا لكسخخب محاولخخة أي عبخخاراتهم فخخي تجد ل فإنك منها؛
حقخخوق يسخخمونه وما السلم شريعة بين للتوفيق أو الكفار،
للسخخلم)، المحبة (الشعوب عن الكلم أو بزعمهم، النسان
المشخخركين حصخخون بحخخرق بخخأس (ل أقخخوالهم إلخخى فخخانظر
تخريب (أو مياههم)، تسميم (أو بالماء)، تغريقها (أو بالنار)،

بهخخا يشخخرق الخختي العبخخارات هخخذه وغيخخر وهخخدمها)، ديخخارهم
النهزاميون.

ًا أسخخلحة تجخخويز فخخي كخخان هذا العلم أهل كلم : أنثالث
مخخع الكفخخار تقتخخل والخختي عصخخرهم في التي الشامل الدمار

بقخخوله: ذلك على الشافعية من السيوطي نص بل ذراريهم،
ـه وأقيس البيهقي،  رواه"المنجنيق عليهم نصب" و( ـا ـب ـم

اهخ.)َ به الهلَكا يعم مما معناه في

كمخخا الشخخافعية علمخخاء مخخن كخخثير أقرهخخا العبخخارةا وهخخذا
الهيتمخخي: حجخخر ابخخن قخخال وكخخذلك اللخخه، شخخاء إن سخخيأتي

.مسألتنا في نص كأنه وهذا ،) اهخيعم بما وأقتلهم(

ًا ًقا هنا العلم أهل كلم : أنرابع مخخا جإخخواز على دال أيض
جإخخواز علخخى نص من منهم فإن الجرثاومية؛ بالسلحة يسمى
تسخخميم جإخخواز وعلخخى والعقخخارب، بالحيخخات الكفخخار رمخخي

مياههم.
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ًا مخا علخى الجملخة فخخي اتفقخوا العلخخم أهخل : أنخامس
لخخو ولكنهخخم التفاصخخيل؛ بعخخض فخخي يختلفون فد ولكن سبق،

جإهخخاد في السعة عند هذا يكون فإنما ذلك بعض في اخإتلفوا
أن ينبغخخي فل ذلخخك الجهخخاد ضخخرورةا اقتضخخت إذا أما الطلب،

خإلفآ. هناكا يكون

الحنفية:     كلَم     أوألً: من

الحســن بن محمد عن نقلَ السرخسي )َ قال1
ـبير الســير (شــرح ـ 4/1467 الـك بخخأس ال: ول(قخخ)َـ:

يغرقوهخخا أو بالنار، المشركين حصون يحرقوا أن للمسلمين
عنهخخم يقطعخخوا وأن المجخخانيق، عليهخخا ينصخخبوا وأن بالمخخاء،

حخختى والسخخم والعخخذرةا الخخدم مخخائهم فخخي يجعلوا وأن الماء،
وجإميخخع شخخوكتهم؛ وكسر بقهرهم أمرنا لنا عليهم، يفسدوه

شخخوكتهم، كسخخر بخخه يحصل مما الحروب تدبير من ذكرنا ما
هخخذا في ثام المأمور، خإلفآ إلى ل المتثال، إلى راجإعا فكان

اللخخه قخخال الثخخواب، اكتسخخاب سخخبب وهو العدو، من نيل كله
عمخخل بخخه لهخخم كتخخب إل نيل عخخدو مخخن ينخخالون ول"تعخخالى: 

فيهخخم للمسخخلمين يكخخون ما ذلك من شيء يمتنع ول ،"صالح
رجإخخال، أو نساء أو كبارا، أو صغارا مستأمنين، أو أسرى، من
مخخع إصخخابتهم عخخن للتحخخرز طريخخق ل لنخخه ذلخخك؛ علمنخخا وإن

منخخه المتنخخاع يسخختطاع ل وما المشركين، بقهر المر امتثال
) اهخ.عفو فهو

ـوط في السرخسي )َ وأقال2 )َ:10/65 (المبـس
وإحراقهخخم الحخخرب، أهل مدينة إلى الماء بإرساله بأس ول(

نخخاس أو أطفخخال فيهخخم كخخان وإن بخخالمنجنيق، ورميهم بالنار،
) اهخ.تجار أو أسرى المسلمين من

ل()َ: 7/101 الصنايع (بدايع الكاساني )َ وأقال3
وتخريبهخخا بالمخخاء، وإغراقهخخا بالنخخار، حصخخونهم بخخإحراق بأس

تبخخاركا لقخخوله عليهخخا؛ المنجنيخخق ونصخخب عليهخخم، وهخخدمها
ولن "،المخخؤمنين وأيخدي بأيخديهم بيخوتهم يخربون"وتعالى: 

وكبتهخم العخدو قهخر مخن فيخه لمخا القتخال؛ باب من ذلك كل
حرمخخة ول أربابهخخا، لحرمخخة المخخوال حرمخخة ولن وغيظهخخم،
) اهخ.لموالهم؟ فكيف يقتلون، حتى لنفسهم

النيــرة (الجــوهرة فــي العبــادي وأقــال )4َ
هو : لنه"تعالى بالله عليهم استعانوا أبوا فإن(")َ: 2/258
– المخخاتن - أي قخخوله لعخخدائه، والمخخدمر لوليخخائه الناصخخر

حصخخونهم علخخى ينصخخبونها  أي":المجخخانيق عليهخخم ونصخخبوا"
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أهل على وسلم عليه الله صلى النبي نصبها كما ويهدمونها،
عليخخه اللخخه صخخلى النخخبي" لن :"وحرقخخوهم" قخخوله الطائف،

