


  رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 3589 لسنة 2019م

الف�ه�رس���ة:  IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمص����در 
 :LC تص�ني���ف  BP193.1.A2 H3 2020رق���م 
احلسين، نبيل، 1384 للهجرة-  - مؤلف.املؤل���������ف الش����خصي:
فق��ه نه��ج البالغ��ة عل��ى املذاه��ب الس��بعة: االمام��ي – الزي��دي – احلنف��ي – املالك��ي – الش��افعي – احلنبل��ي - ال��������ع����ن������������������������وان: 

األباض��ي وبي��ان القواع��د الفقهي��ة واملع��ارف االخالقي��ة وش��روح االحاديث: دراس��ة بينية /
املس����ؤولي���ة: تأليف السيد نبيل احلسين الكربالئي.ب�ي�����ان 

الط��ب�����ع:  الطبعة االوىل.ب�ي��ان���������ات 
ال�ن�ش����ر:  كربالء، العراق: العتبة احلسينية املقدسة، مؤسسة علوم نهج البالغة 2020 / 1441 للهجرة.ب��ي��ان��������ات 
ال��م����ادي:  12 جملد ؛ 24 سم.ال�وص���ف 
ال�ن�ش����ر:  )العتبة احلسينية املقدسة ؛ 697(.س��ل��س�����ل���ة 
ال�ن�ش����ر:  )مؤسسة علوم نهج البالغة ؛ 176(س��ل�س������ل���ة 
ال�ن�ش����ر: )سلسلة الدراسات والبحوث العلمية، وحدة الدراسات الفقهية ؛ 18(.س��ل�����س�ل���ة 
ببليوجرافي��ة: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبص��رة 
حمتوي�����ات: اجل��زء 1: اث��ر املدرس��ة االمامي��ة يف نش��وء الفق��ه وتط��وره -- اجل��زء 2: نش��وء املذاه��ب الفقهي��ة وتطوره��ا -- تبص��رة 

اجل��زء 3: مقدم��ة العب��ادات -- اجل��زء 4: الطه��ارات -- اجل��زء 5: الص��الة -- اجل��زء 6: ال��زكاة -- اجل��زء 7: 
الصي��ام واحل��ج واالم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر -- اجل��زء 8: اجله��اد -- اجل��زء 9: التج��ارة والش��ركة 

-- اجل��زء 10: الوق��ف والقص��اص -- اجل��زء 11: القض��اء والش��هادات -- اجل��زء 12: الفه��ارس.
شخص�����ي: علي بن أبي طالب )عليه السالم( االمام االول، 23 قبل اهلجرة40- للهجرة - حديث.موض��وع 
شخص�����ي: الشريف الرضي، حممد بن احلسني، 359-406 للهجرة - نهج البالغة.موض��وع 
موضوع��ي: الفقه االسالمي - مذاهب.مصطل��ح 
موضوع��ي: املذاهب الدينية - تاريخ.مصطل��ح 

موضوع��ي:  العبادات )فقه اسالمي(.مصطل��ح 
موضوع��ي: املعامالت )فقه اسالمي(.مصطل��ح 
شرح ل�)عمل(: الشريف الرضي، حممد بن احلسني، 359-406 للهجرة - نهج البالغة.اس��م ش��خص اض��ايف:
اض���ايف: ه�ي���ئة  العتبة احلسينية املقدسة، مؤسسة علوم نهج البالغة. جهة مصدرة.اس��م 

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية



سلسلة الدراسات والبحوث العلمية 
وحدة الدراسات الفقهية

)18(

)176(



مجيع احلقوق حمفوظة

للعتبة احلسينية املقدسة

الطبعة األوىل

1441هـ/2020م

العراق: كربالء املقدسة - العتبة احلسينية املقدسة 
مؤسسة علوم هنج البالغة

www.inahj.org

Email: inahj.org@gmail.com

موبايل: 07815016633  -  07728243600



  
 

الباب السادس

»كتاب اجلهاد«





يتضمن البــاب

الفصــل األول: معنى اجلهاد وفضله ووجوبه

• املبحث األول: معنى اجلهاد يف اللغة وعند الفقهاء.	

* املسألة األوىل: معنى اجلهاد يف اللغة.
* املسألة الثانية: معنى اجلهاد عند فقهاء اإلمامية.

* املسألة الثالثة: معنى اجلهاد عند فقهاء املذاهب االخرى.

املبحث الثاين: فضل اجلهاد.	•

* املسـألة االوىل: فضل اجلهاد يف املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية: فضل اجلهاد يف املذاهب االخرى.

املبحث الثالث: وجوب اجلهاد.	•

* املسألة األوىًل: وجوب اجلهاد يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية: وجوب اجلهاد يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املسألة الرابعة: ما ورد يف احلديث من رشوح  هنج البالغة.

* املسألة اخلامسة: اختصاص فريضة اجلهاد ببعض القواعد الفقهية وفوائدها.

الفصـل الثــاين: يف حكم الفرار من العدو والغدر بالكفار وطلب املبارزة.

املبحث األول: عدم جواز الفرار إذا كان العدو عىل الضعف أو أقل.	•

جو * املسألة األوىل: أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية: أقوال فقهاء املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب  يف املسألة.
* املسألة الرابعة: ما ورد حول احلديث من رشوح هنج البالغة.



املبحث الثاين: عدم جواز الغدر بالكفار.	•

* املسألة األوىل: عدم جواز الغدر بالكفار يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية: يف حكم الغدر بالكفار يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املســألة الرابعــة: قاعــدة فقهيــة: ال ينبغــي للمســلمني أن يغــدروا وال يأمــروا بالغــدر وال يقاتلــوا مــع 

الذيــن غــدروا.
* املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة وعلامء االخالق.

* املسألة السادسة: الغدر والوفاء يف مضامني علامء االخالق.

املبحث الثالث: حكم طلب املبارزة يف اخلروج واالمتناع.	•

* املسألة األوىل: املبارزة لغة.
* املسألة الثانية: حكم طلب املبارزة يف املذهب اإلمامي.

* املسألة الثالثة: حكم طلب املبارزة يف املذاهب االخرى.
* املسألة الرابعة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

* املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصـل الثالث: يف قتال أهل البغي

املبحث األول: البغاة يف اللغة والرشع.	•
* املسألة األوىل: البغاة لغة.  

* املسألة الثانية: معنى البغاة يف الرشع.

املبحث الثاين: حكم قتال البغاة يف املذاهب السبعة.	•
* املسألة االوىل: املذهب اإلمامي.  

* املسألة الثانية: قتال البغاة يف املذاهب االخرى.
* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

* املسألة الرابعة: حقيقة الرفض والرافضة.
* املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة. 
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ــب  ــو خياط ــالم(، وه ــالة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــني اإلم ــر املؤمن ــال أم ق
أصحابــه يف ســاحة احلــرب: 

ــْن  ــاِء وَرَأى ِم َق ــَد اللِّ ــْأٍش ِعنْ ــَة َج ــه َرَباَط ــْن َنْفِس ــسَّ ِم ــْم َأَح ــِرٍئ ِمنُْك »وَأيُّ اْم
ــا َعَلْيــه  ــَل ِبَ َأَحــٍد ِمــْن إِْخَوانـِـه َفَشــًا - َفْلَيــُذبَّ َعــْن َأِخيــه بَِفْضــِل َنْجَدتـِـه  الَّتـِـي ُفضِّ
َعَلــه ِمْثَلــه، إِنَّ امْلَــْوَت َطالـِـٌب َحثِيــٌث اَل َيُفوُتــه  َكــَا َيــُذبُّ َعــْن َنْفِســه، َفَلــْو َشــاَء اهلل جَلَ
ــٍب  ــِن َأِب َطالِ ــُس اْب ــِذي َنْف ــُل، والَّ ــْوِت اْلَقْت ــَرَم امْلَ ــاِرُب إِنَّ َأْك ــُزه اْلَ ــُم واَل ُيْعِج امْلُِقي
ــِة  ــْرِ َطاَع ــَراِش يِف َغ ــىَل اْلِف ــٍة َع ــْن ِميَت ، ِم ــَيَّ ــَوُن َع ــْيِف َأْه ــٍة بِالسَّ َب ــُف َضْ ــِده، ألَْل بَِي
ــًا واَل َتْنَُعــوَن  ــاِب، اَل َتْأُخــُذوَن َحّق َب ــوَن َكِشــيَش الضِّ اهلل وَكَأينِّ َأْنُظــُر إَِلْيُكــْم، َتكِشُّ

ِم«)1(. ــوِّ َلَكــُة لِْلُمَتَل ــْم والطَِّريــَق، َفالنََّجــاُة لِْلُمْقَتِحــِم واْلَ يُت ــْد ُخلِّ ــًا، َق َضْي

وقال )عليه الصالة والسالم(:

ــوُدوا  ــاِدُكْم َفُج ــْن َأْجَس ــُذوا ِم ــْم، وُخ ــوا َأْمَواَلُك ــْم وَأْنِفُق ــَتْعِمُلوا َأْقَداَمُك »واْس
ــْبَحاَنه: ــاَل اهلل ُس ــْد َق ــا َفَق ــا َعنَْه ــوا ِبَ ــُكْم واَل َتْبَخُل ــىَل َأْنُفِس ــا َع ِبَ

  ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اهلل يَنْصُرُْكمْ ويَُثبِّتْ َأْقدامَُكمْ﴾«)2(.

ــا  ــرة يف الدني ــاره الكب ــاد وأث ــل اجله ــن فض ــفة ع ــة كاش ــوص الرشيف والنص
واألخــرة، وســنتناول مــا ورد يف اجلهــاد يف كتــب الفقهــاء بــام يتناســب مــع عناويــن 
ــي  ــة، وه ــج البالغ ــالم( يف هن ــالة والس ــه الص ــه )علي ــواردة يف كالم ــكام ال األح

كااليت: 

)1( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح، اخلطبة: 123؛ ص 180.

)2( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح، اخلطبة: 183، ص 267.
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املبحث األول

معنى اجلهاد يف اللغة وعند الفقهاء
املسألة األوىل: معنى اجلهاد يف اللغة.

 تنــاول علــامء اللغــة املفــردة وبينــوا معناهــا بأمريــن، ومهــا )املشــقة، والطاقــة(، 
فقالوا:

)اجلَْهــُد واجلُْهــُد: الطاقــة، تقــول: اْجَهــد َجْهــَدك؛ وقيــل: اجلَْهــد املشــقة 
الطاقــة. واجلُْهــد 

ــاة  ــد: )ش ــث ام معب ــى حدي ــان معن ــر يف بي ــن األث ــال اب ــى، وق ــذا املعن ــة هب لغ
ــم(. ــن الغن ــد ع ــا اجلَْه خلفه

إن لفــظ )اجلَْهــُد واجلُْهــُد( أي بالضــم والفتــح، وهــو بالضــم: الوســع والطاقة؛ 
وهــو بالفتــح: املشــقة، وقيــل املبالغــة والغاية.

وقيــل: مهــا لغتــان يف الوســع والطاقــة، أي حينــام يكــون بالضــم، فأمــا يف 
املشــقة والغايــة فالفتــح ال غــر()1(.

املسألة الثانية: معنى اجلهاد عند فقهاء اإلمامية.

ــى اجلهــاد رشعــًا:  ــاين )رمحــة اهلل( )ت 965هـــ( يف معن أوالـ قــال الشــهيد الث
ــني يف  ــني، أو الباغ ــة املرشك ــال يف حمارب ــن امل ــه م ــف علي ــا يتوق ــس وم ــذل النف )ب

)1( لسان العرب البن منظور، مادة: جهد، ج3 ص 133.
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ــوص()1(. ــه خمص ــى وج ــالم ع ــة اإلس ــالء كلم ــبيل اع س

ثانياـ قال الشيخ اجلواهري )رمحة اهلل( )ت1266هـ(:
ــة  ــال يف حمارب ــن امل ــه م ــف علي ــا يتوق ــس وم ــذل النف ــًا: )ب ــاد رشع ــى اجله معن
املرشكــني أو الباغــني عــى وجــه خمصــوص، أو بــذل النفــس واملــال والوســع يف إعالء 
كلمــة اإلســالم وإقامــة شــعائر اإليــامن، وهــو وإن كان شــاماًل للكافريــن والباغــني 
لكــن فيــه أنــه غــر مانــع، ألن إعــزاز الديــن أعــم مــن كونــه باجلهــاد املخصــوص()2(.

املسألة الثالثة: معنى اجلهاد عند فقهاء املذاهب االخرى.

1ـ قال ابن عرفة يف معنى اجلهاد يف الرشع:

)قتــال مســلم كافــرا، غــر ذي عهــد إلعــالء كلمــة اهلل أو حضــوره لــه أو 
دخــول أرضــه؛ فيخــرج قتــال الذمــي املحــارب عــى املشــهور أنــه غــر نقــض()3(.

2ـ قال ابن هارون:
ــا  ــن ومه ــس باألخري ــر منعك ــالم غ ــة اإلس ــالء كلم ــدو إلع ــال الع ــو قت )ه

ــًا()4(. ــاد اتفاق جه

3ـ قال ابن عبد السالم:
)هــو إتعــاب النفــس يف مقاتلــة العــدو كذلــك وغــر مطــرد بقتالــه ال إلعــالء 

كلمــة اهلل()5(.

)1( الروضة البهية للشهيد الثاين: ج2 ص 379.
)2( جواهر الكالم، كتاب اجلهاد، ج21 ص 3.

)3( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536.

)4( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536.
)5( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536
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املبحث الثاني

فضل اجلهاد

قال أمر املؤمنني اإلمام عي )عليه الصالة والسالم( يف فضل اجلهاد:

ــه  ــِة َأْولَِيائِ اصَّ ــه اهلل خِلَ ــِة، َفَتَح نَّ ــَواِب اجْلَ ــْن َأْب ــاٌب ِم ــاَد َب َه ــإِنَّ اجْلِ ــُد: َف ــا َبْع »َأمَّ
ــه  ــًة َعنْ ــه َرْغَب ــْن َتَرَك ــُة،  َفَم ــه اْلَوثِيَق ــُة وُجنَُّت ِصينَ ــَوى، وِدْرُع اهلل اْلَ ــاُس التَّْق ــَو لَِب وُه
َب َعــىَل َقْلبـِـه  َغــاِر واْلَقــَاَءِة وُضِ ــَث بِالصَّ لِّ وَشــِمَله اْلَبــَاُء، وُديِّ َأْلَبَســه اهلل َثــْوَب الــذُّ
ْســَف وُمنـِـَع النََّصــف«)1(. َهــاِد وِســيَم اخْلَ ــه بَِتْضيِيــِع اجْلِ ــقُّ ِمنْ بِاإِلْســَهاِب وُأِديــَل اْلَ

تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســالمية فضــل اجلهــاد يف مصنفاهتــم الفقهيــة الســيام 
املوســوعية، منهــا مــا خــال املذهــب اإلبــايض فقــد اســتعاضوا عنــه بمفــردة الدفــاع، 

كــام ســر بيانــه يف املبحــث القــادم، أي: يف وجــوب اجلهــاد.

أما ما خيص فضل احلج فقد كانت أقوال فقهاء املذاهب كااليت:

املسألة األوىل: فضل اجلهاد يف املذهب اإلمامي. 

قال الشيخ اجلواهري )عليه الرمحة والرضوان( يف فضل اجلهاد:
)ذروة ســنام اإلســالم،)2( ورابــع أركان االيــامن،)3( وبــاب مــن أبــواب اجلنة،)4( 

)1( هنج البالغة بتحقيق صحبي الصالح، اخلطبة: 27.
)2( الوسائل - الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات احلديث 3.

)3( الوسائل - الباب - 4 من أبواب جهاد النفس احلديث 11.
)4( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 13 - 9 - 22.
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وأفضــل األشــياء بعــد الفرائــض،)1( وســياحة أمــة حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(،)2( 
ــر  ــر، ب ــوق كل ب ــا،)3( وف ــز رماحه ــا ومراك ــنابك خيله ــا بس ــل اهلل عزه ــي جع الت
ــل  ــت ظ ــيف وحت ــه يف الس ــر كل ــر،)4( واخل ــه ب ــس فوق ــبيل اهلل فلي ــل يف س ــإذا قت ف
الســيف، وال يقيــم النــاس إال الســيف، والســيوف مقاليــد اجلنــة والنــار،)5( وللجنــة 
بــاب يقــال لــه بــاب املجاهديــن يمضــون إليــه، فــإذا هــو مفتــوح وهــم متقلــدون 
ســيوفهم،)6( ومــن غــزا غــزوة يف ســبيل اهلل فــام أصابــه قطــرة مــن الســامء أو صــداع 
ــد بســيفه يف  ــوم القيامــة،)7( وإن املالئكــة تصــي عــى املتقل ــه شــهادة ي ــت ل إال كان
ســبيل اهلل حتــى يضعــه،)8( ومــن صــدع رأســه يف ســبيل اهلل غفــر اهلل لــه مــا كان قبــل 

ذلــك مــن ذنــب،)9( إىل غــر ذلــك ممــا ورد فيــه، مضافــا إىل قولــه تعــاىل: 
رَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ َأنُْفسَــهُمْ -إىل قوله تعاىل- َفاسَْتبْشِــرُوا بِبَيْعُِكمُ  ﴿إِنَّ اهلَل اشْــتَ
ــدُونَ﴾)11( إىل  ــَتِوي الَْقاعِ ــاىل: ﴿َل يَسْ ــه تع ــره، وقول ــهِ﴾)10( إىل آخ ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ الَّ

آخــره، وغــر ذلــك()12(.

)1( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 13 - 9 - 22.

)2( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 13 - 9 - 22.
)3( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
)4( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
)5( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
)6( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
)7( الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.

)8( كنز العامل ج2 ص 265 الرقم 5651 و 5653.
)9( كنز العامل ج2 ص 252 الرقم 5359.

)10(  التوبة،  111.
)11(  النساء،  97.

)12( جواهر الكالم: ج21، ص 3، 4.
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املسألة الثانية: فضل اجلهاد يف املذاهب االخرى.

أوال: املذهب الزيدي:

ذكــر إمــام الزيديــة أمحــد املرتــى )ت 840هـــ( فضل اجلهــاد خمتــرًا يف كتاب 
الوصيــة يف ذكــر مــا تصــح بــه الوصيــة، ومل يــورده يف  كتــاب اجلهــاد، فقــال: 

)وإذا أوىص بــيء مــن مالــه يــرف يف أفضــل أنــواع الــر، وجــب أن يــرف 
يف اجلهــاد ألنــه أفضلهــا بدليــل قوله:

ــَل اهلُل الْمُجَاهِدِيــنَ عََلــى الَْقاعِدِيــنَ َأجْــرًا عَظِيمًــا﴾ وقولــه )صــى اهلل عليــه  ﴿وََفضَّ
وآله(:

 »اجلهاد سنام الدين«)1(.

ثانيا: املذهب الشافعي. 

ــان فضــل اجلهــاد يف املذهــب الشــافعي مــن خــالل مــا أورده احلافــظ  جــاء بي
النــووي )ت 676هـــ(، فقــال:

)ويســتحب اإلكثــار منــه ملــا روى أبــو هريــرة، قــال: ســئل رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه(: أي االعــامل أفضــل؟

قال:

»اإليان ورسوله، وجهاد يف سبيل اهلل«.

وروى أبو سعيد اخلدري، أن رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( قال:

)1( رشح االزهار ـ لإلمام أمحد املرتى: ج4 ص 486.
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»يــا أبــا ســعيد مــن رىض بــاهلل ربــا وباإلســام دينــا وبمحمــد )صــىل اهلل عليــه 
وآلــه( نبيــا وجبــت لــه اجلنــة« فقــا أعدهــا يــا رســول اهلل؟ ففعــل، ثــم قــال: 

»واخــرى يرفــع اهلل بــا للعبــد مائــة درجــة يف اجلنــة مــا بــن كل درجتنــي كــا يف 
الســاء واالرض«؛ قلــت: ومــا هــي يــا رســول اهلل؟

قال: »اجلهاد يف سبيل اهلل، اجلهاد يف سبيل اهلل«)1(. 

ثالثًا: املذهب املالكي.

تناول احلطاب الرعيني )ت 954هـ( فضل اجلهاد، فقال:

)قــال القرطبــي:  قــد حــض الــرشع عــى متنــي الشــهادة ورغــب فيــه، فقــال: 
مــن ســأل اهلل الشــهادة صادقــا مــن قلبــه بلغــه اهلل منــازل الشــهداء وإن مــات عــى 
ــر  ــع األم ــل م ــه ال يقات ــامء أن ــر العل ــال أكث ــد م ــر، وق ــع وال جائ ــو م ــه؛ ول فراش

ــق()2(. ــر والفاس ــالف اجلائ ــادر بخ الغ

رابعًا: املذهب احلنفي.

تناول الرسخيس )ت: 483هـ( بيان فضل اجلهاد، فقال: 

)كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( تــارة خيــرج وتــارة يبعــث غــره حتــى 
قــال:

»وددت أن ال ختــرج رسيــة أو جيــش اال وأنــا معهــم ولكــن ال أجــد مــا أمحلهــم 
وال تطيــب أنفســهم بالتخلــف عنــى ولــوددت أن أقاتــل يف ســبيل اهلل تعــاىل حتــى 

)1( املجموع للنووي: ج19 ص 266.
)2( مواهب اجلليل: ج4 ص 539/ 540.
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أقتــل ثــم أحيــى ثــم اقتــل«.

ــة  ــة بأعــى النهاي  ففــي هــذا دليــل عــى أن اجلهــاد وصفــة الشــهادة يف الفضيل
حتــى متنــى ذلــك رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــع درجــة الرســالة ويف حديث 

أيب هريــرة أن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال:

 »املجاهد يف سبيل اهلل كالصائم القائم الراكع الساجد الشاهد«.

 ويف حديث احلسن )عليه السالم( أن النبي )صى اهلل عليه وآله(، قال:

»غدوة أو روحة يف سبيل اهلل تعاىل خر من الدنيا وما فيها«.

 واآلثــار يف فضيلــة اجلهــاد كثــرة وقــد ســامه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ســنام الديــن()1(.

خامسًا: املذهب احلنبلي.

ــراده  ــة املقــديس )ت620هـــ( فضــل اجلهــاد، مــن خــالل اي ــن قدام ــاول اب تن
لبعــض االحاديــث النبويــة، مبتــدًء ذلــك بحديــث اليب هريــرة، قــال: قــال رســول 

ــه(: ــه وآل ــى اهلل علي اهلل )ص

»أنتــدب اهلل ملــن خــرج يف ســبيله ال خيرجــه إال جهــاد يف ســبيي وايــان ب 
وتصديــق برســويل فهــو عــي ضامــن أن أدخلــه اجلنــة أو ارجعــه إىل مســكنه الــذي 

ــال مــن أجــر أو غنيمــة«. ــا ن ــا م ــه نائ خــرج من

وقال )صى اهلل عليه وآله(:

»مثل املجاهد يف سبيل اهلل كمثل الصائم القائم«.

)1( املبسوط للرسخيس: ج10 ص3.
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وعن أنس، قال: قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(:

»لغدوة يف سبيل اهلل، أو روحة خر من الدنيا وما فيها«)1(.

سادسا: خالصة القول فيما اورده فقهاء املذاهب اإلسالمية يف املسألة.

ــة  ــد اســتدلوا  بجمل امجــع فقهــاء املذاهــب اإلســالمية عــى فضــل اجلهــاد وق
ــره يف اإلســالم. ــه واث ــة عــى فضيلت مــن النصــوص الرشيف

)1( املغني البن قادمة: ج10 ص 364.
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وجوب اجلهاد
ــى  ــرض ع ــو ف ــاد، وه ــوب اجله ــى وج ــالمية ع ــب اإلس ــاء املذاه ــع فقه أمج
ــرم،  ــيخ اهل ــرأة، والش ــل، وامل ــن الطف ــه، كاًل م ــق وجوب ــن تعل ــرج م ــة، وخ الكفاي

ــي:  ــام ي ــم في ــت أقواهل ــون، وكان ــوك، واملجن واململ

املسألة األوىًل: وجوب اجلهاد يف املذهب اإلمامي.

ــى  ــم ع ــالف بينه ــال خ ــوا ب ــد أمجع ــأهنم( ق ــى اهلل ش ــة )أع ــاء اإلمامي إن فقه
وجــوب فريضــة اجلهــاد عــى كل مكلــف، حــر، ذكــر، وعــدم وجوبــه عــى الصبــي، 

واملجنــون، واملــرأة، واململــوك، والشــيخ اهلــرم.

وامجــع اإلماميــة ايضــًا عــى كــون اجلهــاد فــرض عــى الكفايــة، وهــو واجــب 
عــى اجلميــع، وأن كان يســقط بفعــل مــن يقــوم بــه منهــم.

ــور  بــرشط  ــد الوجــوب عــى الوجــه املزب ــع برتكــه، وقي ــذا: يعاقــب اجلمي  ول
وجــود اإلمــام )عليــه الســالم(، وبســط يــده، أو مــن نصبــه اإلمــام للجهــاد، ولــو 

بتعميــم واليتــه لــه، ولغــره يف قطــر مــن اإلقطــار.

 بل: أصل مرشوعيته مرشوط بذلك، فضاًل عن وجوبه.

الشــيخ حممــد حســن  تناوهلــا  التــي  وقــد جــاء ذلــك يف مباحــث اجلهــاد 
اجلواهــري النجفــي )عليــه الرمحــة والرضــوان(، )ت1266هـــ (، وهــي كــام يــي:

قــال )رمحــة اهلل(: )وهــو فــرض عــىل كل مكلــف حــر ذكــر غرهــم(: وال 
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معــذور )فــا جيــب عــىل الصبــي وال عــىل املجنــون(: ونحومهــا ممــن هــو غــر 
ــه. ــه في ــرتاف ب ــة االع ــن الغني ــام ع ــه، ك ــده في ــالف أج ــال خ ــف ب مكل

ــع  ــر رف ــا إىل خ ــه، مضاف ــميه علي ــاع بقس ــل: االمج ــط، ب ــي الرشائ ــل: وباق  ب
ــف. ــل يف التكلي ــوغ والعق ــار البل ــى اعتب ــا دل ع ــره مم ــم وغ القل

ــة رشط  ــى احلري ــل: يف املنته ــه، ب ــده في ــالف أج ــال خ ــوك(: ب ــىل اململ  )وال ع
فــال جيــب عــى العبــد إمجاعــا، ألن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه كان يبايــع احلــر عــى 
ــق هبــا  ــادة يتعل ــه عب ــد عــى اإلســالم دون اجلهــاد، وألن اإلســالم واجلهــاد، والعب

قطــع مســافة، فــال جتــب عــى العبــد، وزاد يف حمكــي املختلــف قولــه تعــاىل)1(:  

عََفــاءِ وََل عََلــى الْمَرَْضــى وََل عََلــى الَّذِيــنَ َل يَِجــدُونَ مَــا يُنْفُِقــونَ  َليْــسَ عََلــى الضُّ
. حَــرَجٌ

  ألن العبــد ال يملــك، وإن نوقــش بــأن عــدم امللكية ال يســتلزم عــدم الوجدان، 
ــى  ــى ع ــل: يبق ــة، ب ــل يف اآلي ــال يدخ ــكا، ف ــن مال ــه وإن مل يك ــذل ل ــد بالب ــد جي فق
عمــوم األدلــة، ولــذا جعــل األصحــاب احلريــة رشطــا غــر اشــرتاط الســالمة مــن 
الفقــر، ولــو صــح مــا ذكــره مــن التــالزم ال غنــى اشــرتاط الســالمة مــن الفقــر عــن 
اشــرتاط احلريــة، مــع أنــه مبنــي عــى عــدم ملكيــة العبــد، وأمــا عــى القــول هبــا كــام 
هــو رأي مجاعــة يف اجلملــة أو مطلقــا فــال تــالزم، مــع أهنــم اشــرتطوا احلريــة أيضــا، 
وإن كان قــد جيــاب بــأن اتفــاق حصــول البــذل ال ينــايف اشــرتاط الوجــوب املطلــق 
ــكان  ــع إم ــر م ــن الفق ــالمة م ــرتاط الس ــبة إىل اش ــه بالنس ــام ال ينافي ــدان، ك بالوج
اتفــاق البــذل، والقــول بامللكيــة مــع االتفــاق عــى حجــر التــرف عليــه غــر جمــد، 

)1(  التوبة -  92.
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واحتــامل اإلذن مــن املــوىل كاحتــامل البــذل ال حيقــق الوجــوب املطلــق.

 ومــن ذلــك ينقــدح إمــكان االســتدالل باآليــة بوجه آخــر عليه وعــى نحوه من 
فاقــدي الرشائــط لصــدق الضعــف ولــو بســبب عــدم القــدرة عــى شــئ وإن أمكــن 
ــوم  ــص العم ــاع خي ــن االمج ــمعته م ــا س ــك وم ــوىل، وبذل ــن امل ــدار م ــول األق حص
ــة  ــرتاط احلري ــدم اش ــكايف ع ــن اإلس ــي ع ــه، وإن حك ــد في ــدراج العب ــي الن املقت
ــارض  ــه مع ــع أن ــه م ــت حال ــد عرف ــذي ق ــوم ال ــد للعم ــى العب ــه ع ــعرا بوجوب مش
بــام دل عــى عــدم قدرتــه ووجــوب الطاعــة وعــدم إمــكان التــرف منــه بنفســه، 
ــا  ــه الســالم( ليبايعــه فقــال: ي وللمرســل)1( إن رجــال جــاء إىل أمــر املؤمنــني )علي
أمــر املؤمنــني أبســط يــدك أبايعــك عــى أن ادعــوا لــك بلســاين، وأنصحــك بقلبــي، 

وأجاهــد معــك بيــدي، فقــال )عليــه الســالم(:

 »أحر أنت أم عبد«؟ 

ــذي هــو غــر حجــة يف نفســه، وحمتمــل  ــده فبايعــه، ال ــد، فصفــق ي فقــال: عب
ــك.  ــر ذل ــة وغ ــوم احلاج ــوىل، أو عم ــة أو إذن امل ــر احلري ــى تقدي ــه ع ــاد مع للجه

فالتحقيــق حينئــذ عــدم وجوبــه عــى العبــد بجميــع أقســامه إال املبعــض منــه إذا 
كان قــد هتايــا مــع مــواله، فــإن العمومــات حينئــذ شــاملة لــه يف نوبتــه، واالمجــاع 
املحكــي إنــام هــو عــى عــدم وجوبــه عــى العبــد، ال عــى أن احلريــة رشط وإن توهــم 
ــرق واضــح بينهــام، رضورة اقتضــاء اشــرتاطها  ــا تســمعه يف الذكــورة، وف نحــو م
عــدم وجوبــه عــى فاقدهــا ولــو جــزءا يســرا، بــل وإن ارتفــع عنــه ســائر املوانــع مــن 
حيــث الرقيــة بــأن كان مأذونــا مــن املــوىل يف اجلهــاد ويف بــذل املــال، إذ ليــس الزم 

)1( الوسائل - الباب 4 من أبواب العدو احلديث 3.
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الرقيــة مانعــا عــن الوجــوب كــي يتجــه الوجــوب مــع ارتفاعــه.

 بــل: ألن احلريــة مــن حيــث هــي كذلــك رشط، والفــرض عدمهــا، إال أنــك 
قــد عرفــت عــدم دليــل عليهــا ال مــن اآليــة وال مــن االمجــاع وال مــن غــر ذلــك، 
فيبقــى العمــوم حينئــذ ســاملا، اللهــم إال أن يمنــع مــن حيــث التغريــر بجــزء الــرق 
مؤيــدا ذلــك بظاهــر اشــرتاط األصحــاب احلريــة، وإن فرعــوا عليــه عــدم الوجــوب 
ــل  ــا، فتأم ــه منه ــوك بتامم ــوص اململ ــي إرادة خص ــك ال يقت ــإن ذل ــد، ف ــى العب ع

جيــدا.

 )وال عــىل املــرأة(: بــال خــالف أيضــا، بــل االمجــاع بقســميه عليــه مضافــا إىل 
ضعفهــا عــن ذلــك، وقــول أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف خــر األصبــغ)1(:

»كتــب اهلل اجلهــاد عــىل الرجــال والنســاء، فجهــاد الرجــل أن يبــذل مــا لــه 
ــى يقتــل يف ســبيل اهلل، وجهــاد املــرأة أن تصــر عــىل مــا تــرى مــن أذى  ونفســه حت

زوجهــا«.

 ولــو باعتبــار أن التفصيــل يف معنــى اجلهــاد بينهــام قاطــع للرشكــة، بــل يف 
املنتهــى اخلنثــى املشــكل ال جيــب عليهــا اجلهــاد وهــو كذلــك إن تــم االمجــاع عــى 
اشــرتاط الذكــورة، أو غــره مــن األدلــة ولــو اخلــر املزبــور، رضورة اقتضــاء الشــك 
يف الــرشط الشــك يف املــرشوط وإال كان حمــال للنظــر، ألن االمجــاع عــى عــدم 
وجوبــه عــى املــرأة ال يقتــي نفيــه عنهــا بعــد فــرض عــدم العلــم بكوهنــا امــرأة، 

مــع عمــوم قولــه تعــاىل:

  ُكتِبَ عََليُْكمُ الْقَِتاُل 

)1( الوسائل - الباب 4 من أبواب جهاد العدو احلديث 1.
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اللهــم إال أن يقــال بعــدم اندراجهــا يف ضمــر خطــاب املذكريــن، فتبقــى حينئذ 
عــى أصالــة عــدم الوجــوب كــام هــو الظاهــر لعــدم عمــوم يشــملها، ولعــل ذلــك 
هــو العمــدة، وإال فــال إمجــاع رصيــح يف املنتهــى عــى اعتبــار الذكــورة، وإن حكــي.

ــرأة امجاعــا ومــن  ــال: الذكــورة رشط يف وجــوب اجلهــاد فــال جيــب عــى امل ق
ــى  ــال: اخلنث ــم ق ــرأة، ث ــى امل ــه ع ــدم وجوب ــى ع ــه ع ــر إرادت ــل: الظاه ــل ب املحتم
ــك يف  ــع الش ــوب، وم ــورة رشط الوج ــاد، ألن الذك ــه اجله ــب علي ــكل ال جي املش

ــدم. ــل الع ــع أن األص ــرشوط، م ــك يف امل ــل الش ــرشط حيص ال

ــدا بظاهــر  ــه ويف غــره مــن الرشائــط مؤي ــة نفــي اخلــالف في   نعــم، عــن الغني
االشــرتاط يف عبــارات األصحــاب عــى وجــه ال يقــدح فيــه تفريــع اخلــاص الــذي 

هــو غــر مقتــض إلرادة خصــوص اخلــاص منــه.

 )وال عــىل الشــيخ الــرم(: العاجــز عنــه لألصــل وظاهــر اآليــة املعتضــد بعــدم 
اخلــالف املحكــي واملحصــل، مضافــا إىل قاعــدة نفــي احلــرج املقتضيــة كاآليــة 
للحــوق املريــض ونحــوه بــه، كــام رصح بــه غــر واحــد إال أن يكــون مريضــا مرضــا 
ال يمنعــه منــه، نعــم لــو فــرض قــوة اهلــم عليــه وجــب عليــه وإن كــر ســنه كــام وقــع 
مــن عــامر بــن يــارس يف صفــني ومســلم بــن عوســجة يف كربــالء )و( كيــف كان فــال 

خــالف بــني املســلمني يف وجوبــه يف اجلملــة.

 بــل: هــو كالــروري، خصوصــا بعــد األمــر بــه يف الكتــاب العزيــز يف آيــات 
كثــرة، كقولــه تعــاىل)1(: 

.َارَ وَالْمُنَافِقِني يَا َأيُّهَا النَِّبيُّ جَاهِدِ الُْكفَّ

)1(  التوبة -  74 - 29.
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.ِه وقوله تعاىل:) )1َقاتُِلوا الَّذِينَ َل يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

  .َفِإذا َلقِيُتمُ الَّذِينَ َكَفرُوا َفَضرْبَ الرَِّقاِب )2(:وقوله تعاىل 

.ٍيَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا خُُذوا حِْذرَُكمْ َفانْفِرُوا ُثبَات )3(:وقوله تعاىل

.ِه  وقوله تعاىل ) )4َفْليَُقاتِْل فِي سَِبيِل اللَّ

.َفِإَذا انْسََلخَ اْلَشْهُرُ الْحُرُمُ َفاْقُتُلوا )5(:وقوله تعاىل  

 وقوله تعاىل:) )6حَرِِّض الْمُؤْمِنِنيَ عََلى الْقَِتاِل.إىل غر ذلك. 

نعــم: )فرضــه عــىل الكفايــة( بــال خــالف أجــده فيــه بيننــا، بــل: وال بــني غرنــا، 
بــل: كاد يكــون مــن الــروري فضــال عــن كونــه جممعــا عليــه، مضافــا إىل املعلــوم 

مــن ســرة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وأصحابــه، وقولــه تعــاىل:)7( 

وَالْمُجَاهِــدُونَ  ــرَِر  الضَّ ُأولِــي  َغيْــرُ  الْمُؤْمِنِــنيَ  مِــنَ  الَْقاعِــدُونَ  يَسْــَتِوي  َل 
بَِأمْوَالِِهــمْ وََأنُْفسِــِهمْ عََلــى  ــهُ الْمُجَاهِدِيــنَ  ــَل اللَّ بَِأمْوَالِِهــمْ وََأنُْفسِــِهمْ َفضَّ ــهِ  فِــي سَــِبيِل اللَّ

.الْحُسْــنَى ــهُ  اللَّ وَعَــدَ  وَُكلًّ  دَرَجَــًة  الَْقاعِدِيــنَ 

وقاعــدة احلــرج، إال مــا حيكــى عــن ســعيد بــن املســيب فأوجبــه عــى األعيــان 

)1(  التوبة -  74 - 29.
)2(  حممد: 4.

)3(  النساء -  71.
)4(  النساء - 74.

)5(  التوبة -  5 - 41 - 39.
)6(  األنفال -  66.

)7(  النساء  96.
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لظاهــر قولــه تعــاىل:) )1انْفِــرُوا خَِفاًفــا وَثَِقــاًل وَجَاهِــدُوا بَِأمْوَالُِكــمْ وََأنُْفسِــُكمْ فِــي 
.بُْكــمْ عََذابًــا َألِيمًــا ــهِ  ثــم قــال) :)2إِلَّ تَنْفِــرُوا يُعَذِّ سَــبِيلِ اللَّ

والنبــوي:)3( »مــن مــات ومل يغــز ومل حيــدث نفســه بالغــزو مــات عــىل شــعبة مــن 
النفاق«.

ــا َكانَ  ــه تعــاىل:) )4وَمَ ــة منســوخة بظاهــر قول ــل مــن أن اآلي ــه مــا قي  وفي
أو أهنــا يف  فِرَْقــةٍ. إىل آخــره،  مِــنْ ُكلِّ  نََفــرَ  َفَلــوَْل  ــًة  لِيَنْفِــرُوا َكافَّ الْمُؤْمِنُــونَ 
خصــوص غــزاة تبــوك التــي اســتنفرهم النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فيهــا، 
ــه وآلــه  ــه فهجرهــم النبــي صــى اهلل علي فتخلــف فيهــا كعــب بــن مالــك وأصحاب
ــب  ــإن الواج ــداء، ف ــوب ابت ــة الوج ــن اآلي ــراد م ــم، أو أن امل ــاب اهلل عليه ــى ت حت
الكفائــي عندنــا واجــب عــى اجلميــع وإن كان يســقط بفعــل مــن يقــوم بــه منهــم، 
ولــذا يعاقــب اجلميــع برتكــه، قــال أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف املــروي)5( عنــه 

ــالم:  ــم اإلس يف دعائ

»واجلهــاد فــرض عــىل مجيع املســلمن لقــول اهلل عــز وجــل: ُكتِــبَ عََليُْكمُ 
الْقَِتــاُل«، فــإن قامــت باجلهــاد طائفــة مــن املســلمني وســع ســائرهم التخلــف عنــه 
مــا مل حيتــج الذيــن يلــون اجلهــاد إىل املــدد، فــإن احتاجــوا لــزم اجلميــع أن يمدوهــم 

.ــًة حتــى يكتفــوا، قــال اهلل عــز وجــل: وَمَــا َكانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا َكافَّ

)1(  التوبة -  5 - 41 - 39.

)2(  التوبة -  5 - 41 - 39.
)3( سنن البيهقي - ج9 ص 48 وكنز العامل - ج2 ص 255 الرقم 5423.

)4(  التوبة  123.
)5( املستدرك - الباب 1 من أبواب جهاد العدو احلديث 23.
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 وإن دهم أمر حيتاج فيه إىل مجاعتهم نفروا كلهم، قال اهلل عز وجل: 

ــهِ .  وأمــا  انْفِــرُوا خَِفاًفــا وَثَِقــاًل وَجَاهِــدُوا بَِأمْوَالُِكــمْ وََأنُْفسِــُكمْ فِــي سَــِبيِل اللَّ
النبــوي)1( فهــو مــع أن روايــة )أبــو هريــرة( املعلــوم كذبــه حمتمــل رضبــا مــن النــدب 
أو وجــوب العــزم الــذي هــو مــن أحــكام االيــامن أو غــر ذلــك، ومــا حيكــى عــن 
بعــض العامــة مــن أنــه كان واجبــا عــى الصحابــة ثم نســخ ممــا هــو معلــوم البطالن، 

بــل يمكــن دعــوى الــرورة عــى خالفــه. 

ثــم إن الكفايــة بحســب احلاجــة بكثــرة املرشكــني وقلتهــم وضعفهــم وقوهتــم، 
ــا يفعــل اجلهــاد يف  وعــن الشــيخ، والفاضــل، والشــهيدين، والكركــي، أن أقــل م
ــا  ــم، ال م ــه، وهــو احلجــة إن ت ــل عــن األخــر دعــوى االمجــاع علي الســنة مــرة، ب

قيــل مــن قولــه تعــاىل)2(: 

َفــِإَذا انْسَــَلخَ اْلَشْــهُرُ الْحُــرُمُ.  اآليــة، باعتبــار تعليــق وجوبــه عــى االنســالخ، 
فيجــب كلــام وجــد الــرشط، وال يتكــرر بعــد ذلــك بقيــة العــام، لعــدم إفــادة األمــر 

املطلــق التكــرار، إذ هــو كــام تــرى فيــه نظــر مــن وجــوه.

ــام  ــه إن ــه، يف أن ــا. بــل: االمجــاع بقســميه علي  وعــى كل حــال فــال خــالف بينن
ــه الســام( وبســط يــده )أو  جيــب عــى الوجــه املزبــور )بــرشط وجــود اإلمــام علي

ــه ولغــره يف قطــر مــن األقطــار. ــه ل ــه للجهــاد( ولــو بتعميــم واليت مــن نصب

 بــل: أصــل مرشوعيتــه مــرشوط بذلــك فضــال عــن وجوبــه، ففــي خــر بشــر 

)1( سنن البيهقي ج9 ص 48 وكنز العامل - ج2 ص 255. الرقم 5423.
)2(  التوبة -  5.
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الدهــان)1( عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم(: قــال: قلــت لــه إين رأيــت يف املنــام إين 
قلــت لــك أن القتــال مــع غــر اإلمــام املفــروض طاعتــه حــرام مثــل امليتــة والــدم 

وحلــم اخلنزيــر، فقلــت يل: هــو كذلــك؟

 فقال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: »هو كذلك، هو كذلك«.

 ويف خــر عبــد اهلل ابــن املغــرة)2( قــال حممــد بــن عبــد اهلل، للرضــا )عليــه 
الســالم(، وأنــا أســمع: حدثنــي أيب،عــن أهــل بيتــه، عــن آبائــه )عليهــم الســالم(، 
أنــه قــال لــه بعضهــم: إن يف بالدنــا موضــع ربــاط يقــال لــه: قزويــن، وعــدوا يقــال 

لــه: الديلــم، فهــل مــن جهــاد، أو هــل مــن ربــاط؟

 فقال: »عليكم بذا البيت فحجوه«.

 فأعاد عليه احلديث؟ فقال:

ــه ينفــق  ــرىض أحدكــم أن يكــون يف بيت ــا ي ــت فحجــوه، أم  »عليكــم بــذا البي
عــىل عيالــه مــن طولــن ينتظــر أمرنــا، فــإن أدركــه كان كمــن شــهد مــع رســول اهلل 
)صــىل اهلل عليــه وآلــه( بــدرا، وإن مــات منتظــرا ألمرنــا، كان كمــن كان مــع قائمنــا 
)صلــوات اهلل عليــه( هكــذا يف فســطاطه، ومجــع بــن الســبابتن، وال أقــول هكــذا، 

ومجــع بــن الســبابة والوســطى، فــإن هــذه أطــول مــن هــذه«.

 فقال أبو احلسن عليه السالم: »صدق(.

  ويف موثــق ســامعة)3( عنــه )عليــه الســالم( أيضــا، قــال: لقــي عبــاد البــري، 

)1( الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 1 - 5.

)2( الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 1 - 5.
)3( الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 3.
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عــي بــن احلســني )عليــه الســالم( يف طريــق مكــة، فقــال لــه:

يــا عــي بــن احلســني )عليــه الســالم( تركــت اجلهــاد وصعوبتــه، وأقبلــت عــى 
ــَترَى مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ َأنُْفسَــهُمْ  احلــج ولينتــه، إن اهلل عــز وجــل يقــول)1( ﴿إِنَّ اهلل اشْ
ــا  ــِبيِل اهلل َفيَْقُتُلــونَ وَيُْقَتُلــونَ وَعْــدًا عََليْــهِ حَقًّ ــَة يَُقاتُِلــونَ فِــي سَ ــمْ بِــَأنَّ َلهُــمُ الْجَنَّ وََأمْوَاَلهُ
بِبَيْعُِكــمُ  بِعَهْــدِهِ مِــنَ اهلل َفاسَْتبْشِــرُوا  َأوَْفــى  ــوْرَاةِ وَاْلِنِْجيــِل وَالُْقــرَْآِن وَمَــنْ  التَّ فِــي 

ــوُْز الْعَظِيــمُ﴾؟  ــوَ الَْف ــهِ وََذلِــكَ هُ ــمْ بِ ــذِي بَايَعُْت الَّ

فقال له عي بن احلسني )صلوات اهلل عليهام(: »أتم اآلية«؟

الرَّاكِعُــونَ  السَّــائِحُونَ  الْحَامِــدُونَ  الْعَابِــدُونَ  ائِبُــونَ  التَّ فقــال: 
ــدُودِ  ــِن الْمُنَْكــِر وَالْحَافُِظــونَ لِحُ ــونَ عَ ــرُوفِ وَالنَّاهُ ــرُونَ بِالْمَعْ مِ ــاِجدُونَ اْلَ السَّ

.َالْمُؤْمِنِــني وَبَشِّــِر  ــهِ  اللَّ

فقال له عي بن احلسني )صلوات اهلل عليهام(: 

»إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من الج«.

ــروي  ــالم( امل ــم الس ــه )عليه ــن آبائ ــد اهلل ع ــن أيب عب ــر)2( ع ــر أيب بص ويف خ
عــن العلــل واخلصــال قــال: 

ــه الســام(: »ال خيــرج املســلم يف اجلهــاد مــع مــن ال  )قــال أمــر املؤمنــن )علي
يؤمــن يف الكــم وال ينفــذ يف الفــئ أمــر اهلل عــز وجــل، فإنــه إن مــات يف ذلــك املــكان 

كان معينــا لعدونــا يف حبــس حقنــا، واالشــاطة بدمائنــا وميتتــه ميتــة جاهليــة«.

)1(  التوبة -  112.
)2(  الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 8 - 10.
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وخــر احلســن بــن عــي بــن شــعبة املــروي)1( عــن حتــف العقــول عــن الرضــا 
ــن  ــادل، وم ــام ع ــع إم ــب م ــاد واج ــون:  »واجله ــه إىل املأم ــالم( يف كتاب ــه الس )علي
قاتــل فقتــل دون مالــه ورحلــه ونفســه فهــو شــهيد، وال حيــل قتــل أحــد مــن الكفــار 
ــوال  ــك، وال أكل أم ــىل نفس ــذر ع ــك إذا مل حت ــاغ، وذل ــل أو ب ــة إال قات يف دار التقي
النــاس مــن املخالفــن وغرهــم والتقيــة يف دار التقيــة واجبــة، وال حنــث عــىل مــن 

حلــف تقيــة يدفــع بــا ظلــا عــن نفســه«.

وخــر حممــد بــن عبــد اهلل الســمندري)2(  قلــت أليب عبــد اهلل )عليــه الســالم(: 
ــم،  ــرج معه ــالح فأخ ــادون الس ــواب فين ــن األب ــاب م ــي ب ــاب، يعن ــون بالب إين أك

فقــال:

»أرأيتــك إن خرجــت فــأرست رجــا فأعطيتــه األمــان وجعلــت لــه مــن العهــد 
مــا جعلــه رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( للمرشكــن أكان يفــون لــك بــه«؟ قــال: 

ال واهلل جعلــت فــداك، مــا كان يفــون يل.

قال: »فا خترج«.

ثم قال يل:

»أما أن هناك السيف«.

وخــر احلســن بــن العبــاس ابــن اجلــويش)3( عــن أيب جعفــر الثــاين )عليــه 
الســالم( يف حديــث طويــل يف بيــان  )إنــا أنزلنــاه(؟ قــال: »وال أعلــم يف هــذا الزمــان 

)1( الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 8 - 10.
)2(  الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 7 - 4 - 2.
)3( الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 7 - 4 - 2.
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ــوار«. ــرة، واجل ــج، والعم ــادا، إال ال جه

 وخر عبد امللك بن عمر)1( قال: قال يل أبو عبد اهلل )عليه السالم(: 

»يــا عبــد امللــك، مــايل ال أراك ختــرج إىل هــذه املواضــع التــي خيــرج إليهــا أهــل 
بــادك«؟

 قال: قلت وأين؟ قال: »جدة، وعبادان، واملصيصة، وقزوين«؟ 

 فقلت: انتظارا ألمركم واالقتداء بكم، فقال: 

»أي واهلل، لو كان خرا ما سبقونا إليه«.

 قــال: قلــت لــه: كان يقولــون ليــس بيننــا وبــني جعفــر خــالف، إال أنــه ال يــرى 
ــاد؟ فقال:  اجله

»أنا ال أراه، بىل واهلل إين ألراه ولكن أكره أن أدع علمي إىل جهلهم«.

  إىل غــر ذلــك مــن النصــوص التــي مقتضاهــا كريــح الفتــاوى عــدم 
ــاء  ــدم االكتف ــا ع ــالك وغره ــل: يف املس ــره، ب ــر وغ ــع اجلائ ــاد م ــة اجله مرشوعي
بنائــب الغيبــة، فــال جيــوز لــه توليــه بــل يف الريــاض نفــي علــم اخلــالف فيــه حاكيــا 

ــد يف األول.  ــن أمح ــة إال م ــح الغني ــى ورصي ــر املنته ــن ظاه ــه ع ل

قــال: وظاهرمهــا االمجــاع، مضافــا إىل مــا ســمعته مــن النصوص املعتــرة وجود 
اإلمــام، لكــن إن تــم االمجــاع املزبــور فــذاك، وإال أمكــن املناقشــة فيــه بعمــوم واليــة 
الفقيــه يف زمــن الغيبــة الشــاملة لذلــك املعتضــدة بعمــوم أدلــة اجلهــاد، فرتجــح عــى 

غرها. 

)1( الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو احلديث 7 - 4 - 2.
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ــ  )ال يتعــن إال أن يعينــه اإلمــام عليــه الســام( عــى شــخص  )و( كيــف كان ف
خــاص أو أشــخاص كذلــك )القتضــاء املصلحــة( يف اخلصوصيــة )أو لقصــور 
القائمــن عــن( القيــام بــه أو )الدفــع إال باالجتــاع( فيعــني اإلمــام )عليــه الســالم( 
مــن يتــم بــه القيــام بذلــك، وإال وجــب كفايــة أيضــا كأصلــه )أو يعينــه عــىل نفســه 
بنــذر وشــبهه( كالعهــد واليمــني واإلجــارة أو غــر ذلــك ممــا يكــون ســببا للتعيــني 
ــال اهلل  ــان، ق ــل الفئت ــان وتقاب ــى الزحف ــه إذا التق ــة، ومن ــن الكفائي ــه ع ــرج ل املخ

تعــاىل)1(: 

دْبَــارَ﴾  ﴿إَِذا لَقِيتُــمْ فِئَــةً فَاثْبُتُــوا﴾ و﴿إَِذا َلقِيُتــمُ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا َزحًْفــا َفــلَ ُتوَلُّوهُــمُ اْلَ
ــه:  ــارة مــن حيــث عطــف قول ــان قصــور العب هــذا، وقــد أطنــب يف املســالك يف بي
ــد  ــة بع ــدة مهم ــن ال فائ ــة  ولك ــه:  مصلح ــى قول ــتثنى أو ع ــى املس ــور  ع أو لقص

ــراد، واهلل العــامل()2(. وضــوح امل

املسألة الثانية: وجوب اجلهاد يف املذاهب االخرى.

أوال: املذهب الزيدي.

ــني، وال  ــرض ع ــة ال ف ــرض كفاي ــاد ف ــدي أن اجله ــب الزي ــاء املذه ــرى فقه ي
خــالف بينهــم بــان يكــون فــرض عــني إذا قصــد الكفــار ديــار املســلمني، وقــد قيــده 

بعــض فقهائهــم بكفايــة البعــض يف دفعهــم.

وعلق وجوب اخلروج للجهاد بوجوبه.

)1( األنفال:  47 - 15.
)2( جواهر الكالم: ج21 ص 14-5.
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قال إمام الزيدية أمحد املرتى )ت 840هـ(.

)وأعلم أن اجلهاد فرض بال خالف لقوله تعاىل:

﴿ُكتِــبَ عََليُْكــمُ الْقَِتــاُل وَهُــوَ ُكــرْهٌ َلُكــمْ﴾ واآلي الدالــة عــى وجبــه اكثر 
مــن أن حتــى، لكنــه فــرض كفايــة ال فــرض عــني، وروي عــن ابــن املســيب أنــه 
ــار املســلمني  ــه فــرض عــني إذا قصــد الكفــار دي فــرض عــني، وال خــالف يف كون
قــال يف رشح اإلبانــة: إال أن يكفــي البعــض يف دفعــه وإذا ثبــت وجوبــه فإنــه جيــب 
أن )خيــرج لــه ولــكل واجــب( كاحلــج وطلــب العلــم الواجــب )أو منــدوب( 
كاحلــج نفــال وزيــارة قــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أو بعض الفضــالء()1(.

ثانيا: املذهب الشافعي. 

واجلهــاد عنــد فقهــاء الشــافعية فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه مــن فيــه كفايــة، 
ســقط الفــرض عــن الباقــني؛ قــال احلافــظ النــووي )ت 676هـــ(:

)واجلهاد فرض، والدليل عليه قوله عز وجل:

ــدُوا  ــاىل ﴿وَجَاهِ ــه تع ــوَ ُكــرْهٌ َلُكــمْ﴾)2( وقول ــاُل وَهُ ــبَ عََليُْكــمُ الْقَِت ﴿ُكتِ
ــة  ــه كفاي ــن في ــه م ــام ب ــة إذا ق ــى الكافي ــرض ع ــو ف ــُكمْ﴾ وه بَِأمْوَالُِكــمْ وََأنُْفسِ

ــه عــز وجــل: ســقط الفــرض عــن الباقــني لقول

ــرَِر وَالْمُجَاهِــدُونَ فِــي  ﴿َل يَسْــَتِوي الَْقاعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ َغيْــرُ ُأولِــي الضَّ
ــَل اهلُل الْمُجَاهِدِيــنَ بَِأمْوَالِِهــمْ وََأنُْفسِــِهمْ عََلــى الَْقاعِدِيــنَ  سَــِبيِل اهلِل بَِأمْوَالِِهــمْ وََأنُْفسِــِهمْ َفضَّ

دَرَجَــًة وَُكلًّ وَعَــدَ اهلُل الْحُسْــنَى﴾.

)1( رشح االزهار: ج4 ص 526.
البقرة: 216.  )2(
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ولــو كان فرضــًا عــى اجلميــع ملــا فضــل بــني مــن فعــل وبــني مــن تــرك، وألنــه 
وعــد اجلميــع باحلســنى فــدل عــى أنــه ليــس بفــرض عــى اجلميــع()1(.

ثالثا: املذهب املالكي.

ذهــب فقهــاء املالكيــة إىل القــول بوجــوب اجلهــاد عــى اإلمــام أن يغــزو طائفــة 
للعــدو يف كل ســنة، خيــرج هــو هبــا أو مــن يثــق بــه، وفــرض عــى النــاس أمواهلــم 
ــه: اخــراج طائفــة بعــد  ــة من ــة، والنافل وأنفســهم اخلــروج املذكــور خلروجهــم كاف
أخــرى وبعــث الرسيــا وقــت الغــرة والفريضــة، وعــى اإلمــام مراعــاة النصفــة يف 
املناوبــة بــني النــاس، وذلــك لتعلــق فــرض الكفايــة بمــن حــر حمــل متعلقــه قــادرًا 

عليــه دون مــن بعــد عنــه لعــرسه ؛ وان عــرس احلــارض تعلــق بمــن يليــه.

وجاء ذلك فيام مجعه احلطاب الرعيني؛ فقال:

)اجلهــاد يف أهــم جهــة كل ســنة، وان خــاف حماربــًا كزيــارة الكعبــة فــرض 
كفايــة؛ وقــال ابــن عرفــة، قــال ابــو عمــر يف الــكايف: فــرض عــى االمــام إغــزاء طائفة 
للعــدو يف كل ســنة خيــرج هــو هبــا أو مــن يثــق بــه، وفــرض عــى النــاس يف أمواهلــم 
وأنفســهم اخلــروج املذكــور ال خروجهــم كافــة، والنافلــة منــه إخــراج طائفــة بعــد 

أخــرى، وبعــث الرسايــا وقــت الغــرة والفرصــة. 

زاد ابــن شــاس عنــه: وعــى االمــام رعــي النصفــة يف املناوبــة بــني النــاس. وعــزا 
القــرايف مجيــع ذلــك لعبــد امللــك ثــم قــال اللخمــي عــن الــداودي: بقــي فرضــه بعــد 
ــان لتعلــق  ــه بي ــه. املــازري: قول الفتــح عــى مــن يــي العــدو وســقط عمــن بعــد عن
فــرض الكفايــة بمــن حــر حمــل متعلقــه قــادرا عليــه دون مــن بعــد عنــه لعــرسه وإن 

)1( املجموع للنووي: ج19 ص 266.
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عــى احلــارض تعلــق بمــن يليــه انتهــى.

 فائــدة: إن قيــل: كيــف غضــب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عى الثالثــة الذين 
خلفــوا مــع أنــه فــرض كفايــة ؟ فاجلــواب مــا قــال الســهيي يف الــروض األنــف يف 
حديــث الثالثــة: إنــه كان عــى األنصــار فــرض عــني عليــه بايعــوا النبــي )صــى اهلل 

عليــه وآلــه( فــكان ختلفهــم يف هــذه الغــزاة كبــرة. كــذا قــال ابــن بطــال انتهــى()1(.

رابعا: املذهب احلنفي.

ــق  ــني يتعل ــرض ع ــني، ف ــى نوع ــاد ع ــي أن اجله ــب احلنف ــاء املذه ــال فقه ق
بذمــة مــن يقــول عــى اجلهــاد يف حــال النفــر العــام، والنــوع االخــر: فــرض عــى 
ــن  ــي يتمك ــك ك ــر، وذل ــض االخ ــن البع ــقط ع ــض س ــه البع ــام ب ــة إذا ق الكفاي
ــو  ــام ل ــذا في ــق ه ــم، وال يتحق ــام بمصاحله ــأهنم والقي ــالح ش ــن اص ــلمون م املس

ــاد. ــكل إىل اجله ــرف ال ان

قال الرسخيس )ت 483هـ(:

ــه بقــدر  )فريضــة اجلهــاد عــى نوعــني أحدمهــا عــني عــى كل مــن يقــوى علي
ــه وهــو مــا إذا كان النفــر عامــا، قــال اهلل تعــاىل انفــروا خفافــا وثقــاال وقــال  طاقت
ــهِ اثَّاَقْلُتــمْ إَِلــى اْلَرِْض إىل قولــه  تعــاىل: مَــا َلُكــمْ إَِذا قِيــَل َلُكــمُ انْفِــرُوا فِــي سَــِبيِل اللَّ
بُْكــمْ عََذابًــا َألِيمًــا ونــوع هــو فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه البعــض ســقط  يُعَذِّ

.)2(عــن الباقــني

)1( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536.
)2( املبسوط للرسخيس: ج10 ص 3.
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خامسا: املذهب احلنبلي.

ذهــب احلنابلــة إىل أن اجلهــاد فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه قــوم ســقط عــن 
ــه  ــام ب ــإن ق ــاس ف ــائر الن ــمل س ــو يش ــني وه ــرض ع ــه ف ــني، وان كان يف أصل الباق

بعضهــم ســقط عــن البعــض األخــر.

ــان  ــل الصف ــان وتقاب ــى الزحف ــع، األول: إذا ألتق ــة مواض ــني يف ثالث ــه يتع وان
ــه املقــام. حــرم عــى مــن حــر االنــراف وتعــني علي

والثاين: إذا نزل الكفار ببلدتني عى أهله قتاهلم ودفعهم. 

والثالث: إذا استنفر اإلمام قومًا لزمهم النفر معه.

واشــرتطوا يف حتقيــق الوجــوب ســبعة رشوط )اإلســالم، والبلــوغ، والعقــل، 
واحلريــة، والذكوريــة، والســالمة يف الــرر، ووجــود النفقــة(.

ــوا بالوجــوب يف كل ســنة مــرة، اال مــن عــذر مثــل ان يكــون باملســلمني  وقال
ضعــف يف عــدوا أو عــدة او مــا حيقــق العــدو والعــدة؛ كمــن يســتعني باملــدد  وعــدم 
وجــود مانــع يف الطريــق لوصوهلــم كالعلــف واملــاء، أو أن تــرك قتــال العــدو يــؤدي 

إىل استســالمهم وغرهــا. 

قال ابن قدامة املقديس )ت620هـ(:

)واجلهــاد فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه قــوم ســقط عــن الباقني  معنــى فرض 
الكفايــة الــذي إن مل يقــم بــه مــن يكفــي أنــم النــاس كلهــم، وان قــام بــه مــن يكفــي 
ســقط عــن ســائر النــاس فاخلطــاب يف ابتدائــه يتنــاول اجلميــع كفــرض األعيــان ثــم 
ــة يســقط بفعــل بعــض النــاس لــه، وفــرض األعيــان  خيتلفــان يف أن فــرض الكفاي

ال يســقط عــن أحــد بفعــل غــره. واجلهــاد مــن فــروض األعيــان لقــول اهلل تعــاىل:
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 ﴿انْفِــرُوا خَِفاًفــا وَثَِقــاًل وَجَاهِــدُوا بَِأمْوَالُِكــمْ وََأنُْفسِــُكمْ فِــي سَــِبيِل اهلِل﴾ ثــم قال 
ــاُل﴾  ــبَ عََليُْكــمُ الْقَِت ــبحانه ﴿ُكتِ ــه س ــا﴾ وقول ــا أَلِيمً ــمْ عَذَابً ــرُوا يُعَذِّبْكُ ﴿إِلَّ تَنْفِ

وروى أبــو هريــرة ان النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال:

ــاق«  ــن النف ــبعة م ــىل ش ــات ع ــزو م ــه بالع ــدث نفس ــز ومل حي ــات ومل يغ ــن م »م
ــاىل: ــول اهلل تع ــا ق ولن

ــرَِر وَالْمُجَاهِــدُونَ فِــي   ﴿َل يَسْــَتِوي الَْقاعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ َغيْــرُ ُأولِــي الضَّ
ــَل اهلُل الْمُجَاهِدِيــنَ بَِأمْوَالِِهــمْ وََأنُْفسِــِهمْ عََلــى الَْقاعِدِيــنَ  سَــِبيِل اهلِل بَِأمْوَالِِهــمْ وََأنُْفسِــِهمْ َفضَّ
ــنَى﴾ وهــذا يــدل عــى أن القاعديــن غــر آثمــني مــع  ــدَ اهلُل الْحُسْ ــًة وَُكلًّ وَعَ دَرَجَ

جهــاد غرهــم، وقــال اهلل تعــاىل:

ــًة َفَلــوَْل نََفــرَ مِــنْ ُكلِّ فِرَْقــةٍ مِنْهُمْ َطائَِفٌة   ﴿وَمَــا َكانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا َكافَّ
هُــوا﴾ والن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( كان يبعــث الرسايــا ويقيــم هــو  لِيََتَفقَّ

وســائر أصحابــه فامــا اآليــة التــي احتجــوا هبــا.

 فقــد قــال ابــن عبــاس: نســخها قولــه تعــاىل: وَمَــا َكانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا 
ــًة رواه األثــرم، وأبــو داود، وحيتمــل أنــه أراد حــني اســتنفرهم )النبــي صــى  َكافَّ
اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىل غــزوة تبــوك وكانــت إجابتهــم إىل ذلــك، واجبــة عليهــم 
ــن  ــه الذي ــن مالــك وأصحاب ــه( كعــب ب ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ولذلــك هجــر النب
خلفــوا حتــى تــاب اهلل عليهــم بعــد ذلــك، وكذلــك جيــب عــى مــن اســتنفره اإلمــام 

لقــول النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(:

»وإذا استنفرتم فانفروا« متفق عليه.

ــا  ــم إم ــون يف قتاهل ــوم يكف ــاد ق ــض للجه ــاد أن ينه ــة يف اجله ــى الكفاي  ومعن
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ــهم  ــدوا أنفس ــد أع ــوا ق ــك أو يكون ــل ذل ــن أج ــن م ــم دواوي ــدا هل ــوا جن أن يكون
لــه ترعــا بحيــث إذا قصدهــم العــدو حصلــت املنعــة هبــم ويكــون يف الثغــور مــن 
ــع العــدو عنهــا ويبعــث يف كل ســنة جيــش يغــرون عــى العــدو يف بالدهــم. يدف

 )فصل(: ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع.

 )أحدهــا(: إذا التقــى الزحفــان وتقابــل الصفــان حــرم عــى مــن حــر 
االنــراف وتعــني عليــه املقــام لقــول اهلل تعــاىل:

﴿يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا إَِذا َلقِيُتــمْ فَِئــًة َفاثْبُُتــوا وَاْذُكــرُوا اهلَل َكثِــرًا﴾ وقولــه: ﴿وَاصِْبــرُوا 
إِنَّ اهلَل مَــعَ الصَّابِِريــنَ﴾

ــوا إَِذا َلقِيُتــمُ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا َزحًْفــا َفــلَ ُتوَلُّوهُــمُ  ــا الَّذِيــنَ َآمَنُ ــا َأيُّهَ وقولــه تعاىل:﴿يَ
ــاءَ بَِغَضــٍب  ــدْ بَ ــةٍ َفَق ــى فَِئ ــزًا إَِل ــاٍل َأوْ مَُتحَيِّ ــا لِقَِت ــرَهُ إِلَّ مَُتحَرًِّف ــذٍ دُبُ ــمْ يَوْمَئِ ــنْ يُوَلِِّه دْبَارَوَمَ اْلَ

مِــنَ اهلِل﴾.

)الثاين(: إذا نزل الكفار ببلد تعني عى أهل قتاهلم ودفعهم.

)الثالث(: إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفر معه لقول اهلل تعاىل:

ــِبيِل اهلِل اثَّاَقْلُتــمْ إَِلــى  ــي سَ ــرُوا فِ ــا َلُكــمْ إَِذا قِيــَل َلُكــمُ انْفِ ــوا مَ ــا الَّذِيــنَ َآمَنُ ــا َأيُّهَ ﴿يَ
اْلَرِْض﴾ اآليــة، والتــي بعدهــا، وقــال النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(:

»وإذا استنفرتم فانفروا«.

)فصــل(: ويشــرتط لوجــوب اجلهــاد ســبعة رشوط: اإلســالم والبلــوغ والعقل 
واحلريــة والذكوريــة والســالمة مــن الــرر ووجــود النفقة، فأمــا اإلســالم والبلوغ 
والعقــل فهــي رشوط لوجــوب ســائر الفــروع والن الكافــر غــر مأمــون يف اجلهــاد 
واملجنــون ال يتأتــى منــه اجلهــاد والصبــي ضعيــف البينــة، وقــد روى ابــن عمــر قــال 
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عرضــت عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم أحــد وانــا ابــن أربــع عــرشة 
فلــم جيــزين يف املقاتلــة متفــق عليــه.

ــع  ــه( كان يباي ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــا روي أن النب ــة: فتشــرتط مل ــا احلري  وأم
احلــر عــى اإلســالم واجلهــاد ويبايــع العبــد عــى اإلســالم دون اجلهــاد والن اجلهــاد 
عبــادة تتعلــق بقطــع مســافة فلــم جتــب عــى العبــد كاحلــج، وأمــا الذكورية فتشــرتط 

ملــا روت عائشــة قالــت، قلــت: يــا رســول هــل عــى النســاء جهــاد؟ فقــال:

 »جهاد ال قتال فيه الج والعمرة«.

ــا  ــهم هل ــك ال يس ــا، ولذل ــا وخوره ــال لضعفه ــل القت ــن أه ــت م ــا ليس  وألهن
وال جيــب عــى خنثــى مشــكل ألنــه ال يعلــم كونــه ذكــرا فــال جيــب مــع الشــك يف 
رشطــه، وأمــا الســالمة مــن الــرر فمعنــاه الســالمة مــن العمــى والعــرج واملــرض 

وهــو رشط لقــول اهلل تعــاىل:

 ﴿َليْسَ عََلى اْلَعْمَى حَرَجٌ وََل عََلى اْلَعْرَِج حَرَجٌ وََل عََلى الْمَِريِض حَرَجٌ﴾.

 وألن هــذه االعــذار متنعــه مــن اجلهــاد، فأمــا العمــى فمعــروف، وأمــا العــرج 
فاملانــع منــه هــو الفاحــش الــذي يمنــع املــي اجليــد والركــوب كالزمانــة ونحوهــا، 
ــدة  ــه ش ــذر علي ــام يتع ــي وإن ــوب وامل ــن الرك ــه م ــن مع ــذي يتمك ــر ال ــا اليس وأم
العــدو فــال يمنــع وجــوب اجلهــاد ألنــه ممكــن منــه فشــابه األعــور، وكذلــك املــرض 
املانــع هــو الشــديد فأمــا اليســر منــه الــذي ال يمنــع امــكان اجلهــاد كوجــع الــرس 
والصــداع اخلفيــف فــال يمنــع الوجــوب ألنــه ال يتعــذر معــه اجلهــاد فهــو كالعــور، 

وأمــا وجــود النفقــة فيشــرتط لقــول اهلل تعــاىل:

عََفــاءِ وََل عََلــى الْمَرَْضــى وََل عََلــى الَّذِيــنَ َل يَِجــدُونَ مَــا يُنْفُِقــونَ   ﴿َليْــسَ عََلــى الضُّ
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حَــرَجٌ إَِذا نَصَحُــوا لِلــهِ وَرَسُــولِهِ﴾ والن اجلهــاد ال يمكــن اال بآلــة فيعتــر القــدرة عليهــا 
ــد  ــون واج ــرتط أن يك ــالة اش ــا الص ــر فيه ــافة ال تق ــى مس ــاد ع ــإن كان اجله ف
للــزاد ونفقــة عائلتــه يف مــدة غيبتــه وســالح يقاتــل بــه وال تعتــر الراحلــة ألنــه ســفر 
قريــب، وإن كانــت املســافة تقــر فيهــا الصــالة اعتــر مــع ذلــك الراحلــة لقــول 

اهلل تعــاىل:

ــوْا   ﴿وََل عََلــى الَّذِيــنَ إَِذا مَــا َأتـَـوَْك لَِتحْمَِلهُــمْ ُقْلــتَ َل َأِجــدُ مَــا َأحْمُِلُكــمْ عََليْــهِ تَوَلَّ
وََأعْيُنُهُــمْ تَفِيــضُ مِــنَ الدَّمْــِع حَزًَنــا َألَّ يَِجــدُوا مَــا يُنْفُِقــونَ﴾.

 )فصــل(: وأقــل مــا يفعــل مــرة يف كل عــام ألن اجلزيــة جتــب عــى أهــل الذمــة 
يف كل عــام وهــي بــدل عــن النــرة فكذلــك مبدهلــا وهــو اجلهــاد فيجــب يف كل 
عــام مــرة االمــن عــذر مثــل أن يكــون باملســلمني ضعــف يف عــدد أو عــدة أو يكــون 
ينتظــر املــدد يســتعني بــه أو يكــون الطريــق إليهــم فيهــا مانــع أوليــس فيهــا علــف أو 
مــاء أو يعلــم مــن عــدوه حســن الــرأي يف اإلســالم فيطمــع يف إســالمهم ان اخــر 
ــة  ــال فيجــوز تركــه هبدن قتاهلــم ونحــو ذلــك ممــا يــرى املصلحــة معــه يف تــرك القت
ــنني وأخــر قتاهلــم  ــرش س ــح قريشــا ع ــد صال ــه( ق ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــإن النب ف
حــق نقضــوا عهــده واخــر قتــال قبائــل مــن العــرب بغــر هدنــة، وان دعــت احلاجــة 
إىل القتــال يف عــام أكثــر مــن مــرة وجــب ذلــك ألنــه فــرض كفايــة فوجــب منــه مــا 

دعــت احلاجــة إليــه()1(.

)1( املغني البن قدامة: ج10 ص 364 ـ 368.
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سادسا: املذهب اإلباضي.

ــل  ــتة يف أص ــالمية الس ــب اإلس ــة املذاه ــن بقي ــايض ع ــب اإلب ــف املذه أختل
تســميته اجلهــاد وتعريفــه فقــد اســتعيض عنــه بمفــردة )الدفــاع( ومل يعنــون لــه يف 

ــوان اجلهــاد. ــه لدهيــم بعن ــب الفق كت

وينقســم الدفــاع عنــد فقهــاء اإلباضيــة إىل قســمني، األول: دفــاع فــرض، 
واآلخــر: دفــاع تطــوع، ويكــون األول، أي الدفــاع الفــرض، هــو قتــال مــن يريــد 
أو مريــد رض مــن لزمــك، كعيالــك أو  لباســك أو ســالحك  أو أخــذ  قتلــك 
صاحبــك، ويســتوي يف ذلــك قتــال مــن ســعى إىل حتقيــق مبتغــاه بقتــال أو بــدون 

ــف. ــال كاخلط قت

وأمــا دفــاع التطــوع، فهــو اتــالف النفــس عــن الغــر كمــن ســمع أن فالنــًا يــراد 
بــه القتــال أو الغــدر فيخــرج مــن اجلــه كــي ينجــو أو يدفــع عــن مالــه فــال يلزمــك 

اخلــروج للتعــرض هلــم ودفعهــم أو كقتــل اجلــاين ودفــع الباغــي وغــر ذلــك. 

وقد تناول هذه املسألة حممد اطفيش،فقال:

 )الدفــاع أمــا فــرض، وهــو القتــال، يريــد قتلــك أو أخــذ لباســك أو ســالحك 
ــل  ــى قت ــف ع ــاس، والعط ــالح أو لب ــذ س ــل أو أخ ــك بقت ــن لزم ــد رض م أو مري
بحــذف مضــاف الدفــاع عنــه كعيالــك وصاحبــك الــذي عقــدت معــه الصحبــة، 
ومــن تعلــق إليــه ممــن لزمــه الدفــاع عنــه، وشــمل ذلــك مــا إذا أراد أخــذ ذلــك بقتال 
أو بــال قتــال كخطــف، ولــذا ان أراد القتــل بقتــال أو بدونــه والدفــاع يف ذلــك كلــه 
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يكــون بــام قــدرت عليــه()1(.

)وإن بــال ســالح إن مل جيــده أو عوجــل عليــه أو كان الدفــع بغــر أوىل لــه، 
ومثــال الدفــاع بغــر ســالح الدفــع بيــد أو عصــا ال حديــدة فيهــا أو بألقــاء يف نحــو 
نــار، أو مــاء. وبــام ينجــي مــن لزمــك الدفــاع عنــه مــن غــرق أو هبيمــة أو رضر هــو 
مــن قبــل اهلل مثــل الغــرق واحلــرق واهلــرم واجلــوع والعطــش واحلــر والــرد وغــر 
ذلــك، ومعنــى كــون الــرر مــن قبــل اهلل أنــه ال ســبب ملخلــوق فيــه كحــر وبــرد 
ــوق،  ــطة خمل ــال واس ــو ب ــا ه ــوق ومم ــطة خمل ــو بواس ــا ه ــة مم ــة واجب ــاء، فالنتيج وم
وأن ارســل املــاء عليــه أحــد فمــن واســطة خملــوق، وتكــون النتيجــة بالنفــس مثــل 
ــاس املقــرور  ــه كإلب ــق، وممــا ينجــو ب ــه احلري ــق ويرفــع مــن أحــاط ب أن ينقــذ الفري
واطعــام اجلائــع وســقي العطشــان وطــرد الســبع عنــه أو قتلــه،  فــان تــرك النتيجــة 

يف ذلــك كفــر()2(.

أما النوع الثاين وهو: دفاع التطوع.

ــمى  ــر( س ــاع مغ ــو )كدف ــا أن ينج ــر إذا رج ــن الغ ــس ع ــالف النف ــو ات )وه
الدفــع إتالفــًا ألنــه ســبب اإلتــالف إلخــذ مــال الغــر أو لتلــه اي قتــل الغــر )أو( 
ــوا  ــر خرج ــة أو أكث ــني أو ثالث ــانًا أو أثن ــمع إنس ــك أن تس ــوره( وذل ــره ج ك )تغي
ألخــذ مــال أو قتــل نفــس أو أهنــم جــاروا كمنــع مــن مــال وكفحــش فــال يلزمــك 
اخلــروج للتعــرض هلــم ودفعهــم، أو كقتــل اجلــاين فتغيــر، وقتــل معطوفــان عــى 
دفــاع ونحومهــا كالطاعــن واملرتــد والقاطــع ومانــع احلــق ال يلزمــك أن ختــرج إىل 

)1( كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 760.
)2( كتاب النيل وشفاء العليل ملحمد أطفيش: ج14، ص 760 ـ 671.
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ــب،  ــوز وال جي ــل جي ــع، ب ــن واملان ــل الطاع ــه وقت ــي وقتل ــاع الباغ ــاين ودف ــل اجل قت
وإنــام جيــوز يف جانــب اجلــاين إن كان اجلــاين جنــى عليــه بقتــل وليــه، أو صــار 

ــه كل أحــد()1(. ــا يقتل بصــورة م

املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

أوال: وجوب فريضة اجلهاد: 

1ـ  أمجــع فقهــاء املذهــب اإلمامــي، والزيــدي، واحلنفــي، واملالكــي، واحلنبــي، 
والشــافعي، عــى: وجــوب فريضــة اجلهــاد.

2 ـ وخالفهــم يف ذلــك  فقهــاء املذهــب اإلبــايض، فقالــوا: بوجــوب الدفــاع، 
ومل يــرد يف كتبهــم لفــظ اجلهــاد.