نخخخل، فيخخه المدينة بقرب موضع  وهو"البويرةا أحرق وسلم
وأفسخخدوا شخخجرهم وقطعخخوا المخخاء عليهخخم وأرسخخلوا" قوله

وقخخد جإمعهخخم وتفريق شوكتهم كسر ذلك في لن :"زرعهم
النضخخير بنخخي حاصخخر وسخخلم عليخخه اللخخه صلى النبي" أن صح

بقطخخع وأمخخر الطخخائف أهخخل وحاصخخر نخيلهخخم بقطخخع وأمخخر
مسخخلم فيهخخم كخخان وإن برميهخخم بخخأس ول"  قوله".كرومهم
والحجخخخارةا بالنشخخخاب يرميهخخخم يعنخخخي :"تخخخاجإر أو أسخخخير

عخخن بالخخذب العخخام الضخخرر دفخخع الرمخخي في لن والمنجنيق؛
) اهخ.خإاص ضرر والسير التاجإر وقتل المسلمين جإماعة

ًا: من المالكية:     كلَم     ثاني

)َ:4/176 الـقـرآن (أحـكـام العربي ابن قال )1َ
ثامارها وقطع وحرقها العدو دار تخريب في الناس اخإتلفت(

: 9قولين على

المدونة.  في قاله جإائز؛ ذلك الول: أن

وإن يفعلوا، لم لهم ذلك أن المسلمون علم الثاني: إن
تنخخاظر وعليخخه الواضخخحة، فخخي مالخخك قخخاله فعلخخوا؛ ييأسخخوا

اللخخه صخخلى الله رسول علم الول. وقد والصحيح الشافعية،
وحخرق قطخخع ولكنخخه لخه، النضخير بنخخي نخخل أن وسخخلم عليه

عنهخخا، يخرجإخوا حختى فيهخم، ووهنخخا لهخخم نكايخخة ذلخك ليكخون
شخخرعا جإخخائزةا مصخخلحة بخخاقيه لصخخلح المخخال بعخخض فخخإتلفآ

) اهخ.عقل مقصودةا

ـال2 ـن )َ ـق ـون اـب ـي فرـح ـام (تبصــرة ـف الحـك
2/95) لخم إن وبالنخار نخوع، بكخل العخدو مسألة: ويقاتل)َ: 

مسخخألة: لخخم فقولن، يخف لم فإن منهم، وخإيف غيرها يكن
وإن حصونهم، وكذلك بالمنجنيق، مراكبهم رمي في يختلف

) اهخ.مسلمون فيهم كان

ـال3 ـواق )َ وأـق ـاج الـم ـل (الـت )َ:4/544 وأالكلـي
حصخخونهم ترمخخى أن بأس القاسم: ل  ابن"وآلة ماء بقطع("

فيهخخم كخخان وإن والمخخاء الميخخر عنهخخم ويقطخخع بخخالمنجنيق،

لهخخم سخختعود الرض تكخخن لم إذا أنه على يتفقون القولين أصحاب 9
العخخدو بلد تخريخخب يجيخخزون الول القخخول فأصخخحاب ذلك، يجوز فإنه

سخختئول كخخانت إذا ذلخخك فيمنعخخون الثاني القول أصحاب وأما مطلقا،
للمسلمين.
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بأس المدونة: ول في أشهب. قال وقاله ذرية، أو مسلمون
وقطع وحرابتها، ،بالماء وتغريقها وحصونهم، قراهم بتحريق
."موطئخخا يطئخخون ول"تعالى:  لقوله وغيره؛ المثمر، الشجر

") اهخ.وأحرقها النضير بني نخل السلم عليه قطع وقد"

جوزي)َ: (3/113 خليل (شرح الخرشي )َ وأقال4
أنخخواع بجميخخع إليخخه دعخخوا مخخا إلخخى يجيبخخوا لخخم إذا العدو قتال

يرسل أو بالعطش، ليموتوا عنهم الماء قطع فيجوز الحرب؛
باللخخة: يقتلخخوا أو المشخخهور، علخخى بخخالغرق ليموتخخوا عليهخخم
ومخخا بخخالمنجنيق، ورمخخي بالرمخخح، وطعخخن بالسخخيف، كضرب

) اهخ.الحرب آلت من ذلك أشبه

ًا: من الشافعية:     كلَم     ثالث

(4/257 (الم الشـافعي قال)َ 1 تحصخخن وإذا)َ: 
يتحصخخن بمخخا أو بحسخخك أو خإندق أو حصن أو جإبل في العدو
والنيخخران، والعخخرادات، بالمجخخانيق، يرمخخوا أن بخخأس فل بخخه:

عليهخخم يبثقخخوا وأن يكرهخخونه، مخخا وكل والحيات، والعقارب،
معهخخم كخخان وسخخواء فيخخه، يوحلخخوهم أو ليغرقخخوهم، المخخاء

غيخخر الخخدار لن يكونخخوا؛ لخخم أو والرهبخخان والنسخخاء الطفخخال
شجرهم يحرقوا أن بأس ل وكذلك عهد، ول بإسلم ممنوعة
فيخخه روح ل ما وكل عامرهم، ويخربوا المثمر، وغير المثمر،

) اهخ.أموالهم من

ـح( العـسـقلَني حـجـر ابن الحافظ )َ وأقال2 فـت
التحريق جإواز إلى الجمهور ذهب وقد)َ: (6/155 الباري

ثاور، وأبو والليث الوزاعي وكرهه العدو، بلد في والتخريب
ذلك، من شيئا يفعلوا ل أن لجيوشه بكر أبي بوصية واحتجوا
بخلفآ لذلك القصد على محمول النهي بأن الطبري وأجإاب