ثانيا: يف كونه فرض كفاية:

أمجــع فقهــاء اإلماميــة )أعــى اهلل شــأهنم( عــى أن اجلهــاد فــرض عــى الكفايــة؛ 
وهــو واجــب عــى اجلميــع وأن كان يســقط بفعــل مــن يقــوم بــه منهــم.

ــام  ــود اإلم ــرشط وج ــد ب ــوب مقي ــه؛ وأن الوج ــع برتك ــب اجلمي ــذا: يعاق ول
املعصــوم )عليــه الســالم( وبســط يــده أو مــن نصبــه اإلمــام للجهــاد، ولــو بتعميــم 

ــه، ولغــره يف قطــر مــن االقطــار. ــه ل واليت

واحلنفيــة،  والشــافعية،  الزيديــة،  الكفايــة  عــى  فــرض  كونــه  يف  وذهــب 
واحلنابلــة.

)1( كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 762 - 673.
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أما اإلباضية فقد ذهبوا اىل: أن الدفاع فرض عى الكفاية.

ثالثا: يف كون اجلهاد فرض عني:

1- ذهب الزيدية: إىل رشط قصد الكفار ديار املسلمني.

ــدة أن  ــرة واح ــنة م ــام يف الس ــى اإلم ــه ع ــول: بوجوب ــة إىل الق ــب املالكي وذه
ــدو. ــزو الع يغ

وذهــب احلنفيــة: إىل كونــه فــرض عــني يف حــال النفــر العــام ملــن يقــوى عــى 
اجلهــاد.

وذهــب احلنابلــة: إىل كونــه فــرض عــني إذا التقــى الزحفــان وتقابــل الصفــان، 
واذا نــزل الكفــار ببلــد تعــني عــى أهلهــا اجلهــاد، وإذا اســتنفر اإلمــام قومــًا لزمهــم 

النفــر معــه.

وقــال اإلباضيــة: بالدفــاع فــرض عــني لقتــال مــن يريــد قتلــك، أو اخذ لباســك 
أو ســالحك أو مريــد رض بمــن لزمــك كاهلــك وصاحبك.

 رابعا: ويتحقق الوجوب بشروط عدة، وهي:

قــال اإلماميــة: )التكليــف، والبلــوغ، واحلريــة، والذكوريــة( وأعــذر فيــه: 
)الصبــي، واملــرأة، واململــوك، والشــيخ اهلــرم؛ واملجنــون(.

وقال احلنابلة:

)يشــرتط فيــه: اإلســالم، والبلــوغ، والعقــل، واحلريــة، والذكوريــة، والســالمة 
مــن الــرر، ووجــود النفقــة(.
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املسألة الرابعة: ما ورد يف احلديث من شروح  نهج البالغة.

قــال أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي  )عليــه الصــالة والســالم( ألصحابــه يف ســاعة 
احلرب:

ــْن  ــاِء وَرَأى ِم َق ــَد اللِّ ــْأٍش ِعنْ ــَة َج ــه َرَباَط ــْن َنْفِس ــسَّ ِم ــْم َأَح ــِرٍئ ِمنُْك »وَأيُّ اْم
ــه  ــا َعَلْي ــَل ِبَ ــي ُفضِّ ــه الَّتِ ــْن َأِخيــه بَِفْضــِل َنْجَدتِ ــُذبَّ َع ــه َفَشــًا َفْلَي ــْن إِْخَوانِ َأَحــٍد ِم
ــْوَت َطالِــٌب َحثِيــٌث اَل َيُفوُتــه  َعَلــه ِمْثَلــه إِنَّ امْلَ َكــَا َيــُذبُّ َعــْن َنْفِســه َفَلــْو َشــاَء اهلل جَلَ
ــٍب  ــِن َأِب َطالِ ــُس اْب ــِذي َنْف ــُل والَّ ــْوِت اْلَقْت ــَرَم امْلَ ــاِرُب إِنَّ َأْك ــُزه اْلَ ــُم واَل ُيْعِج امْلُِقي

ــَراِش«)1(. ــىَل اْلِف ــٍة َع ــْن ِميَت ــَيَّ ِم ــَوُن َع ــْيِف َأْه ــٍة بِالسَّ َب ــُف َضْ ــِده ألَْل بَِي

تنــاول رشاح هنــج البالغــة النــص الرشيــف وبينــوا مــا ورد فيــه مــن دالالت 
ومعــارف، وقــد  اخرتنــا بعضــًا منهــا، وهــي كااليت:

أوال: ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(.

قال )رمحة اهلل(:

)نجدته: شجاعته؛ والتذبيب: الدفع واملنع.

وقــد أمرهــم يف هــذا الفصــل بمســاعدة بعــض لبعــض يف احلــرب ومنــع 
ــاد  ــون انعق ــك يك ــه، وبذل ــن نفس ــع ع ــام يمن ــا ك ــا صادق ــض منع ــن بع ــم ع بعضه
ــون  ــك يك ــدة، وبذل ــس واح ــع كنف ــون اجلمي ــى يك ــم حّت ــاون اهلم ــامع وتع االجت
الظفــر والغلبــة واســتامل ذوى النجــدة بذكــر فضيلــة ختّصهــم دون مــن يذّبــون عنــه 

ــم. ــا هل ــم وتعطيف ــتثارة لنجدهت اس

)1( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح، اخلطبة 123، ص 179.
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وقولــه: إّن املــوت طالــب حثيــث. إىل قولــه: إّن أكــرم املــوت القتــل: تســهيل 
ــا أّن أكــرم املــوت  ــّد، وتســهيل للحــرب عليهــم. أّم ــه الب للقتــل واملــوت بذكــر أّن
القتــل فــأراد القتــل يف ســبيل اهلل، وذلــك الســتلزامه الذكــر اجلميــل يف الدنيــا 
ــد ذلــك بالقســم أللــف رضبــة بالســيف  والثــواب الدائــم يف األخــرى. ثــّم أكَّ
ــا بعــني  ــة عــى الفــراش. وصــدق ذلــك يف حــّق مــن نظــر إىل الدني أهــون مــن ميت
االســتحقار يف جنــب نعيــم األبــد يف اآلخــرة والذكــر اجلميــل يف الدنيــا وحصلــت 

ــق()1(. ــاهلل التوفي ــر. وب ــجاعة ظاه ــة الش ــه ملك ل

ثانيا: ابن أبي احلديد املعتزلي )ت 656هـ(.

قال املعتزيل يف بيانه ملضامني النص الرشيف:

)أحــس: علــم ووجــد. ورباطــة جــأش، أي شــدة قلــب، واملــايض ربــط، كأنــه 
يربــط نفســه عــن الفــرار. واملــروي: رباطــة  بالكــرس، وال أعرفــه نقــال وإنــام القياس 

ال يأبــاه، مثــل عمــر عــامرة، وخلــب خالبــة.

والفشــل: اجلبــن. وذب الرجــل عــن صاحبــه، أي أكثــر الــذب، وهــو الدفــع 
واملنــع.

والنجــدة: الشــجاعة. واحلثيــث: الرسيــع، ويف بعــض الروايــات: فليــذب عــن 
صاحبــه  باإلدغــام، ويف بعضهــا  فليذبــب  بفــك االدغــام. وامليتــة، بالكــرس: هيئــة 
امليــت كاجللســة والركبــة هيئــة اجلالــس والراكــب، يقــال: مــات فــالن ميتــة حســنة، 
واملــروي يف  هنــج البالغــة بالكــرس يف أكثــر الروايــات، وقــد روى: مــن موتــة  وهــو 

)1( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين: ج3 ص 121.
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األليــق، يعنــى املــرة الواحــدة، ليقــع يف مقابلــة األلــف.

واعلــم أنــه )عليــه الســالم( أقســم أن القتــل أهــون مــن املــوت حتــف االنــف، 
وذلــك عــى مقتــى مــا منحــه اهلل تعــاىل مــن الشــجاعة اخلارقــة لعــادة البــش، وهــو 
)عليــه الســالم( حيــاول أن حيــض أصحابــه، وحيرضهــم ليجعــل طباعهــم مناســبة 
لطباعــه، وإقدامهــم عــى احلــرب مماثــال القدامــه، عــى عــادة االمــراء يف حتريــض 

جندهــم وعســكرهم وهيهــات ! إنــام هــو كــام قــال أبــو الطيــب:

يكلــف ســيف الدولــة اجليــش مهــه

نفســه عنــد  مــا  النــاس  عنــد  ويطلــب 

وقــد عجزت عنه اجليــوش اخلضارم

ــا ال تدعـيــــه الراغــــم وذلــك مـــ

ليســت النفــوس كلهــا مــن جوهــر واحــد، وال الطبــاع واألمزجــة كلهــا 
ــاده، يف  ــن عب ــاىل م ــه اهلل تع ــن يصطفي ــد مل ــة توج ــذه خاصي ــد، وه ــوع واح ــن ن م
األوقــات املتطاولــة، والدهــور املتباعــدة، ومــا اتصــل بنــا نحــن مــن بعــد الطوفــان، 
فــإن التواريــخ مــن قبــل الطوفــان جمهولــة، عندنــا إن أحــدا أعطــى مــن الشــجاعة 
واالقــدام مــا أعطيــه هــذا الرجــل مــن مجيــع فــرق العــامل عــى اختالفهــا، مــن الــرتك 
والفــرس والعــرب والــروم وغرهــم، واملعلــوم مــن حالــه أنــه كان يؤثــر احلــرب 
ــو  ــام ه ــره، إن ــه ويؤث ــذي كان يطلب ــوت ال ــاة، وامل ــى احلي ــوت ع ــلم، وامل ــى الس ع

ــل بالســيف، ال املــوت عــى الفــراش، كــام قــال الشــاعر: القت

ملات إذ مل ميت من شدة احلزنلو مل ميت بني أطراف الرماح إذا

وكام قال اآلخر:

قتلــوا إذا  الدنيــا  مــن  ييأســون  ل  كأهنــم         مناياهــم  يســتعذبون 
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فــإن قلــت: فــام قولــك فيــام أقســم عليــه: هــل ألــف رضبــة بالســيف أهــون أملــا 
ــى  ــه ع ــول قال ــذا ق ــة، أم ه ــراش باحلقيق ــى الف ــدة ع ــة واح ــن موت ــول م ــى املقت ع

ســبيل املبالغــة والتجــوز، ترغيبــا ألصحابــه يف اجلهــاد؟

قلــت: احلالــف حيلــف عــى أحــد أمريــن: أحدمهــا أن حيلــف عــى ظنــه 
واعتقــاده، نحــو أن حيلــف أن زيــدا يف الــدار، أنــا حالــف ومقســم عــى أنــى أظــن 
أن زيــدا يف الــدار، أو أنــى أعتقــد كــون زيــد يف الــدار. والثــاين إن حيلــف، ال عــى 
ظنــه بــل حيلــف عــى نفــس االمــر يف اخلــارج، فــإن محلنــا قســم أمــر املؤمنــني )عليــه 
الســالم( عــى املحمــل األول فقــد اندفــع الســؤال، ألنــه )عليــه الســالم( قــد كان 
يعتقــد ذلــك. فحلــف أنــه يعتقــد وأنــه يظــن ذلــك، وهــذا ال كالم فيــه، وإن محلنــاه 
عــى الثــاين فاالمــر يف احلقيقــة خيتلــف، الن املقتــول بســيف صــارم معجــل للزهوق 

ال جيــد مــن األمل وقــت الربــة مــا جيــده امليــت دون النــزع مــن املــد والكــف.

نعــم، قــد جيــد املقتــول قبــل الربــة أمل التوقــع هلــا، وليــس كالمنــا يف ذلــك، بل 
يف أمل الربــة نفســها، وألــف ســيف صــارم مثــل ســيف واحــد، إذا فرضنــا رسعــة 
الزهــوق، وأمــا يف غــر هــذه الصــورة، نحــو أن يكــون الســيف كاال، وتتكــرر 
الربــات بــه، واحليــاة باقيــة بعــد، وقايســنا بينــه وبــني ميــت يمــوت حتــف أنفــه 
موتــا رسيعــا، إمــا بوقــوف القــوة الغاذيــة كــام يمــوت الشــيوخ، أو بإســهال ذريــع 
تســقط معــه القــوة، ويبقــى العقــل والذهــن، إىل وقــت املــوت، فــإن املــوت هاهنــا 

أهــون وأقــل أملــا.

 فالواجــب أن حيمــل كالم أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( إمــا عــى جهــة 
ــة،  ــات املجازي ــاء يف املبالغ ــرب، واخلطب ــادة الع ــغ كع ــد بال ــون ق ــض، فيك التحري
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وإمــا أن يكــون أقســم عــى أنــه يعتقــد ذلــك، وهــو صــادق فيــام أقســم، ألنــه هكــذا 
كأن يعتقــد بنــاء عــى مــا هــو مركــوز يف طبعــه مــن حمبــة القتــال، وكراهيــة املــوت 
ــب  ــض الكت ــاين: إن يف بع ــلم اخلراس ــل أليب مس ــه قي ــد روى أن ــراش، وق ــى الف ع

ــل؟ ــيف يقت ــيف فبالس ــل بالس ــن قت ــة: م املنزل

فقــال: القتــل أحــب إىل مــن اختــالف األطبــاء، والنظــر يف املــاء، ومقاســاة الدواء 
والــداء، فذكــر ذلــك للمنصــور بعــد قتــل أبــى مســلم فقــال: قــد أبلغناه حمبتــه()1(.

ثالثا: السيد حبيب اهلل اخلوئي )ت1324هـ(:

قــال )رمحــة اهلل( يف بيــان مضامــني النــص الرشيــف وقــد ناقــش قولــه املعتــزيل 
يف بعــض املــوارد مــن احلديــث: 

)اعلــم أّن هــذا الــكالم )قالــه )عليــه الّســالم( لألصحــاب يف ســاعة احلــرب( 
ــّوة  ــّق االخ ــاء ح ــم بقض ــه امره ــود ب ــرب، واملقص ــه أّى ح ــى أن ــد ع ــر بع ومل أظف
ورعايــة رشايــط املواســاة واملحبــة والــّذب عــن اخواهنــم املســلمني ومحايــة بيضــة 

اإلســالم وحــوزة الّديــن.

 قــال )عليــه الّســالم(: )وأّى امــرء منكــم أحــّس(. أي: علــم ووجــد )من نفســه 
رباطــة جــاش( وقــّوة قلــب )عنــد اللَّقــاء( أي عنــد القتــال ولقــاء األبطــال )ورأى 
مــن أحــد مــن اخوانــه( املؤمنــني )فشــا( وجبنــا )فليــذّب( أي ليدفــع املكــروه )عــن 
أخيــه بفضــل نجدتــه( وشــجاعته )التــي فّضــل( أي فّضلــه اهلل )بــا عليــه كــا يــذّب( 

ويدفــع )عــن نفســه( بنهايــة االهتــامم واجلــّد )فلــو شــاء اهلل جلعلــه مثلــه(.

)1( رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج7 ص 300 ـ 303.
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 أي: جلعــل أخــاه اجلبــان شــجاعا مثلــه، وحيــث آثــره بتلــك النعمة وتفــّرد هبذه 
الفضيلــة واختــّص هبــا ومل جيعــل أخــوه مثلــه فــال بــّد لــه مــن القيــام بوظائــف النعــم 
ر بالدفــع عــن اآلخــر وذلــك ل )أّن املــوت طالــب( لإلنســان )حثيــث( أي  والتشــكَّ

رسيــع يف طلبــه )ال يفوتــه املقيــم وال يعجــزه الــارب(.

ــه  ــاخط ل ــه الّس ــو من ــه، وال ينج ــم ل ــه املقي ــرايض ب ــه ال ــص من ــي: ال خيل  يعن
اهلــارب عنــه، ومــع ذلــك فــال ينبغــي للعاقــل أن خيتــار الفــرار عــى القــرار، ويؤثــر 
ــا  ــاب وأيض ــوم احلس ــار ي ــاب، والن ــارىف األعق ــه الع ــع اجياب ــاء، م ــى اللق ــاء ع البق
قــال )إّن أكــرم املــوت القتــل( حيــث إّنــه موجــب للذكــر اجلميــل يف الّدنيــا واألجــر 
اجلزيــل يف العقبــا ومــع ذلــك فــال جيــوز للبصــر تفويــت هــذا النفــع الكثــر عــى 

نفســه واالقــدام عــى املــوت بحتــف أنفــه قــال الشــاعر:

أفضــلوإن تكن البدان للموت أنشئت بالســيف  واهلل  امــرء  فقتــل 

ثــّم حــاول )عليــه الّســالم( حتريــص أصحابــه وحتريضهم عــى اجلهــاد والثبات 
عليــه وجعــل طباعهــم مناســبة لطبيعتــه فقال:

»والــذي نفــس ابــن أب طالــب بيــده أللــف ضبــة بالّســيف أهــون عــىّل« 
وأســهل مــن ميتــة عــىل الفــراش«.

فــان قلــت: حلفــه ذلــك هــل هــو عــى احلقيقــة أو مــن بــاب املجــاز واملبالغــة 
ترغيبــا ألصحابــه يف اجلهــاد قلــت: بــل هــو عــى حقيقتــه، ألّنــه لفــرط حمّبتــه يف اهلل 
ومنتهــى شــوقه إىل اهلل وغايــة رغبتــه يف ابتغــاء مرضــات اهلل ســبحانه كان يف أعــى 
مراتــب الفنــاء يف اهلل والبقــاء بــاهلل، فارغــا عــن نفســه يف جنــب مــواله، ومــع ذلــك 

احلــال ال تأثــر فيــه لربــات الســيوف وطعنــات الّرمــاح البّتــة.
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ــت  ــد أصاب ــالم( ق ــه الّس ــه )علي ــن أن ــد م ــر واح ــا رواه غ ــك م ــهد بذل  ويش
رجلــه الرشيــف نشــابة يف غــزوة صّفــني ومل يطــق اجلّراحــون إخراجهــا مــن رجلــه 
الســتحكامها فيــه، فلــام قــام إىل الّصــالة أخرجوهــا حــني كونــه يف الســجدة، فلــام 
فــرغ مــن الّصــالة علــم باخراجــه وحلــف أنــه مل حيــس ذلــك أصــال، ويؤيــد ذلــك 

مــا عــن اخلرائــج مســندا عــن أيب جعفــر )عليــه الّســالم(: 

ــه  ــىلَّ اهلل علي ــول اهلل )ص ــل إّن رس ــل أن يقت ــام( قب ــه الّس ــن )علي ــال الس »ق
وآلــه وســلَّم( قــال: يــا بنــّى اّنــك ستســاق إىل العــراق وهــى أرض قــد التقــى 
ــا  ــهد ب ــك تستش ــور أو أن ــى غم ــي أرض تدع ــن، وه ــاء النّبي ــون وأوصي ــا النّبي ب
ــد، وتــي )صــىلَّ  ويستشــهد معــك مجاعــة مــن أصحابــك ال جيــدون أمل مــّس الدي
اهلل عليــه وآلــه وســلَّم(: يــا نــار كونــى بــردا وســاما عــىل إبراهيــم، يكــون الــرب 

ــلا«. ــم س ــك وعليه علي

 احلديــث، وجــه التأييــد أّن أصحــاب احلســني )عليــه الّســالم( مــع كوهنــم مــن 
ــة والشــوق  أدنــى عبيــد أمــر املؤمنــني إذا مل جيــدوا أمل احلديــد بــام فيهــم مــن املحّب
إىل لقــاء احلــّق فكيــف بــه )عليــه الّســالم( مــع خوضــه يف بحــار املعرفــة وكاملــه يف 

مقــام املحّبــة.

هــذا كلــه عــى مــا يف أكثــر النســخ مــن روايــة كالمــه )عليــه الّســالم( كــام أوردنا 
ويف نســخة الشــارح املعتــزيل هكــذا: أللــف ضبــة بالســيف أهــون مــن ميتــة عــىل 
ــوّى،  ــيوف دني ــال ألّن أمل الس ــكال أص ــال اش ــه: ف ــة اهلل، وعلي ــر طاع ــراش يف غ ف
وامليتــة عــى الفــراش بغــر الطاعــة معقبــة لــألمل األخــروي، واألّول أهــون وأســهل 

مــن الثــاين ال حمالــة ولعــذاب اآلخــرة أشــّد وأبقــى.
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والعجــب مــن الشــارح أنــه محــل ذلــك عــى املجــاز واملبالغــة حيــث قــال، بعــد 
إيــراد كالمــه )عليــه الّســالم( عــى مــا حكينا مــن نســخته: الواجب أن حيمــل كالمه 
إّمــا عــى جهــة التحريــص فيكــون قــد بالــغ كعــادة العــرب واخلطبــاء يف املبالغــات 
املجازيــة، وإّمــا أن يكــون أقســم عــى أنــه يعتقــد ذلــك وهــو صــادق فيــام اقســم ألّنه 
ــة  ــال وكراهّي ــة القت ــن حمّب ــه م ــوز يف طبع ــو مرك ــا ه ــى م ــاء ع ــد بن ــذا كان يعتق هك

املــوت عــى الفــراش()1(.

املســألة اخلامســة: اختصــاص فريضــة اجلهــاد ببعــض القواعــد الفقهية 

وفوائدها.

ــة وفوائدهــا والتــي تناوهلــا  اختصــت فريضــة اجلهــاد ببعــض القواعــد الفقهي
الشــهيد األول )حممــد بــن مجــال الديــن مكــي اجلزينــي )ت876هـــ( فــكان منهــا 

مــا يــي:

أواًل: القاعدة االوىل - احلكم بكونه وسيلة إىل املصلحة واملفسدة.

ــم  ــت الرق ــده حت ــوان( يف قواع ــة والرض ــه الرمح ــهيد األول )علي ــا الش أورده
)30( فقــال:

)متعلقــات االحــكام قســامن، أحدمهــا: مــا هــو مقصــود بالــذات، وهــو 
نفســه.  يف  واملفاســد  للمصالــح  املتضمــن 

والثــاين: مــا هــو وســيلة وطريــق إىل املصلحــة واملفســدة، وحكــم الوســائل يف 
األحــكام اخلمســة، حكــم املقاصــد.

)1( منهاج الراعة للخوئي: ج8 ص 151 ـ 153.
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وتتفــاوت يف الفضائــل بحســب املقاصــد؛ فكلــام كان أفضــل كانــت الوســيلة 
إليــه أفضــل.

قال اهلل تعاىل:

ــِبيِل اهلِل وََل يََطُئــونَ  ــٌة فِــي سَ ــٌأ وََل نَصَــبٌ وََل مَْخمَصَ ــمْ َظمَ ــمْ َل يُصِيبُهُ ﴿َذلِــكَ بَِأنَّهُ
ــارَ وََل يَنَاُلــونَ مِــنْ عَــدُوٍّ نَيْــلً إِلَّ ُكتِــبَ َلهُــمْ بِــهِ عَمَــٌل صَالِــحٌ﴾. مَوْطًِئــا يَغِيــُظ الُْكفَّ

فمــدح عــى الظمــأ واملخمصــة كــام مــدح عــى النيــل مــن العــدو، وإن مل يكــن 
الظمــأ واملخمصــة بقصــد املكلــف، ألنــه إنــام حصــل بحســب وســيلته إىل اجلهــاد 
ــيلتان إىل  ــم وس ــن ه ــة اهلل، اللذي ــال كلم ــن وإع ــزاز الدي ــيلة إىل أع ــو وس ــذي ه ال

رضــوان الــرب تبــارك وتعــاىل()1(.

ثانيــا: القاعــدة الثانيــة - الواجــب علــى الكفاية له شــبه النفــل من حيث 

يســقط عن البعض بفعــل الباقني.

قــال الشــهيد األول )عليــه الرمحــة والرضــوان( يف القاعــدة )53( مــن قواعــده 
وقــد عنــون هلــا بـــ )الواجــب: مــا يــذم تاركــه رشعــًا ال إىل بــدل، ويطلــق عــى مــا 
ال بــد منــه وإن مل يتعقبــه نــدم(. ثــم فــرّع منهــا فصــاًل وهــو املرتبــط بالواجــب عــى 

الكفايــة كاجلهــاد، فقــال:

الواجــب عــى الكفايــة لــه شــبه بالنفــل مــن حيــث يســقط عــن البعــض بفعــل 
الباقــني، وقــد يســقط بالتعــرض لــه فــرض العــني، كمــن لــه مريــض يقطعــه متريضه 
عــن اجلمعــة، وإن كان غــره مــن األقــارب قــد يقــوم مقامــه، ومــن ثــم ظــن بعــض 

)1( القواعد والفوائد: ج1 ص 60.
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ــه  ــث إن ــن حي ــني، م ــرض الع ــن ف ــل م ــة أفض ــرض الكفاي ــان بف ــاس: أن االتي الن
يســقط بفعلــه احلــرج عــن نفســه وعــن غــره. ويشــكل: بجــواز اســتناد األفضليــة 

إىل زيــادة الثــواب واملــدح، ال إىل إســقاط الــذم.

أمــا الــرشوع فيــه، فإنــه يلــزم إمتامــه غالبــا، كاجلهــاد وصــالة اجلنــازة. ومــن أن 
فيــه شــبها بالنــدب جــاز االســتئجار عليــه، كاالســتئجار عــى اجلهــاد وربــام جــاز 
ــه  ــر إذا كان ل ــام املضط ــن االم، وإطع ــأ م ــني، كاللب ــرض الع ــى ف ــرة ع ــذ األج أخ

مــال، فإنــه يطعمــه ويأخــذ العــوض()1(.

ثالثًا: القاعدة الثالثة - مما جيب على الفور من األوامر بدليل من اخلارج.

وقــال )عليــه الرمحــة والرضــوان( يف القاعــدة )58( مــن قواعــده، وقــد عنــون 
هلــا بـــ )ممــا جيــب عــى الفــور مــن األوامــر بدليــل مــن خــارج(:

ــة  ــة، الن املقصــود مــن رشعي ــد املطالب ــن عن ــزكاة، واخلمــس، والدي ــع ال  )دف
ــا إرضار  ــي تأخرمه ــميني، فف ــة اهلاش ــراء ومعون ــة الفق ــد خل ــس س ــزكاة واخلم ال
هبــم ال ســيام مــع تعلــق أطامعهــم بــه. واالمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، الن 
تأخرمهــا كالتقريــر عــى املعصيــة. واحلكــم بــني اخلصــوم، الن املعتــدي منهــام ظــامل 
فيجــب كفــه عــن ظلمــه، كاألمــر باملعــروف، والن ظلمــه مفســدة ناجــزة، وتأخــر 
احلكــم حيققهــا. وإقامــة احلــدود والتعزيــرات، الن يف تأخرهــا تقليــل الزجــر عــن 
املفاســد املرتتبــة عليهــا، إال أن يعــرض مــا يوجــب التأخــر، كخــوف اهلــالك، 

والرسايــة حيــث ال يكــون القصــد اتــالف النفــس.

)1( القواعد والفوائد: ج1 ص 189 ـ 190.
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ــا،  ــج عندن ــا: احل ــدة. ومنه ــر املفس ــال تكث ــاة، لئ ــال البغ ــاد، وقت ــا: اجله  ومنه
ــارض، إذ  ــروض الع ــواز ع ــت، جل ــره كالتفوي ــه. والن تأخ ــار علي ــة االخب لدالل
قــد يتــامدى تأخــره ســنة إىل ســنة، والســالمة فيهــا مــن العــوارض، مشــكوك فيــه. 
ومنهــا: الكفــارات، ألهنــا كالتوبــة الواجبــة عــى الفــور مــن املعــايص. ورد الســالم، 
لفــاء التعقيــب يف قولــه تعــاىل: ﴿َفحَيُّــوا بَِأحْسَــنَ مِنْهَــا﴾)1(. والن املســلم يتوقعــه يف 

احلــال فتأخــره إرضار بــه()2(.

رابعًا: فائدة )املشقة املوجبة للتخفيف( من قاعدة )املشقة موجبة لليسر(.

قــال )عليــه الرمحــة والرضــوان( يف بيــان فوائــد قاعــدة )املشــقة موجبــة لليــرس( 
والتــي مــّر ذكرهــا يف املبحــث اخلامــس مــن فصــل الصــالة؛ وأما هنــا فنــورد الفائدة 

األوىل مــن فوائــد هــذه القاعــدة، وهــي: )املشــقة املوجبــة للتخفيــف( وهي:

)مــا تنفــك عنــه العبــادة غالبــا، أمــا مــا ال تنفــك عنــه فــال، كمشــقة الوضــوء 
والغســل يف الســرات)3(، وإقامــة الصــالة يف الظهــرات، والصــوم يف شــدة احلــر 
وطــول النهــار، وســفر احلــج، ومبــارشة اجلهــاد، إذ مبنــى التكليــف عــى املشــقة، إذ 
هــو مشــتق مــن الكلفــة، فلــو انتفــت انتفــى التكليــف، فتنتفــي املصالــح املنوطــة بــه، 

وقــد رد اهلل عــى القائلــني:

 ﴿لَ تَنْفِــرُوا فِــي الْحَــرِّ﴾)4( بقولــه ﴿ُقــْل نَــارُ جَهَنَّــمَ َأشَــدُّ حَــرًّا﴾)5(. ومنــه: املشــاق 

)1( النساء: 86.
)2( القواعد والفوائد: ج1 ص 200 - 201.

)3( السرات: الرد الشديد.
)4( التوبة:  81.
)5( التوبة:  81.
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التــي تكــون عــى جهــة العقوبــة عــى اجلــرم وإن أدت إىل تلــف النفــس، كالقصاص 
ــك  ــه باســتيفاء ذل ــا يعظــم أمل واحلــدود بالنســبة إىل املحــل والفاعــل وإن كان قريب

مــن قريبــه، لقولــه تعــاىل:

وَالْيَــوِْم  بِــاهلِل  ُتؤْمِنُــونَ  إِنْ ُكنُْتــمْ  اهلِل  دِيــِن  فِــي  رَأَْفــٌة  بِِهمَــا  تَْأخُْذُكــمْ   ﴿وََل 
خِــِر﴾)1(. والضابــط يف املشــقة مــا قــدره الشــارع. وقــد أبــاح الــرشع حلــق املحرم  اْلَ
للقمــل، كــام يف قصــة كعــب بــن عجــرة)2( ســبب نــزول اآليــة. وأقــر النبــي )صــى 
ــي  ــاق يف باق ــام املش ــرد)3(، فلتقارهب ــوف ال ــم خل ــى التيم ــرا ع ــه( عم ــه وآل اهلل علي
حمظــورات االحــرام، وباقــي مســوغات التيمــم. وليــس ذلــك مضبوطــا بالعجــز 
الــكي بــام فيــه تضييــق عــى النفــس، ومــن ثــم قــرت الصــالة، وأبيــح الفطــر يف 
ــا. فحينئــذ جيــوز اجللــوس يف الصــالة  الســفر وال كثــر مشــقة فيــه وال عجــز غالب
مــع مشــقة القيــام وإن أمكــن حتملــه عــى عــرس شــديد، وكــذا باقــي مراتبــه. ومــن 
ثــم حتلــل املصــدود واملحصــور وإن أمكنهــام املصابــرة ملــا يف ذلــك مــن العــرس()4(.

)1(  النور:  2.
)2( جــاء يف صحيــح مســلم: 2 / 860 - 861، بــاب 10 مــن كتــاب احلــج، حديــث: 82، عــن عبــد 
ــه  ــه وقــف علي ــه وآل ــى اهلل علي ــن عجــرة: )أن رســول اهلل ص ــى عــن كعــب ب ــن أيب لي الرمحــن ب

ورأســه يتهافــت قمــال فقــال: أيؤذيــك هوامــك ؟ قلــت: نعــم. قــال: فاحلــق رأســك..(.
)3( انظــر: احلاكــم النيســابوري / املســتدرك عــى الصحيحــني:1 / 177، والبيهقــي / الســنن 

الكــرى: 1 / 225.
)4( القواعد والفوائد: ج1 ص 127 ـ 128.
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قال أمر املؤمنني اإلمام عي )عليه الصالة والسالم(:

»َأْجــَزَأ اْمــُرٌؤ ِقْرَنــه وآَســى َأَخــاه بِنَْفِســه، ومَلْ َيــكِْل ِقْرَنــه إىَِل َأِخيــه، َفَيْجَتِمــَع َعَلْيــه 
ِقْرُنــه وِقــْرُن َأِخيــه، واْيــُم اهلل َلئـِـْن َفَرْرُتــْم ِمــْن َســْيِف اْلَعاِجَلــِة، اَل َتْســَلُموا ِمــْن َســْيِف 
لَّ  ــنَاُم األَْعَظــُم، إِنَّ يِف اْلِفــَراِر َمْوِجــَدَة اهلل والــذُّ اِميــُم اْلَعــَرِب والسَّ اآلِخــَرِة، وَأْنُتــْم َلَ
ــْنَ  ــه وَب ــوٍز َبْينَ ــِره، واَل حَمُْج ــٍد يِف ُعُم ــْرُ َمِزي ــارَّ َلَغ ــَي،  وإِنَّ اْلَف ــاَر اْلَباِق ِزَم واْلَع ــاَّ ال
ــَت َأْطــَراِف اْلَعــَوايِل، اْلَيــْوَم  نَّــُة حَتْ ائِــُح إىَِل اهلل َكالظَّْمــآِن َيــِرُد امْلَــاَء، اجْلَ َيْوِمــه، َمــِن الرَّ

ُتْبــىَل األَْخَبــاُر، واهلل ألََنــا َأْشــَوُق إىَِل لَِقائِِهــْم ِمنُْهــْم إىَِل ِدَياِرِهــْم«)1(.

املسألة األوىل: أقوال فقهاء املذهب اإلمامي.

تنــاول فقهــاء املذهــب اإلمامــي )أعــى اهلل شــأهنم( مســألة عــدم جــواز الفــرار 
للمســلم وتقيــده بالعــدو عنــد التقــاء الصفــان أو االفــراد عــى الضعــف، ويف ذلــك 
احلكــم بســط القــول كثــر من الفقهــاء املاضــني )عليهــم الرمحــة والرضــوان( ومنهم:

)1( هنــج البالغــة، بتحقيــق صبحــي الصــالح، مــن كالم لــه )عليــه الســالم( يف حــث اصحابــه عــى 
ــال: ص 180 ـ 18. القت
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أواًل: العالمة ابن املطهر احللي )رمحه اهلل( )ت 726هـ(.

 قــال )عليــه الرمحــة والرضــوان( يف التذكــرة يف املســألة )27( مــن كتــاب 
اجلهــاد:

)إذا التقى الصفا، وجب الثبات، وحرم اهلرب؛ قال اهلل تعاىل:

دْبَارَ﴾)1(. ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا إَِذا َلقِيُتمُ الَّذِينَ َكَفرُوا َزحًْفا َفلَ ُتوَلُّوهُمُ اْلَ

وقال تعاىل: 

﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا إَِذا َلقِيُتمْ فَِئًة َفاثْبُُتوا﴾)2(.

وعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( الفــرار مــن الزحــف مــن الكبائــر؛)3( 
وجيــوز اهلــرب يف أحــوال ثالثــة.

األوىل: أن يزيد عدد الكفار عى ضعف عدد املسلمني، لقوله تعاىل:

ــِإنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ  ــا َف ــمَ َأنَّ فِيُكــمْ َضعًْف ــفَ اهلُل عَنُْكــمْ وَعَلِ ﴿اْلَنَ خَفَّ
ــِن﴾)4(. ــوا مِاَئَتيْ ــرَةٌ يَْغلِبُ ــٌة صَابِ مَِئ

ومــا رواه العامــة عــن ابــن عبــاس، قــال: مــن فــر مــن اثنــني فقــد فــر، ومنفــر 
مــن ثالثــة فــام فــر)5(.

)1(  األنفال:  15
)2(  األنفال:  45.

)3( املعجم الكبر للطراين: ج9 ص 58.
)4(  األنفال:  66.

)5( ســنن البيهقــي 9: 76، احلــاوي الكبــر 14: 182، املغنــي 10: 543، العزيــز رشح الوجيــز 11: 
.405
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ومن طريق اخلاصة: قول الصادق )عليه السالم(:

 »مــن فــر مــن رجلــن يف القتــال مــن الزحــف فقــد فــر، ومــن فــر مــن ثاثــة يف 
القتــال مــن الزحــف فلــم يفــر«)1(.

ــلمني  ــن املس ــى ظ ــب ع ــن غل ــف لك ــى الضع ــني ع ــدد املرشك ــزد ع ــو مل ي ول
ــمُ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا  ــاىل: ﴿إَِذا َلقِيُت ــه تع ــات، لقول ــب الثب ــل: جي ــوا، قي ــالك إن ثبت اهل

دْبَــارَ﴾)2(()3(. َزحًْفــا َفــلَ ُتوَلُّوهُــمُ اْلَ

هُْلَكةِ﴾)4( )5(. وقيل: جيوز، لقوله تعاىل: ﴿وََل ُتْلُقوا بَِأيْدِيُكمْ إَِلى التَّ

ولــو غلــب عــى ظنــه األرس، فــاألوىل أن يقاتــل حتــى يقتــل، وال يســلم نفســه 
لــألرس، لئــال يعذبــه الكفــار باالســتخدام.

ولــو زاد املرشكــون عــى ضعــف املســلمني، مل جيــب الثبــات إمجاعــا. ولــو غلب 
ــون  ــم ال يأمن ــب، ألهن ــات وال جي ــتحب الثب ــم، اس ــر هب ــلمني الظف ــن املس ــى ظ ع

التلــف.

ولــو غلــب عــى ظــن املســلمني العطــب، قيــل: جيــب االنــراف، لقولــه 
هُْلَكــةِ﴾)6(()7(. التَّ إَِلــى  بَِأيْدِيُكــمْ  ُتْلُقــوا  ﴿وََل  تعــاىل: 

)1(  الكايف 5: 34 / 1، التهذيب 6: 174 / 342.
)2( األنفال: 15.

)3( العزيز رشح الوجيز 11: 405، املهذب - للشرازي - 2: 234، روضة الطالبني 7: 449.
)4(  البقرة: 195.

)5( العزيز رشح الوجيز 11: 405، املهذب - للشرازي - 2: 234، روضة الطالبني 7: 449.
)6( البقرة: 195.

)7( العزيز رشح الوجيز 11: 405، املهذب - للشرازي - 2: 234، روضة الطالبني 7: 449.
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وقيل: ال جيب، حتصيال للشهادة )1(.

وقيــل: إن كان يف الثبــات اهلــالك املحــض مــن غــر نكايــة فيهــم، لــزم الفــرار، 
وإن كان يف الثبــات نكايــة فيهــم، فوجهــان )2(.

ولــو قصــده رجــل وظــن أنــه إن ثبــت قتلــه، وجــب اهلــرب. ولــو ظــن اهلــالك 
مــع الثبــات واالنــراف، فــاألوىل الثبــات، حتصيــال لثــواب الصــر، وجلــواز 
ــِإْذِن اهلِل﴾)3(. ــرَةً بِ ــًة َكثِ ــتْ فَِئ ــةٍ َغَلبَ ــةٍ َقلِيَل ــنْ فَِئ ــاىل: ﴿َكــمْ مِ ــه تع ــر، لقول الظف

ولو انفرد اثنان بواحد من املسلمني، قيل: جيب الثبات )4(.

وقيــل: ال جيــب، ألن وجــوب الثبــات مــع تعــدد املســلمني، فيقــوى قلــب كل 
واحــد منهــم بصاحبــه)5(.

ــام  ــال، وإن طلبه ــب للقت ــر متأه ــه غ ــرار، ألن ــه الف ــاه، كان ل ــل: إن طلب وقي
ومل يطلبــاه، مل جيــز، ألن طلبهــام واحلمــل عليهــام رشوع يف اجلهــاد فــال جيــوز 

اإلعــراض)6(.

ويف جــواز فــرار مائــة بطــل مــن املســلمني مــن مائتــي بطــل وواحــد مــن ضعفاء 
الكفــار إشــكال ينشــأ: مــن مراعــاة العــدد، ومــن املقاومــة لــو ثبتــوا، والعــدد مراعى 

)1( العزيز رشح الوجيز 11: 405، املهذب - للشرازي - 2: 234، روضة الطالبني 7: 449.
)2( العزيز رشح الوجيز 11: 405، روضة الطالبني 7: 449.