نصخخب فخخي وقخخع كمخخا القتخخال خإلل فخخي ذلخخك أصخخابوا إذا ما
عن النهي في به أجإاب ما نحو وهو الطائف، على المنجنيق

ذلك ونحو العلم، أهل أكثر قال وبهذا والصبيان، النساء قتل
عخخن جإيوشخخه بكخخر أبو نهى إنما غيره: وقال بالتغريق، القتل
علخخى ابقاءهخخا فخخأراد سخختفتح البلد تلخخك أن علخخم لنخخه ذلخخك

) اهخ.أعلم والله ،المسلمين

المحـتـاج (تحـفـة الهيتـمـي حـجـر اـبـن )َ وأقال3
9/242) "والقلع البلد فخخي الكفخخار حصخخار ويجخخوز")َ: 
ورميهخخم" عنهخخم،  وقطعخخه"عليهخخم المخخاء وإرسال" وغيرها،

ولخخو وصخخبيان، نساء فيهم كان وإن  وغيرهما،"ومنجنيق بنار
قخخال وإن البنخخدنيجي قخخاله كمخخا ذلخخك بخخدون عليهخخم قخخدرنا
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وخإخذوهم"تعخالى:  لقخوله وذلخك خإلفخه؛ الظخاهر الزركشي
أهخخل حصخخر وسخخلم عليخخه اللخخه صخخلى" ولنخخه ؛"واحصخخروهم

وإن... "وغيخخره الخخبيهقي  رواه"بخخالمنجنيق ورماهم الطائف
 أي"ذلك جإاز تاجإر أو أسير"فأكثر.   واحد"مسلم فيهم كان

قتل علم وإن غفلة، في وتبييتهم يعم، بما وقتلهم إحصارهم
"المخخذهب علخخى"أمكخخن.  ما توقيه يجب لكن بذلك المسلم

يكخخره نعخخم عنخخدهم، مسخخلم بحبخخس علينا الجهاد يعطلوا لئل
تحخرزا بخه إل الفتح يحصل لم كأن إليه، يضطر لم حيث ذلك
ضخخمان ول الخخذمي ذلك في مثله أمكن ما المسلم إيذاء من
) اهخ.عينه تعلم لم أنه الفرض لن قتله؛ في هنا

ـال4 ـيوطي )َ وأـق ـالب (أـسـنى ـفـي الـس المـط
اري لزكريخا الكلم - وأصل)َ: 4/191  يجخوز"و"( -: النص

وخإخخخخذوهم"تعخخخخالى:  قخخخخال "،والنخخخخار بالمخخخخاء إتلفهخخخخم"
أهخخل وسخخلم عليخخه اللخخه صخخلى حاصخخر" و "،واحصخخروهم

 رواه"المنجنيخخق عليهخخم نصخخب" و الشيخان، رواه" الطائف
) اهخ.10به الهلكا يعم مما معناه في ما به وقيس البيهقي،

ًا: من الحنابلة:     كلَم     رابع

(9/230 (المغني قدامة ابن )َ قال1 مسخخألة:)َ: 
يحرقخخوا لخخم العخخدو، حخخورب وإذا" :– الخرقخخي يعنخخي-  قخخال
بغير بالنار، تحريقه يجوز فل عليه، قدر إذا العدو  أما":بالنار
يخخأمر عنه الله رضي الصديق بكر أبو كان وقد نعلمه، خإلفآ

بخأمره، الوليخد بن خإالد ذلك وفعل بالنار، الردةا أهل بتحريق
قبل رميهم . فأما.خإلفا. الناس بين فيه أعلم فل اليوم فأما

بهخخا؛ رميهخخم يجز لم بدونها، أخإذهم أمكن فإن بالنار، أخإذهم
بغيرها، عنهم العجز عند وأما عليه، المقدور معنى في لنهم

الثخخوري، قخخال وبخخه العلخخم، أهخخل أكخخثر قخخول فخخي فجخخائز،
البثخخوق فتخخح فخخي الحكخخم  وكخخذلك..والشخخافعي. والوزاعي،

تضخخمن إذا يجخخز، لخخم بغيره، عليهم قدر إن ليغرقهم، عليهم،
وإن قصخخدا، إتلفهم يحرم الذين والذرية، النساء إتلفآ ذلك
لذلك. المتضمن البيات يجوز كما جإاز، به، إل عليهم يقدر لم

مخخع جإوازه أحمد كلم عليهم. وظاهر المنجنيق نصب ويجوز
  اهخ.وعدمها) الحاجإة

به) - وهي الهلكا يعم مما معناه في ما به (وقيس العبارةا وهذه 10
ًق: فخخانظر وأقروهخخا، الشخخافعية فقهاء - تداولها موضوعنا في نص مثل

الوهاب) (فتوحات ،6/31المحتاج)  (مغني ،9/242المحتاج)  (تحفة
.4/254(التجريد)  ،5/195

)19(والجهاد التوحيد منبر



حكم استخدام أسلحة 
الدمار الشامل

)َ:3/49 القـنـاع (كـشـاف في البهوتي )َ وأقال2
والحيخخخات، بالنخخخار،"  أي: الكفخخخار"رميهخخخم يجخخخوز وكخخخذا"(

فخخي تخخدخإينهم ويجخخوز المجخخانيق، كفخخات فخخي والعقخخارب
"؛وعخخامرهم حصخخونهم وفتح لغرقهم، الماء وفتح المطامير،
عليهخخم قخخدر فإذا" التبييت معنى في لنه عليهم؛ أي: هدمها