)3(  البقرة: 249.
)4( كام يف رشائع اإلسالم 1: 311، وانظر: العزيز رشح الوجيز 11: 405 - 406.

)5( قــال بــه أيضــا املحقــق احلــي يف رشائــع اإلســالم 1: 311، وانظــر أيضــا: العزيــز رشح الوجيــز 
.406 - 405 :11

)6( العزيز رشح الوجيز 11: 405 - 406، روضة الطالبني 7: 449.
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مــع تقــارب األوصاف. وللشــافعية وجهــان)1(.

وكــذا اإلشــكال يف عكســه، وهــو: فــرار مائــة مــن ضعفــاء املســلمني مــن مائــة 
وتســعة وتســعني مــن أبطــال الكفــار، فــإن راعينــا صــورة العــدد، مل جيــز، وإال جاز.

وجيــوز للنســاء الفــرار، ألهنــن لســن مــن أهــل فــرض اجلهــاد، وكــذا الصبــي 
واملجنــون. ويأثــم الســكران. ولــو قصــد الكفــار بلــدا فتحصــن أهلــه إىل حتصيــل 

نجــدة وقــوة، مل يأثمــوا، إنــام اإلثــم عــى مــن وىل بعــد اللقــاء.

الالة الثانية: أن يرتك ال بنية اهلرب، بل يتحرف للقتال.

قال اهلل تعاىل: ﴿إِلَّ مَُتحَرًِّفا لِقَِتاٍل َأوْ مَُتحَيِّزًا إَِلى فَِئةٍ﴾)2(.

واملتحــرف للقتــال هــو الــذي ينــرف ليكمــن يف موضــع ثــم هيجــم، أو يكون 
ــه،  ــال في ــهل القت ــع ليس ــع واس ــدو إىل موض ــه الع ــى يتبع ــرف حت ــق فيتح يف مضي
أو يــرى الصــواب يف التحــول مــن الواســع إىل الضيــق، أو لينحــرف عــن مقابلــة 
الشــمس أو الريــح، أو يرتفــع عــن هابــط، أو يمــي إىل مــوارد امليــاه مــن املواضــع 

املعطشــة، أو ليســتند إىل جبــل، أو شــبهه.

الالــة الثالثــة: أن يتحيــز إىل فئــة، وهــو الــذي ينــرف عــى قصــد أن يذهــب 
إىل طائفــة ليســتنجد هبــا يف القتــال. وال فــرق بــني أن تكــون الطائفــة قليلــة أو 
كثــرة، للعمــوم، وال بــني أن تكــون املســافة قصــرة أو طويلــة، وهــو أحــد وجهــي 

الشــافعية. 

والثــاين: أنــه جيــب أن تكــون املســافة قصــرة ليتصــور االســتنجاد هبــا يف هــذا 

)1( الوجيز 2: 190، العزيز رشح الوجيز 11: 405، روضة الطالبني 7: 449.
)2( األنفال: 16.
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القتــال وإمتامــه )1(.

وهــل جيــب عليــه حتقيــق  مــا عــزم عليــه بالقتــال مــع الفئــة التــي حتيــز إليهــا؟ 
ــه ] يف [ )2(  ــص ل ــه رخ ــزم علي ــم: ال، ألن الع ــام عنده ــان: أصحه ــافعية وجه للش
االنــراف، فــال حجــر عليــه بعــد ذلــك، واجلهــاد ال جيــب قضــاؤه، وال فــرق بــني 

أن خيــاف عجــز املســلمني أو ال.

والثــاين: نعــم، لداللــة اآليــة عــى العــزم عــى القتــال، والرخصــة منوطــة 
بالعــزم، وال يمكــن خمادعــة اهلل تعــاىل يف العــزم)3(.

وقــال بعــض الشــافعية: إنــام جيــوز التحيــز إىل فئــة إذا استشــعر املتحــرف عجــزا 
حموجــا إىل االســتنجاد لضعــف جنــد اإلســالم، فــإن مل يكــن كذلــك، فــال)4(. 

ــه. ــوم خيالف والعم

ــه انكســار  ــال إن كان في ــال بعضهــم: ال جيــوز االنــراف مــن صــف القت وق
ــة)5(. ــز إىل فئ ــال واملتحي ــز للمتحــرف للقت ــإن مل يكــن، جــاز التحي املســلمني، ف

ــال،  ــن القت ــن م ــدرة والتمك ــة الق ــو حال ــام ه ــتثناء إن ــذا، فاالس ــت ه إذا عرف
فينحــر االســتثناء فيهــام، أمــا العاجــز بمــرض أو عــدم ســالح فلــه أن ينــرف 
بــكل حــال. ولــو أمكنــه الرمــي باحلجــارة، احتمــل وجــوب الثبــات. وللشــافعية 

)1( الوجيــز 2: 190، العزيــز رشح الوجيــز 11: 403، املهــذب - للشــرازي - 2: 233، روضــة 
الطالبــني 7: 448.

)2( أثبتناها من العزيز رشح الوجيز
)3( العزيز رشح الوجيز 11: 403، روضة الطالبني 7: 448.
)4( العزيز رشح الوجيز 11: 403، روضة الطالبني 7: 448

)5( الوجيز 2: 190، العزيز رشح الوجيز 11: 403، روضة الطالبني 7: 447 - 448.
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ــان )1(. وجه

ــل اغتنامهــا،  ــارق قب ــدة ال يشــارك الغانمــني يف غنيمــة ف ــة بعي ــز إىل فئ واملتحي
ولــو فــارق بعــد غنيمــة البعــض، شــارك فيــه دون الباقــي.

ــه  ــد مفارقت ــوم بع ــني يف املغن ــارك الغانم ــه يش ــة، فإن ــة قريب ــز إىل فئ ــو حتي ــا ل أم
ــه، فهــو  ــه واالســتنجاد ب ــه ال يفــوت نرت - وهــو أحــد وجهــي الشــافعي )2( ألن
كالرسيــة يشــارك جنــد اإلمــام فيــام يغنمــون، وإنــام يســقط االهنــزام احلــق إذا اتفــق 
قبــل القســمة، أمــا إذا غنمــوا شــيئا واقتســموه ثــم اهنــزم بعضهــم، مل يســرتد منــه مــا 

أخــذ()3(.

ثانيًا: السيد عبد األعلى السبزواري )رمحه اهلل( )ت 1414هـ(.

قــال )عليــه الرمحــة والرضــوان( يف مهــذب االحــكام مــن كتــاب اجلهــاد 
)املســألة: 5 - 6 - 7 - 8( مــا يــي:

)املســألة 5: ال ا جيــوز الفــرار إذا كان العــدّو عــى الضعــف أو أقــّل إال ملتحــرف 
ــل كل  ــوه، ب ــرض أو نح ــك كم ــرا إىل ذل ــة، أو كان مضط ــزا إىل فئ ــال أو متحّي لقت

غــرض صحيــح أمضــاه ويّل األمــر.

ــل  ــا يمي ــا وإليه ــل عليه ــرب ويقات ــب احل ــا صاح ــي يتواله ــي الت ــة ه والراي
ــث دار. ــه حي ــدور مع ــر ي ــة األم ــة كبكب ــواء عالم ــل، والل املقات

ــة  ــة واألمكن ــاالت واألزمن ــالف احل ــب اخت ــف حس ــا خيتل ــه مم ــك كل ألّن ذل

)1( العزيز رشح الوجيز 11: 404، روضة الطالبني 7: 448.

)2( العزيز رشح الوجيز 11: 404، روضة الطالبني 7: 448.
)3( تذكرة الفقهاء: ج9 ص 58 ـ 63.
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واألشــخاص وال تضبطهــا ضابطــة كليــة حتــى يتعــّرض هلــا الفقيــه يف عــر 
ــا يف  ــدرب عليه ــم ويت ــدّرس وتتعلَّ ــة ت ــون خاص ــا فن ــور، وهل ــائر العص ــد لس واح
هــذه العصــور ولكنّهــا يف عصــور حضــور إمــام العــدل يكــون بتعليمــه وتنظيمــه 
أو نائبــه اخلــاص لذلــك، ويف عــر الغيبــة ال بــد وأن يكــون بنظــر الفقيــه اجلامــع 

ــة. ــط املتقدم للرشائ

يــدل عــى ذلــك كلــه األدلــة الثالثة بعــد محــل قولــه تعــاىل: ﴿إِلَّ مَُتحَرِّفــًا لِقِتــاٍل﴾ 
عــى املثــال لــكل غــرض صحيــح رشعي أمضــاه وىّل أمــر اجلهاد.

ــًة  ــمْ فَِئ ــوا إِذا َلقِيُت ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا َأيُّهَ ــاىل: ﴿ي ــه تع ــالق قول ــة إط ــى احلرم ــدل ع في
َأيُّهَــا  تعــاىل: ﴿يــا  )1( وقولــه  ُتفْلِحُــونَ﴾  لَعَلَّكُــمْ  وَاْذكُــرُوا اهلل َكثِــراً  فَاثْبُتُــوا 

انْفِــرُوا جَمِيعًــا﴾.  َأِو  ُثبَــاتٍ  َفانْفِــرُوا  الَّذِيــنَ آمَنُــوا خُــُذوا حِْذرَُكــمْ 

والنصــوص املتواتــرة الدالــة عــى حرمــة الفــرار مــن الزحــف، وأّنــه مــن 
الكبائــر كــام يف صحيــح ابــن حمبــوب قــال: )كتــب معــي بعــض أصحابنــا إىل أبــى 

ــب: ــي؟ فكت ــا ه ــي؟ وم ــم ه ــر ك ــن الكبائ ــأله ع ــالم( يس ــه الس ــن )علي احلس

 )الكبائــر مــن اجتنــب مــا وعــد اهلل عليــه النــار كفــر عنــه ســيئاته إذا كان مؤمنــا 
والســبع املوجبــات: قتــل النفس الــرام، وعقــوق الوالديــن، وأكل الربــا، والتعرب 

بعــد الجــرة، وقــذف املحصنــة، وأكل مــال اليتيــم، والفــرار مــن الزحــف()2(.

وأيضــا مــن الكبائــر يف صحيحــي عبيــد بــن زرارة وحممــد بــن مســلم)3(، وعــن 

)1(  األنفال: 45.
)2( الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 1 و 4 و 6.
)3( الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 1 و 4 و 6.
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عــّي )عليــه الّســالم(: 

ــدة اهلل  ــرار موج ــه يف الف ــه ل ــق نفس ــه وموب ــخط رب ــه مس ــزم إّن ــم املنه »وليعل
ــه  ــور بين ــره وال حمج ــد يف عم ــر مزي ــار لغ ــي، وأّن الف ــار الباق ــازم والع ــذل ال وال
وبــن يومــه، وال يــريض ربــه، وملــوت الرجــل حمقــا قبــل إتيــان هــذه اخلصــال خــر 

ــا«)1(. ــرار عليه ــا واإلق ــس ب ــا بالتلب ــن الرض م

وعنه )عليه الّسالم( أيضا: 

»إّن اهلل تعــاىل ملــا بعــث نبيــه )صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه( أمــر يف بــدو أمــره أن يدعــو 
ــنيَ وَدَعْ  ــِع الْكافِِريــنَ وَالْمُنافِقِ ــاىل: ﴿وَل ُتطِ ــه تع ــه قول ــزل علي ــط، وأن ــوة فق بالدع
َأذاهُــمْ﴾ فلــا أرادوا مــا مهــوا بــه مــن تبيينــه أمــره اهلل بالجــرة وفــرض عليــه القتــال 
ذِيــنَ يُقاتَُلــونَ بَِأنَّهُــمْ ُظلِمُــوا﴾ ثــمَّ ذكــر بعــض آيــات القتــال  فقــال تعــاىل: ﴿ُأذِنَ لِلَّ

ــال -: - إىل أن ق

»فنســخت آيــة القتــال آيــة الكــف، ثــمَّ قــال: ومــن ذلــك أّن اهلل فــرض القتــال 
ــال  ــن فق ــن املرشك ــرشة م ــل ع ــد أن يقات ــل الواح ــىل الرج ــل ع ــة فجع ــىل األم ع
ــِن وَإِنْ يَُكــنْ  ــوا مِاَئَتيْ ــرُونَ يَْغلِبُ ــرُونَ صابِ ــاىل: ﴿إِنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ عِشْ تع

مِنُْكــمْ مِاَئــٌة يَْغلِبُــوا َألْفــًا﴾«.

)مسألة 6(: لو غلب عى ظنّه اهلالك ال جيوز الفرار أيضا.

وعن الصادق )عليه الّسالم( يف رواية ابن صدقة:

ــن  ــرشة م ــل ع ــر أن يقات ــن يف أول األم ــىل املؤمن ــرض ع ــل ف ــّز وج  »إّن اهلل ع
ــوأ  ــد تب ــره فق ــذ دب ــم يومئ ــن واله ــم، وم ــه عنه ــويلَّ وجه ــه أن ي ــس ل ــن لي املرشك

)1( الوسائل باب: 29 من أبواب جهاد العدّو حديث: 1.
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مقعــده يف النــار ثــمَّ حولــم عــن حالــم رمحــة منــه لــم فصــار الرجــل منهــم عليــه أن 
يقاتــل رجلــن مــن املرشكــن ختفيفــا من اهلل عــّز وجــّل فنســخ الرجان العــرشة«)1(.

ومــن اإلمجــاع إمجــاع العقــالء فضــال عــن الفقهــاء فــرون النــاس الفــرار مــن 
الزحــف قبيحــا ويلومــون عليــه.

إلطــالق األدلــة - التــي تقدمــت - مــن الكتــاب والســنّة، وإطــالق مــا دل عــى 
أّن الفــرار مــن الزحــف مــن الكبائــر بــل يمكــن أن يقــال إّن االســتقامة للحــق ويف 

احلــق يف جبهــة القتــال مــع الباطــل مــن الواجبــات العقليــة النظاميــة مطلقــا.

ونســب إىل الفاضــل اجلــواز يف هــذه الصــورة، لألصــل، وآيــة التهلكــة، 
واحلــرج، وأكثــر الواجبــات مــع ظــّن اهلــالك.

ــوام  ــه، وق ــت يف حمل ــام ثب ــل ك ــع الدلي ــل م ــه لألص ــردود إذ ال وج ــكل م وال
اجلهــاد عــى احلــرج واملشــقة املعرضيــة للتهلكــة، ألّنــه ال يــدرك الســعادة األبديــة

)مســألة 7(: إذا كان املســلمون أقــّل مــن الضعــف مل جيــب عليهــم الثبــات 
ولكــن لــو غلــب عــى الظــن الســالمة يســتحب ذلــك وإن غلــب العطــب وثبــت 
مــع ذلــك واستشــهد نــال درجــة الشــهادة، ولــو انفــرد اثنــان بواحــد مــن املســلمني 

مل جيــب الثبــات.

ــام  ــام هــو في ــات إّن ــة أّن رشط وجــوب الثب لألصــل بعــد االســتفادة مــن األدل
إذا كان املرشكــون عــى الضعــف مــن املســلمني فينتفــي املــرشوط بانتفــاء رشطــه 
حينئــذ، ملــا فيــه مــن إظهــار القــدرة والتجلــد، وزيــادة العــزم خصوصــا بعــد قولــه 

تعــاىل: 

)1( الوسائل باب: 27 من أبواب جهاد العدّو حديث: 3.
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﴿َكــمْ مِــنْ فَِئــةٍ َقلِيَلــةٍ َغَلبَــتْ فَِئــًة َكثِــرَةً بِــِإْذِن اهلل﴾)1(، وســائر مــا ورد مــن 
الرتغيــب فيــه، وإّن النــر مــن عنــد اهلل، وأقــّل مفــاد هــذه األدلــة الرجحــان.

لكثــرة مــا ورد مــن احلــث والرتغيــب إىل الثبــات واجلهــاد والشــهادة - التــي 
تقــدم بعضهــا - الشــاملة هلــذه الصــورة أيضــا وبذلــك يفــرتق اجلهــاد عــن غــره، 

إذ جيــب االنــراف يف مثــل الفــرض يف غــر اجلهــاد دونــه.

لألصــل بعــد ظهــور األدلــة يف وجــوب الثبــات للضعــف يف طــرف الكثــرة كــام 
يف قولــه تعــاىل:

يَُكــنْ  وَإِنْ  مِاَئَتيْــِن  يَْغلِبُــوا  عِشْــرُونَ صابِــرُونَ  مِنُْكــمْ  يَُكــنْ  ﴿إِنْ   
مِنُْكــمْ مِاَئــٌة يَْغلِبُــوا َألْفــًا مِــنَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا﴾)2(.

)مســألة 8(: هــل جيــب الثبــات - عــى التفصيــل الــذي مــّر - يف اجلهــاد الــذي 
ــه عــى شــعار اإلســالم ؟  ــا خيشــى من ــع م ــل لدف ال يكــون للدعــوة إىل اإلســالم ب

قــوالن أحوطهــام ذلــك()3(.

املسألة الثانية: أقوال فقهاء املذاهب االخرى:

اتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســالمية عــى القــول بحرمــة الفــرار ووجــوب الثبــات 
يف مواجهــة العــدو؛ وتدارســوا مواضــع الرتخيــص يف الفــرار وجــوازه، وهــي 

كااليت:

)1(  البقرة: 249.

)2(  األنفال: 66.
)3( مهذب االحكام يف بيان احلالل واحلرام: ج15 ص 118 - 122.
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أواًل: املذهب الزيدي.

ــدوه إال أن  ــن ع ــر م ــن ف ــق م ــول بفس ــدي إىل الق ــب الزي ــاء املذه ــب فقه ذه
ــة بـــ )الــردء(  يكــون متحيــزًا إىل فئــة، كــي يمنــع نفســه مــن العــدو، وحــددوا الفئ
و )املنعــة(؛ فأمــا )الــردء( فهــو املركــز الــذي انطلــق منــه الزاحفــون؛ وأمــا )املنعــة( 

ــه الفــار مــن العــدو. فهــي: اي مــكان يتحصــن في

وجيــوز الفــرار ملــن خــي االســتئصال بالرسيــة ولــو إىل غــر الفئــة، وكــذا مــن 
خــي نقــص عــام لإلســالم بقتــل الصابــر.

قال أمحد املرتى )ت 840هـ(:

)إذا امتنــع الكفــار والبغــاة عــن الرجــوع إىل احلــق اعلــم أن الواجــب دعاؤهــم 
أوال )فــان أبــوا( إال التــامدي يف الباطــل )وجــب احلــرب( هلــم لكــن ال يلــزم االمــام 
ــذ )إال( أن  ــدوه حينئ ــن ع ــر( م ــن ف ــق م ــب فيفس ــن الغل ــم إال )إن ظ ــرب هل احل
ــة( يعنــي إال أن يكــون الفــار يــأوي بنفســه إىل مــا  ــزا إىل فئ يكــون يف فــراره )متحي
ــة إمــا )ردء( وهــو املركــز الــذي يرتكــه  يمنعــه مــن عــدوه وهــي الفئــة وتلــك الفئ
الزاحفــون عــى العــدو مســتقيام وراء ظهورهــم )أو منعــة( يــأوى إليهــا الفــار أي 
مــكان متحصــن يمنعــه مــن عــدوه إذا كــر عليــه فــإذا انــرف مــن عــدوه ليمنعــه 
منــه الــرد املذكــور أو املنعــة املذكــورة مل يفســق )وان بعــدت( املنعــة وســواء كانــت 
معقــال أم ريســا )أو( فــر )خلشــية االســتئصال( بالرسيــة فــإذا خــي ذلــك جــاز لــه 
الفــرار ولــو إىل غــر الفئــة عــى مــا صححــه الفقيــه ل للمذهــب )أو( خشــية )نقــص 
عــام لإلســالم( بقتــل الصابــر ان مل يفــر فإنــه حينئــذ جيــوز لــه الفــرار ولــو إىل غــر 
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فئــة إذا غلــب يف ظنــه أن الفــرار ينجيــه()1(.

ثانيًا: املذهب الشافعي.

ألتقــى  إذا  واجلهــاد  الثبــات  بوجــوب  القــول  إىل  الشــافعية  فقهــاء  ذهــب 
الزحفــان، وقيــدوا الوجــوب بأمريــن، األول: أن يكــون العــدو اقــل مــن الضعفني، 

ــالك. ــن اهل ــوف م ــدم اخل ــاين: ع والث

وقالــوا: بعــدم اجلــواز ملــن تعــني عليــه اجلهــاد أن يــوىل إال منحرفــًا لقتــال، وهــو 
ان ينتقــل مــن مــكان إىل مــكان تتحقــق فيــه املكنــة أو يكــون متحيــزًا إىل فئــة ينضــم 

معهــم ليعــود إىل القتــال.

قال احلافظ النووي )ت 676هـ( يف املجموع:

)وإذا التقــى الزحفــان ومل يــزد عــدد الكفــار عــى مثــي عــدد املســلمني ومل 
ــل: ــز وج ــه ع ــاد لقول ــرض اجله ــم ف ــني عليه ــالك تع ــوا اهل خياف

ــهُ عَنُْكــمْ وَعَلِــمَ َأنَّ فِيُكــمْ َضعًْفــا َفــِإنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ  ــفَ اللَّ  اْلَنَ خَفَّ
.مَِئــٌة صَابـِـرَةٌ يَْغلِبُــوا مِاَئَتيْــِن وَإِنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ َألْــفٌ يَْغلِبُــوا َألَْفيْــِن

وهــذا أمــر بلفــظ اخلــر، ألنــه لــو كان خــرا مل يقــع اخلــر بخــالف املخــر فــدل 
عــى أنــه أمــر املائــة بمصابــرة املائتــني، وأمــر االنــف بمصابــرة األلفــني، وال جيــوز 
ملــن تعــني عليــه أن يــوىل إال منحرفــا لقتــال، وهــو أن ينتقــل مــن مــكان إىل مــكان 
أمكــن للقتــال أو متحيــزا إىل فئــة، وهــو أن ينضــم إىل قــوم ليعــود معهــم إىل القتــال، 

والدليــل عليــه قولــه عــز وجــل:

)1( رشح األزهار ألمحد املرتى: ج4 ص 539. 
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ــارَ )15(  دْبَ ــمُ اْلَ ــلَ ُتوَلُّوهُ ــا َف ــرُوا َزحًْف ــمُ الَّذِيــنَ َكَف ــوا إَِذا َلقِيُت ــا الَّذِيــنَ َآمَنُ ــا َأيُّهَ  يَ
وَمَــنْ يُوَلِِّهــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إِلَّ مَُتحَرًِّفــا لِقَِتــاٍل َأوْ مَُتحَيِّــزًا إَِلــى فَِئــةٍ َفَقــدْ بَــاءَ بَِغَضــٍب مِــنَ 

.ِــه اللَّ

 وســواء كانــت الفئــة قريبــة أو بعيــدة، والدليــل عليــه مــا روى ابــن عمــر عنــه 
ــاس  ــاص الن ــه( فح ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــا رس ــن رساي ــة م ــه كان يف رسي أن
ــا  ــد فررن ــع وق ــف نصن ــا قلــت كي ــام برزن ــاص، فل ــن ح ــت مم ــة وكن ــة عظيم حيص
مــن الزحــف وبؤنــا بغضــب ربنــا فجلســنا لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قبــل 

صــالة الفجــر فلــام خــرج قمنــا وقلنــا نحــن الفــرارون، فقــال:

 »ال بل أنتم العكارون«.

فدنونا فقبلنا يده فقال: إنا فئة املسلمني.

وروى عن عمر، عنه أنه قال: 

»إنــا فئــة كل مســلم، وهــو باملدينــة وجيوشــه يف اآلفــاق، فــإن وىل غــر متحــرف 
لقتــال أو متحيــزا إىل فئــة أثــم وارتكــب كبــرة«. 

والدليــل عليــه مــا روى أبــو هريــرة عنــه أن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
قــال: 

ــا،  ــل النفــس بغــر حقهــا، وأكل الرب ــاهلل، وقت ــر ســبع أولــن الــرشك ب »الكبائ
وأكل مــال اليتيــم بــدارا أن يكــروا، وفــرار يــوم الزحــف، ورمــى املحصنــات 

وانقــاب إىل االعــراب«.

  فــإين غلــب عــى ظنهــم أهنــم ان ثبتــوا ملثليهــم هلكــوا ففيــه وجهــان )أحدمهــا( 
هُْلَكــةِ  )والثاين(  أن هلــم أن يولــوا لقولــه عــز وجــل وََل ُتْلُقــوا بَِأيْدِيُكــمْ إَِلــى التَّ
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ــه ليــس هلــم أن يولــوا وهــو الصحيــح لقولــه عــز وجــل ﴿إَِذا َلقِيُتــمْ فَِئــًة َفاثْبُُتــوا﴾  أن
ــدد  ــي ع ــى مث ــار ع ــدد الكف ــل وان زاد ع ــل أو يقت ــل ليقت ــام يقات ــد إن والن املجاه
ــرة  ــة مصاب ــى املائ ــل ع ــز وج ــب اهلل ع ــا أوج ــه مل ــوا، ألن ــم أن يول ــلمني فله املس

املائتــني دل عــى أنــه ال جيــب عليهــم مصابــرة مــا زاد عــى املائتــني.

ــرو  ــد ف ــني فق ــن اثن ــر م ــن ف ــال )م ــه ق ــه أن ــاس عن ــن عب ــن اب ــاء ع وروى عط
ــة فلــم يفــر( وان غلــب عــى ظنهــم أهنــم ال هيلكــون فاألفضــل  مــن فــر مــن ثالث
ــه  أن يثبتــوا حتــى ال ينكــرس املســلمون، وان غلــب عــى ظنهــم أهنــم هيلكــون ففي

ــل: ــز وج ــه ع ــوا لقول ــم أن ينرف ــه يلزمه ــا( أن ــان )أحدمه وجه

 ِهُْلَكة وََل ُتْلُقوا بَِأيْدِيُكمْ إَِلى التَّ

)والثــاين( أنــه يســتحب أن ينرفــوا وال يلزمهــم، ألهنــم ان قتلــوا فــازوا 
بالشــهادة وان لقــى رجــل مــن املســلمني رجلــني مــن املرشكــني يف غــر احلــرب، 
فــإن طلبــاه ومل يطلبهــام فلــه أن يــوىل عنهــام، ألنــه غــر متأهــب للقتــال، وإن طلبهــام 
ــاد يف  ــرض اجله ــام الن ف ــوىل عنه ــه أن ي ــا( أن ل ــان )أحدمه ــه وجه ــاه ففي ومل يطلب
اجلامعــة دون االنفــراد )والثــاين( أنــه حيــرم عليــه أن يــوىل عنهــام، ألنــه جماهــد هلــام 

فلــم يــول عنهــام، كــام لــو كان مــع مجاعــة.

)الــرشح( حديــث ابــن عمــر أخرجــه أبــو داود وابــن ماجــة والرتمذي وحســنه 
وقــال ال نعرفــه إال مــن حديــث زيــد بــن أيب زيــاد، ويزيــد بــن أيب زيــاد تكلــم فيــه 

غــر واحــد مــن األئمــة.

ــر  ــن عم ــث اب ــن حدي ــي م ــذي والبيهق ــد والرتم ــه أمح ــر أخرج ــث عم حدي
مرفوعــا حديــث أيب هريــرة متفــق عليــه قــول ابــن عبــاس بلفــظ )مــن فــر مــن ثاثــة 
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مل يفــر ومــن فــر مــن اثنــن فقــد فــر( أخرجــه احلاكــم والطــراين والشــافعي اللغــة: 
قولــه )إذا لقيتــم الذيــن كفــروا زحفــا( الزحــف ســر القــوم إىل القــوم يف احلــرب 
يقــال زحفــوا ودلفــوا إذا تقاربــوا ودنــوا قليــال قليــال، وقيــل لبعــض نســاء العــرب 
مــا بالكــن رســحا، فقــال ارســحتنا نــار الزحفــني والرســحاء التــي ال عجيــزة هلــا، 
ومعنــى نــار الزحفــني أن النــار إذا اشــتد هلبهــا رجعــن عنهــا تباعدن بجــر أعجازهن 

وال يمشــني فــإذا ســكن هلبهــا وهــان وهجهــا زحفــن إليهــا وقربــن منهــا.

 قولــه )متحرفــا لقتــال( حتــرف وانحــرف إذا مــال، مأخــوذ مــن حــرف الشــئ 
ــه  ــف إىل مــكان أمكــن ل ــط الص ــال، ووس ــم القت ــن معظ ــال ع ــه، أي م وهــو طرف
ــني  ــره واحل ــم إىل غ ــوز إذا انض ــاز وحت ــز وانح ــال حتي ــزا، يق ــر أو متحي ــر والف الك
الفريــق والفئــة اجلامعــة مشــتق مــن الفــأو وهــو القطــع كأهنــا انقطعــت عــن غرهــا 
واجلمــع فئــات وفئــون، وقــال اهلــروي مــن فأيــت رأســه وفأوتــه إذا شــققته فانفــا.

قوله: )فقد باء بغضب من اهلل( أي لزمه الغضب ورجع به، وقد ذكر.

قولــه: )فحــاص النــاس حيصــة( أي حــادوا عــن القتــال واهنزمــوا، يقــال 
حــاص عــن القتــال حييــص حيصــا إذا حــاد عنــه، وبؤنــا بغضــب ربنــا، أي انرفنــا 
وقــد لزمنــا الغضــب، وتبــوأ املنــزل إذا لزمــه، وروى حــاص باحلــاء والصــاد 
ــا  ــه تعــاىل: )وال جيــدون عنهــا حميصــا( أي هرب ــوا مــن قول ــاه هرب املهملتــني، ومعن
ومفــرا، وقولــه تعــاىل: )مالنــا مــن حميــص( أي مفــر قولــه: )بــل أنتــم العــكارون( 
هــم الكــرارون العطافــون يف القتــال، يقــال عكــر يعكــر عكــرا إذا عطــف والعكــرة 
ــاد. ــة واجله ــة واجلامع ــرك اجلمع ــه ت ــراب( لعل ــاب إىل األع ــه: )وانق ــرة. قول الك

قــال اجلصــاص يف كتــاب إحــكام األحــكام يف اآليــة )اآلن خفــف اهلل عنكــم( 
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، اجيــاب فــرض القتــال عــى الواحــد لرجلــني مــن الكفــار فــإن زاد عــدد الكفــار 
عــى اثنــني فجائــز حينئــذ للواحــد التحيــز إىل فئــة مــن املســلمني فيهــا نــرة، فأمــا 
أن أراد الفــرار ليلحــق بقــوم مــن املســلمني ال نــرة معهــم فهــو مــن أهــل الوعيــد 

املذكــور يف قولــه تعــاىل:

 ﴿وَمَنْ يُوَلِِّهمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾.

ــوم  ــتقتل ي ــعود اس ــن مس ــد اب ــا عبي ــه أن أب ــا بلغ ــاب مل ــن اخلط ــر ب ــال عم  وق
اجليــش حتــى قتــل ومل ينهــزم: رحــم اهلل أبــا عبيــد لــو انحــاز إىل لكنــت لــه فئــة، فلــام 
رجــع إليــه أصحــاب أيب عبيــد قــال أنــا فئــة لكــم ومل يعنفهــم، وهــذا احلكــم عندنــا 
ثابــت مــا مل يبلــغ عــدد جيــش املســلمني اثنــى عــرش ألفــا ال جيــوز هلــم أن ينهزمــوا 
عــن مثلهــم اال متحرفــني لقتــال، وهــو أن يصــروا مــن موضــع إىل غــره مكايديــن 
ــلمني  ــن املس ــعة م ــن س ــحة أو م ــق إىل فس ــن مضي ــروج م ــو خ ــن نح ــم م لعدوه
ــر أن  ــن ذك ــن احلس ــد ب ــإن حمم ــا ف ــرش ألف ــى ع ــوا اثن ــإذا بلغ ــم، ف ــم معه يقاتلوهن
اجليــش إذا بلغــوا كذلــك فليــس هلــم أن يفــروا مــن عدوهــم وان كثــر عددهــم، ومل 

يذكــر خالفــا بــني أصحابنــا فيــه.

واحتج بحديث ابن عباس قال، قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(:

ــة  ــوش أربع ــر اجلي ــة وخ ــع مائ ــا أرب ــر الرساي ــة وخ ــاب أربع ــر األصح »خ
ــب«. ــن يغل ــة ول ــن قل ــا م ــرش ألف ــى ع ــى اثن ــن يؤت آالف ول

 وىف بعضها: »ما غلب قوم يبلغون اثنى عرش ألفا إذا اجتمعت كلمتهم«.

وذكــر الطحــاوي: أن مالــكا ســئل فقيــل لــه أيســعنا التخلــف عــن قتــال مــن 
خــرج عــن أحــكام اهلل وحكــم بغرهــا ؟ فقــال لــه مالــك إن كان معــك اثنــا عــرش 
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ألفــا مثلــك مل يســعك التخلــف واال فأنــت يف ســعة مــن التخلــف، وكان الســائل 
لــه عبــد اهلل بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن عمــر، وهــذا املذهــب موافــق 
ملــا ذكــر حممــد بــن احلســن وإن كثــر عــدد املرشكــني فغــر جائــز هلــم أن يفــروا منهــم 

وإن كانــوا أضعافهــم لقولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: 

»إذا اجتمعــت كلمتهــم«، وقــد أوجــب عليهــم بذلــك مجــع كلمتهــم. )قلــت( 
واآليــة تــدل عــى أن الفــرار مــن الزحــف مــن كبائــر املعــايص وقــد جــاء التريــح 
بذلــك يف أحاديــث الرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( التــي أوردهــا املؤلــف، وقــد 

قيــد بعــض العلــامء هــذا بــام إذا كان ال يزيــدون عــى ضعــف املؤمنــني. 

ــال الشــافعي: إذا غــزا املســلمون فلقــوا ضعفهــم مــن العــدو حــرم عليهــم  ق
ان يولــوا إال متحرفــني لقتــال أو متحيزيــن إىل فئــة، وإن كان املرشكــون أكثــر مــن 
ضعفهــم مل أحــب هلــم أن يولــوا وال يســتوجبون الســخط عنــدي مــن اهلل لــو ولــوا 
عنهــم عــى غــر التحــرف للقتــال أو التحيــز إىل فئــة. وقــد روى عنــه عمــر وابنــه 
وابــن عبــاس وأيب هريــرة وأيب ســعيد اخلــدري وأبــى بــرة وعكرمــة ونافــع 
ــة  ــذه اآلي ــرار يف ه ــم الف ــاك أن حتري ــب والضح ــى حبي ــد أب ــادة وزي ــن وقت واحلس
خــاص بيــوم بــدر، ولكــن هــذا خــالف قاعــدة العــرة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص 
الســبب، ويؤيــده نــزول اآليــة بعــد انتهــاء الغــزو، وإن اعــرتض معــرتض باآليــة: 

ِإنَّ الَّذِيــنَ تَوَلَّــوْا مِنْكُــمْ يَــوْمَ الَْتقَــى الْجَمْعَــاِن وَيَــوْمَ حُنَيْــٍن إِْذ َأعْجَبَْتُكــمْ 
يُْتــمْ  َكْثرَُتُكــمْ َفَلــمْ ُتْغــِن عَنُْكــمْ شَــيًْئا وََضاَقــتْ عََليُْكــمُ اْلَرْضُ بِمَــا رَحُبَــتْ ُثــمَّ وَلَّ

مُدْبِِريــنَ.. الــخ(. 

قلــت: هــذا ال ينــايف كــون التــويل حرامــا وكبــرة مــن الكبائــر وال يقتــى أن 
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ــب  ــه بغض ــوء صاحب ــال يب ــة األنف ــتثنيني يف آي ــببني املس ــر الس ــول لغ ــون كل ق يك
عظيــم مــن اهلل ومــأواه جهنــم وبئــس املصــر، بــل قــد يكــون دون ذلــك، ويتقيــد 
بآيــة رخصــة الضعــف وبالنهــي عــن إلقــاء النفــس يف التهلكــة مــن حيــث عمومهــا. 
وإذا متســك املعرتضــون باحلديــث الــذي أورده املؤلــف عــن ابــن عمــر )كنــت يف 
ــرون  ــه الكث ــه ضعف ــاد وهــو خمتلــف في ــن أيب زي ــد ب ــه يزي ــخ( قلــت في ــة.. ال رسي
وقــال ابــن حبــان كان صدوقــا اال أنــه ملــا كــر ســاء حفظــه وتغــر فوقعــت املناكــر 
يف حديثــه، فمــن ســمع منــه قبــل التغيــر صحيــح، ومعــروف مــا قيــل مــن أنــه ال 

يعتــد بتصحيــح ابــن حبــان.

ومجلــة القــول أن هــذا احلديــث ال وزن لــه يف هــذه املســألة ال متنــا وال ســندا، وىف 
معنــاه أثــر عــن عمــر هــو دونــه فــال يعتــد بــه يف املســألة قــال املصنــف رمحــه اهلل تعاىل:

ويكــره أن يقصــد قتــل ذي رحــم حمــرم، الن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
منــع أبــا بكــر عنــه مــن قتــل ابنــه فــإن قتلــه مل يكــره أن يقصــد قتلــه كــام ال يكــره إذا 
قصــد قتلــه وهــو مســلم، وإن ســمعه يذكــر اهلل عــز وجــل أو رســوله )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( بســوء مل يكــره أن يقتلــه، الن أبــا عبيــدة بــن اجلــراح قتــل أبــاه وقال لرســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( ســمعته يســبك، ومل ينكــره عليــه وال جيــوز قتــل نســائهم()1(.

ثالثا: املذهب املالكي.

ذهــب فقهــاء املالكيــة إىل عــدم جــواز الفــرار عنــد املالقــاة إذا بلــغ الكفــار ثلثــي 
ــرَّ مجاعــة مــن  ــو ف ــار هــذا املقــدار؛ ول ــرار إذا غلــب الكف عــدد املســلمني؛ وجيــوز الف
املســلمني فقــل عددهــم بالنســبة إىل الكفــار فيكــون العصيــان حينئــذ عــى مــن فــر أوًل.

)1( املجموع: ج19 ص 290 - 295.
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ــني  ــر دون تعي ــوة و التكاث ــام الق ــدد، وان ــس الع ــني لي ــراد باملثل ــوا: إن امل وقال
ــدد. ــول بالع ــم إىل الق ــر فقهائه ــب اكث ــدد، وذه الع

وقيــدوا التحــرف والتحيــز بعــدد الكفــار ان كان أقــل مــن ضعــف املســلمني 
وأن يكــون إىل فئــة خرجــوا معهــم، أمــا لــو كانــوا خرجــوا مــن بــالد االمــر واألمر 

مقيــم فــال بــالده فــال يكــون فئــة هلــم ينحــازون إليــه.