كخخل علخخى الحسان كتب الله إن"  لحديث"تحريقهم يجز لم
فأحسخخنوا ذبحتخخم وإذا القتلخخة، فأحسخخنوا قتلتخخم فخخإذا شيء،
بالنار يعذب ل فإنه" ؛وسلم عليه الله صلى ولقوله "،الذبحة

أهخخل بتحريخخق يأمر بكر أبو وكان داود أبو  رواه"النار رب إل
 اهخ.بأمره) الوليد بن خإالد وفعله بالنار الردةا

ًا )َ وأقال3 )َ:1/623 الرادات منتهى (شرح أيض
صخخلى  نصا. لنخخه"بمنجنيق" الكفار  أي"رميهم"  يجوز"و"(

 رواه"الطخخائف علخخى المنجنيخخق نصخخب" وسخخلم عليخخه اللخخه
السخخكندرية، على العاص بن عمرو ونصبه مرسل، الترمذي
 يجخخوز"و"وعخخدمها.  الحاجإخخة مخخع جإخخواز أحمخخد كلم فظخخاهر
 قطخخع"و" طريخخق،  أي"سخخابلة قطع"  يجوز"و بنار،" رميهم

،"عخامرهم هخدم"  يجخوز"و ليغرقهم، فتحه "و ، عنهم"ماء"
معنخخى فخخي لنخخه وصخخبيان؛ نسخخاء نحخخو إتلفآ، تضخخمن وإن

) اهخ.التبييت

النهــى أوألي (مطالب في الرحيباني )َ وأقال4
صخخلى لنخخه"  نصخخا"بمنجنيق رميهم"  يجوز"و"()َـ:ـ 2/516

 رواه"الطخخائف علخخى المنجنيخخق نصخخب وسخخلم عليخخه اللخخه
السخخكندرية، على العاص بن عمرو مرسل. ونصبه الترمذي
 يجخخوز"و" وغيرهخخا الحاجإخخة مخخع جإخخوازه أحمخخد كلم وظخخاهر
"بمطامر وتدخإينهم" كأفاعي ؛"عقارب وبنحو نار" خب رميهم
 يجخخوز"و" القخخاموس، فخخي قخخاله الرض، فخخي الحفيرةا وهي

 عنهخخم"مخخاء"  قطخخع"و" عنهم، أي: طريقهم ،"سابلة قطع"
تضخخمن وإن ،"عخخامرهم هخخدم"  ويجخخوز"و ليغرقهم، وفتحه"

معنخخى فخخي لنخخه يقصخخدهم، لخخم إذا وصبيان نساء نحو إتلفآ
) اهخ.التبييت

ًا: من الظاهرية:     كلَم     خامس

(5/346 (المحـلـى ـفـي ـحـزم اـبـن قال جإخخائز)َ: 
ودورهخخم، وزرعهخخم، وأطعمتهخخم، المشركين، أشجار تحريق

تركتموهخخا أو لينخخة مخخن قطعتم ما"تعالى:  الله قال وهدمها،
وقخخال "،الفاسخخقين وليخخخزي اللخخه فبإذن أصولها على قائمة
عخخدو مخخن ينالون ول الكفار يغيظ موطئا يطئون ول: "تعالى

اللخخه رسخخول أحخخرق وقخخد "،صخخالح عمخخل به لهم كتب إل نيل
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طخخرفآ فخخي - وهخخي النضخخير بني نخل وسلم عليه الله صلى
أو يخخوم فخخي للمسخخلمين تصخخير أنهخخا علخخم - وقد المدينة دور
) اهخ.غده

ًا: من المجتهدين:     من     غيرهم     كلَم     سادس

)َ:4/51 الـسـلَم ـسـبل( ـفـي الصنعاني )َ قال1
اللخخه رسخخول حخخرق "قخخال: عنهما الله رضي عمر بنا وعن(

.عليخخه متفق" وقطع النضير بني نخل وسلم عليه الله صلى
والقطخخع بالتحريق الحرب أهل أموال إفساد جإواز على يدل

...لينخخة مخخن قطعتخخم مخخا" اليخخة نزلخخت ذلخخك وفخخي لمصلحة،
الرض فخخي الفسخخاد عخخن تنهي  إنك:المشركون قال ،"الية
إلخخى الجمخخاهير ذهب وقد؟..وتحريقها الشجار قطع بال فما

الوزاعخخي وكرهخخه العخخدو، بلد فخخي والتخريب التحريق جإواز
أن جإيوشه وصى عنه الله رضي بكر أبا بأن واحتجا ثاور وأبو

قخخد لنخخه بقائها في المصلحة رأى بأنه وأجإيب ذلك، يفعلوا ل
على يدور وذلك لهم، بقاءها فأراد للمسلمين تصير أنها علم

) اهخ.المصلحة ملحظة

)َ:8/78 الوأطــار نيل( في الشوكاني )َ وأقال2
السخخابق عمر ابن حديث منها أحاديث لمجموعة ذكره - بعد

فخخي التحريق جإواز على دليل فيها المذكورةا والحاديث: (-
السخخابق الحخخافظ كلم نقخخل ثاخخم-  الفتخخح في قال العدو، بلد

يصخخلح ل بكخخر أبي من وقع ما أن يخفى ولقال:  - ثام وأقره
تقخخرر لمخخا وسلم عليه الله صلى النبي عن ثابت ما لمعارضة

) اهخ.الصحابي قول حجية عدم من

ًا     )َ وأقال3 )َ:4/534     الـجـرار     (السيل     في     أيض
الخختي الصخخفة لنخخا يعيخخن ولخخم المشخخركين، بقتل الله أمر قد(