قال احلطاب الرعيني )ت 954هـ(:

)وفــرارا إن بلــغ املســلمون النصــف( ش: قــال األقفهــيس يف رشح الرســالة: 
ــة  ــلمني طائف ــن املس ــر م ــار فف ــث الكف ــدر ثل ــاة ق ــد املالق ــلمون عن ــو كان املس ول
فــزاد الكفــار عــى مثليهــم جــاز الفــرار للباقــني، وخيتــص العصيــان باألولــني 
دون الباقــني انتهــى. وقولــه: قــدر ثلــث الكفــار لعلــه نصــف الكفــار واهلل أعلــم. 
ــر  ــى أن ال نف ــاه ع ــه فبايعن ــلم يف قول ــي يف رشح مس ــال القرطب ــان: األول: ق تنبيه
يعنــي يــوم احلديبيــة: هــذا احلكــم خــاص بأهــل احلديبيــة فإنــه خمالــف ملــا يف كتــاب 
اهلل مــن إباحــة الفــرار عنــد مثــي العــدو وعــى مــا نــص عليه يف ســورة األنفــال وعى 
مقتــى بيعــة احلديبيــة أن ال فــرار أصــال فهــو خــاص هبــم واهلل أعلــم. وهلــذا قــال 
عبــد اهلل بــن زيــد: ال أبايــع عــى هــذا أحــدا بعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
انتهــى. ويف قولــه خــاص هبــم نظــر. وانظــر مل ال جيــوز أن تتفــق طائفــة وتتعاهــد عى 
أن ال يفــروا؟ ثــم قــال يف العــدد املذكــور يف اآليــة: فحملــه اجلمهــور عــى ظاهــره 
مــن غــر اعتبــار بالقــوة والضعــف والشــجاعة واجلبــن. وحكــى ابــن حبيــب عــن 
ــال  ــني العــدد، ق ــر دون تعي ــراد بذلــك القــوة والتكاث ــد الوهــاب أن امل مالــك وعب
ابــن حبيــب: والقــول األول أكثــر فــال تفــر املائــة مــن املائتــني وإن كانــوا أشــد جلــدا 
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أو أكثــر ســالحا. قلــت: وهــو الظاهــر مــن اآليــة انتهــى.

ــوم  ــة ي ــر الصحاب ــف ف ــل كي ــف: إن قي ــروض األن ــهيي يف ال ــال الس ــاين: ق الث
ــدر،  ــوم ب ــر إال يف ي ــن الكبائ ــه م ــى أن ــع ع ــا: مل جيم ــر؟ قلن ــن الكبائ ــو م ــني وه حن

ــول اهلل تعــاىل: ــه ق ــدل ل ــن عمــر، وي ــع مــوىل اب ــال احلســن وناف ــك ق وكذل

﴿وَمَــنْ يُوَلِِّهــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ﴾ إشــارة ليــوم بــدر، ثــم نــزل التخفيــف يف الفاريــن 
ــن  ــرار م ــالم: كان الف ــن س ــر اب ــة. ويف تفس ــن( اآلي ــوم حن ــني فقال:)وي ــوم حن ي
ــروم  ــة ال ــر يف ملحم ــن الكبائ ــون م ــك يك ــدر وكذل ــوم ب ــر ي ــن الكبائ ــف م الزح
الكــرى عنــد الدجــال، وأيضــا فإهنــم رجعــوا وقاتلــوا حتــى فتــح اهلل عليهــم 
ــة  ــل منزل ــى جه ــه مت ــف أن ــاض: ومل خيتل ــال عي ــي: ق ــال القرطب ــرع: ق ــى. ف انته

ــى.  ــرار انته ــز الف ــدد مل جي ــاة الع ــض يف مراع ــن بع ــم م بعضه

ص: )إال حترفــا أو حتيــزا إن خيــف( ش: يعنــي أن التحرف والتحيــز جيوز إن كان 
الكفــار أقــل مــن ضعفهــم. وهــذا إذا كان انحيازهــم إىل فئــة خرجــوا معهــم، أمــا لــو 
كانــوا خرجــوا مــن بــالد األمــر واألمــر مقيــم يف بــالده فــال يكــون فئــة هلــم ينحــازون 
إليــه وذلــك خــاص بالنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(. قالــه يف أول رســم مــن ســامع ابــن 
القاســم مــن كتــاب اجلامــع. وقولــه: إن خيــف قيــد يف التحيــز ال يف التحــرف فتأملــه. 

وقــول البســاطي: قولــه إن خيــف قيــد يف هذيــن غــر ظاهــر واهلل أعلــم()1(.

رابعًا: املذهب احلنفي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنفــي إىل القــول بعــدم جــواز الفــرار مــن الزحــف إذا 
ــذ  ــال الكفــار فحينئ ــة بقت التقــى الصفــان وغلــب عــى ظــن املســلمني ان هلــم طاق

)1( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 546 - 547.
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لــزم الثبــات.

ــامد  ــال باالعت ــز او القت ــب يف التحي ــة املذاه ــي بقي ــب احلنف ــف املذه ــد خال وق
ــاء  ــه فقه ــب إلي ــام ذه ــدد ك ــس الع ــدو ولي ــة الع ــى مواجه ــدرة ع ــن بالق ــى الظ ع

املذاهــب اإلســالمية.

)وال جهــاد عــى الصبــي واملــرأة الن بنيتهــام ال حتتمــل احلــرب عــادة وعــى هذا 
الغــزاة إذا جاءهــم مجــع مــن املرشكــني مــا ال طاقــة هلــم بــه وخافوهــم ان يقتلوهــم 
ــهم  ــض جيوش ــلمني أو إىل بع ــار املس ــض أمص ــازوا إىل بع ــم ان ينح ــأس هل ــال ب ف
واحلكــم يف هــذا البــاب لغالــب الــرأي وأكــر الظــن دون العــدد فــان غلــب عــى 
ظــن الغــزاة اهنــم يقاوموهنــم يلزمهــم الثبــات وإن كانــوا أقــل عــددا منهــم وإن كان 
غالــب ظنهــم اهنــم يغلبــون فــال بــأس ان ينحــازوا إىل املســلمني ليســتعينوا هبــم وإن 
ــر عــددا مــن الكفــرة وكــذا الواحــد مــن الغــزاة ليــس معــه ســالح مــع  ــوا أكث كان
اثنــني منهــم معهــام ســالح أو مــع واحــد منهــم مــن الكفــرة ومعــه ســالح ال بــأس 

أن يــوىل دبــره متحيــزا إىل فئــة واألصــل فيــه قولــه تبــارك وتعــاىل:

ــاءَ بَِغَضــٍب  ــدْ بَ ــةٍ َفَق ــى فَِئ ــزًا إَِل ــاٍل َأوْ مَُتحَيِّ ــا لِقَِت ــرَهُ إِلَّ مَُتحَرًِّف ــذٍ دُبُ ــمْ يَوْمَئِ ــنْ يُوَلِِّه وَمَ
ــة  ــن تولي ــني ع ــى املؤمن ــأنه هن ــز ش ــرُ. اهلل ع ــمُ وَبِْئــسَ الْمَصِ ــهِ وَمَــْأوَاهُ جَهَنَّ مِــنَ اللَّ

ــاىل: ــارك وتع ــة تب ــا بقول ــار عام االدب

َدْبَار   يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا إَِذا َلقِيُتمُ الَّذِينَ َكَفرُوا َزحًْفا َفلَ ُتوَلُّوهُمُ اْلَ

ــرَهُ إِلَّ مَُتحَرًِّفــا  ــذٍ دُبُ وأوعــد عليهــم بقولــه ســبحانه وتعــاىل: وَمَــنْ يُوَلِِّهــمْ يَوْمَئِ
ــام  ــكالم تقدي ــة الن يف ال ــهِ  اآلي ــنَ اللَّ ــاءَ بَِغَضــٍب مِ ــدْ بَ ــةٍ َفَق ــى فَِئ ــزًا إَِل ــاٍل َأوْ مَُتحَيِّ لِقَِت

ــم: ــاه واهلل ســبحانه وتعــاىل أعل وتأخــرا معن
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دْبَــارَ * وَمَنْ   يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا إَِذا َلقِيُتــمُ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا َزحًْفــا َفــلَ ُتوَلُّوهُــمُ اْلَ
.ِه يُوَلِِّهــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إِلَّ مَُتحَرًِّفــا لِقَِتــاٍل َأوْ مَُتحَيِّــزًا إَِلــى فَِئــةٍ َفَقــدْ بَــاءَ بَِغَضٍب مِــنَ اللَّ

ثم استثنى سبحانه وتعاىل من يوىل دبره جلهة خمصوصة فقال عز من قائل: 

 .ٍإِلَّ مَُتحَرًِّفا لِقَِتاٍل َأوْ مَُتحَيِّزًا إَِلى فَِئة

واالســتثناء مــن اخلطــر إباحــة فــكان املحظــور توليــة خمصوصــة وهي ان يــوىل دبره 
ــة إىل جهــة التحــرف والتحيــز  ــة فبقيــت التولي ــز إىل فئ غــر متحــرف لقتــال وال متحي

مســتثناة مــن احلظــر فــال تكــون حمظــورة ونظــر هــذه اآليــة قولــه ســبحانه وتعــاىل: 

 .هِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّ مَنْ ُأْكِرهَ وََقْلبُهُ مُْطمَئِنٌّ بِاْلِيمَاِن مَنْ َكَفرَ بِاللَّ

 ولكــن مــن رشح بالكفــر صــدرا فعليهــم غضــب مــن اهلل وهلــم عــذاب عظيــم 
انــه عــى التقديــم والتأخــر عــى مــا نذكــره يف كتــاب االكــراه إن شــاء اهلل تعــاىل وبــه 

تبــني أن اآليــة الرشيفــة غــر منســوخة وكــذا قولــه ســبحانه وتعــاىل:

ــه وَإِنْ  ــِن وقول ــوا مِاَئَتيْ ــرُونَ يَْغلِبُ ــرُونَ صَابِ  إِنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ عِشْ
يَُكــنْ مِنُْكــمْ مَِئــٌة يَْغلِبُــوا َألًْفــا ليــس بمنســوخ الن التوليــة للتحيــز إىل فئــة خــص 
فيهــا فلــم تكــن اآليتــان منســوختني واهلل ســبحانه وتعــاىل أعلــم والدليــل عليــه قولــه 
ــا  ــم الكــرارون أن ــة وهــو فيهــا »أنت ــن فــروا إىل املدين ــه الصــالة والســالم( للذي )علي

فئــة كل مســلم«

ــن  ــرار م ــس بف ــرار ولي ــة ك ــز إىل فئ ــالم( ان املتحي ــالة والس ــه الص ــر )علي أخ
ــت  ــفينة فاحرتق ــزاة يف س ــت الغ ــذا إذا كان ــى ه ــد وع ــه الوعي ــال يلحق ــف ف الزح
الســفينة وخافــوا الغــرق حكمــوا فيــه غالــب رأهيــم وأكــر ظنهــم فــإن غلــب عــى 
رأهيــم اهنــم لــو طرحــوا أنفســهم يف البحــر لينجــوا بالســباحة وجــب عليهــم الطرق 



84

الفصـل الثاني: يف حكم الفرار من العدو والغدر...

ليســبحوا فيتحيــزوا إىل فئــة وان اســتوى جانبــا احلــرق والغــرق بــأن كان إذا قامــوا 
حرقــوا وإذا طرحــوا غرقــوا فلهــم اخليــار عنــد أيب حنيفــة وأيب يوســف وقــال حممــد 

ال جيــوز هلــم انــى يطرحــوا أنفســهم يف املــاء.

 )وجــه( قولــه إهنــم لــو ألقــوا أنفســهم يف املــاء هللكــوا ولــو أقامــوا يف الســفينة 
هللكــوا أيضــا اال اهنــم لــو طرحــوا هللكــوا بفعــل أنفســهم ولــو صــروا هللكــوا بفعل 
ــتوى  ــه اس ــام ان ــه( قوهل ــكان أوىل )وج ــاد ف ــرب إىل اجله ــر أق ــكان الص ــدو ف الع
اجلانبــان يف االفضــاء إىل اهلــالك فيثبــت هلــم اخليــار جلــواز أن يكــون اهلــالك بالغــرق 
ــل  ــوا بفع ــوا هللك ــو طرح ــا ول ــدو وقلن ــل الع ــوا بفع ــوا هللك ــو أقام ــه ل ــق قول أرف
العــدو أيضــا إذ العــدو هــو الــذي أجلأهــم إليــه فــكان اهلــالك يف احلالــني مضافــا إىل 
فعــل العــدو ثــم قــد يكــون اهلــالك بالغــرق أســهل فيثبــت هلــم اخليــار ولــو طعــن 
مســلم برمــح فــال بــأس بــان يمشــى إىل مــن طعنــه مــن الكفــرة حتــى جيهــزه ألنــه 
يقصــد باملــي إليــه بــذل نفســه العــزاز ديــن اهلل ســبحانه وتعــاىل وحتريــض املؤمنــني 
عــى أن ال يبخلــوا بأنفســهم يف قتــال أعــداء اهلل ســبحانه وتعــاىل فــكان جائــزا واهلل 

ســبحانه وتعــاىل أعلــم()1(.

خامسًا: املذهب احلنبلي.  

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنفــي إىل القــول بوجــوب الثبــات وحرمــة الفــرار إذا 
ــني،  ــات برشط ــوب يف الثب ــق الوج ــرتطوا لتحق ــار، واش ــلمون والكف ــى املس التق
األول: إن يكــون الكفــار ال يزيــدون عــى ضعــف املســلمني فــإن زادوا عليــه جــاز 

الفــرار.

)1( بدائع الصنائع أليب بكر الكاشاين: ج7 ص 98 - 99.
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والثاين زادوا عليه جاز الفرار.

ويف حكــم الظــن يف الغلبــة إذا كان العــدو اكثــر مــن الضعــف، فــاألوىل 
ــم ال  ــم الهن ــاز هل ــوا ج ــة وأن انرف ــن املصلح ــك م ــا يف ذل ــات مل ــلمني الثب للمس

يأمنــون العضــب واحلكــم علــق عــى مظنتــه.

قال ابن قدامة املقديس )ت 620هـ(.

 )وال حيــل ملســلم أن هيــرب مــن كافريــن ومبــاح لــه أن هيــرب مــن ثالثــة فــإن 
خــي األرس قاتــل حتــى يقتــل( ومجلتــه انــه إذا التقــى املســلمون والكفــار وجــب 

الثبــات وحــرم الفــرار بدليــل قولــه تعــاىل:

  َدْبَــار  يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا إَِذا َلقِيُتــمُ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا َزحًْفــا َفــلَ ُتوَلُّوهُــمُ اْلَ
اآليــة وقــال تعــاىل:

ُكــمْ  َلعَلَّ َفاثْبُُتــوا وَاْذُكــرُوا اهلَل َكثِــرًا  فَِئــًة  َلقِيُتــمْ  َآمَنُــوا إَِذا  َأيُّهَــا الَّذِيــنَ   ﴿يَــا 
ــن  ــده م ــف فع ــوم الزح ــرار ي ــه( الف ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــر النب ــونَ﴾ وذك ُتْفلِحُ
الكبائــر، وحكــي عــن احلســن والضحــاك ان هــذا كان يــوم يــدر خاصــة وال جيــب 
يف غرهــا واالمــر مطلــق وخــر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــام فــال جيــوز التقييد 

ــات برشطــني. ــام جيــب الثب ــل وإن والتخصيــص اال بدلي

ــإن زادوا  ــلمني ف ــف املس ــى ضع ــدون ع ــار ال يزي ــون الكف ــا( أن يك  )أحدمه
ــهُ عَنُْكــمْ وَعَلِــمَ َأنَّ فِيُكــمْ  ــفَ اللَّ عليــه جــاز الفــرار لقــول اهلل تعــاىل: اْلَنَ خَفَّ

.ــوا مِاَئَتيْــِن َضعًْفــا َفــِإنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ مَِئــٌة صَابِــرَةٌ يَْغلِبُ

ــهُ  ــفَ اللَّ  وهــذا إن كان لفظــه لفــظ اخلــر فهــو أمــر بدليــل قولــه: اْلَنَ خَفَّ
عَنُْكــمْ  ولــو كان خــرا عــى حقيقتــه مل يكــن ردنــا مــن غلبــة الواحــد للعــرشة إيل 
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غلبــه االثنــني ختفيفــا والن خــر اهلل تعــاىل صــدق ال يقــع بخــالف خمــره وقــد علــم 
أن الظفــر والغلبــة ال حيصــل للمســلمني يف كل موطــن يكــون العــدو فيــه ضعــف 
ــة اليف  ــذه اآلي ــخ ه ــئ ينس ــأت ش ــرض ومل ي ــر وف ــه أم ــم ان ــام دون فل ــلمني ف املس

كتــاب وال ســنة فوجــب احلكــم هبــا.

ــوا  ــرُونَ صَابِــرُونَ يَْغلِبُ ــت إِنْ يَُكــنْ مِنُْكــمْ عِشْ ــاس: نزل ــن عب ــال اب  ق
مِاَئَتيْــِن فشــق ذلــك عــى املســلمني حــني فــرض اهلل عليهــم أال يفــر واحــد مــن 

عــرشة، ثــم جــاء ختفيــف فقــال:

ــهُ عَنْكُــمْ إىل قولــه يَْغلِبُــوا مِاَئَتيْــِن فلــام خفــف اهلل  الَْنَ خَفَـّـفَ اللَّ
ــو داود  ــا خفــف مــن العــدد رواه أب عنهــم مــن العــدد نقــص مــن الصــر بقــدر م

ــام فــر. ــة ف ــر مــن ثالث ــر ومــن ف ــر مــن اثنــني ف ــاس مــن ف ــن عب ــال اب وق

 )الثــاين( أن ال يقصــد بفــراره التحيــز إىل فئــة وال التحــرف لقتــال فــإن قصــد 
ــى  ــزًا إَِل ــاٍل َأوْ مَُتحَيِّ ــا لِقَِت ــال ﴿إِلَّ مَُتحَرًِّف ــاىل ق ــه ألن اهلل تع ــاح ل ــو مب ــن فه ــد هذي أح
فَِئــةٍ﴾ ومعنــى التحــرف للقتــال أن ينحــاز إىل موضــع يكــون القتــال فيــه أمكــن مثــل 
ــو  ــة إىل عل ــن نزل ــتدبارمها أو م ــح إىل اس ــمس أو الري ــة الش ــن مواجه ــاز م أن ينح
أو مــن معطشــة إىل موضــع مــاء أو يفــر بــني أيدهيــم لتنتقــض صفوفهــم أو تنفــرد 
خيلهــم مــن رجالتهــم أو ليجــد فيهــم فرصــه أو ليســتند إىل جبــل ونحــو ذلــك ممــا 
جــرت بــه عــادة أهــل احلــرب، وقــد روي عــن عمــر أنــه كان يومــا يف خطبتــه إذا 

قــال يــا ســارية بــن زنيــم اجلبــل.

 ظلــم الذئــب مــن اســرتعاه الغنــم فأنكرهــا النــاس ، فقــال عــي )عليــه 
الســالم(: 
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)دعــوه(، فلــام نــزل ســألوه عــام قــال فلــم يعــرتف بــه وكان قــد بعــث ســارية إىل 
ناحيــة العــراق لغزوهــم فلــام قــدم ذلــك اجليــش أخــروا أهنــم لقــوا عدوهــم يــوم 
مجعــة فظهــر عليهــم فســمعوا صــوت عمــر فتحيــزوا إىل اجلبــل فنجــوا مــن عدوهــم 

فانتــروا عليهــم. 

وأمــا التحيــز إىل فئــة فهــو ان يصــر إىل فئــة مــن املســلمني ليكــون معهــم فيقوى 
هبــم عــى عدوهــم وســواء بعــدت املســافة أو قربــت قــال القــايض لــو كانــت الفئــة 
ــن  ــافعي ألن اب ــر الش ــوه ذك ــا ونح ــز إليه ــاز التخي ــاز ج ــة باحلج ــان والفئ بخراس

عمــر روى أن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال:

 »اين فئة لكم وكانوا بمكان بعيد منه«. 

وقــال عمــر انــا فئــة كل مســلم وكان باملدينــة وجيوشــه بمــر والشــام والعــراق 
ــز إيل لكنــت  ــو كان حتي ــد ل ــا عبي ــال عمــر رحــم اهلل أب وخراســان روامهــا ســعيد وق
لــه فئــة وإذا خــي األرس فــاألوىل لــه أن يقاتــل حتــى يقتــل وال يســلم نفســه لــألرس 
ــب  ــه بالتعذي ــار علي ــم الكف ــن حتك ــلم م ــة ويس ــة الرفيع ــواب الدرج ــوز بث ــه يف ألن
ــى اهلل  ــي )ص ــرة أن النب ــو هري ــا روى أب ــاز مل ــتأرس ج ــة وان اس ــتخدام والفتن واالس
عليــه وآلــه( بعــث عــرشة عينــا وأمــر عليهــم عاصــم بــن ثابــت فنفــرت إليهــم هذيــل 
بقريــب مــن مائــة رجــل رام فلــام أحــس هبــم عاصــم وأصحابــه جلئــوا إىل فــدد 
فقالــوا هلــم أنزلــوا فأعطونــا بأيديكــم ولكــم العهــد وامليثــاق أن ال نقتــل منكــم أحــدا 
ــا أنــزل يف ذمــة كافــر فرموهــم بالنبــل فقتلــوا عاصــام يف ســبعة  فقــال عاصــم أمــا أن
ــة فلــام  ــد بــن الدثن ــاق منهــم خبيــب وزي ــة عــى العهــد وامليث ــزل إليهــم ثالث معــه ون
ــه فعاصــم أخــذ  ــار قســيهم فربطوهــم هبــا. متفــق علي اســتمكنوا منهــم أطلقــوا أوت
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بالعزيمــة وخبيــب وزيــد أخــذا بالرخصــة وكلهــم حممــود غــر مذمــوم وال ملــوم.

)فصــل( وإذا كان العــدو أكثــر مــن ضعــف املســلمني فغلــب عــى ظــن 
ــوا  ــة، وان انرف ــن املصلح ــك م ــا يف ذل ــات مل ــم الثب ــاألوىل هل ــر ف ــلمني الطف املس
جــاز ألهنــم ال يأمنــون العطــب واحلكــم علــق عــى مظنتــه وهــو كوهنــم أقــل مــن 
نصــف عددهــم، ولذلــك لزمهــم الثبــات إذا كانــوا أكثــر مــن النصــف وان غلــب 

ــه. عــى ظنهــم اهلــالك في

وحيتمــل أن يلزمهــم الثبــات ان غلــب عــى ظنهــم الظفــر ملــا فيــه مــن املصلحــة 
ــم  ــاألوىل هل ــراف ف ــاة يف االن ــة والنج ــالك يف اإلقام ــم اهل ــى ظنه ــب ع وإن غل
االنــراف وان ثبتــوا جــاز ألن مل غرضــا يف الشــهادة وجيــوز ان يغلبــوا أيضــا، 
وان غلــب عــى ظنهــم اهلــالك يف اإلقامــة واالنــراف فــاألوىل هلــم الثبــات لينالــوا 
درجــة الشــهداء املقبلــني عــى القتــال حمتســبني فيكونــون أفضــل مــن املولــني وألنــه 

جيــوز أن يغلبــوا أيضــا فــإن

اهلل تعــاىل يقــول: ﴿َكــمْ مِــنْ فَِئــةٍ َقلِيَلــةٍ َغَلبَــتْ فَِئــًة َكثِــرَةً بِــِإْذِن اهلِل وَاهلُل 
مَــعَ الصَّابِِريــنَ﴾ ولذلــك صــر عاصــم وأصحابــه فقاتلــوا حتــى أكرمهــم اهلل 
ــن  ــر م ــوا أكث ــم وان كان ــن منه ــه التحص ــدا فألهل ــدو بل ــاء الع ــإن ج ــهادة ف بالش
نصفهــم ليلحقهــم مــدد أو قــوة وال يكــون ذلــك توليــا وال فــرار إنــام التــويل بعــد 
لقــاء العــدو، وان لقوهــم خــارج احلصــن فلهــم التحيــز إىل احلصــن ألنــه بمنزلــة 
التحــرف للقتــال أو التحيــز إىل فئــة وان غــزوا فذهبــت دواهبــم فليــس ذلــك عــذرا 
يف الفــرار ألن القتــال ممكــن للرجالــة، وان حتيــزوا إىل جبــل ليقاتلــوا فيــه رجالــة فال 
بــأس ألنــه حتــرف للقتــال وان ذهــب ســالحهم فتحيــزوا إىل مــكان بمكنهــم القتــال 
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ــه باحلجــارة والتســرت بالشــجر ونحــوه()1(. في

سادسًا: املذهب اإلباضي.

ينفــرد املذهــب اإلبــايض بتخصيــص مصطلــح الدفــاع وفتــح لــه بــاب يف الفقــه 
ــذا  ــى ه ــة ع ــكام املرتتب ــدق يف األح ــوم واملص ــاد وأن كان املفه ــن اجله ــًا ع عوض
الكتــاب هــي متشــابه الســيام فيــام يرتبــط بدفــع الــر واهلــالك عــن النفــس واملــال 

واألهــل.

ففــي حكــم الثبــات يف الدفــاع عمــن لزمــه الدفــاع عنــه ذهــب فقهــاء املذهــب 
اإلبــايض إىل القــول بتكفــر تــارك الدفــاع عمــن لزمــه مــن عيــال وصاحــب وغــره.

قال حممد بن يوسف أطفيش )ت 1322هـ(: 

)ويأثــم( يكفــر )تــارك الدفــاع عمــن لزمــه( مــن عيــال وصاحــب وغــره، وال 
يضمنــه ويرثــه يف حــق الصاحــب فقــط()2(.

املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب  يف املسألة.

أوال: يف وجوب الثبات وحرمة الفرار.

والزيــدي،   ، اإلمامــي  وهــي:  الســتة،  اإلســالمية  املذاهــب  فقهــاء  أمجــع 
والشــافعي، واملالكــي، واحلنفــي، واحلنبــي، عــى وجــوب الثبــات وحرمــة الفــرار 

إذا التقــى الصفــان يف املعركــة.

ــر  ــاع وتكف ــات يف الدف ــوب الثب ــايض فأوج ــب اإلب ــك املذه ــف يف ذل وخال

)1( املغني البن قدامة: ج10 ص 550 - 554.
)2( رشح كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 773 - 774.
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ــه. ــول بإثم ــى ق ــار، وع الف

 وقال الزيدية بفسق الفار.

ثانيا: موارد جواز الفرار.

 أمجــع فقهــاء املذاهــب اإلســالمية )اإلمامــي، والشــافعي، واملالكــي، واحلنبي، 
والزيــدي( عــى جــواز الفــرار يف مــوارد وهــي: 

ألف ـ يف نسبة عدد املسلمني إىل األعداء.

ألف ـ يف نسبة عدد املسلمن إىل االعداء.

1ـ قال االمامية: إذا كان عدد االعداء عى الضعف من عدد املسلمني أو أقل. 

2ـ وقال الشافعية: أن يكون العدد أقل من الضعفني.

3ـ وقــال املالكيــة: بثلثــي عــدد املســلمني واكثــر مــن ذلــك ؛ وان املــالك باملثلــني 
ــر  ــال اكث ــم، وق ــني عنده ــد القول ــو أح ــدد؛ وه ــس الع ــر، ولي ــوة والتكاث ــو الق ه

فقهائهــم بالعــدد.

4ـ وقــال احلنابلــة: بحــواز الفــرار إذا كان عــدد الكفــار ضعــف عــدد املســلمني 
وهــو موافــق ملذهــب اإلماميــة.

5ـ خالــف املذهــب احلنفــي بقيــة املذاهــب الســتة يف جــواز الفــرار،  باالعتــامد 
عــى الظــن بالقــدرة عــى مواجهــة العــدو ، وليــس العــدد.

باء ـ املتحرف لقتال.

 وبــه قالــت فقهــاء املذاهــب اإلســالمية، والتحــرف: هــو االنتقــال إىل مــكان 
يتمكــن منــه للقتــال.
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جيم ـ التحيز إىل فئة.

ــدا  ــالمية ماع ــب اإلس ــت املذاه ــه قال ــدو، وب ــت الع ــن مقاتل ــن م ــي يتمك  ك
ــاد. ــر اجله ــم يف أم ــول هل ــايض ال ق ــب اإلب املذه

املسألة الرابعة: ما ورد حول احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذا النــص الرشيــف وبينــوا معنــاه وداللتــه، 
كااليت: أقواهلــم  فكانــت 

أواًل: قطب الدين الراوندي )رمحه اهلل( )ت 573هـ(.

قال )رمحه  اهلل(:

)وقولــه »أجــزأ امــرؤ قرنــه« أي كفــاه، يقــال أجــزأين الــيء أي كفــاين، 
احلــرب.  يف  املقــارن  والقــرن: 

وروي »وأسى« بواو العطف أيضا، وهو من املواساة.

و »مل يــكل قرنــه إىل أخيــه« مــن وكلتــه إىل نفســه، واألمــر موكــول إىل رأيــه: أي 
مل جيتمــع عــى مؤمــن بــالء قرنــه وقــرن نفســه.

ولاميم العرب: سادهتم، وهو مجع هلموم، وهو اجلواد من الناس واخليل.

ــوز أن  ــطها، وجي ــا ووس ــنام األرض جمده ــم بالســنام األعظــم الن س ووصفه
ــة الســنام يف البعــر، وهــو أرفــع يشء منــه. يكــون املــراد كل واحــد منكــم بمنزل

واألحسن أن يكون املراد وأنتم أولو السنام األعظم. وقد تقدم مثله.

وأوجده اهلل: أي سخطه وغضبه.

وروى »الذل الاذم« والالذم والالزم بمعنى واحد.
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وافضــض مجاعتهــم: أي فرقهــم. وأبســلهم: أي أســلمهم إىل اهللكــة، يقــال: 
أبســلت فالنــا أي أســلمته إىل اهلــالك. وطعــن دراك: أي متتابــع. ويطيــح: يرمــي.

ويندر: أي يسقط.

و » املنارس« مجع منرس، وهو قطعة من اجليش.

ويرمجوا: أي يرموا »بالكتائب« أي اجليوش.

وقوله » تقفوها الائب« أي يتبعها األنصار من بنى العم خاصة.

ويتلوه اخلميس: أي يتبعه اجليش الكثر.

واألعنــان: اجلوانــب، وأعنــان الســامء: صفائحهــا ومــا اعــرتض مــن أقطارهــا، 
كأنــه مجــع عنــن.

واملســارب: املذاهــب، يقــال: رسب الفحــل يــرسب رسبــا إذا توجــه للمرعــى 
واملســارح: املواضــع التــي يــرسح املــال الســائم، قــال تعــاىل ﴿وَحِــنيَ تَسْــرَحُونَ﴾ 
يقــال: رسحتهــا رسحــا ورسحــت هــي بنفســها رسوحــا يتعــدى وال يتعــدى، 

ويقــال: رسحــت بالغــداة وراحــت بالعــي.

واملعنــى مــن قولــه »إهنــم لــن يزولــوا عــن مواقفهــم« إىل آخــره، بعــد أن دعــا 
عليهــم وقــال »يــا رب خذهــم« يقــول )عليــه الســالم( ألصحابــه: وقــت املحاربــة 
أهنــم، أي ان هــؤالء األعــداء ال يزولــون البتــة أبــدا عــن املواضــع التــي وقفــوا فيهــا 
ملحاربتكــم إال بطعــن دراك، أي متتابــع ال هتــب الريــح بــني تلــك الطعنــات لشــدة 

تتابعهــا، يقــال: دارك الرجــل صوتــه: أي تابعــه.

ثم قال: »وال يزولون ال برضب جيمع بن الام واالقدام.

ثــم قــال: )وان هــؤالء األعــداء ال يزولــون عــن مواقفهــم إال بــأن جيــر اخلميــس 
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ببادهــم وحتــى تــدق أفراســكم يف أراضيهــم بحوافرهــا وبمراعي إبلهــم ومراعيها 
فتســاق ويغــار عليهــا. حيــث أصحابــه بــذا عــىل اجلهــاد()1(.

ثانيا: ابن ميثم البحراني )رمحه اهلل( )ت 678هـ(.

ــم النــص الرشيــف إىل أقســام، فــكان مــورد  قــال )رمحــه اهلل( بعــد أن قسَّ
كااليت: البحــث 

ــالن  ــه فع ــاه بنفس ــى أخ ــارش: آس ــه«. الع ــرؤ قرن ــزء ام ــه: »أج ــع: قول )التاس
ــوه  ــه وكف ــو خصم ــه وه ــرؤ قرن ــزي ام ــر وليج ــر، والتقدي ــى األم ــان يف معن ماضي
ــه  ــّر مــن قرن ــه وال يف ــذّب عن ــواس أخــاه بنفســه يف ال يف احلــرب: أي لتقاومــه ولي
ــم  ره ــم ذكَّ ــه. ث ــرن أخي ــه وق ــه قرن ــى أخي ــع ع ــه فيجتم ــه يف دفع ــى أخي ــامدا ع اعت

ــرار. ــدة يف الف ــدم الفائ ع

 إذ كانت غاية الفرار السالمة من املوت وهو ال بّد منه كقوله تعاىل:

عُــونَ إِلَّ  ــوْتِ َأِو الَْقْتــِل وإِذًا ل ُتمَتَّ ــرارُ إِنْ َفرَرُْتــمْ مِــنَ الْمَ ﴿ُقــْل َلــنْ يَنَْفعَُكــمُ الْفِ
َقلِيــلً﴾)2(

 واســتعار لفــظ ســيف اآلخــرة للمــوت. ووجــه املشــاهبة كوهنــام مبطلــني 
ــّم مدحهــم بأوصــاف يســتقبح  ــه. ث ــا غايت ــام كان ســيف اآلخــرة ألهّن ــاة. وإّن للحي
معهــا الفــرار، وهــى كوهنــم أجــود العــرب والســنام األعظــم، واســتعار هلــم لفــظ 
ــد تقبيــح الفــرار بذكــر معايبــه،  ــاه يف العلــّو والرفعــة. ثــّم أكَّ الســنام ملشــاركتهم إّي
ــه يســتلزم غضــب اهلل فــإّن الفــاّر مــن  ــه فكون ــا معايب ــه أيضــا: أّم ــدة في ــه ال فائ وأّن

)1( منهاج الراعة يف رشح هنج البالغة للراوندي: ج2 ص 35 - 36.
)2(  االحزاب:  16.
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اجلهــاد يف ســبيله عــاص ألمــره والعــايص لــه مســتحّق لغضبــه وعقابــه. ثــّم كونــه 
مســتلزما للــّذل الــالزم والعــار الباقــي يف األعقــاب وهــو ظاهــر، وأّمــا أّنــه ال فائــدة 
ــه بفــراره مل يبلــغ إالَّ أجلــه  ــا أّن فيــه فــألّن الفــاّر ال يــزاد يف عمــره لفــراره. إذ علمن
املكتــوب لــه فــكان بقائــه يف مــّدة الفــرار مــن عمــره ال زيــادة فيــه وإّن لــه يومــا يف 

القضــاء اإلهلــّي ال حيجــز بينــه وبينــه فــرار. وفيــه ختويــف باملــوت.

ــبيل اهلل  ــلك س ــن يس ــاء. اســتفهام عّم ــرد امل ــآن ي ــح إىل اهلل كالظم ــه: رائ وقول
ــه كــام يــروح الظمــآن اســتفهاما عــى ســبيل العــرض لذلــك الــرواح،  ويــروح إلي
ووجــه الشــبه القــّوة يف الســر والســعي احلثيــث، وأشــار بقولــه: اجلنّــة حتــت 
أطــراف العــوايل. إىل أّن مطلوبــه الــرواح إىل اهلل باجلهــاد وجــذب إليــه بذكــر اجلنـّـة، 
ــبيل  ــاح يف س ــركات بالرم ــن احل ــة م ــة غاي ــول اجلنّ ــت ألّن دخ ــة حت ــا بجه وخّصه
ــة عــى تلــك  ــام هــي حتــت العــوايل، وقــد أطلــق لفــظ اجلنّ اهلل وتلــك احلــركات إّن

ــه()1(. ــة منهــا جمــازا تســمية باســم غايت ــي هــي غاي ت األفعــال الَّ

ثالثًا: ابن ابي احلديد املعتزلي )ت 656هـ(.

قال الشارح املعتزيل يف بيان معنى هذا النص الرشيف:

)مــن النــاس مــن جيعــل هــذه الصيغــة وهــي صيغــة االخبــار بالفعــل املــايض، يف 
قولــه: أجــزأ امــرؤ قرنــه يف معنــى االمــر، كأنــه قــال: ليجــز كل امــرئ قرنــه، ألنــه إذا 
جــاز االمــر بصيغــة االخبــار يف املســتقبل جــاز االمــر بصيغة املــايض، وقد جــاز األول، 

نحــو قولــه تعــاىل: ﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرْضِعْــنَ َأوَْلدَهُــنَّ﴾)2(، فوجــب ان جيــوز الثــاين.

)1( رشح هنج البالغة البن ميثم: ج3 ص 125 - 126.
)2(  البقرة 233.
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ومــن النــاس مــن قــال: معنــى ذلــك: هــال أجــزأ امــرؤ قرنــه ! فيكــون حتضيضــا 
ــك يف  ــك: مقارن ــى. وقرن ــزة، أي كف ــزأ باهلم ــا. وأج ــم هب ــة للعل ــذوف الصيغ حم
ــه  ــوة نفس ــه أس ــز، أي جعل ــاة، باهلم ــه مؤاس ــاه بنفس ــى أخ ــوه. وآس ــال أو نح القت
وفيــه، وجيــوز: واســيت زيــدا بالــواو، وهــي لغــة ضعيفــة. ومل يــكل قرنــه إىل أخيــه، 
ــور،  ــة األخ املذك ــا يف مقاوم ــرا مع ــه، فيص ــرن أخي ــم إىل ق ــه ينض ــدع قرن أي مل ي
وذلــك قبيــح حمــرم، مثالــه: زيــد وعمــرو مســلامن، وهلــام قرنــان كافــران يف احلــرب، 

ال جيــوز لزيــد ان ينــكل عــن قرنــه فيجتمــع قرنــه وقــرن عمــرو عــى عمــرو.

ــوا  ــو قتل ــم ل ــازل هب ــن األمل الن ــلموا م ــم إن س ــالم( أهن ــه الس ــم )علي ــم أقس ث
بالســيف يف الدنيــا، فإهنــم مل يســلموا مــن عقــاب اهلل تعــاىل يف اآلخــرة، عــى فرارهم 
وختاذهلــم. وســمى ذلــك ســيفا عــى وجــه االســتعارة وصناعــة الــكالم، ألنــه قــد 

ذكــر ســيف الدنيــا، فجعــل ذلــك يف مقابلتــه.

ــد  ــل، الواح ــن اخلي ــاد م ــاس، واجلي ــن الن ــواد م ــادات األج ــم: الس واللهامي
هلمــوم. والســنام األعظــم، يريــد رشفهــم وعلــو أنســاهبم، الن الســنام أعــى أعضاء 

البعــر.

ــذال املعجمــة،  ــالذم  بال ــذل ال ــروى: وال ــه وســخطه. وي ــدة اهلل: غضب وموج
وهــو بمعنــى الــالزم أيضــا، لذمــت املــكان بالكــرس، أي لزمتــه. ثــم ذكــر أن الفــرار 

ال يزيــد يف العمــر، وقــال الراجــز: 

املقــل دعجــاء  حســناء  علمــت  الجــلقــد  يف  يزيــد  ل  الفــرار  ان 

ثم قال هلم: أيكم يروح إىل اهلل فيكون كالظمآن يرد املاء.
ثــم قــال: اجلنــة حتــت أطــراف العــوايل، وهــذا مــن قــول رســول اهلل )صــى اهلل 
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عليــه وآلــه(:

»اجلنة حتت ظال السيوف«. 

وســمع بعــض األنصــار رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، يقــول يــوم أحــد: 
ــخ بــخ ! ليــس  ــده متــرات يلوكهــا فقــال: ب ــة حتــت ظــال الســيوف«، ويف ي »اجلن
ــة إال هــذه التمــرات ! ثــم قذفهــا مــن يــده، وكــرس جفــن ســيفه،  بينــي وبــن اجلن
ومحــل عــى قريــش فقاتــل حتــى قتــل. ثــم قــال: اليــوم تبــىل االخبــار، هــذا مــن قــول 

ــم()2(. ــر أفعالك ــوَ َأخْبَارَُكــمْ﴾)1(، أي نخت ــاىل: ﴿وَنَبُْل اهلل تع

)1(  حممد: 31.
)2( رشح هنج البالغة البن ايب احلديد املعتزيل: ج8 ص 5 -6.
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عدم جواز الغدر بالكفار

1ـ قــال أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي )عليــه الصــالة والســالم( يف عهــده ملالــك 
االشــرت )عليــه الرمحــة والرضــوان(:

ــًة  ــِح َدَع ْل ــإِنَّ يِف الصُّ ــا َف ــه ِرًض َك وهللِ فِي ــُدوُّ ــه َع ــاَك إَِلْي ــًا َدَع ــنَّ ُصْلح »واَل َتْدَفَع
َك  ــَذِر ِمــْن َعــُدوِّ ــَذَر ُكلَّ اْلَ ــِن اْلَ وِمــَك وَأْمنــًا لِبِــَاِدَك وَلكِ ــوِدَك وَراَحــًة ِمــْن مُهُ نُ جِلُ
ــَك ُحْســَن  ــْم يِف َذلِ ِ ــْزِم واتَّ ــَل َفُخــْذ بِاْلَ ــاَرَب لَِيَتَغفَّ ــَا َق ــإِنَّ اْلَعــُدوَّ ُربَّ َبْعــَد ُصْلِحــه َف
ــًة َفُحــْط َعْهــَدَك  ــَك ِذمَّ ــَدًة َأْو َأْلَبْســَته ِمنْ َك ُعْق ــْنَ َعــُدوِّ ــَك وَب ــْدَت َبْينَ ــنِّ وإِْن َعَق الظَّ
ــه َلْيــَس ِمــْن  َتــَك بِاألََماَنــِة واْجَعــْل َنْفَســَك ُجنَّــًة ُدوَن َمــا َأْعَطْيــَت َفإِنَّ بِاْلَوَفــاِء واْرَع ِذمَّ
ِق َأْهَوائِِهــْم وَتَشــتُِّت آَرائِِهــْم  ــاُس َأَشــدُّ َعَلْيــه اْجتَِاعــًا َمــَع َتَفــرُّ ٌء النَّ َفَرائِــِض اهلل َشْ
ُكــوَن فِيــَا َبْينَُهــْم ُدوَن امْلُْســلِِمَن ملَِــا  ِمــْن َتْعظِيــِم اْلَوَفــاِء بِاْلُعُهــوِد وَقــْد َلــِزَم َذلـِـَك امْلُرْشِ
تَِلــنَّ  تِــَك واَل خَتِيَســنَّ بَِعْهــِدَك واَل خَتْ اْســَتْوَبُلوا ِمــْن َعَواِقــِب اْلَغــْدِر َفــَا َتْغــِدَرنَّ بِِذمَّ
َتــه َأْمنــًا  ُئ َعــىَل اهلل إاِلَّ َجاِهــٌل َشــِقيٌّ وَقــْد َجَعــَل اهلل َعْهــَده وِذمَّ ــَرِ ــه اَل جَيْ َك َفإِنَّ َعــُدوَّ
تـِـه وَحِريــًا َيْســُكنُوَن إىَِل َمنََعتـِـه وَيْســَتِفيُضوَن إىَِل ِجــَواِره َفــَا  َأْفَضــاه َبــْنَ اْلِعَبــاِد بَِرمْحَ
ــنَّ  َل ــَل واَل ُتَعوِّ ــه اْلِعَل ُز فِي ــوِّ ــدًا ُتَ ــْد َعْق ــه واَل َتْعِق ــَداَع فِي ــَة واَل ِخ ــاَل واَل ُمَداَلَس إِْدَغ
ــَك ِضيــُق َأْمــٍر َلِزَمــَك فِيــه َعْهــُد اهلل  ــِن َقــْوٍل َبْعــَد التَّْأكِيــِد والتَّْوثَِقــِة واَل َيْدُعَونَّ َعــىَل َلْ
َك َعــىَل ِضيــِق َأْمــٍر َتْرُجــو اْنِفَراَجــه وَفْضــَل  ــقِّ َفــإِنَّ َصــْرَ إىَِل َطَلــِب اْنِفَســاِخه بَِغــْرِ اْلَ
ــَتْقبُِل  ــٌة اَل َتْس ــه طِْلَب ــَن اهلل فِي ــَك ِم ــَط بِ ــه وَأْن حُتِي ــاُف َتبَِعَت ــْدٍر خَتَ ــْن َغ ــْرٌ ِم ــه َخ َعاِقَبتِ
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فِيَهــا ُدْنَيــاَك واَل آِخَرَتــَك«)1(.

2 ـ وقال )عليه الصالة والسالم(:

ــْدِق واَل َأْعَلــُم ُجنَّــًة َأْوَقــى ِمنـْـه - وَمــا َيْغــِدُر َمــْن َعلـِـَم َكْيــَف  »اْلَوَفــاَء َتــْوَأُم الصِّ
ــه اْلَغــْدَر َكْيســًا وَنَســَبُهْم َأْهــُل  ــُر َأْهلِ ــَذ َأْكَث َ ــِد اختَّ ــاٍن َق ــا يِف َزَم ــْد َأْصَبْحنَ امْلَْرِجــُع وَلَق
ــه  ــُب َوْج ُل اْلُقلَّ ــوَّ ــَرى اْلُ ــْد َي ــُم اهلل َق ــْم َقاَتَلُه ــا َلُ ــِة َم يَل ــِن اْلِ ــه إىَِل ُحْس ــِل فِي ْه اجْلَ
يَلــِة وُدوهَنَــا َمانِــٌع ِمــْن َأْمــِر اهلل وهَنْيِــه َفَيَدُعَهــا َرْأَي َعــْنٍ َبْعــَد اْلُقــْدَرِة َعَلْيَهــا  اْلِ

ــِن«)2(. ي ــه يِف الدِّ ــَة َل ــْن اَل َحِرجَي ــا َم ــُز ُفْرَصَتَه وَينَْتِه

3ـ وقال )عليه الصالة والسالم(: 

ــْدِر  ــُة اْلَغ ــْو اَل َكَراِهَي ــُر وَل ــِدُر وَيْفُج ــه َيْغ ــي وَلكِنَّ ــى ِمنِّ ــُة بَِأْدَه ــا ُمَعاِوَي »واهلل َم
َلُكنْــُت ِمــْن َأْدَهــى النَّــاِس وَلكِــْن ُكلُّ ُغــَدَرٍة ُفَجــَرٌة وُكلُّ ُفَجــَرٍة ُكَفــَرٌة ولِــُكلِّ َغــاِدٍر 
ــِديَدِة«)3(. لـِـَواٌء ُيْعــَرُف بـِـه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة واهلل َمــا ُأْســَتْغَفُل بِامْلَكِيــَدِة واَل ُأْســَتْغَمُز بِالشَّ

4ـ وقال )عليه الصالة والسالم(:

»اْلَوَفاُء ألَْهِل اْلَغْدِر َغْدٌر ِعنَْد اهلل واْلَغْدُر بَِأْهِل اْلَغْدِر َوَفاٌء ِعنَْد اهلل«)4(.

االخالقيــة  واملعــارف  الفقــه  يف  عديــدة  بمســائل  العنــوان  هــذا  يمتــاز 
والرشوحــات التــي تناوهلــا العلــامء يف بياهنــم ملفاهيــم كتــاب هنــج البالغــة ومعانيه. 

ولــذا: ســنتناول اوالً مــا ارتبــط هبــذه النصــوص الرشيفــة يف مســائل اجلهــاد، 

)1( هنج البالغة كتابه )عليه السالم( لألشرت وعهده إليه: ص 442.
)2( هنج البالغة: اخلطبة: 41 ص 82.

)3( هنج البالغة، اخلطبة: 200، ص 180.

)4( هنج البالغة، احلكمة: 259 ص 513.
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وهــو عــدم جــواز الغــدر بالكفــار يف املذاهــب اإلســالمية ، وبيــان  إمجاعهــم عــى 
عــدم جــواز الغــدر بعــد اهلدنــة واالســتئامن للكافــر، وهــو كااليت:

املسألة األوىل: عدم جواز الغدر بالكفار يف املذهب اإلمامي.

ــواز الغــدر  ــأهنم( إىل عــدم ج ــى اهلل ش ــي )أع ذهــب فقهــاء املذهــب اإلمام
ــها  ــا وتدارس ــي مجعه ــم الت ــان أقواهل ــم؛ ويف بي ــتئامهنم ومهادنته ــد اس ــار بع بالكف
موســوعته  يف  1266هـــ(  )ت  اهلل(  )رمحــه  اجلواهــري  حســن  حممــد  الشــيخ 

،فقــال:  اإلســتداللية 

)ال جيوز الغدر هبم بان يقتلوا بعد االمان مثاًل، قال يف جممع البحرين:

الغــدر تــرك الوفــاء ونقــض العهــد بــال خــالف أجــده فيــه، للنهــي عنــه أيضــا 
يف النصــوص)1(  الســابقة، مضافــا إىل قبحــه يف نفســه وتنفــر النــاس عــن اإلســالم، 
قــال أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف خــر األصبــغ بــن نباتــة)2( يف أثنــاء خطبــة لــه: 

»لــوال كراهــة الغــدر كنــت مــن أدهــى النــاس، أال إن لــكل غــدرة فجــرة ولــكل 
فجــرة كفــرة، أال وأن الغــدر والفجــور واخليانــة يف النــار ويف خر طلحة بــن زيد«)3(.

ــه الســالم( ســأله عــن فرقتــني مــن أهــل احلــرب لــكل  عــن أيب عبــد اهلل )علي
واحــدة منهــام ملــك عــى حــدة اقتتلــوا ثــم اصطلحــوا ثــم إن أحــد امللكــني غــدر 
ــو  ــال أب ــة، فق ــك املدين ــزوا تل ــى أن يغ ــم ع ــلمني فصاحله ــاء إىل املس ــه فج بصاحب

ــالم(: ــه الس ــد اهلل )علي عب

)1( الوسائل - الباب 15 و 21 من أبواب جهاد العدو.
)2( الوسائل - الباب 21 من أبواب جهاد العدو احلديث 3 - 1.
)3( الوسائل - الباب 21 من أبواب جهاد العدو احلديث 3 - 1.
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 »ال ينبغــي للمســلمن أن يغــدروا وال يأمــروا بالغــدر، وال يقاتلــوا مــع الذيــن 
غــدروا، ولكنهــم يقاتلــون املرشكــن حيــث وجدوهــم، وال جيــوز عليهــم مــا 

ــار«. ــه الكف ــدوا علي عاه

  نعــم جتــوز اخلدعــة يف احلــرب كــام رصح بــه الفاضــل يف مجلــة مــن كتبــه، بــل 
يف التذكــرة واملنتهــى دعــوى االمجــاع، قــال: جتــوز املخادعــة يف احلــرب وأن خيــدع 
املبــارز قرينــه ليتوصــل بذلــك إىل قتلــه إمجاعــا، ثــم قــال: وروى العامــة  أن عمــرو 
بــن عبــد ود بــارز عليــا )عليــه الســالم( فقــال: مــا أحــب ذلــك يــا بــن أخــي، فقــال 

عــي )عليــه اإلســالم(:

»لكني أحب أن أقتلك«.

فغضب عمرو فأقبل إليه فقال عي )عليه السالم(: 

»ما برزت ألقاتل اثنن«.

 فالتفــت عمــرو ، فوثــب عــي )عليــه الســالم( فربــه، فقــال عمــرو خدعتني، 
فقــال )عليه الســالم(: 

»الرب خدعة«.

 ويف خر إسحاق بن عامر)1( عن جعفر عن أبيه عليهام السالم:

)أن عليــا )عليــه الســام( كان يقــول ألن ختطفنــي الطــر أحــب إيل مــن أن 
أقــول عــىل رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( مــا مل يقــل، ســمعت رســول اهلل )صــىل 

اهلل عليــه وآلــه( يــوم اخلنــدق ، يقــول: 

)1( الوسائل - الباب 53 من أبواب جهاد العدو احلديث 1.
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»الرب خدعة، ويقول تكلموا با أردتم«.

ــرب  ــه(: )ال ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاظ رس ــن ألف ــدوق م ــال الص   وق
ــن  ــر ب ــن جعف ــناد ع ــرب اإلس ــن ق ــروي ع ــرتي)1( امل ــر أيب البخ ــة(، ويف خ خدع

ــال:  ــه ق ــالم( أن ــم الس ــي )عليه ــن ع ــه ع ــن أبي ــد ع حمم

»الــرب خدعــة، وإذا حدثتكــم عــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( فــواهلل 
ألن أخــر مــن الســاء أو ختطفنــي الطــر، أحــب إيل مــن أن أكــذب عــىل رســول اهلل 
)صــىل اهلل عليــه وآلــه(، إن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( بلغــه أن بنــي قريظــة 
ــم  ــه( أمددناك ــه وآل ــىل اهلل علي ــد )ص ــم وحمم ــم أنت ــفيان إذا التقيت ــوا إىل أب س بعث

وأعناكــم، فقــام رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( خطيبــا فقــال:

 إن بنــي قريظــة بعثــوا إلينــا إنــا إذا التقينــا نحــن وأبــو ســفيان أمدونــا وأعانونــا، 
فبلــغ ذلــك أبــا ســفيان، فقــال غــدرت هيــود فارحتــل عنهــم«.

 وقــال عــدي بــن حاتــم)2( إن عليــا )عليــه الســالم( قــال يــوم التقــى هــو 
ومعاويــة بصفــني فرفــع هبــا صوتــه يســمع أصحابــه: 

»واهلل ألقتلــن معاويــة وأصحابــه«. ثــم قــال يف آخــر قولــه: »إن شــاء اهلل«، 
ــه الســالم(  ــني )علي ــا أمــر املؤمن ــا فقلــت ي ــه قريب ــت من ــه وكن وخفــض هبــا صوت

ــال: ــك؟ فق ــام أردت بذل ــتثنيت ف ــم اس ــت، ث ــا قل ــى م ــت ع ــك حلف إن

ــأردت أن أحــرض  ــن غــر كــذوب، ف ــد املؤمن ــا عن ــة وأن ــرب خدع »إن ال
أصحــاب عليهــم كــي ال يفشــلوا ولكــي يطمعــوا فيهــم، فافهــم فإنــك تنتفــع بــا 

)1( الوسائل - الباب 53 من أبواب جهاد العدو احلديث 4 - 2.

)2( الوسائل - الباب 53 من أبواب جهاد العدو احلديث 4 - 2.
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بعــد اليــوم إن شــاء اهلل، واعلــم أن اهلل عــز وجــل قــال ملوســى )عليــه الســام( حيــث 
ــاه: أرســله إىل فرعــون فأتي

 ﴿فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى﴾)1(.

ــه  ــى )علي ــرض ملوس ــون أح ــن ليك ــى ولك ــر وال خيش ــه ال يتذك ــم أن ــد عل وق
ــاب«. ــىل الذه ــام( ع الس

ــد  ــع والقواع ــة والناف ــه يف النهاي ــا رصح ب ــى م ــم ع ــول منه ــرم الغل ــذا حي وك
واإلرشــاد والتحريــر واملنتهــى والتذكــرة واملســالك وغرهــا عــى مــا حكــي عــن 
بعضهــا للنهــي عنــه يف النصــوص)2( الســابقة، وفــرسه يف املحكــي عــن جامــع 
املقاصــد بالرسقــة مــن أمواهلــم، ولكــن فيــه أنــه منــاف ملــا هــو املعلــوم يف غــر املقــام 
مــن كــون مــال احلــريب فيئــا للمســلم، فلــه التوصــل إليــه بــكل طريــق، اللهــم إال 
أن يكــون إمجاعــا، أو يكــون املــراد الرسقــة منهــم بعــد األمــان ونحــوه ممــا يكــون 
بــه حمــرتم املــال مــع كفــره، أو يــراد بــه النهــي عــن الرسقــة مــن الغنيمــة، بــل قيــل 
ــارات  ــن عب ــك م ــل ذل ــا يقب ــل م ــن مح ــل يمك ــك، ب ــتعمل يف ذل ــا يس ــر م ــه أكث إن

ــامل()3(. ــه، واهلل الع ــاب علي األصح

)1(  طه -  46.
)2( الوسائل - الباب 15 من أبواب جهاد العدو.

)3( جواهر الكالم: ج21 ص 78 ـ 81.
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املسألة الثانية: يف حكم الغدر بالكفار يف املذاهب االخرى.

أوال: املذهب الزيدي.

مل خيتلــف  املذهــب الزيــدي مــن بقيــة املذاهــب عــن احلكــم بعــد جــواز الغــدر 
بالكفــار، وقــد أســتأمق، جــاء ذلــك يف بيــان حكــم قتــل االســر واجلاســوس بعــد 

وقــوع اهلدنــة؛ قــال أمحــد املرتــى )ت 840هـــ(:

واألمــر الثالــث ممــا ال جيــوز لإلمــام هــو: )قتــل جاســوس واســر( واجلاســوس 
هــو الــذي يدخــل يف اجليــش ليتجســس اخبارهــم، واالســر، ظاهــر، فيجــوز لإلمــام 
قتــل اجلاســوس واألســر بــرشوط ثالثــة، األول أن يكونــا كافريــن أو باغيــني؛ 
والثــاين: أن يكونــا قــد قتــال مــن جنــد أهــل احلــق او قتــال أحــد منهــم بســببهام أمــا أن 
يــدال عليــه أو نحــو مــن ذلــك فيجــوز قتلهــام حينئــذ لكــن إذا كانــا قــد قتــال كان قتلهــام 
ــل بســببهام كان قتلهــام حــدًا؛ والــرشط الثالــث أن تكــون  قصاصــًا؛ وان حصــل القت
احلــرب قائمــة أي ال مهادنــة يف تلــك احلــال وان ال تكــن احلــرب قائمــة يف حــال ظفــر 
اإلمــام باجلاســوس أو كان االســر مأخــوذًا قبــل املهادنــة فإنــه ال جيــوز قتــل الباغــي، 

وأمــا الكافــر فيجــوز إن مل يدخــل يف عقــد اهلدنــة إلجــل كفــره ال لغــر ذلــك()1(.

ثانيا: املذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء املذهــب الشــافعي إىل القــول بعــدم جــواز الغــدر بالكافــر بعــد 
االمــان واهلدنــه، قــال إمــام املذهــب حممــد بــن أدريــس )204هـــ(:

)إذا دخــل قــوم مــن املســلمني بــالد احلــرب بإمــان فالعــدو منهــم أمنــون إىل أن 

)1( رشح األزهار: ج4 ص 534.
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يفارقوهــم أو يبلغوهــم مــدة أماهنــم وليــس ظلمهــم وال خيانتهــم وأن أرس العــدو 
أطفــال املســلمني ونســاءهم مل اكــن أحــب هلــم الغــدر بالعــدو، ولكــن أحــب هلم لو 
ســألوهم أن يــردوا إليهــم األمــان وينبــذوا إليهــم فــإذا فعلــوا قاتلوهــم مــن أطفــال 

املســلمني ونســائهم()1(.

ثالثا: املذهب املالكي.

ذهــب فقهــاء املالكيــة إىل القــول بحرمــة الغــدر يف احلــرب؛ جــاء ذلــك يف قــول 
اخلطــاب الرعينــي )ت954هـ(:

)حيرم الغدر وينبغي أن يستعمل اخلداع يف احلرب؛ واهلل أعلم()2(.

وقال اآليب االزهري )ت 1330ت هـ(:

ــى  ــره ع ــام أو غ ــان يف اإلم ــان؛ كان األم ــد ام ــدو بع ــد يف الع ــل أح )وال يقت
املشــهور، خالفــًا ملــن يقــول: إن أمــان غــر اإلمــام موقــوف عــى نظــر اإلمــام وســند 
املشــهور قولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ينصــب للغــادر لــواء يــوم القيامــة، أي: رايــة 

فيقــال هــذه غــدرة فــالن.

بفتــح الغــني املعجمــة؛ واملــراد شــهرته يــوم القيامــة بصفــة الغــدر ليذمــه أهــل 
املوقــف.

وال خيفــر هلــم اي للعــدو بعهــد؛ واإلخفــار نقــض العهــد وليــس هــذا تكــرار 
مــع مــا قبلــه، فــإن االول خــاص بالقتــل، وهــذا عــام يف القتــل وغــره()3(.

)1( كتاب االم: ج4 ص 263.
)2( مواهب اجلليل: ج4 ص 547.

)3( الثمر الداين لألزهري: ص 413.
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رابعا: املذهب احلنفي.

ــم  ــى الرغ ــتأمن ع ــدر باملس ــلم أن يغ ــراه للمس ــة إىل االك ــاء احلنفي ــب فقه ذه
مــن التريــح بتحريــم النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( للغــدر، جــاء ذلــك يف كتــاب 

املبســوط للرسخــيس يف كتــاب الســر؛ قــال الرسخــيس )ت 483هـــ(:

ــرام،  ــدر ح ــم الن الغ ــدر هب ــه أن يغ ــم يف دين ــتأمن إليه ــلم املس ــره للمس )وأك
ــه: ــه وآل ــال صــى اهلل علي ق

 »لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة«)1(.

يكــز عنــد بــاب أســته يعــرف بــه غدرتــه يــوم القيامــة؛ فــإن غــدر هبــم وأخــذ 
ماهلــم واخرجــه إىل دار اإلســالم كرهــت للمســلم رشاءه منــه إذا علــم ذلــك ألنــه 
حصلــه بكســب خبيــث؛ ويف الــرشاء منــه اغــراء لــه عــى مثــل هــذا الســبب وهــو 
ــه  ــل أصحاب ــني قت ــعبة ح ــن ش ــرة ب ــث املغ ــه حدي ــل في ــلم واألص ــروه للمس مك
وجــاء بامهلــم إىل املدينــة فأســلم وطلــب مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أن 

خيمــس مالــه!! فقــال )صــى اهلل عليــه وآلــه(: 

»أما إسامك فمقبول وأما مالك فال غدر فا حاجة لنافيه«)2(.

خامسا: املذهب احلنبلي.

وذهــب احلنابلــة إىل القــول بلــزوم األمــان ملــن طلبــه ســواء كان الغــرض منــه 
ليســمع كالم اهلل تعــاىل ويعــرف رشائــع اإلســالم؛ أو كان صاحبــه قــد أخــذ األمــان 

)1( مسند أمحد: ج1 ص 411.
)2( املبسوط للرسخيس: ج10 ص 97.
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لكــي يفتــح للمســلمني حصنــًا عــى تفصيــل يف مســتحق االمــن إذا أدعــوه اكثــر مــن 
. شخص

قال ابن قدامة املقديس )ت 682هـ(:

)ومــن طلــب األمــان ليســمع كالن اهلل تعــاىل ويعــرف رشائــع اإلســالم لزمه 
ــول  ــادة و مكم ــال قت ــه ق ــًا؛ وب ــه خالف ــم في ــه؛ ال نعل ــرد إىل مأمن ــم ي ــم ث اجابته
ــول  ــاس ق ــز إىل الن ــد العزي ــن عب ــك عمــر ب ــب بذل واألوزاعــي والشــافعي وكت

اهلل تعــاىل:

ــى يَسْــمَعَ َكلَمَ اهلِل ُثــمَّ  ﴿وَإِنْ َأحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــِركِنيَ اسْــَتجَارََك َفَأِجــرْهُ حَتَّ
َأبْلِْغــهُ مَْأمَنَــهُ﴾)1(.

املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

ــدم  ــول بع ــافعي إىل الق ــدي، والش ــي، والزي ــب اإلمام ــاء املذه ــب فقه 1ـ ذه
ــة. ــان، أو اهلدن ــد األم ــر بع ــدر بالكاف ــواز الغ ج

2ـ وقال فقهاء املالكية باحلرمة.

3ـ وقال فقهاء احلنفية باالكراه.

4ـ وقال فقهاء احلنابلة بلزوم األمان ملن طلبه.

5ـ ومل يتنــاول فقهــاء اإلباضيــة العنــوان يف كتبهــم خللوهــا مــن كتــاب اجلهــاد؛ 
نعــم أورد الشــامخي احلكــم يف كتــاب الدفــاع يف بــاب: )إعطــاء الســالح لبــاٍغ 

ــًا()2(. اعطــى أمان

)1( الرشح الكبر البن قدامة: ج10 ص 561.
)2( رشح كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 768.
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املســألة الرابعة: قاعدة فقهية: ال ينبغي للمســلمني أن يغدروا وال يأمروا 

بالغدر وال يقاتلوا مع الذين غدروا.

ترتبــط هــذه القاعــدة بكتــاب اجلهــاد وقــد تناوهلــا املــال حبيــب اهلل الكاشــاين 
ــال: ــه اهلل( )ت 1340(، فق )رمح

)ال ينبغــي للمســلمني ان يغــدروا وال يأمــروا بالغــدر وال يقاتلــوا مــع الذيــن 
غــدروا ولكنهــم يقاتلــون املرشكــني حيــث وجدوهــم وال جيــوز عليهــم مــا عاهــد 

عليــه الكفــار.

فصــل: هــذا رواه يف يف عــن حممــد بــن حييــى عــن امحــد بــن حممــد بــن عيســى 
عــن حممــد بــن حييــى عــن طلحــة بــن زيــد عــن الصــادق )عليــه الســالم(  واملــراد 

بالغــدر القتــل بغتــة بعــد االمــان وحتريمــه ممــا ال خــالف فيــه.

فصــل: روي يف يف عــن عــى بــن ابراهيــم عــن ابيــه عــن عــى بــن اســباط عــن 
يعقــوب بــن ســامل عــن ايب احلســن العبــدي عــن ســعد بــن طريــف عــن االصبــغ بــن 
نباتــه عــن عــي )عليــه الســالم(، قــال، قــال )عليــه الســالم( ذات يــوم وهــو خيطــب 

عــى املنــر بالكوفــة: 

»اهيــا النــاس لــو ال كراهيــة الغــدر لكنــت مــن اوهــى النــاس اال ان لــكل غــدرة 
فجــرة ولــكل فجــرة كفــرة اال وان الغــدر والفجــور واخليانــة يف النــار«.

ــاء  ــد الوف ــه ض ــدال املهمل ــكون ال ــة وس ــني املعجم ــح الغ ــدرة بفت ــل: الغ  فص
والفجــرة بالفتــح ثــم الســكون الفجــور والكفــره كل الظلمــة وحيتمــل الضــم 
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ــر()1(. ــى الكف ــون بمعن فيك

املســألة اخلامســة: مــا ورد يف احلديــث مــن شــروح نهــج البالغــة وعلمــاء 

االخالق.

البالغــة هــذه االحاديــث الرشيفــة واظهــروا دالالت  تنــاول رشاح هنــج 
األلفــاظ ومعانيهــا ومعارفهــا  فكانــت عــى النحــو االيت:

ــه الرمحــة  ــك األشــر )علي ــه الصــاة والســام( يف عهــده ملال ــال )علي أوالً - ق
ــوان(: والرض

ــًة  ــِح َدَع ْل ــإِنَّ يِف الصُّ ــا َف ــه ِرًض َك وهللِ فِي ــُدوُّ ــه َع ــاَك إَِلْي ــًا َدَع ــنَّ ُصْلح »واَل َتْدَفَع
َك  ــَذِر ِمــْن َعــُدوِّ ــَذَر ُكلَّ اْلَ ــِن اْلَ وِمــَك وَأْمنــًا لِبِــَاِدَك وَلكِ ــوِدَك وَراَحــًة ِمــْن مُهُ نُ جِلُ
ــَك ُحْســَن  ــْم يِف َذلِ ِ ــْزِم واتَّ ــَل َفُخــْذ بِاْلَ ــاَرَب لَِيَتَغفَّ ــَا َق ــإِنَّ اْلَعــُدوَّ ُربَّ َبْعــَد ُصْلِحــه َف
ــًة َفُحــْط َعْهــَدَك  ــَك ِذمَّ ــَدًة َأْو َأْلَبْســَته ِمنْ َك ُعْق ــْنَ َعــُدوِّ ــَك وَب ــْدَت َبْينَ ــنِّ وإِْن َعَق الظَّ
ــه َلْيــَس ِمــْن  َتــَك بِاألََماَنــِة واْجَعــْل َنْفَســَك ُجنَّــًة ُدوَن َمــا َأْعَطْيــَت َفإِنَّ بِاْلَوَفــاِء واْرَع ِذمَّ
ِق َأْهَوائِِهــْم وَتَشــتُِّت آَرائِِهــْم  ــاُس َأَشــدُّ َعَلْيــه اْجتَِاعــًا َمــَع َتَفــرُّ ٌء النَّ َفَرائِــِض اهلل َشْ
ُكــوَن فِيــَا َبْينَُهــْم ُدوَن امْلُْســلِِمَن ملَِــا  ِمــْن َتْعظِيــِم اْلَوَفــاِء بِاْلُعُهــوِد وَقــْد َلــِزَم َذلـِـَك امْلُرْشِ
تَِلــنَّ  تِــَك واَل خَتِيَســنَّ بَِعْهــِدَك واَل خَتْ اْســَتْوَبُلوا ِمــْن َعَواِقــِب اْلَغــْدِر َفــَا َتْغــِدَرنَّ بِِذمَّ
َتــه َأْمنــًا  ُئ َعــىَل اهلل إاِلَّ َجاِهــٌل َشــِقيٌّ وَقــْد َجَعــَل اهلل َعْهــَده وِذمَّ ــَرِ ــه اَل جَيْ َك َفإِنَّ َعــُدوَّ
تـِـه وَحِريــًا َيْســُكنُوَن إىَِل َمنََعتـِـه وَيْســَتِفيُضوَن إىَِل ِجــَواِره َفــَا  َأْفَضــاه َبــْنَ اْلِعَبــاِد بَِرمْحَ
ــنَّ  َل ــَل واَل ُتَعوِّ ــه اْلِعَل ُز فِي ــوِّ ــدًا ُتَ ــْد َعْق ــه واَل َتْعِق ــَداَع فِي ــَة واَل ِخ ــاَل واَل ُمَداَلَس إِْدَغ
ــَك ِضيــُق َأْمــٍر َلِزَمــَك فِيــه َعْهــُد اهلل  ــِن َقــْوٍل َبْعــَد التَّْأكِيــِد والتَّْوثَِقــِة واَل َيْدُعَونَّ َعــىَل َلْ

)1( مستقى مدارك القواعد: ص 267.
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َك َعــىَل ِضيــِق َأْمــٍر َتْرُجــو اْنِفَراَجــه وَفْضــَل  ــقِّ َفــإِنَّ َصــْرَ إىَِل َطَلــِب اْنِفَســاِخه بَِغــْرِ اْلَ
ــَتْقبُِل  ــٌة اَل َتْس ــه طِْلَب ــَن اهلل فِي ــَك ِم ــَط بِ ــه وَأْن حُتِي ــاُف َتبَِعَت ــْدٍر خَتَ ــْن َغ ــْرٌ ِم ــه َخ َعاِقَبتِ

فِيَهــا ُدْنَيــاَك واَل آِخَرَتــَك«)1(.

1ـ قطب الدين الراوندي )رمحه اهلل( )ت 573هـ(:

قال )عليه الرمحة والرضوان( يف بيان معاين النص الرشيف:

)وذكــر بعــد ذلــك كيفيــة املعايشــة مــع األعــداء إذا صاحلهــم وعاهدهــم، 
وأمــر باحلــزم وتــرك التغافــل يف حالــة الصلــح، وان حيــوط العهــد بالوفــاء. وأقطــع 
الســلطان فالنــا بلــد كــذا: إذا أعطــاه لينتفــع هــو بــه خاصــة، وأقطعــه قطيعــة: أي 
بلــدة أو قريــة أو مزرعــة. واملغبــة: العاقبــة. واحلامــة: القرابــة. واحلاشــية: اخلــدم. 

ــة الثــوب.  ــه، مســتعارة مــن بطان ــة الرجــل: أخــص أصحاب وبطان

واحسم: أي اقطع. واحليف: الظلم. وأصحر بعذرك: أي أظهره.

والدعة: الراحة.

وقولــه: فإنــه ليــس مــن فرائــض اهلل شء النــاس أشــد اجتاعــا بــه مــن تعظيــم 
الوفــاء بالعهــود.

ــره،  ــاء« خ ــم الوف ــن تعظي ــان و »م ــدأ ث ــد« مبت ــدأ و »أش ــاس« مبت ــه »الن وقول
ــر  ــه خ ــب ألن ــة نص ــل اجلمل ــدأ األول، وحم ــر املبت ــره خ ــع خ ــاين م ــدأ الث واملبت
ليــس، وحمــل ليــس مــع اســمه وخــره رفــع ألنــه خــر قولــه » فإنــه «، وشــئ اســم 
ليــس. ومــن فرائــض اهلل لــو كان متأخــرا لــكان صفــة لــيء واآلن ملــا تقــدم فهــو 

)1( هنج البالغة، عهده ملالك األشرت: ج3 ص 105 رشح الشيخ حممد عبده.
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ــه، كقــول الشــاعر: حــال من

مليتة موحشا طلل                       يلوح كأنه خلل)1( 

وال ختيســن بــام عاهدهــم عليــه: أي ال يغــدر، يقــال: خــاس بــه خييــس وخيــوس 
أي غــدر بــه، وخــاس فــالن بالعهــد إذا نكــث.

واجلنــة: الــرتس، وههنــا كنايــة، أي اجعــل نفســك وقايــة، أي دون مــا أعطيتــه 
مــن العهــد. 

وليس فريضة أمجع لألبدان مع تفرق اآلراء واألهواء من الوفاء.

ثــم قــال: ان الكفــار كانــوا ال يغــدرون فيــا بينهــم ملــا علمــوا مــن ســوء عاقبــة 
الغــدر.

واســتوبلوا: أي اســتثقلوا، يقــال: اســتوبلت البلــد أي استوحشــته، وذلــك إذا 
مل يوافقــك يف بدنــك وان كنــت حتبــه.

ــال:  ــه، ويق ــه إىل منعت ــاس برمحت ــكن الن ــا ليس ــده أمن ــل عه ــال: ان اهلل جع وق
ــن الســكيت، ويقــال: املنعــة  فــالن يف عــز ومنعــة بالتحريــك وقــد يســكن عــن اب

ــع مــن عشــرته. ــرة، أي هــو يف عــز، ومــن يمن ــر كف ــل كاف ــع مث مجــع مان

ويســتفيضون إىل جــوار: أي يســيلون إليــه بالكثــرة، واملســتفيض الــذي يســيل 

)1( البيــت لكثــر عــزة، وهــو ابــن عبــد الرمحــن بــن األســود، شــاعر مــن أهــل احلجــاز كان دعيــا يف 
ــه  ــب علي ــى طال ــب آلل أب ــديد التعص ــيعيا ش ــه، وكان ش ــح صورت ــه لقب ــوب في ــر مرغ ــب غ احل
الســالم، فأخــذ يشــهر بعــزة بنــت محيــد الضمــري - أو - بنــت نشــبة - وعــرف هبــا. وتــويف ســنة 
ــاج  ــام يف ت ــرى ك ــة أخ ــة. ويف رواي ــه مليت ــرا قال ــن أن كث ــة. ويمك ــة ذي الرم ــة صاحب 105. وميت
ــاج  ــتديمأنظر: ت ــجم مس ــاه كل س ــم عف ــل قدي ــا طل ــزة موحش ــت هكذا:لع ــروس روى البي الع
العــروس ط ل ل، جامــع الشــواهد ص 256، قصــص العــرب 1 - 142، 2 - 231، 3 - 188
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مثــل إفاضــة املــاء وغــره، وفــاض املــاء كثــر حتــى ســال.

وال ادغــال: أي ال افســاد، والدغــل: الفســاد. وال مدالســة: أي ال خمادعــة، 
يقــال فــالن ال يدالــس أي ال خيادعــك وال خيفــي عليــك الــيء، فكأنــه يأتيــك بــه 

يف الظــالم.

وال تعولــن عــىل لــن القــول: أي ال تعتمــد عــى العــدول عــن الصــواب، ومنــه 
اللحــن يف العربيــة. والتوثقــة: االحــكام وأخــذ الوثيقــة، وامليثــاق: العهد.

وقولــه »وان حتيــط بــك مــن اهلل طلبــة« عطــف عــى غــدر يف قولــه »خــر مــن 
ــه. ــه« أي عقوبت غــدر ختــاف تبعت

وقولــه »ال تســتقيل فيهــا دنيــاك وال آخرتــك« صفــة لقولــه طلبــة ]أي ال 
تســتقبل()1(. ال  وروي:  حمــذوف.  فاملفعــول  دنيــاك[  يســتقيل 

2- ابن ابي احلديد املعتزلي )ت 656هـ(.

قــال ابــن ايب احلديــد املعتــزيل يف بيــان معنــى النــص الرشيــف ودالالتــه، وقــد 
ابتــدأ يف بيــان الصلــح وأثــاره: 

ــود،  ــة اجلن ــن دع ــه م ــا في ــه، مل ــى إلي ــح إذا دع ــلم والصل ــل الس ــره أن يقب )أم
ــن  ــح م ــد الصل ــذر بع ــي أن حي ــن ينبغ ــالد، ولك ــن للب ــم، واالم ــن اهل ــة م والراح
غائلــة العــدو وكيــده، فإنــه ربــام قــارب بالصلــح ليتغفــل، أي يطلــب غفلتــك، فخذ 
باحلــزم، واهتــم حســن ظنــك، ال تثــق وال تســكن إىل حســن ظنــك بالعــدو، وكــن 
كالطائــر احلــذر. ثــم أمــره بالوفــاء بالعهــود، قــال: واجعــل نفســك جنــة دون مــا 

)1( منهاج الراعة للرواندي: ج3 ص 200 ـ 201.
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ــو ذهبــت نفســك فــال تغــدر. أعطيــت، أي ول

وقــال الراونــدي: النــاس مبتــدأ وأشــد مبتــدأ ثــان، ومــن تعظيــم الوفــاء خــره، 
وهــذا املبتــدأ الثــاين مــع خــره خــر املبتــدأ األول، وحمــل اجلملــة نصــب ألهنــا خــر 
ليــس، وحمــل ليــس مــع اســمه وخــره رفــع، ألنــه خــر، فإنــه وشــئ اســم ليــس، 

ومــن فرائــض اهلل حــال، ولــو تأخــر لــكان صفــة لشــئ.

والصــواب أن  شــئ  اســم ليــس، وجــاز ذلــك وإن كان نكــرة العتــامده عــى 
النفــي، وألن اجلــار واملجــرور قبلــه يف موضــع احلــال كالصفــة، فتخصــص بذلــك 
وقــرب مــن املعرفــة، والنــاس: مبتــدأ، وأشــد: خــره، وهــذه اجلملــة املركبــة مــن 
مبتــدأ وخــر يف موضــع رفــع ألهنــا صفــه شــئ وأمــا خــر املبتــدأ الــذي هــو  شــئ 
فمحــذوف، وتقديــره يف الوجــود كــام حــذف اخلــر يف قولنــا: ال إلــه إال اهلل، أي يف 

الوجــود.

وليــس يصــح مــا قــال الراونــدي مــن أن أشــد مبتــدأ ثــان، و مــن تعظيــم الوفــاء 
خــره، الن حــرف اجلــر إذا كان خــرا ملبتــدأ تعلــق بمحــذوف، وهاهنــا هــو متعلــق 
بأشــد نفســه، فكيــف يكــون خــرا عنــه ! وأيضــا فإنــه ال جيــوز أن يكــون أشــد مــن 
تعظيــم الوفــاء خــرا عــن النــاس، كــام زعــم الراونــدي، الن ذلــك كالم غــر مفيــد، 
ــاس مل  ــو الن ــذي ه ــدأ ال ــن املبت ــكالم ع ــذا ال ــر هب ــك إذا أردت أن خت ــرى أن أال ت
يقــم مــن ذلــك صــورة حمصلــة تفيــدك شــيئا، بــل يكــون كالمــا مضطربــا ! ويمكــن 
ــدم  ــد ق ــدأ، وق ــر املبت ــه خ ــع، ألن ــع رف ــض اهلل يف موض ــن فرائ ــون م ــا أن يك أيض
عليــه، ويكــون موضــع النــاس ومــا بعــده رفــع، ألنــه خــر املبتــدأ الــذي هــو  شــئ  
كــام قلنــاه أوال، وليــس يمتنــع أيضــا أن يكــون: مــن فرائــض اهلل منصــوب املوضــع، 
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ألنــه حــال، ويكــون موضــع النــاس أشــد رفعــا، ألنــه خــر املبتــدأ، الــذي هــو شــئ.