فل كخخذا، دون كخخذا إل نفعخخل ل أن علينخخا أخإذ ول عليها، يكون
أو طعخخن، أو  رمخخي، مخخن للقتخخل سخخبٍب بكخخل قتلهم من مانع

) اهخ.11ذلك نحو أو شاهق، من دفع أو هدم، أو تغريق،

له يضطر لم إذا والتحريق خإاصة، التحريق عن النهي عن تكلم ثام 11
بحيخخث لخخه اضطروا إذا أما العلم، أهل من طائفة يحرمه المجاهدون

سبق. كما جإوازه على متفقون فالعلماء به إل جإهادهم يمكن ل
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الرابع المبحث
وأردوأد شبهات

تمهيد:

يلي: ما الباب هذا في ترد التي الشبهات أبرز لعل

والصبيان. النساء قتل : تحريمالوألى الشبهة
الرض. في الفساد : تحريمالثانية الشبهة
ًقا ستقتل السلحة هذه : أنالثالثة الشبهة مخخن قسخخم

المسلمين.

باخإتصار: شبهة كل عن بالجإابة وسأقوم

ــبهة ــم     الـش ــى: تحرـي ــل     الوأـل ــاء     قـت النـس
وأالصبيان:

رضخي عمخر ابن حديث من الصحيحين في : ثابتقالوا
صخخلى النخخبي مغازي بعض في وجإدت امرأةا أنعنهما: ( الله
عليخخه اللخخه صلى الله رسول فأنكر مقتولة، وسلم عليه الله

عخخن مسخخلم صحيح في وثابت ،والصبيان" النساء قتل وسلم
رسخخول قخخال: (كخخان أنخخه عنخخه الله رضي الحصيب بن بريدةا

سرية أو جإيش على أميرا أمر إذا وسلم عليه الله صلى الله
المسخخلمين مخخن معخخه ومخخن اللخخه بتقخخوى خإاصخخته في أوصاه
مخن قخاتلوا اللخه، سخبيل في الله باسم اغزوا قال: ثام خإيرا،
تقتلخخوا ول تمثلوا، ول تغدروا، ول تغلوا، ول اغزوا: بالله، كفر

قتخخل تحريخخم علخخى تخخدل وكلهخخا النصوص من وغيرها ،)وليدا
سخخيقتل السخخلحة هخخذه مثخخل واسخختخدام والصخخبيان، النساء
هؤلء.

يقال: أن الشبهة هذه عن وأالجواب

النسخخاء قتخخل جإخخواز الخإخخرى النصخخوص فخخي ثابت قد إنه
جإثامة بن صعب كحديث والغارةا التبييت حال في والصبيان

هخخذه بيخخن العلخخم أهخخل جإمخخع وقخخد السخخابق، عنخخه اللخخه رضي
النسخخاء تمييخخز يمكخخن عنخخدما متخخوجإه النهخخي بخخأن النصخخوص
مخخن التمكخخن عخخدم حالخخة فخخي وأمخخا غيرهخخم، مخخن والصخخبيان

وقخخد لغيرهخخم، تبعخخا قتلهخخم يجخخوز فخخإنه غيرهخخم عن تمييزهم
وقخخد السخخابقين المبحثين في العلم أهل كلم نقلنا أن سبق
يمكخخن ل عنخخدما والصخخبيان النسخخاء قتخخل جإخخواز علخخى نصخخوا
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ص (الرسخخالة اللخخه رحمخخه الشخخافعي قخخول ونقلنخخا تمييزهم،
299) النسخخاء قتخخل عن-  أعلم والله-  عندنا نهيه ومعنى): 

مميزيخخن يعرفخخون وهخخم بقتخخل قصخخدهم يقصخخد أن والولدان
 أنهخخم"منهخخم هخخم" قوله ومعنى قال: منهم، بقتله أمر ممن

يمنخخع الخخذي اليمخخان حكخخم لهخخم ليس أن خإصلتين: يجمعون
)الخخدار علخخى الغخخارةا يمنخخع الخخذي اليمخخان دار حكم ول الدم،

.12اهخ

فحكخخم السخخلحة، بهخخذه ضخخربهم عند تمييزهم يمكن ول
نخخص وقد ذلك، ونحو بالمنجنيق وضربهم التبييت كحكم ذلك

يقخخاس أنخخه - علخخى السخخابق المبحخخث - في العلم أهل بعض
السخيوطي: كقخول بخه الهلكا يعم مما غيره المنجنيق على

) اهخ.به الهلَكا يعم مما معناه في ما به وأقيس(

الرض:     في     الفساد     الثانية: تحريم     الشبهة

الرض، سيفسخخد السلحة هذه مثل استخدام قالوا: إن
ذلخخك: عخخن سخخبحانه اللخخه نهخخى وقخخد والنسل، الحرث ويهلك
ُدوا َولتعخخخالى: ( فقخخخال ْفِسخخخ َْلْرِض ِفخخخي ُت َد ا ْعخخخ َها) َب ِإْصخخخلِح

َذاتعالى: ( وقال ،)56الية (لعرافآ: من ِإ ّلى َو َو َعى َت ِفي َس
َْلْرِض َد ا ْفِس ُي َهخخا ِل ِلخخَك ِفي ْه ُي ْلَحخخْرَث َو ّنْسخخَل ا ّلخخُه َوال ُيِحخخّب ل َوال

َد) َفَسا ْل .)205(البقرةا: ا

وأجهين: من الشبهة هذه على وأالجواب

اليهخخود، ذكرها من أول الشبهة هذه : أنالوأل الوجه
ابخن روى فقخد القرآن، في وتعالى سبحانه الله عنها وأجإاب
ن يزيخد عخن السخيرةا فخي إسحاق فخي داود وأبخو رومخان، ب

رسخخول أنوغيرهمخخا:  بكخخر، أبخخي بخخن عبدالله عن المراسيل
فقطخخع فتحصنوا، النضير بنى أتى وسلم عليه الله صلى الله

- فنخخادوا ق،ّوحخخر النخخخل، وسخخلم عليه الله صلى الله رسول
تنهخخى كنخخت قخخد! محمخخد يا-:  وتحرق تقطع النخل رأوا حين
ما( اللخخه فخخأنزل ؟وحرقخخه النخل قطع بال فما الفساد، عن

13. الية)لينة من قطعتم

الثخخاني، المبحخخث مخخن الول الخخدليل فخخي العلخخم أهخخل كلم راجإخخع 12
النسخخاء قتخخل على نصوا فإنهم الثالث المبحث في المنقول وكلمهم

ذلك. ونحو بالمنجنيق والضرب والغارةا التبييت حال في والصبيان
علخخى الحخخديث، أهل وتبويبات العلم، أهل كلم من ذكرته ما راجإع 13

الثاني. المبحث من الثاني الدليل في النضير بني نخل حرق قصة
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دفعخخت مفسخخدتان تعارضخخت إذا : أنخخهالـثـاني اـلـوجه
الكفخخار بقخخاء ومفسخخدةا بالتفخخاق، أدناهما بارتكاب أعظمهما

مخخن أعظخخم السخخلم حكخخم فخخي دخإولهم وعدم كفرهم على
لخخذلك الفقهاء؛ باتفاق وهذا وهدمها، بلدهم تخريب مفسدةا
إل عليهخخم المجاهخخدون يقخخدر لم إذا أنه على أقوالهم اتفقت

لهم يجوز فإنه ذلك ونحو وصبيانهم نسائهم بقتل يتسبب بما
وقد الطلب، جإهاد في كله وهذا عنه، منهي هذا أصل أن مع

المبحخخث في الكلم أثاناء ذلك في العلم أهل كلم نقل سبق
الثالث. 

ًقا أعظخخم كفرهم على الكفار بقاء مجرد كان فإذا فسخخاد
مخخع بقخخاؤهم كخخان إذا بخخالحكم ظنك فما ديارهم، تخريب من
ًقا سيكون ذلك وأعراضخخهم، ودينهخخم، المسخخلمين، لبلد مهخخدد

وأموالهم؟! ودمائهم،

ًقا أعظم الدفع وجإهاد  جإهاد في جإاز وما بالجإماع، وجإوب
أولى. باب من الدفع جإهاد في جإاز الطلب

(الفتخخاوى اللخخه رحمخخه تيميخخة ابخخن السخخلم شخخيخ قخخال
واع أشخد فهخو الخدفع قتخال ): (وأما4/520الكبرى:  دفخع أن

ًقا، فواجإب والدين الحرمة عن الصائل الصخخائل فالعدو إجإماع
مخخن اليمخخان بعخخد أوجإخخب شخخيء ل والدنيا الدين يفسد الذي

وقخخد المكخخان، بحسخخب يدفع بل شرط له يشترط فل دفعه،
وغيرهم) اهخ. أصحابنا العلماء ذلك على نص

ـسـتقتل     الـسـلحة     ـهـذه     الثالـثـة: أن     الشبهة
ًا المسلمين:     من     قسم

مخخن إمخخا المسخخلمين، مخخن تخلخخو ل الكفار بلد قالوا: إن
مثل واستخدام ذلك، غير أو المقيمين، أو السياح، أو التجار،

دمخخاء حرمخخة عليه المجمع ومن هؤلء، سيقتل السلحة هذه
ْولتعالى: ( قال وقد المسلمين، َلخخ ُنخخوَن ِرجَإخخاٌل َو ْؤِم ٌء ُم ِنَسخخا َو

َناٌت ْؤِم ُهْم َلْم ُم َلُمو ْع ُهْم َأْن َت ُأو َط ُكْم َت َب ُتِصي ُهْم َف ْن ٌةا ِم َعّر ِر َم ْي َغ ِب
ٍم ْل ْدخِإَل ِع ُي ّلُه ِل ِه ِفي ال ِت ُء َمْن َرْحَم ْو َيَشا ُلوا َل ّي َنا َتَز ْب ّذ َع ِذيَن َل ّلخخ ا

َفُروا ُهْم َك ْن ًقا ِم َذاب ًقا) (الفتح: من َع ِليم صرفآ فقد ،)25الية َأ
خإشخخية مكخخة عخخن وسخخلم عليخخه الله صلى النبي سبحانه الله
بالكفار. المختلطين المسلمين على

وأجوه: ثلَثة من وأالجواب
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الوزاعخخي بهخخا اسخختدل اليخخة هخخذه : أنالوأل اـلـوجه
فيهخخم كخخان إذا الكفخخار عخخن الكخخف علخخى وغيخخره اللخخه رحمه

فخخي وليخخس – الطلخخب جإهخخاد - فخخي عليهم يخشى مسلمون
علخخى رد وقخخد ظاهر، هو كما التحريم على يدل ما الية هذه
العلم: أهل من جإملة الستدلل هذا

سخخير علخخى (الخخرد فخخي اللخخه رحمخخه يوسخخف أبخخو فقخخال
في الية هذه الوزاعي تأولبعدها: (  وما66 الوزاعي) ص