 ثــم قــال لــه )عليــه الســالم(: )وقــد لــزم املرشكــون مــع رشكهــم الوفــاء 
بالعهــود، وصــار ذلــك لــم رشيعــة وبينهــم ســنة، فاإلســام أوىل باللــزوم والوفاء(.

اســتومخته  أي  البلــد،  اســتوبلت  ثقيــال،  أي  وبيــال،  وجــدوه  واســتوبلوا: 
مزاجــك. يوافــق  ومل  واســتثقلته، 

وال ختيسن بعهدك، أي ال تغدرن، خاس فالن بذمته، أي غدر ونكث.

قوله: »وال ختتلن عدوك«، أي ال متكرن به، ختلته، أي خدعته.

وقولــه: »أفضــاه بــن عبــاده«، جعلــه مشــرتكا بينهــم، ال خيتــص بــه فريــق دون 
فريــق.

قــال: »ويســتفيضون إىل جــواره«، أي ينتــرشون يف طلــب حاجاهتــم ومآرهبــم، 
ــي  ــه تعــاىل: ﴿فِ ــة بمحــذوف مقــدر، كقول ــا متعلق ــإىل هاهن ســاكنني إىل جــواره، ف
تِسْــِع َآيَــاتٍ إَِلــى فِرْعَــوْنَ﴾)1(، أي مرســال. قــال: »فــا إدغــال«، أي ال إفســاد، 
والدغــل: الفســاد. وال مدالســة أي ال خديعــة، يقــال، فالن ال يوالــس وال يدالس، 
أي ال خيــادع وال خيــون، وأصــل الدلــس الظلمــة والتدليــس يف البيــع: كتــامن عيــب 

الســلعة عــن املشــرتى.

ثــم هنــاه عــن أن يعقــد عقــدا يمكــن فيــه التأويــالت والعلــل وطلــب املخــارج. 
ــى أو  ــل خف ــى تأوي ــوال ع ــه مع ــدو أن ينقض ــني الع ــه وب ــد بين ــد العق ــاه إذا عق وهن
فحــوى قــول، أو يقــول: إنــام عنيــت كــذا، ومل أعــن ظاهــر اللفظــة، فــإن العقــود إنــام 
تعقــد عــى مــا هــو ظاهــر يف االســتعامل متــداول يف االصطــالح والعــرف ال عــى 

)1(  النمل 12.
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مــا يف الباطــن.

وروى ))انفساحه(( باحلاء املهملة، أي سعته.

] فصل فيام جاء يف احلذر من كيد العدو [

قــد جــاء يف احلــذر مــن كيــد العــدو والنهــى عــن التفريــط يف الــرأي الســكون 
ــب  ــن طل ــى ع ــدر والنه ــن الغ ــى ع ــذا يف النه ــرة، وك ــياء كث ــلم أش ــر الس إىل ظاه

تأويــالت العهــود وفســخها بغــر احلــق.

فــرط عبــد اهلل بــن طاهــر يف أيــام أبيــه يف أمــر أرشف فيــه عــى العطــب، ونجــا 
بعــد ألي  فكتــب إليــه أبــوه: أتــاين يــا بنــى مــن خــر تفريطــك مــا كان أكــر عنــدي 
مــن نعيــك لــو ورد، ألين مل أرج قــط أال متــوت وقــد كنــت أرجــو أال تفتضــح بــرتك 
احلــزم والتيقــظ. وروى ابــن الكلبــي أن قيــس بــن زهــر ملــا قتــل حذيفــة بــن بــدر 

ومــن معــه بجفــر اهلبــاءة.

خــرج حتــى حلــق بالنمــر بــن قاســط وقــال: ال تنظــر يف وجهــي غطفانيــة بعــد 
اليــوم، فقــال يــا: معــارش النمــر، أنــا قيــس بــن زهــر، غريــب حريــب طريــد رشيــد 
موتــور، فانظــروا يل امــرأة قــد أدهبــا الغنــى وأذهلــا الفقــر. فزوجــوه بامــرأة منهــم، 
ــور أنــف،  ــا فخــور غي ــى أخركــم بأخالقــي، أن ــم فيكــم حت فقــال هلــم: إين ال أقي
ولســت أفخــر حتــى أبتــي، وال أغــار حتــى أرى، وال آنــف حتــى أظلــم. فرضــوا 

أخالقــه، فأقــام فيهــم حتــى ولــد لــه، ثــم أراد أن يتحــول عنهــم.

 فقــال: يــا معــرش النمــر، إن لكــم حقــا عــى يف مصاهــريت فيكــم، ومقامــي 
بــني أظهركــم، وإن موصيكــم بخصــال آمركــم هبــا، وأهناكــم عــن خصــال: 
عليكــم باألنــاة فــإن هبــا تــدرك احلاجــة، وتنــال الفرصــة، وتســويد مــن ال تعابون 
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بتســويده، والوفــاء بالعهــود فــإن بــه يعيــش النــاس، وإعطــاء مــا تريــدون إعطــاءه 
قبــل املســألة، ومنــع مــا تريــدون منعــه قبــل االنعــام، وإجــارة اجلــار عــى الدهــر، 
وتنفيــس البيــوت عــن منــازل األيامــى، وخلــط الضيــف بالعيــال. وأهناكــم 
ــي،  ــكا أخ ــت مال ــه ثكل ــإن ب ــان ف ــن الره ــر وع ــار، الده ــه ع ــدر، فإن ــن الغ ع
ــى  ــإن قت ــاء، ف ــرسف يف الدم ــن ال ــى، وع ــر أب ــه رصع زه ــإن ب ــي ف ــن البغ وع
ــي العــار. وال تعطــوا يف الفضــول فتعجــزوا عــن احلقــوق،  أهــل البهــاءة أورثن
وأنكحــوا األيامــى األكفــاء فــإن مل تصيبــوا هبــن األكفــاء فخــر بيوهتــن القبــور. 
واعلمــوا أنــى أصبحــت ظاملــا ومظلومــا، ظلمنــي بنــو بــدر بقتلهــم مالــكا، 
ــا،  ــر هب ــامر)1( فتن ــم إىل غ ــل عنه ــم رح ــه. ث ــب ل ــن ال ذن ــى م ــم بقت وظلمته

ــات()2(. ــل إىل أن م ــى أكل احلنظ ــآكل حت ــن امل ــف ع وع

3 ـ ابن ميثم البحراني )رمحه اهلل( )ت 679هـ(.

قــال )عليــه الرمحــة والرضــوان( يف بيــان معنــى النــص الرشيــف وقــد جزئــه إىل 
جمموعــة مطالــب، فقــال يف املطلــب الســادس عــرش:

)هنــاه )عليــه الســالم( أن يدفــع صلحــا دعــاه إليــه عــدّوه إذا كان صلحــا 
يــرىض اهلل ونّبــه عــى وجــوه املصلحــة فيــه بضمــر صغــراه. قولــه: فــإّن يف الصلــح. 
إىل قولــه: لبــالدك. وهــي ثــالث مصالــح ظاهــرة اللــزوم لصلــح العــدّو، وتقديــر 

ــام كان فيــه هــذه املصالــح فواجــب قبولــه. كــراه: وكلَّ

الســابع عــرش: بالــغ يف حتذيــره مــن العــدّو بعــد صلحــه وأمــره أن يأخــذ باحلــزم 

)1( غامر: اسم واد بنجد.
)2( رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج17 ص 107 ـ 110.
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ــذي عســاه ينشــأ عــن صلحــه. ونّبــه عــى وجــوب  ويّتهــم يف الصلــح حســن ظنـّـه الَّ
ذلــك احلــذر بضمــر صغــراه: قولــه: فــإّن العــدّو رّبــام قــارب ليتغّفــل: أي قــارب 
عــدّوه بصلحــه ليطلــب غفلتــه فيظفــر بــه، ولــه )عليــه الســالم( يف ذلــك شــواهد 
ــك  ــن كان كذل ــراه: وكّل م ــر ك ــام. وتقدي ــم هب ــني للعل ــذف املفعول ــة. وح التجرب

فواجــب أن حيــذر منــه.

الثامــن عــرش: أمــره عــى تقديــر أن يعقــد بينــه وبــني عــدّوه عهــدا أن حيوطــه 
ــظ  ــى: أي حيف ــا أعط ــة دون م ــه جنّ ــل نفس ــة وجيع ــه باألمان ــى ذّمت ــاء ويرع بالوف
ذلــك بنفســه ولــو أّدى إىل رضرهــا، واســتعار لفــظ اللبــس إلدخالــه يف أمــان 
الذّمــة مالحظــة لشــبهها بالقميــص ونحــوه. وكذلــك لفظــا اجلنـّـة لنفســه مالحظــة 

ــوه. ــرتس ونح ــظ بال ــبهها يف احلف لش

ــب يف ذلــك بوجهــني اشــتمل عليهــام قولــه: فإّنــه. إىل قولــه: العــذر:  ورغَّ
أحدمهــا: أّن النــاس أشــّد اجتامعــا عــى ذلــك مــن غــره مــن فرائــض اهلل الواجبــة 
عليهــم مــع تفــّرق أهوائهــم وتشــّتت آرائهــم. الثــاين: أّن املرشكــني لزمــوا ذلــك فيــام 

بينهــم واســتثقلوا الغــدر ملــا فيــه مــن ســوء العاقبــة. 

ــام كان كذلــك فيجــب  واملذكــوران صغريــا ضمــر تقديــر الكــرى فيهــام: وكلَّ
ــض  ــد ونق ــدر يف العه ــن الغ ــى ع ــك بالنه ــد ذل ــّم أكَّ ــه. ث ــة علي ــه واملحافظ لزوم
الذّمــة وخــداع العــدّو بمعاهدتــه ثــّم الغــدر بــه، ونّفــر عــن ذلــك بوجهــني: 
أحدمهــا: قولــه: فإّنــه. إىل قولــه: األشــقى. وهــو صغــرى ضمــر تلخيصهــا: فــإّن 
املجــرتى عــى اهلل شــقّى، وتقديــر كــراه: وناقــض العهــد واملدغــل فيــه جمــرت عــى 
اهلل، ينتــج مــن الرابــع فالشــقّي هــو ناقــض العهــد واملدغــل فيــه. وجيــوز أن يكــون 
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تقديــر الصغــرى: فــإّن ذلــك جــرأة عــى اهلل يســتلزم الشــقاوة، وتقديــر الكــرى: 
ــوب.  ــن األّول املطل ــج م ــه لينت ــب اجتناب ــك وج ــام كان كذل وكلَّ

الثــاين: قولــه: وقــد جعــل. إىل قولــه: جــواره. وأمنــا: أي مأمنــا واســتعار لفــظ 
احلريــم للعهــد، ورّشــح بذكــر الســكون إىل منعتــه واالســتفاضة إىل جــواره، ونّبــه 
ــببه  ــة بس ــن الفتن ــن م ــه واألم ــان إلي ــو االطمين ــتعارة وه ــه االس ــى وج ــك ع بذل
ــام كان كذلــك  فأشــبه احلريــم املانــع، والــكالم صغــرى ضمــر تقديــر كــراه: وكلَّ

فــال جيــوز نقضــه واإلدغــال فيــه.

التاســع عــرش: هنــاه أن يعقــد عقــدا جيــّوز فيــه العلــل أي األحــداث املفســدة لــه 
وهــو كنايــة عــن أمــره بإحــكام مــا يعقــد مــن األمــور.

العــرشون: هنــاه أن يعتمــد عــى حلــن القــول يف األيــامن والعهــود بعــد أن 
دهــا ويتوّثــق مــن غــره فيهــا أو يتوّثــق غــره منــه فيهــا ومثــال حلــن القــول مــا  يؤكَّ
اّدعــاه طلحــة والزبــر مــن الوليجــة والتوريــة يف بيعتهــام لــه )عليــه الّســالم(: أي ال 

تعتمــد عــى ذلــك مــن نفســك وال تلتفــت إليــه مــن غــر لــو اّدعــاه.

ــد اهلل إىل أن  ــه عه ــه في ــر لزم ــق أم ــوه ضي ــاه أن يدع ــرشون: هن ــادي والع احل
ــب يف الصــر عليــه بقولــه: فــإّن صــرك. إىل قولــه:  يطلــب إبطالــه بغــر حــّق، ورغَّ
آخرتــك. وهــو صغــرى ضمــر، وأراد بتبعتــه مــا يتبعــه مــن العقوبــة، وبالطلبــة مــا 
يطالــب بــه يــوم القيامــة مــن لــزوم العهــد، وإحاطتهــا بــه كنايــة عــن لزومهــا لــه، 
وبوصــف الطلبــة بقولــه: ال تســتقبل فيهــا دنيــاك وال آخرتــك. أراد أّنــه ال يكــون 
لــك معهــا دنيــا تســتقبلها وتنتظــر خرهــا لعــدم الدنيــا هنــاك وال آخــرة تســتقبلها 
إذ ال يســتقبل يف اآلخــرة إالَّ األمــور اخلرّيــة. ومــن أحاطــت بــه طلبتــه مــن اهلل فــال 
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خــر لــه يف اآلخــرة يســتقبله. وروى تســتقبل باليــاى: أي ال يكــون لــك مــن تلــك 
الطلبــة والتبعــة إقالــة يف الدنيــا وال يف اآلخــرة()1(.

ثانيا: قال )عليه الصاة والسام(:

ــَم  ــْن َعلِ ــِدُر َم ــا َيْغ ــه - وَم ــى ِمنْ ــًة َأْوَق ــُم ُجنَّ ــْدِق واَل َأْعَل ــْوَأُم الصِّ ــاَء َت »إِنَّ اْلَوَف
ــه اْلَغــْدَر َكْيســًا -  ــَذ َأْكَثــُر َأْهلِ َ ــاٍن َقــِد اختَّ ــا يِف َزَم َكْيــَف امْلَْرِجــُع - وَلَقــْد َأْصَبْحنَ
ُل  ــوَّ ــْم َقاَتَلُهــُم اهللَّ - َقــْد َيــَرى اْلُ يَلــِة - َمــا َلُ ْهــِل فِيــه إىَِل ُحْســِن اْلِ وَنَســَبُهْم َأْهــُل اجْلَ
ــه - َفَيَدُعَهــا َرْأَي َعــْنٍ َبْعــَد  ــِر اهللَّ وهَنْيِ ــْن َأْم ــِة وُدوهَنَــا َمانِــٌع - ِم يَل ــُب َوْجــه اْلِ اْلُقلَّ

ــِن«)2(. ي ــه يِف الدِّ ــَة َل ــْن اَل َحِرجَي ــا َم ــُز ُفْرَصَتَه ــا - وَينَْتِه ــْدَرِة َعَلْيَه اْلُق

ــم  ــن ميث ــه اب ــا تناول ــه م ــف ومعاني ــص الرشي ــذا الن ــان دالالت ه ــورد يف بي ن
ــو كااليت: ــط، وه ــزيل فق ــد املعت ــن ايب احلدي ــراين واب البح

1 ـ ابن ميثم البحراني )رمحه اهلل( )ت 679هـ(.

قال )رمحه اهلل(: 

ــه  ــر حتّول ــذي يكث ــّول: الَّ ــب احل ــوه. والقلَّ ــالح ونح ــن س ــه م ــترتت ب ــا اس )م
ــر. ــادرة إىل األم ــاز: املب ــا. واالنته ــّرف وجوهه ــور، وتع ــار األم ــه يف اختي ب وتقلَّ

ــرج  ــن احل ــّرز م ــو التح ــّرج وه ــة: التخ ــكان. واحلرجي ــت اإلم ــة: وق والفرص
ــي،  ــام ينبغ ــد ك ــزوم العه ــن ل ــأ م ــانّية ينش ــة نفس ــاء ملك ــم أّن الوف ــم. واعل واإلث
والبقــاء عليــه، والصــدق ملكــة حتصــل مــن لــزوم األقــوال املطابقــة، ومهــا فضيلتان 
داخلتــان حتــت فضيلــة العّفــة متالزمتــان، ومّلــا كان التــوأم هــو الولــد املقــارن لولــد 

)1( رشح هنج البالغة البن ميثم: ج5 ص 181 ـ 183.
)2( هنج البالغة، اخلطبة: 41، ص 92.
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آخــر يف بطــن واحــد أشــبهه الوفــاء ملقارنتــه الصــدق حتــت العّفــة، فاســتعار لفظــه 
ــا كانــت فضيلــة الوفــاء مقابلــة برذيلــة الغــدر وفضيلــة الصــدق مقابلــة  ــّم مّل لــه. ث
ــور  ــة الفج ــت رذيل ــني حت ــا توأم ــذب أيض ــدر والك ــا الغ ــذب ورذيلت ــة الك برذيل

ــة. املقابلــة لفضيلــة العّف

قوله: وال أعلم جنّة أوقى منه.

حكــم ظاهــر فــإّن الوفــاء وقايــة تاّمــة للمــرء أّمــا يف آخرتــه فلالســتتارة بــه مــن 
ــّب  ــن الس ــه م ــتتارة ب ــاه فلالس ــا يف دني ــذور، وأّم ــم حم ــو أعظ ــذي ه ــذاب اهلل الَّ ع
ــاء مــن الغــدر والكــذب امللطخــني لوجــه النفــس.  ــا يلزمــه عــدم الوف والعــار وم
ــى  ــه باألســلحة وغرهــا إىل مــا يتوّق ــّن من ــا جيت ــه ال نســبة لــيء ممّ وإذا علمــت أّن
بالوفــاء علمــت أّنــه ال جنـّـة أوقــى مــن الوفــاء، وممــادح الوفــاء ومــذاّم الغــدر كثــرة 

ــدِ اهلل ول يَنُْقُضــونَ الْمِيثــاَق﴾)1( ــونَ بِعَهْ ــاىل ﴿الَّذِيــنَ يُوُف ــال اهلل تع ق

﴿وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذا عاهَــدُوا﴾ اآليــة وقــال يف متّدحــه بالوفــاء ﴿إِنَّ اهلل 
ــهِ  ــهُمْ﴾ قــال: ﴿َفمَــنْ نََكــثَ َفِإنَّمــا يَنُْكــثُ عَلــى نَْفسِ ــتَرى مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ أَْنفُسَ اشْ

ــرًا عَظِيمــًا﴾)2(. ــيُؤْتِيهِ َأجْ ــهُ اهلل َفسَ ــدَ عََليْ ــا عاهَ ــنْ َأوْفــى بِم ومَ

ومن اخلر يف ذّم الغدر: لكّل غادر لواء يعرف به يوم القيامة.

وقوله: وال يغدر من علم كيف املرجع.

أقــول: العلــم بكيفّيــة املرجــع إىل اهلل تعــاىل واالطَّــالع عــى منــازل الســفر إليــه 
ــل  ــكاب الرذائ ــن ارت ــوّى ع ــارف ق ــتقّر ص ــي املس ــي ه ت ــرة الَّ ــوال اآلخ ــى أح وع

)1(  الرعد:  20.
)2(  حممد:  10.
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ــاد  ــر املع ــل بأم ــه إىل اجله ــبة أهل ــدر بنس ــّص الغ ــام خ ــدر وإّن ــا الغ ــن مجلته ــي م ت الَّ
ــه. ــب في ــاء والرتغي ــه يف معــرض مــدح الوف لكون

قوله: ولقد أصبحنا يف زمان. إىل قوله: احليلة.

ــام اخّتــذ أهــل الزمــان الغــدر كيســا ونســبهم كثــر إىل حســن احليلــة  أقــول: إّن
ــا كان  ــه مّل جلهــل الفريقــني بثمــرة الغــدر ولعــدم متييزهــم بــني الغــدر والكيــس فإّن
ــه  ــدور ب ــا باملغ ــة وايقاعه ــه احليل ــة لوج ــذكاء والفطن ــتلزم ال ــا يس ــرا م ــدر كث الغ
ــتخراج  ــرأي يف اس ــودة ال ــذكاء وج ــة وال ــن الفطان ــارة ع ــا عب ــس أيض وكان الكي
تــي تنبغــي كانــت بينهــام مشــاركة يف اســتلزام مفهوميهــا للتفطَّــن  وجــوه املصالــح الَّ
والــذكاء يف اســتخراج وجــه احليلــة وايقــاع اآلراء إالَّ أّن تفطَّــن الغــادر يســتعمله يف 
اســتنباط احليلــة وإن خالفــت القوانــني الرشعّيــة وفاتــت املصالــح الكلّيــة يف جنــب 
ــة  ــاع رأى أو حيل ــتعمله يف ايق ــام يس ــس إّن ــن الكّي ــه، وتفطَّ ــة ختّص ــة جزئّي مصلح
تنتظــم مصلحــة العــامل وتوافــق القوانــني الرشعّيــة، ولدّقــة الفــرق بينهــام اســتعمل 
الغــادرون غدرهــم يف موضــع الكيــس، ونســبهم أيضــا اجلاهلــون يف غدرهــم 
ــعبه  ــن ش ــرة ب ــاص واملغ ــن الع ــرو ب ــك إىل عم ــب ذل ــام نس ــم ك ــن حيلته إىل حس
ونحومهــا، ومل يعلمــوا أّن حيلــة الغــادر خترجــه إىل رذيلــة الفجــور، وأّنــه ال حســن 

يف حيلــة جــّرت إىل رذيلــة.

وقوله: »ما لم قاتلهم اهلل قد يرى. إىل آخره«.

دعــاء عليهــم بقتــال اهلل هلــم بعــد اســتفهامه عــن خوضهــم يف أمــره اســتفهاما 
ــن  ــد ع ــه والبع ــن عداوت ــة ع ــال اهلل كناي ــت أن قت ــد علم ــكار، وق ــبيل اإلن ــى س ع
ــاء  ــك الدع ــّم أردف ذل ــة اهلل، ث ــن رمح ــداء ع ــدر بع ــل الغ ــر أّن أه ــه، وظاه رمحت
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باإلشــارة إىل أّنــه ال فضيلــة هلــم فيــام يفتحــزون بــه مــن الــذكاء يف اســتنباط وجــوه 
ــب يف األمــور قــد يــرى  احليلــة إذ كانــت غايتهــم الغــدر واخليانــة فــإّن احلــّول القلَّ
وجــه احليلــة عيانــا إالَّ أّنــه يالحــظ يف العمــل هبــا مانــع مــن اهلل وهنيــه عــن ارتكاهبــا 
ملــا يــؤّدى إليــه مــن ارتــكاب الرذائــل املوبقــة فيرتكهــا رأى عينــه: أي حــال مــا هــي 
مرئّيــة لــه وبعــد القــدرة عليهــا خوفــا مــن اهلل تعــاىل. ثــّم يراهــا مــن ال يعتقــد إثــام يف 
حــزم قواعــد الديــن فيبــادر إليهــا حــال إمكاهنــا وليــس ذلــك لفضيلــة بــل الفضــل 
ــإّن  ــه ف ــب إىل نفس ــّول القلَّ ــارة باحل ــن، واإلش ــن وازع الدي ــا ع ــة لتاركه يف احلقيق

شــيمه الكريمــة كانــت كذلــك()1(.

2 ـ ابن ابي احلديد املعتزلي )656هـ(:

قال يف بيان معنى احلديث:

ــاء  ــل الوف ــام جع ــان وإن ــا توأم ــه، ومه ــذه توأمت ــذا، وه ــوأم ه ــذا ت ــال: ه )يق
تــوأم الصــدق، الن الوفــاء صــدق يف احلقيقــة، توأمتــه، ومهــا توأمــان، وإنــام جعــل 
الوفــاء تــوأم الصــدق، الن الوفــاء صــدق يف احلقيقــة، أال تــرى أنــه قــد عاهــد عــى 
أمــر وصــدق فيــه ومل خيلــف، وكأهنــام أعــم وأخــص، وكل أال تــرى أنــه قــد عاهــد 
عــى أمــر وصــدق فيــه ومل خيلــف، وكأهنــام أعــم وأخــص وكل وفــاء صــدق، وليــس 
كل صــدق وفــاء، فــإن امتنــع مــن حيــث االصطــالح تســمية الوفــاء صدقــا فألمــر 
آخــر، وهــو أن الوفــاء قــد يكــون بالفعــل دون القــول، وال يكــون الصــدق إال يف 

القــول، ألنــه نــوع مــن أنــواع اخلــر، واخلــر قــول.

ثــم قــال: وال أعلــم جنــة أي درعــا. أوقــى منــه، أي أشــد وقايــة وحفظــا الن 

)1( رشح هنج البالغة البن ميثم: ج2 ص 104 - 106.
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الــويف حمفــوظ مــن اهلل، مشــكور بــني النــاس.

ثــم قــال: ومــا يغــدر مــن علــم كيــف املرجــع، أي مــن علــم اآلخــرة وطــوى 
ــه، منعــه ذلــك أن يغــدر، الن الغــدر حيبــط االيــامن. عليهــا عقيدت

ثــم ذكــر أن النــاس يف هــذا الزمــان ينســبون أصحــاب الغــدر إىل الكيــس، وهــو 
الفطنــة والــذكاء، فيقولــون ملــن خيــدع ويغــدر، وألربــاب اجلريــرة واملكــر: هــؤالء 
ــعبة  ــن ش ــرة ب ــاص واملغ ــن الع ــرو ب ــون يف عم ــوا، يقول ــام كان ــاس ك ــاء أكي أذكي

وينســبون أربــاب ذلــك إىل حســن احليلــة وصحــة التدبــر.

ثم قال: ما لم قاتلهم ! اهلل دعاء عليهم.

ثــم قــال: قــد يــرى الــول القلــب وجــه اليلــة، ويمنعــه عنهــا هنــى اهلل تعــاىل 
عنهــا، وحتريمــه بعــد أن قــدر عليهــا، وأمكنــه. واحلــول القلــب: الــذي قــد حتــول 

ــه اخلطــوب واحلــوادث. وتقلــب يف األمــور وجــرب وحنكت

ثــم قــال: وينتهــز فرصتهــا، أي يبــادر إىل افرتاصهــا ويغتنمهــا. مــن ال حرجيــة 
لــه يف الديــن، أي ليــس بــذي حــرج، والتحــرج: التأثــم. واحلرجيــة: التقــوى، وهــذه 
كانــت ســجيته )عليــه الســالم( وشــيمته، ملــك أهــل الشــام املــاء عليــه، والرشيعــة 
بصفــني، وأرادوا قتلــه وقتــل أهــل العــراق، عطشــا، فضارهبــم عــى الرشيعــة حتــى 
ملكهــا عليهــم، وطردهــم عنهــا فقــال لــه أهــل العــراق: اقتلهــم بســيوف العطــش، 

وامنعهــم املــاء، وخذهــم قبضــا باأليــدي، فقــال: 

)إن يف حد السيف لغنى عن ذلك، وإين ال أستحل منعهم املاء(.

 فأفــرج هلــم عــن املــاء فــوردوه، ثــم قاســمهم الرشيعــة شــطرين بينهــم وبينــه. 
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وكان األشــرت يســتأذنه أن يبيــت)1( معاويــة، فيقــول: 

)إن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( هنى أن يبيت املرشكون(. 

 وتــوارث بنــوه )عليهــم الســالم( هــذا اخللــق األيب. أراد املضــاء أن يبيــت 
ــد اهلل )2(. ــن عب ــم ب ــه إبراهي ــى فمنع ــن موس ــى ب عيس

وأرســل ملــا ظهــر بالبــرة إىل حممــد بــن قحطبــة مــوىل باهلــة وكان قــد وىل أليب 
جعفــر املنصــور بعــض أعــامل بفــارس، فقــال لــه: هــل عنــدك مــال ! قــال: ال، قــال: 
آهلل؟ قــال: آهلل قــال: خلــوا ســبيله، فخــرج ابــن قحطبــة، وهــو يقــول بالفارســية، 

ليــس هــذا مــن رجــال البــن أيب جعفــر.

وقــال لعبــد احلميــد بــن الحــق: بلغنــي أن عنــدك مــاال للظلمــة، يعنــى آل أيب 
أيــوب املوريــاين كاتــب املنصــور، فقــال: ماهلــم عنــدي مــال، قــال: تقســم بــاهلل ! 

قــال: نعــم، فقــال: إن ظهــر هلــم عنــدك مــال ألعدنــك كذابــا )3(.

ــدك  ــا، أن عن ــال: بلغن ــده م ــور عن ــدري وكان للمنص ــة الغ ــل إىل طلح وأرس
مــاال فأتنــا بــه، فقــال: أجــل، إن عنــدي مــاال، فــإن أخذتــه منــى أغرمنيــه أبــو جعفــر 

)1( يقال: بيت الدو، أي قصده يف الليل من غر أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات.
)2( هــو إبراهيــم بــن عبــد اهلل بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب، دخــل البــرة عــى 
عهــد البــن أيب جعفــر املنصــور ودعــا النــاس إىل أخيــه حممــد بــن عبــد اهلل فبايعــه كثــرون مــن 
أهلهــا، ثــم اســتوىل عــى األهــواز وواســط، ومل يــزل هبــا حتــى أتــاه نعــى أخيــه حممــد قبــل فطــر 
ــم  ــرج إبراهي ــى، فخ ــن موس ــى ب ــده عيس ــر قائ ــو جعف ــه أب ــل إلي ــام، فأرس ــة أي ــنة 145 بثالث س
ملالقاتــه، والتقيــا عنــد بامخــرى وكانــت العاقبــة لعيســى، وقتــل إبراهيــم خلمــس ليــال بقــني مــن 
ــخ  ــا، وتاري ــا بعده ــني 315 وم ــل الطالبي ــه. مقات ــد رجال ــاء أح ــنة 145، واملض ــدة س ذي القع

الطــري )حــوادث ســنة 145(.
)3( مقاتل الطالبيني 333



124

الفصـل الثاني: يف حكم الفرار من العدو والغدر...

فــأرضب عنــه.

وكان لغــر إبراهيــم )عليــه الســالم( مــن آل أيب طالــب مــن هــذا النــوع أخبــار 
كثــرة وكان القــوم أصحــاب ديــن ليســوا مــن الدنيــا بســبيل، وإنــام يطلبوهنــا 
ــل. ــا أمي ــا إىل أهله ــم، والدني ــم يســتقم هل ــا فل ــرة فيه ــن باإلم ــود الدي ليقيمــوا عم

ومن االخبار النبوية املرفوعة يف ذم الغدر:

 »ذمــة املســلمن واحــدة، فــإن أجــارت عليهــم أمــة منهم، فــا ختفــروا جوارها، 
فــإن لــكل غــادر لــواء يعــرف به يــوم القيامــة«)1(.

ــع  ــل يبي ــه( برج ــه آل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــر رس ــال: م ــرة، ق ــو هري وروى أب
ــده،  ــه ي ــل في ــرة أن يدخ ــا هري ــر أب ــره، فأم ــع« ؟ فأخ ــف تبي ــأله: »كي ــا فس طعام

ــه(:  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــول، فق ــو مبل ــإذا ه ــا ف فأدخله

»ليس منا من غش«. 

قــال بعــض امللــوك لرســول ورد إليــه مــن ملــك آخــر: أطلعنــي عــى رس 
ــواب  ــول ث ــو ح ــه ل ــدر، وإن ــن الغ ــا ال نستحس ــك، إن ــا املل ــال: أهي ــك، فق صاحب
الوفــاء إليــه ملــا كان فيــه عــوض مــن قبحــه، ولــكان ســامجة اســمه، وبشــاعة ذكــره، 

ــه. ــني عن ناهي

مالــك بــن دينــار: كفــى باملــرء خيانــة أن يكــون أمينــا للخونــة. وقــع جعفــر بــن 
حييــى عــى ظهــر كتــاب كتبــه عــي بــن عيســى بــن ماهــان إىل الرشــيد، يســعى)2( فيــه 
بالرامكــة، فدفعــه الرشــيد إىل جعفــر، يمــن بــه عليــه، وقــال: أجبــه عنــه، فكتــب يف 

)1( نقله السيوطي يف اجلامع الصغر 2: 30 عن احلاكم، مع اختالف يف الرواية
)2(  السعي هنا: الوشاية.
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ظاهــره: حبــب اهلل إليــك الوفــاء يــا أخــي فقــد أبغضتــه، وبغــض إليــك الغــدر فقــد 
أحببتــه، إين نظــرت إىل األشــياء حتــى أجــد لــك فيهــا مشــبها فلــم أجــد، فرجعــت 
إليــك، فشــبهتك بــك، ولقــد بلــغ مــن حســن ظنــك باأليــام أن أملــت الســالمة مــع 

البغــي، وليــس هــذا مــن عاداهتــا. والســالم.

كان العهــد يف عيســى بــن موســى بــن حممــد بعــد املنصــور بكتــاب كتبــه 
ــدم  ــد، ويق ــن العه ــه م ــع نفس ــامه أن خيل ــور، س ــام املنص ــت أي ــام طال ــفاح، فل الس

حممــدا املهــدى عليــه، فكتــب إليــه عيســى:

مشتهــا الغــدر  مــن  أمــارات  يل  بــدت 

هبطاتــه متــى  العــايل  يعلــم  ومــا 

بــدا منهــا ســيمطركم دمــا أرى مــا 

مســلما الغــرور  ريــح  يف  ســار  وإن 

أبو هريرة يرفعه:

 )اللهــم إين أعــوذ بــك مــن اجلــوع فبئــس الضجيــع، وأعــوذ بــك مــن اجلــوع 
ــة( ! ــة فبئســت البطان فبئــس الضجيــع، وأعــوذ بــك مــن اخليان

 وعنه مرفوعا: )املكر واخلديعة واخليانة يف النار(.

قــال مــروان بــن حممــد لعبــد احلميــد الكاتــب، عنــد زوال أمــره: أرى أن تصــر 
إىل هــؤالء، فلعلــك أن تنفعنــي يف خملفــي، فقــال: وكيــف يل بعلــم النــاس مجيعــا أن 

هــذا عــن رأيــك ! إهنــم ليقولــون كلهــم: إين غــدرت بــك، ثــم أنشــد:

باملغيــبوغــدري ظاهــر ل شــك فيــه وعــذري  ملبصــره 

فلام ظفر به عبد اهلل بن عي، قطع يديه ورجليه، ثم رضب عنقه.

ــاء، واتضــاع قــدره عــن  ــه عــن الوف كان يقــال: ال يغــدر غــادر إال لصغــر مهت
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ــل املــكارم. ــامل املــكاره يف جنــب ني احت

من كالم أمر املؤمنني )عليه السالم(:

 »الوفاء ألهل الغدر غدر، والغدر بأهل الغدر وفاء عند اهلل تعاىل«.

قلــت: هــذا إنــام يريــد بــه إذا كان بينهــام عهــد ومشــارطة فغــدر أحــد الفريقــني، 
وخــاس برشطــه، فــإن لآلخــر أن يغــدر برشطــه أيضــا وال يفــي بــه.

ومن شعر احلامسة، واسم الشاعر العارق الطائي)1(.

مــن مبلــغ عــــمرو  بــن هـــنــــد رســـالـــــــة        إذا استـحـقبـــتها العـــيس جـــاءت مــن البعــد)2( 
أيــــوعــــــــد نــي الـــــــرمل بــيــــــي و بــيـــنــــــــه        تــبــــني رو يــــــدا مـــــا أمــــامــــة مــن هــــــــنــــد!)3( 
ومــن أجــــا حـــــــويل رعـــان كـــأهنـــــا      قــــنابــــل خيــــل مــن كميــــت ومـــن ورد)4( 
غــدرت بأمــر كنــــت أنــت اجـتــــــررتنا      إلـيــــــه و بئــــس الشـــــيمة الغـــــــدر بــالعــــهـــد()5(

)1( واســمه أيضــا قيــس بــن جــروة الطائــي، واألبيــات يف ديــوان احلامســة بــرشح املــرزوق 3: 1466، 
1467. قــال الشــارح: )كان عمــرو بــن هنــد غــزا الياممــة فأخفــق ورجــع منفضــا، فمــر بطــئ - 
وكانــوا يف ذمتــه - بكتــاب عقــد اكتتبــه هلــم، وعهــد أحكمــه معهــم فقــال زرارة بــن عــدس لــه: 
ــه.  ــا ختطي ــدا ال جيــوز لن ــك! إن هلــم عق ــال: ويل ــذا احلــي شــيئا. ق ــب مــن ه ــت اللعــن ! أص أبي
فأخــذ زرارة هيــون أمــر العهــد عليــه، وحيســن االيقــاع هبــم، فلــم يــزل يفتــل لــه يف الــذروة 
والغــارب معــه لشــئ كان يف نفســه عــى طــئ، حتــى أصــاب أذوادا ونســاء، فهجــا عــارق عمــرو 
بــن هنــد بأبيــات يعصــب هبــا رأســه فيهــا بالغــدر الــذي كان منــه، فوقعــت األبيــات إىل عمــرو بــن 

هنــد، فتوعــد عارقــا وحلــف أنــه يقتلــه، فاتصلــت مقالتــه بعــارق، فقــال هــذه األبيــات(.
)2(  استحقبتها: محلتها يف احلقائب. وتنى: هتزل.

)3(  أيوعدين، االستفهام عى طريق التقريع واستعظام االمر.
)4(  أجــأ: أحــد جبــي طــئ، وثانيهــام ســلمى. مجــع رعــن، وهــو أنــف يتقــدم مــن اجلبــل. والقنابــل 

مجاعــات اخليــل، قــال التريــزي، )جعلهــا خمتلفــة األلــوان الختــالف ألــوان اجلبــال(.
)5( رشح هنج البالغة املعتزيل: ج2 ص 312 - 317.



127

املبحـث الثاني: عدم جواز الغدر بالكفار

ثالثًا: قال )عليه الصاة والسام(:

ــْدِر  ــُة اْلَغ ــْو اَل َكَراِهَي ــُر - وَل ــِدُر وَيْفُج ــه َيْغ ــي وَلكِنَّ ــى ِمنِّ ــُة بَِأْدَه ــا ُمَعاِوَي »واهللَّ َم
َلُكنْــُت ِمــْن َأْدَهــى النَّــاِس - وَلكـِـْن ُكلُّ ُغــَدَرٍة ُفَجــَرٌة وُكلُّ ُفَجــَرٍة ُكَفَرٌة - ولـِـُكلِّ َغاِدٍر 
ــِديَدِة«)1(. لـِـَواٌء ُيْعــَرُف بـِـه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة - واهللَّ َمــا ُأْســَتْغَفُل بِامْلَكِيــَدِة واَل ُأْســَتْغَمُز بِالشَّ

أشــتمل هــذا احلديــث عــى مطالــب عديــدة والتــي تضمنــت الكثــر مــن  
احلقائــق التارخييــة؛ وممــا ال شــك فيــه اهنــا بحاجــة إىل املراجعــة والتعليــق ال ســيام 
ــص  ــذا الن ــه هل ــه وبيان ــزيل يف رشح ــارح املعت ــه الش ــذي تناول ــيخني ال ــر الش يف أم

الرشيــف.

ولــذا: فقــد اقتــرت يف بيــان دالالت النــص عــى ابــن ميثــم البحــراين، 
املعتــزيل، ومهــا كااليت:  وتشــذيب قــول الشــارح 

1- ابن ميثم البحراني:

قال )رمحه اهلل(:

ــع  ــي م ــا ال ينبغ ــه ممّ ــراد فعل ــام ي ــد في ــرأي اجلّي ــل وال ــتعامل العق ــاء: اس )الده
ارا  ــا ومــكَّ ــة للمبالغــة، وخبيث ــا، وداهي ــه داهي إظهــار إرادة غــره. ويســّمى صاحب

ــاال. وحّي

وهــو داخــل حتــت رذيلــة اجلربــزة وهــي طــرف اإلفــراط مــن فضيلــة احلكمــة 
العملّيــة ويســتلزم رذائــل كثــرة كالكــذب. والغــدر: هــو الرذيلــة املقابلــة لفضيلــة 
تــي هــي ملكــة حتــت العّفــة. والفجــور: املقابــل لفضيلــة العّفــة. الوفــاء بالعهــود الَّ

)1( هنج البالغة، اخلطبة: 200، ج2 ص 180.
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فقوله )عليه الّسالم(: »ما معاوية بأدهى منّي«.