إذا وقتخخالهم المشخخركين رمخخي يحخخرم كان ولو موضعها، غير
كخخان إذا منهم أيضا ذلك لحرم المسلمين أطفال معهم كان

اللخخه صخخلى اللخخه رسول نهى فقد ونساؤهم؛ أطفالهم معهم
حاصر وقد والصبيان، والطفال النساء قتل عن وسلم عليه

وأهخخل الطخخائف، أهخخل ،وسخخلم عليخخه اللخخه صخخلى الله رسول
فيمخخا عليهخخم المسخخلمون وأجإلخخب والنضخخير، وقريظة، خإيبر،
الطائف أهل على نصب أنه وبلغنا عليه، قدروا ما أشد بلغنا

عخخن الكخخف المسخخلمين علخخى يجخخب كخخان فلخخو المنجنيخخق،
اللخخه رسخخول لنهخخي الطفال ميدانهم في كان إذا المشركين

مخخدائنهم لن يقخخاتلوا؛ لمما قتلهم عن وسلم عليه الله صلى
الكخخبير والشخخيخ والنسخخاء، الطفخخال، من: تخلو ل وحصونهم

الطخخائف أمخخر من وهذا والتاجإر، والسير، والصغير، الفاني،
اللخخه صخخلى اللخخه رسخخول سخخنة مخخن مشهور محفوظ وغيرها

مخخن الصخخالح والسخخلف المسخخلمون يخخزل لم ثام وسلم، عليه
العخخاجإم حصخخون فخخي وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب

حصخخن عخخن كخخف أنه منهم أحد عن يبلغنا لم ذلك، على قبلنا
ولمكخخان والصبيان، النساء لمكان القوةا من غيره ول برمي

) اهخ.منهم ظهر لمن قتله يحل ل من

 قخخول7/349(الم)  فخخي الله رحمه الشافعي ذكر وقد
قخخال: ثاخخم السخخابق، يوسخخف أبخخي بخخرد أتبعخخه ثاخخم الوزاعخخي،

أن ويحتمخخل عليخخه، تخخأوله مخا يحتمخخل الوزاعي تأول والذي(
منهخخم أسخخلم أنخخه مخخن علمخخه فخخي سبق بما عنهم كفه يكون

يكخخن لخخم إذا إلينا أحب الوزاعي قال والذي طائعين، طائفة
فيهم كان إذا تركهم كان..الحصن، أهل قتال إلى ضرورةا بنا

إصابة في المأثام من السلمة من وأقرب أوسع المسلمون
علخخى نخخخافهم أن إلخخى اضخخطررنا لو ولكن فيهم، المسلمين

مسخخلم، قتل نعمد ولم قاتلناهم حربهم عن كففنا إن أنفسنا
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قتالهم فتركا الضرورةا هذه تكن لم وما ،14كفرنا أصبناه فإن
ي) اهخ.إل وأحب السلمة من أقرب

):3/589 القخرآن (أحكخام اللخه رحمخه الجصخاص وقال
ونسخخاء مؤمنون رجإال ولول"بقوله:  يحتج من احتجاج وأما(

مخخن فيهخخم من لجإل الكفار رمي منع في ،" الية...مؤمنات
؛الخلفآ موضخخع علخخى فيهخخا دللخخة ل اليخخة فخخإن المسخخلمين،

لنخخه عنهخخم؛ المسخخلمين كخخف الله أن فيها ما أكثر لن وذلك
اللخخه صخخلى النبي أصحاب يأمن لم مسلمون قوم فيهم كان
إنمخخا وذلخخك يصيبوهم، أن بالسيف مكة دخإلوا لو وسلم عليه
علخخى دللخخة فل عليهم، والقدام رميهم تركا إباحة على يدل

جإخخائز لنه مسلمين؛ فيهم بأن العلم مع عليهم القدام حظر
إباحخخة أيضخخا وجإخخائز المسخخلمين، لجإخخل عنهخخم الكف يبيح أن

حظخر علخخى فيهخخا دللخة ل فخإذا التخييخخر، وجإخه علخخى القدام
الحظخخر، علخخى يخخدل مخخا اليخخة فحوى قيل: في فإن القدام.

معخخرةا منهخخم فتصيبكم تطئوهم أن تعلموهم لم"قوله:  وهو
قتلهخخم مخخن معخخرةا أصخخابتهم مخخا الحظخخر  فلخخول"علخخم بغيخخر

معنخخى فخخي التأويل أهل اخإتلف له: قد قيل إياهم، بإصابتهم
وقخخال الدية،  غرم:أنه إسحاق ابن عن فروي ،هاهنا المعرةا

المسخخلم قتخخل باتفخخاق غيرهمخخا: الغخخم وقال غيره: الكفارةا،
وقخخال يقصخخده، لخخم وإن لخخذلك يغتخخم المخخؤمن لن يده؛ على

الثاخخم، قال: المعرةا: أنه بعضهم عن وحكي آخإرون: العيب،
بغيخخر كخخان وقخخع لخخو ذلخخك أن أخإبر قد تعالى لنه باطل؛ وهذا
فتصخخيبكم تطئخخوهم أن تعلموهم لم"تعالى:  لقوله منا؛ علم

يعلمخخه, ولخخم لخخم فيمخخا عليه مأثام ول ،"علم بغير معرةا منهم
جإنخخاح عليكخخم وليخخس"تعخخالى:  الله قال دليل، عليه الله يضع
يرد لم أنه قلوبكم) فعلمنا تعمدت ما ولكن به أخإطأتم فيما

الكفخخار على القدام جإواز من ذكرنا ما ثابت وإذا .."،المأثام.
إذا مثله جإواز وجإب أظهرهم بين المسلمين بكون العلم مع

رمخخخي الحخخخالين فخخخي القصخخخد لن بالمسخخخلمين؛ تترسخخخوا
كفخخارةا, ول فيه دية فل منهم أصيب ومن دونهم، المشركين

المسخخلمين مخخن الكفخخار حصخخون برمخخي أصخخيب مخخن أن كما
أبيخخح قخخد ولنه كفارةا، ول دية فيه تكن لم الحصن في الذين

الجهخخة، تلخخك فخخي المسخخلمين بكخخون العلخخم مخخع الرمخخي لنخخا

ثالثاة فيها فالمسألة فيها، مختلف الموضع هذا في الكفارةا مسألة 14
أقوال:
المالكيخخخة عخخخن المشخخخهور والكفخخخارةا: وهخخخو الديخخخة : تجخخخبالوأل

والشافعية.
وهو الحنابلة، عن المشهور الدية: وهو دون الكفارةا : تجبوأالثاني

الثوري. قول
الحنفية. عن المشهور دية: وهو ول كفارةا فيه : ليسوأالثالث
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شخخيء، بخخه يجب فل قتله أبيح من بمنزلة الحكم في فصاروا
من عليه دللة ل إذ كفارةا؛ ول دية المذكورةا المعرةا وليست

والحرج الغم من يصيبه ما منه غيره. والظهر من ول لفظه
ممخخن العخخادةا به جإرت ما على يده على المؤمن قتل باتفاق
محتمخخل العيخخب علخخى تخخأوله مخخن وقول ذلك، يده على يتفق
الخطخخأ قتخخل باتفخخاق العخخادةا في يعاب قد النسان لن أيضا؛
) اهخ.العقوبة وجإه على ذلك يكن لم وإن يده، على

إطلقخخه علخخى القخخول بهخخذا قلنخخا لو : إنناالثاني الوجه
الكفخخار أراضخخي من أرض تخلو ل لنه بالكلية؛ الجهاد لعطلنا

الدلخخة دلخخت وقخخد بخخه مخخأمورا الجهخخاد دام وما مسلمين، من
يتحقق ول به، المسلمين عمل وتواتر وجإوبه، على القطعية

يجوز. فإنه بهذا، إل

الكخخبير السخخير (شخخرح الشخخيباني الحسن بن محمد قال
4/1467) للمسخخلمين يكخخون مخخا ذلك من شيء يمتنع ول): 

أو نسخخاء أو كبخخارا، أو صغارا مستأمنين، أو أسرى، من فيهم
ـه ذلخخك؛ علمنخخا وإن رجإخخال، ـعـن للتـحـرز طرـيـق ل لـن

ل وأمــا المشركين، بقهر المر امتثال مع إصابتهم
) اهخ.عفو فهو منه المتناع يستطاع

قوله): (2/258 النيرةا (الجوهرةا الحنفي العبادي وقال
تخخاجإر): أو أسخخير مسخخلم فيهخخم كخخان وإن برميهخخم بخخأس (ول

ـفـي لن والمنجنيخخق؛ والحجخخارةا بالنشخخاب يرميهخخم يعنخخي
ـي ـع الرـم ـام الضــرر دـف ـذب الـع ـن باـل ـة ـع جماـع

) اهخ.15خاص ضرر وأالسير التاجر وأقتل المسلمين

المحتخخاج (تحفخخة الشخخافعي الهيتمخخي حجخخر ابخخن وقخخال
9/242") أو أسخخير"فخخأكثر.   واحد"مسلم فيهم كان وإن): 

فخخي وتخخبييتهم يعم، بما وقتلهم إحصارهم  أي"ذلك جإاز تاجإر
مخخا تخخوقيه يجخخب لكخخن بخخذلك المسخخلم قتخخل علخخم وإن غفلة،

ـوا لئلَ "المخخذهب علخخى" أمكخخن، ـاد يعطـل ـا الجـه عليـن
) اهخ.عندهم مسلم بحبس

عنخخد يكخخون فإنمخخا بهخخذا؛ سخخلمنا لو : إنناالثالث الوجه
ًقا يجخخوز فخخإنه الخخدفع جإهاد في أما الطلب، جإهاد لخخم إذا قطعخخ
ون أن ينبغخي وهذا به، إل الكفار يندفع اق محخل يك ن اتف بي

لو ولكنالله: ( رحمه الشافعي قول ذكر سبق وقد الفقهاء،
حربهخخم عخن كففنا إن أنفسنا على نخافهم أن إلى اضطررنا
التخخترس كمسخخألة وهخخذا )،مسخخلم قتخخل نعمخخد ولخخم قاتلناهم

ًقا يكون أن يصلح هذا 15 الشبهة. هذه على للرد آخإر وجإه
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ًقا، ولخخو الكفخخار قتخخل جإخخواز علخخى اتفقخخوا العلم أهل فإن تمام
ذلك: إلى اضطروا إذا بمسلمين تترسوا

تعالى: (الفتاوى الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال
28/546) إذا الكفخخار جإيخخش أن علخخى العلمخاء اتفخخق وقد): 

علخخى وخإيخخف المسخخلمين أسخخرى مخخن عنخخدهم بمخخن تترسوا
أفضخخى وان يقخخاتلون فخخإنهم يقاتلوا لم إذا الضرر المسلمين

) اهخ.بهم تترسوا الذين المسلمين قتل إلى ذلك

الرسالة انتهت

يجعل وأن جإمعته، بما ينفع أن سبحانه الله وأسأل هذا؛
ًقا عملي الكريم،. لوجإهه خإالص

أجإمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
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