د ذلك بالقسم الباّر. أي ليس بأقدر منّي عى فعل الدهاء، وأكَّ

وقوله: ولكنّه يغدر ويفجر.

تــي ألجلهــا تركــه وهــو الغــدر، وبواســطته الفجــور  إشــارة إىل لــوازم الدهــاء الَّ
ــذي هــو رذيلتــه نوعــا حتــت مــا  فــإّن الوفــاء مّلــا كان نوعــا حتــت العّفــة كان الغــدر الَّ
يقابــل العّفــة وهــو الفجــور ولذلــك نفــى الدهاء عــن نفســه لكراهّيته للغــدر، ونفيه 
لــه عــن نفســه ألّن نفــى الــالزم مســتلزم لنفــى امللــزوم. ثــّم جعــل الغــدر أوســط يف 
إثبــات الفجــور ملعاويــة بقيــاس ضمــر مــن الشــكل األّول فقولــه: ولكنـّـه يغــدر. يف 
قــّوة صغــرى القيــاس، وقولــه: ويفجــر. يف قــّوة النتيجــة فكأّنــه قــال: ولكنـّـه يغــدر 

فهــو يفجــر، ونّبــه عــى الكــرى بقولــه: وكّل غــدرة فجــرة.

ــو  ــة فه ــر والنتيج ــدر يفج ــن يغ ــدر وكّل م ــه يغ ــذا: ولكنّ ــب هك ــار الرتتي فص
إذن يفجــر. ثــّم نّبــه عــى لــزوم الكفــر لــه بقيــاس آخــر مــن الشــكل األّول نّبــه عــى 
ــرة، وإذ  ــرة كف ــه: وكّل فج ــراه بقول ــى ك ــرة، وع ــدرة فج ــه: وكّل غ ــراه بقول صغ
ثبــت يف القيــاس األّول أّنــه فاجــر واســتلزم قولــه: وكّل فجــرة كفــرة أن كّل فاجــر 

ــه كافــر. وروى: غــدرة، وفجــرة، وكفــرة. كافــر ثبــت هباتــني املقّدمتــني أّن

وهــو كثــر الغــدر والفجــور والكفــر وذلــك أرصح يف إثبــات املطلــوب، 
ــا الغــادر عــى وجــه اســتباحة  قــال بعــض الشــارحني: ووجــه لــزوم الكفــر أّن هن
ذلــك واســتحالله، كــام كان هــو املشــهور مــن حــال عمــرو بــن العــاص ومعاويــة 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد )ص ــن حمّم ــن دي ــرورة م ــه بال ــم حتريم ــا عل ــتباحة م يف اس
ــد كفــر نعــم اهلل وســرتها  ــه يري ــى الكفــر، وحيتمــل أّن وســلم( وجحــده وهــو معن
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ــد الكفــر  ــام وّح ــه كــام هــو املفهــوم اللغــوّي مــن لفــظ الكفــر. وإّن بإظهــار معصيت
ليتعــّدد الكفــر بحســب تعــّدد الغــدر فيكــون أدعــى إىل النفــار عــن الغــدر. إذ هــو 

ــه. ــر عن ــرض التنف يف مع

وقوله: »ولكّل غادر لواء يعرف به يوم القيامة«.

لفظ اخلر النبوّي، وفيه تنفر عن رذيلة الغدر.

وقوله: »واهلل ما استغفل باملكيدة«.

ــة الدهــاء للداهــى  ــه بوجــوه اآلراء وكيفّي ــا ذكــره مــن معرفت ــد مل ــر وتأكي تقري
ــه مــن احليلــة واملكيــدة. فــإّن مــن يكــون كذلــك ال يلحقــه غفلــة عــاّم يعمــل علي

وقوله: وال استغمز. بالزاء املعجمة.

أي ال يطلــب غمــزي وإضعــايف فــإيّن ال أضعــف عــاّم ارمــي بــه مــن الشــدائد، 
ــه  ــه )علي ــدر من ــول ص ــذا الق ــد. وه ــدائد املكائ ــتجهل بش ــراء أي ال اس وروى بال
الّســالم( كاجلــواب ملــا كان يســمعه مــن أقــوال اجلاهلــني بحالــه ونســبتهم لــه إىل 
ــة التدبــر وســوء الــرأي ونســبة معاويــة إىل اســتخراج وجــوه املصالــح واآلراء  قلَّ

الصحيحــة يف احلــرب وغرهــا.

ــالم(  ــه الّس ــه )علي ــم حال ــتدعى فه ــال يس ــذا اخلي ــن ه ــواب ع ــم أّن اجل واعل
وحــال معاويــة وغــره ممـّـن ينســب إىل جــودة الــرأي، وبيــان التفــاوت بينهــم وبينــه 
ــع  ــا يف مجي ــالم( كان مالزم ــه الّس ــه )علي ــو أّن ــد وه ــرف واح ــع إىل ح ــك راج وذل
حركاتــه قوانــني الرشيعــة مدفوعــا إىل اّتباعهــا ورفــض مــا العــادة أن يســتعمل يف 

احلــروب.

فالتدابــر مــن الدهــاء واخلبــث واملكــر واحليلــة واالجتهــادات يف النصــوص 



130

الفصـل الثاني: يف حكم الفرار من العدو والغدر...

وختصيــص عموماهتــا بــاآلراء وغــر ذلــك ممّــا مل ترخــص فيــه الرشيعــة، وكان 
غــره يعتمــد مجيــع ذلــك ســواء وافــق الرشيعــة أو مل يوافــق فكانــت وجــوه احليــل 

ــق. ــه أضي ــا علي ــع، وكان جماهل ــم أوس ــر عليه والتدب

 ونقــل عــن أبــى عثــامن عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ يف هــذا املعنــى كالم طويــل 
خالصتــه أن قــال:

 إيّن رّبــام رأيــت بعــض مــن يظــّن بنفســه العقــل والعلــم وأّنــه مــن اخلاّصــة وهــو 
مــن العاّمــة، ويزعــم أّن معاويــة كان أبعــد غــورا وأصــّح فكــرا وأجــود مســلكا مــن 
ــه  ــا )علي ــك أّن علّي ــه، وذل ــع غلط ــاؤمى إىل موض ــك وس ــر كذل ــس األم ــّي ولي ع
الّســالم( كان ال يســتعمل يف حروبــه إالَّ مــا يوافــق الكتــاب والســنّة، وكان معاويــة 
يســتعمل مــا خيالفهــام كاســتعامله مــا يوافقهــام ويســر يف احلــرب بســرة ملــك اهلنــد 

إذا ال يف كــرسى، وكان عــّي يقــول ألصحابــه: 

»ال تبدؤهــم بالقتــال حّتــى يبدؤكــم وال تّتبعــوا مدبــرا وال تهــزوا عــىل جريــح 
وال تفتحــوا بابــا مغلقــا«. 

هــذه ســرته يف ذي الــكالع ، ويف أبــى األعــور الســلمي ويف عمــرو بــن 
العــاص ويف حبيــب بــن مســلمة ويف مجيــع الرؤســاء كســرته يف احلاشــية واألتبــاع، 
ــه هــالك اخلصــم وينتظــرون  ــذي ب ــام يقصــدون الوجــه الَّ وأصحــاب احلــروب إّن
وجــه الفرصــة ســواء كان خمالفــا للرشيعــة كاحلريــق والغريــق ودفــق الســموم 
والتريــب بــني النــاس بالكــذب وإلقــاء الكتــب يف العســكر أو موافقــا هلــا فمــن 
ــن  ــض م ــل العري ــه الطوي ــع نفس ــد من ــنّة فق ــاب والس ــى الكت ــر ع ــر يف التدب اقت
التدبــر ومــا ال يتناهــى مــن املكائــد، والصــدق والكــذب أكثــر مــن الصــدق وحــده 
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ــر مــن احلــالل وحــده. واحلــالل واحلــرام أكث

 فعــّي كان ملجــام بلجــام الــورع عــن مجيــع القــول إالَّ مــا فيــه هلل رىض، وممنــوع 
ــاء  ــاب الده ــنّة دون أصح ــاب والس ــه الكت ــام دّل علي ــش إالَّ ب ــن كّل بط ــن م اليدي
واملكــر واملكائــد فلــاّم رأت العــواّم نــوادر معاويــة يف املكائــد وكثــرة معايبــه يف 
اخلديعــة ومــا هتّيــأ لــه ومل يــروا مثــل ذلــك مــن عــّي ظنـّـوا القصــور فظنّهــم أّن ذلــك 
مــن رجحــان عنــد معاويــة ونقصــان يف عــّي. ثــّم انظــر بعــد ذلــك كلــه هــل يعــّد 
ــّم انظــر هــل خــدع هبــا إالَّ مــن  ملعاويــة مــن اخلــداع أكــر مــن رفــع املصاحــف، ث
ــا أراد  ــال م ــد ن ــه ق ــت أّن ــإن زعم ــه ف ــن أصحاب ــره م ــف أم ــّي وخال ــى رأى ع ع
بخداعــه مــن االختــالف عــى عــّي فقــد صدقــت ولكــن ليــس ذلــك حمــل النــزاع 
ومل خيتلــف يف غــرارة أصحــاب عــّي وعجلتهــم وترّسعهــم وتنازعهــم، وإّنــام كانت 
البحــث يف التمييــز بينــه وبــني معاويــة يف الدهــاء واملكــر وصّحــة العقــل والــرأي.

 فهــذه خالصــة كالمــه، ومــن تأّملــه بعــني االنصــاف علــم صّحتــه وصدقــه، 
ــه  ــه مــن التقصــر يف خالفت ــا نســب إلي ــك اجلــواب عــن كّل م ــنّي ل ومــن هــذا يتب
كعــدم إقــراره ملعاويــة عــى الواليــة يف أّول خالفتــه ثــّم يعزلــه بعــد ذلــك ملــا يســتلزم 
تقريــره مــن الظلــم، وكشــبهة التحكيــم، وكنســبتهم لــه إىل التوّحــش لبعــض 
ــة  ــايش ومصقل ــاعره النج ــل وش ــه عقي ــة كأخي ــوه إىل معاوي ــى فارق ــه حّت أصحاب
ــة وأذن هلــام يف  ــى فارقــاه وخرجــا إىل مكَّ بــن هبــرة، وكرتكــه لطلحــة والزبــر حّت

ــه. ــده ومنعــه هلــام مــن البعــد عن ــه الــرأي يف ارتباطهــام عن العمــرة وذهــب عن

وأمثــال ذلــك فــإّن االنصــاف عنــد اعتبــار حالــه يف مجيــع مــا نســب إليــه يقتــى 
موافقتــه للرشيعــة وعــدم خروجــه عنهــا. وتفصيــل األجوبــة عــن ذلــك ممـّـا خيــرج 



132

الفصـل الثاني: يف حكم الفرار من العدو والغدر...

عــن الغــرض، وبــاهلل التوفيــق()1(.

2ـ ابن ابي احلديد املعتزلي.

لعــل ايــراد مجيــع مــا ذكــره الشــارح املعتــزيل يف بيانه هلــذه اخلطبــة والبالغــة ألكثر 
ــائل  ــان املس ــود يف بي ــرض املقص ــن الغ ــاب ع ــيخرج الكت ــه س ــني صفح ــن مخس م

الفقهيــة يف هــذا الكتــاب الرشيــف ، وبيــان مواردهــا لــدى املذاهــب الســبعة.

ــدارس  ــك امل ــة تل ــتلزم مراجع ــة يس ــات البيني ــع يف الدراس ــج املتب اال أن املنه
ــه  ــالمي ومعارف ــر اإلس ــص يف الفك ــر الن ــان أث ــة لبي ــة واالخالقي ــة الفكري الفقهي

ــددة. املتع

وعليــه: فقــد تنــاول الشــارح املعتــزيل هــذا النــص الرشيــف بمزيــد مــن البيــان، 
نــورد مــا يتناســب مــع اصــل قولــه )عليــه الصــالة والســالم(:

»وما معاوية بادهى مني...«.

قال ابن ايب احلديد:

 )الغــدرة، عــى )فعلــة( الكثــر الغــدر، والفجــرة والكفــرة الكثــر الفجــور 
ــاء فهــو للفاعــل، فــإن ســكنت العــني فهــو  والكفــر، وكل مــا كان عــى هــذا البن
منــه،  أي يضحــك، وضحكــة يضحــك  تقــول: رجــل ضحكــة  للمفعــول، 
ــر،  ــادر فاج ــالم: كل غ ــه الس ــول علي ــه، يق ــخر ب ــخرة يس ــخر، وس ــخرة يس وس
وكل فاجــر كافــر. ويــروى: )ولكــن كل غــدرة فجــره، وكل فجــرة كفــرة( عــى 

ــدة. ــرة الواح ــة( للم )فعل

)1( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين: ج3 ص 469 ـ 472.
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وقولــه: »لــكل غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة«، حديــث صحيــح مــروي 
عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

ثــم أقســم )عليــه الســالم( أنــه ال يســتغفل باملكيــدة، أي ال جتــوز املكيــدة 
عــي، كــام جتــوز عــى ذوي الغفلــة، وأنــه ال يســتغمز بالشــديدة، أي ال أهــني وألــني 

ــديد. ــب الش للخط

)سياسة عي وجرهيا عىل سياسة الرسول )صىل اهلل عليه وآله((:

 واعلــم: أن قومــا ممــن مل يعــرف حقيقــة فضــل أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(، 
زعمــوا أن عمــر كان أســوس منــه، وإن كان هــو أعلــم مــن عمــر، ورصح الرئيــس 
ــني )1(  ــو احلس ــيخنا أب ــة، وكان ش ــفاء( يف احلكم ــك يف )الش ــينا بذل ــن س ــي ب ــو ع أب
يميــل إىل هــذا، وقــد عــرض بــه يف كتــاب )الغــرر(، ثــم زعــم أعــداؤه ومباغضــوه أن 
معاويــة كان أســوس منــه وأصــح تدبــرا، وقــد ســبق لنــا بحث قديــم يف هــذا الكتاب 
يف بيــان حســن سياســة أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( وصحــة تدبــره، ونحــن نذكــر 

هاهنــا مــا مل نذكــره هنــاك ممــا يليــق هبــذا الفصــل الــذي نحــن يف رشحــه.

اعلــم: أن الســائس ال يتمكــن مــن السياســة البالغــة إال إذا كان يعمــل برأيــه، 
وبــام يــرى فيــه صــالح ملكــه، ومتهيــد أمــره، وتوطيــد قاعدته، ســواء وافــق الرشيعة 
ــد  ــاه، فبعي ــا قلن ــب م ــر بموج ــة والتدب ــل يف السياس ــى مل يعم ــا، ومت أو مل يوافقه
ــة،  ــود الرشيع ــدا بقي ــني كان مقي ــر املؤمن ــه، وأم ــتوثق حال ــره، أو يس ــم أم أن ينتظ
مدفوعــا إىل اتباعهــا ورفــض مــا يصلــح اعتــامده مــن آراء احلــرب والكيــد والتدبــر 

ــامه )رشح  ــف، وس ــه املؤل ــكالم، رشح ــول ال ــري، يف أص ــني الب ــرر أليب احلس ــاب الغ ــو كت )1( ه
ــات. ــات اجلن ــب روض ــره صاح ــرر(، ذك ــكالت الغ مش
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إذا مل يكــن للــرشع موافقــا، فلــم تكــن قاعدتــه يف خالفتــه قاعــدة غــره ممــن مل يلتــزم 
بذلــك، ولســنا هبــذا القــول زاريــن عــى عمــر بــن اخلطــاب، وال ناســبني إليــه مــا 
هــو منــزه عنــه، ولكنــه كان جمتهــدا يعمــل بالقيــاس واالستحســان واملصالــح 
ــول  ــن أص ــتنباط م ــاآلراء وباالس ــص ب ــات الن ــص عموم ــرى ختصي ــلة، وي املرس
ــراءه  ــر أم ــه، ويأم ــد خصم ــوص، ويكي ــوم النص ــه عم ــا يقتضي ــالف م ــي خ تقت
بالكيــد واحليلــة، ويــؤدب بالــدرة والســوط مــن يتغلــب عــى ظنــه أنــه يســتوجب 
ذلــك، ويصفــح عــن آخريــن قــد اجرتمــوا مــا يســتحقون بــه التأديــب، كل ذلــك 

بقــوة اجتهــاده ومــا يؤديــه إليــه نظــره.

 ومل يكــن أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يــرى ذلــك، وكان يقف مــع النصوص 
والظواهــر، وال يتعداهــا إىل االجتهــاد واألقيســة، ويطبــق أمــور الدنيــا عــى أمــور 
الديــن، ويســوق الــكل مســاقا واحــدا، وال يضيــع وال يرفــع إال بالكتــاب والنــص، 
فاختلفــت طريقتامهــا يف اخلالفــة والسياســة، وكان عمــر مــع ذلــك شــديد الغلظــة 

والسياسة.

 وكان عــي )عليــه الســالم( كثــر احللــم والصفح والتجــاوز، فــازدادت خالفة 
ذاك قــوة، وخالفــة هــذا لينــا، ومل يمــن عمــر بــام منــى بــه عــي )عليــه الســالم( مــن 
فتنــة عثــامن، التــي أحوجتــه إىل مــداراة أصحابــه وجنــده ومقاربتهــم، لالضطــراب 
ــة  ــم فتن ــة صفــني ث ــة اجلمــل، وفتن ــك فتن ــال ذل ــم ت ــة، ث ــق تلــك الفتن ــع بطري الواق
ــد  ــالل معاق ــوايل وانح ــر ال ــراب أم ــرة يف اضط ــور مؤث ــذه األم ــروان، وكل ه النه
ملكــه، ومل يتفــق لعمــر شــئ مــن ذلــك، فشــتان بــني اخلالفتــني فيــام يعــود إىل انتظــام 

اململكــة وصحــة تدبــر اخلالفــة.!
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فــإن قلــت: فــام قولــك يف سياســة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( وتدبــره ؟ 
ــن  ــف م ــوص والتوقي ــل إال بالنص ــه كان ال يعم ــع أن ــديدا م ــام س ــس كان منتظ ألي
الوحــي! فهــال كان تدبــر عــي )عليــه الســالم( وسياســته كذلــك ! إذا قلتــم: أنــه 

ــص؟ ــل إال بالن كان ال يعم

ــه( وتدبــره فخــارج عــام  ــه وآل  قلــت: أمــا سياســة رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــن  ــن هذي ــد م ــه، وال واح ــة إىل أفعال ــرق الغفل ــوم ال تتط ــه معص ــه، ألن ــن في نح
الرجلــني بواجــب العصمــة عندنــا. وأيضــا فــإن كثــرا مــن النــاس ذهبــوا إىل أن اهلل 
تعــاىل أذن للرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( أن حيكــم يف الرشعيــات وغرهــا برأيــه، 
وقــال لــه: احكــم بــام تــراه، فإنــك ال حتكــم إال باحلــق، وهــذا مذهــب يونــس بــن 
عمــران، وعــى هــذا فقــد ســقط الســؤال، ألنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( يعمــل بــام 

يــراه مــن املصلحــة، وال ينتظــر الوحــي.

وأيضــا فبتقديــر فســاد هــذا املذهــب، أليــس قــد ذهــب خلــق كثــر مــن علــامء 
ــد يف  ــه أن جيته ــوز ل ــه( كان جي ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــه إىل أن الرس ــول الفق أص
ــو  ــايض أب ــب الق ــه ذه ــامء، وإلي ــن العل ــد م ــد الواح ــام جيته ــر، ك ــكام والتدب االح
ــهُ﴾)1(. يوســف رمحــه اهلل، واحتــج بقوله تعــاىل: ﴿لَِتحُْكــمَ بَيْــنَ النَّــاِس بِمَــا َأرَاَك اللَّ

والســؤال أيضــا ســاقط عــى هــذا املذهــب، الن اجتهــاد عــي )عليــه الســالم( 
ال يســاوى اجتهــاد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وبــني االجتهاديــن كــام بــني 

ــني. املنزلت

ــاه  ــه اهلل إذا حدثن ــرة رمح ــب الب ــنى نقي ــد احلس ــن أيب زي ــر ب ــو جعف وكان أب

)1(  النساء 105.
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يف هــذا يقــول: إنــه ال فــرق عنــد مــن قــرأ الســرتني: ســرة النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( وسياســة أصحابــه أيــام حياتــه، وبــني ســرة أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( 
وسياســة أصحابــه أيــام حياتــه، فكــام أن عليــا )عليــه الســالم( مل يــزل أمــره مضطربا 
معهــم باملخالفــة والعصيــان واهلــرب إىل أعدائــه، وكثــرة الفتن واحلــروب، فكذلك 
كان النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مل يــزل ممنــوا بنفــاق املنافقــني وأذاهــم، وخــالف 

أصحابــه عليــه وهــرب بعضهــم إىل أعدائــه، وكثــرة احلــروب والفتــن.

 وكان يقــول: ألســت تــرى القــرآن العزيــز مملــوءا بذكــر املنافقــني والشــكوى 
منهــم، والتــأمل مــن أذاهــم لــه، كــام أن كالم عــي )عليــه الســالم( مملــوء بالشــكوى 
مــن منافقــي أصحابــه والتــأمل مــن أذاهــم لــه، والتوائهــم عليــه ! وذلــك نحــو قولــه 

تعــاىل: 

﴿َأَلــمْ تَــرَ إَِلــى الَّذِيــنَ ُنهُــوا عَِن النَّجْــوَى ُثمَّ يَعُودُونَ لِمَا ُنهُوا عَنْــهُ وَيََتنَاجَوْنَ بِاْلِثِْم 
ــونَ  ــهِ اهلُل وَيَُقوُل ــكَ بِ ــمْ يُحَيِّ ــا َل ــوَْك بِمَ ــاءُوَك حَيَّ ــوِل وَإَِذا جَ ــةِ الرَّسُ ــدْوَاِن وَمَعْصِيَ وَالْعُ

بُنَــا اهلُل بِمَــا نَُقــوُل حَسْــبُهُمْ جَهَنَّــمُ يَصَْلوْنَهَــا َفِبْئــسَ الْمَصِــرُ﴾)1(. فِــي َأنُْفسِــِهمْ َلــوَْل يُعَذِّ

وقوله: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيَْطاِن لِيَحْزُنَ الَّذِينَ َآمَنُوا... ﴾)2( اآلية.

ــوُل اهلِل وَاهلُل يَعَْلــمُ  ــكَ َلرَسُ ــهَدُ إِنَّ ــاءََك الْمُنَافُِقــونَ َقاُلــوا نَشْ ــه تعــاىل: ﴿إَِذا جَ وقول
إِنَّــكَ َلرَسُــوُلهُ وَاهلُل يَشْــهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِــنيَ َلَكاذِبُــونَ اتََّخــُذوا َأيْمَانَهُــمْ جُنَّــًة َفصَــدُّوا 

ــونَ...﴾)3(. ــوا يَعْمَُل ــا َكاُن ــاءَ مَ ــمْ سَ ــِبيِل اهلِل إِنَّهُ ــنْ سَ عَ

)1( املجادلة: 8.
)2( املجادلة: 10.
)3( املنافقون: 1.
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عِنْــدَِك  مِــنْ  إَِذا خَرَجُــوا  ــى  إَِليْــكَ حَتَّ يَسْــَتمِعُ  مَــنْ  ﴿وَمِنْهُــمْ  تعــاىل:  وقولــه 
ذِيــنَ ُأوُتــوا الْعِْلــمَ مَــاَذا َقــاَل َآنًِفــا ُأوَلئِــكَ الَّذِيــنَ َطبَــعَ اهلُل عََلــى ُقُلوبِِهــمْ وَاتَّبَعُــوا  َقاُلــوا لِلَّ

َأهْوَاءَهُــمْ﴾)1(.

ــيِّ  ــرَضٌ يَنُْظــرُونَ إَِليْــكَ نََظــرَ الْمَْغشِ ــي ُقُلوبِِهــمْ مَ ــه تعــاىل: ﴿رََأيْــتَ الَّذِيــنَ فِ وقول
مْــرُ َفَلــوْ صَدَُقــوا اهلَل  عََليْــهِ مِــنَ الْمَــوْتِ َفَأوَْلــى َلهُــمْ َطاعَــٌة وََقــوٌْل مَعْــرُوفٌ َفــِإَذا عَــزَمَ اْلَ

َلــَكانَ خَيْــرًا َلهُــمْ﴾)2(.

ــهُ َأْضَغانَهُمْ  وقولــه تعــاىل: ﴿َأمْ حَسِــبَ الَّذِيــنَ فِــي ُقُلوبِِهــمْ مَــرَضٌ َأنْ َلــنْ يُْخــِرجَ اللَّ
ــمُ  ــهُ يَعَْل ــوِْل وَاللَّ ــِن الَْق ــي َلحْ ــمْ فِ ــيمَاهُمْ وََلَتعِْرَفنَّهُ ــمْ بِسِ ــمْ َفَلعَرَْفَتهُ رَيْنَاَكهُ ــاءُ َلَ ــوْ نَشَ * وََل

َأعْمَاَلُكــمْ﴾)3(.

ــا  ــا وََأهُْلونَ ــَغَلْتنَا َأمْوَاُلنَ ــرَاِب شَ عْ ــنَ اْلَ ُفــونَ مِ ــيَُقوُل َلــكَ الْمَُخلَّ ــاىل: ﴿سَ ــه تع وقول
ــهِ  َفاسْــَتْغفِرْ َلنَــا يَُقوُلــونَ بَِألْسِــنَتِِهمْ مَــا َليْــسَ فِــي ُقُلوبِِهــمْ ُقــْل َفمَــنْ يَمْلِــكُ َلُكــمْ مِــنَ اللَّ
ــهُ بِمَــا تَعْمَُلــونَ خَِبــرًا  *  شَــيًْئا إِنْ َأرَادَ بُِكــمْ َضــرًّا َأوْ َأرَادَ بُِكــمْ نَْفعًــا بَــْل َكانَ اللَّ
بَــْل َظنَنُْتــمْ َأنْ َلــنْ يَنَْقلِــبَ الرَّسُــوُل وَالْمُؤْمِنُــونَ إَِلــى َأهْلِيِهــمْ َأبَــدًا وَُزيِّــنَ َذلِــكَ فِــي 

ــورًا﴾)4(. ــا بُ ــمْ َقوْمً ــوْءِ وَُكنُْت ــمْ َظــنَّ السَّ ُقُلوبُِكــمْ وََظنَنُْت

َذرُونَــا  لَِتْأخُُذوهَــا  مََغانِــمَ  إَِلــى  انَْطَلْقُتــمْ  إَِذا  ُفــونَ  الْمَُخلَّ ﴿سَــيَُقوُل  تعــاىل:  وقولــه 
ِبعُونَــا َكَذلُِكــمْ َقــاَل اهلُل مِــنْ  ِبعُْكــمْ يُِريــدُونَ َأنْ يُبَدُِّلــوا َكلَمَ اهلِل ُقــْل َلــنْ تَتَّ نَتَّ

)1(  حممد 16.
)2(  حممد 20

)3(  حممد 29، 30.
)4(  الفتح 11، 12.
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َقبْــُل َفسَــيَُقوُلونَ بَــْل تَحْسُــدُونَنَا بَــْل َكاُنــوا َل يَْفَقهُــونَ إِلَّ َقلِيــلً﴾)1(.

وقولــه: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــنْ وَرَاءِ الْحُجُــرَاتِ َأْكَثرُهُــمْ َل يَعْقُِلــونَ وََلــوْ 
ــى تَْخــرُجَ إَِليِْهــمْ َلــَكانَ خَيْــرًا َلهُــمْ وَاهلُل َغُفــورٌ رَحِيــمٌ﴾)2(. َأنَّهُــمْ صَبَــرُوا حَتَّ

ــى  ــهم، حت ــا ألنفس ــال وطلبوه ــوا يف األنف ــن نازع ــم الذي ــه ه ــال: وأصحاب ق
ــاىل: ــزل اهلل تع أن

َذاتَ  وََأصْلِحُــوا  اهلَل  َفاتَُّقــوا  وَالرَّسُــوِل  لِلــهِ  نَْفــاُل  اْلَ ُقــِل  نَْفــاِل  اْلَ عَــِن  ﴿يَسْــَأُلونَكَ 
مُؤْمِنِــنيَ﴾)3(. ُكنُْتــمْ  إِنْ  وَرَسُــوَلهُ  اهلَل  وََأطِيعُــوا  بَيْنُِكــمْ 

ــى  ــدو حت ــاء الع ــدر، وكرهــوا لق ــوم ب ــرب ي ــه يف احل ــووا علي ــن الت ــم الذي وه
ــم: ــزل فيه ــان، وأن ــرتاءى الفئت ــل أن ت ــك قب ــم، وذل ــف خذالهن خي

وَهُــمْ  الْمَــوْتِ  إَِلــى  يُسَــاُقونَ  َكَأنَّمَــا  تَبَيَّــنَ  بَعْدَمَــا  الْحَــقِّ  فِــي  ـكَ  ﴿يُجَادُِلونـَ
 .)4 ( يَنُْظــرُونَ﴾

وهــم الذيــن كانــوا يتمنــون لقــاء العــر دون لقــاء العــدو، حتــى إهنــم ظفــروا 
ــا  ــام رأين ــا، وإن ــا هب ــم لن ــاال ال عل ــر، فق ــن الع ــألومها ع ــق، فس ــني يف الطري برجل
جيــش قريــش مــن وراء ذلــك الكثيــب، فربومهــا ورســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( قائــم يصــى، فلــام ذاقــا مــس الــرب قــاال: بــل العــر أمامكــم فاطلبوهــا، 
فلــام رفعــوا الــرب عنهــام، قــاال: واهلل مــا رأينــا العــر وال رأينــا إال اخليــل 

)1(  الفتح 15.
)2(  احلجرات 4، 5.

)3(  األنفال 1.

)4(  األنفال 6.
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ــان:  ــة، فقــاال ومهــا يرب والســالح واجليــش، فأعــادوا الــرب عليهــام مــرة ثاني
ــن  ــه( م ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــرف رس ــا، فان ــوا عن ــم، فخل ــر أمامك الع

ــال:  ــالة، وق الص

»إذا صدقاكم ضبتمومها، وإذا كذباكم خليتم عنها ! دعومها«.

 فام رأيا إال جيش أهل مكة، وأنزل قوله تعاىل: 

َغيْــرَ َذاتِ  ـوَدُّونَ َأنَّ  وَتـَ َأنَّهَــا َلُكــمْ  ائَِفَتيْــِن  الطَّ إِحْــدَى  ــهُ  اللَّ يَعِدُُكــمُ  ﴿وَإِْذ 
ــهُ َأنْ يُحِــقَّ الْحَــقَّ بَِكلِمَاتِــهِ وَيَْقَطــعَ دَابِــرَ  الشَّــوَْكةِ تَُكــونُ َلُكــمْ وَيُِريــدُ اللَّ

الَْكافِِريــنَ﴾)1(.

 قــال املفــرسون: الطائفتــان: العــر ذات اللطيمــة الواصلــة إىل مكــة مــن الشــام 
صحبــة أيب ســفيان بــن حــرب، وإليهــا كان خــروج املســلمني، واألخــرى اجليــش 
ذو الشــوكة، وكان )عليــه الســالم( قــد وعدهــم بإحــدى الطائفتــني، فكرهــوا 

احلــرب، وأحبــوا الغنيمــة.

ــلموه  ــد، وأس ــوم أح ــه( ي ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــروا عن ــن ف ــم الذي ــال: وه ق
واصعــدوا يف اجلبــل، وتركــوه حتــى شــج األعــداء وجهه، وكــرسوا ثنيتــه، ورضبوه 
عــى بيضتــه، حتــى دخــل مجامجــه، ووقــع مــن فرســه إىل األرض بــني القتــى، وهــو 
يســترخ هبــم، ويدعوهــم فــال جييبــه أحــد منهــم إال مــن كان جاريــا جمــرى نفســه، 

وشــديد االختصــاص بــه، وذلــك قولــه تعــاىل: 

﴿إِْذ ُتصْعِدُونَ وََل تَْلوُونَ عََلى َأحَدٍ وَالرَّسُوُل يَدْعُوُكمْ فِي ُأخْرَاُكمْ﴾)2( 

)1(  األنفال 7.
)2(  آل عمران 153.
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أي ينــادى فيســمع نــداءه آخــر اهلاربــني ال أوهلــم، الن أوهلــم أو غلــوا يف 
ــه  ــغ صوت ــر أن يبل ــارى االم ــه، وكان قص ــمعوا صوت ــن أن يس ــدوا ع ــرار، وبع الف

ــم. ــني منه ــاقة اهلارب ــى س ــن كان ع ــتراخه م واس

قــال: ومنهــم الذيــن عصــوا أمــره يف ذلــك اليــوم، حيــث أقامهــم عــى الشــعب 
يف اجلبــل، وهــو املوضــع الــذي خــاف أن تكــر عليــه منــه خيــل العــدو مــن ورائــه، 
ــه  ــام تقــدم ب وهــم أصحــاب عبــد اهلل ابــن جبــر، فإهنــم خالفــوا أمــره وعصــوه في
إليهــم، ورغبــوا يف الغنيمــة، ففارقــوا مركزهــم: حتــى دخــل الوهــن عــى اإلســالم 
بطريقهــم، الن خالــد بــن الوليــد كــر يف عصابــة مــن اخليــل، فدخــل مــن الشــعب 
الــذي كانــوا حيرســونه، فــام أحــس املســلمون هبــم إال وقــد غشــوهم بالســيوف مــن 

خلفهــم، فكانــت اهلزيمــة، وذلــك قولــه تعــاىل: 

ــا َأرَاُكــمْ مَــا ُتحِبُّــونَ  ــِر وَعَصَيُْتــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَ مْ ــْلُتمْ وَتَنَاَزعُْتــمْ فِــي اْلَ ــى إَِذا َفشِ ﴿حَتَّ
ــرَةَ﴾)1(. خِ ــا وَمِنُْكــمْ مَــنْ يُِريــدُ اْلَ مِنُْكــمْ مَــنْ يُِريــدُ الدُّنْيَ

قــال: وهــم الذيــن عصــوا أمــره يف غــزاة تبــوك، بعــد أن أكــد عليهــم األوامــر، 
وخذلــوه وتركــوه ومل يشــخصوا معــه، فأنــزل فيهــم:

ــِبيِل اهلِل اثَّاَقْلُتــمْ إَِلــى  ــا َلُكــمْ إَِذا قِيــَل َلُكــمُ انْفِــرُوا فِــي سَ ــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا مَ ــا َأيُّهَ  ﴿يَ
خِــرَةِ إِلَّ َقلِيــٌل   خِــرَةِ َفمَــا مََتــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا فِــي اْلَ رِْض َأرَضِيُتــمْ بِالْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا مِــنَ اْلَ اْلَ
ــيًْئا وَاهلُل عََلــى  ــا َغيْرَُكــمْ وََل تَُضــرُّوهُ شَ ــَتبْدِْل َقوْمً ــا وَيَسْ ــا َألِيمً بُْكــمْ عََذابً ــرُوا يُعَذِّ إِلَّ تَنْفِ

ــيْءٍ َقدِيــرٌ﴾)2(. ُكلِّ شَ

)1(  آل عمران 152.
)2(  التوبة 38، 39.
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 وهــذه اآليــة خطــاب مــع املؤمنــني ال مــع املنافقــني، وفيهــا أوضــح دليــل عــى 
أن أصحابــه وأوليــاءه املصدقــني لدعوتــه كانــوا يعصونــه، وخيالفــون أمــره، وأكــد 

عتاهبــم وتقريعهــم وتوبيخهــم بقولــه تعــاىل:

عََليِْهــمُ  بَعُــدَتْ  وََلكِــنْ  َلتَّبَعُــوَك  َقاصِــدًا  وَسَــَفرًا  َقِريبًــا  عَرًَضــا  ﴿َلــوْ َكانَ 
ُة وَسَــيَحْلُِفونَ بـِـاهلِل َلــِو اسْــَتَطعْنَا َلَخرَجْنَــا مَعَُكــمْ يُهْلُِكــونَ َأنُْفسَــهُمْ وَاهلُل يَعَْلــمُ  الشُّــقَّ

إِنَّهُــمْ َلَكاذِبُــونَ﴾)1(.

ثــم عاتــب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى كونــه أذن هلــم يف التخلــف، 
وإنــام أذن هلــم لعلمــه أهنــم ال جييبونــه يف اخلــروج، فــرأى أن جيعــل املنــة لــه عليهــم 

يف االذن هلــم، وإال قعــدوا عنــه ومل تصــل لــه املنــة، فقــال لــه: 

وَتَعَْلــمَ  صَدَُقــوا  الَّذِيــنَ  َلــكَ  يََتبَيَّــنَ  ــى  حَتَّ َلهُــمْ  َأذِنْــتَ  لِــمَ  عَنْــكَ  اهلُل  ﴿عََفــا 
. )2 ( ذِبِــنيَ﴾ لَْكا ا

أي هــال أمســكت عــن االذن هلــم حتــى يتبــني لــك قعــود مــن يقعــد، وخــروج 
مــن خيــرج، صادقهــم مــن كاذهبــم! ألهنــم كانــوا قــد وعــدوه باخلــروج معــه كلهــم، 
وكان بعضهــم ينــوى الغــدر، وبعضهــم يعــزم عــى أن خييــس )3( بذلــك الوعــد، فلــو 
مل يــأذن هلــم لعلــم مــن يتخلــف ومــن ال يتخلــف، فعــرف الصــادق منهم والــكاذب.

ثــم بــني ســبحانه وتعــاىل أن الذيــن يســتأذنونه يف التخلــف خارجــون مــن 
ــه: ــال ل ــامن، فق االي

)1(  التوبة 42.

)2(  التوبة 43.
)3( خييس: يغدر.
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بَِأمْوَالِِهــمْ  يُجَاهِــدُوا  َأنْ  خِــِر  اْلَ وَالْيَــوِْم  بِــاهلِل  يُؤْمِنُــونَ  الَّذِيــنَ  يَسْــَتْأذُِنكَ  ﴿َل 
خِــِر  قِــنيَ إِنَّمَــا يَسْــَتْأذُِنكَ الَّذِيــنَ َل يُؤْمِنُــونَ بِــاهلِل وَالْيَــوِْم اْلَ وََأنُْفسِــِهمْ وَاهلُل عَلِيــمٌ بِالْمُتَّ

يََتــرَدَّدُونَ﴾)1(. رَيِْبِهــمْ  فِــي  َفهُــمْ  ُقُلوبُهُــمْ  وَارْتَابَــتْ 

وال حاجــة إىل التطويــل بذكــر اآليــات املفصلــة فيــام يناســب هــذا املعنــى، فمــن 
تأمــل الكتــاب العزيــز علــم حالــه صلــوات اهلل عليــه - وعــى آلــه - مــع أصحابــه 
كيــف كانــت، ومل ينقلــه اهلل تعــاىل إىل جــواره إال وهــو مــع املنافقــني لــه واملظهريــن 
خــالف مــا يضمــرون مــن تصديقــه يف جهــاد شــديد، حتــى لقــد كاشــفوه مــرارا، 

فقــال: 

»لم يوم الديبية احلقوا وانحروا... مرارا«.

 فلــم حيلقــوا ومل ينحــروا، ومل يتحــرك أحــد منهــم عنــد قولــه، وقــال لــه بعضهم 
وهــو يقســم الغنائم:

 )إعدل يا حممد فإنك مل تعدل(.؟!!

وقالــت األنصــار لــه مواجهــة يــوم حنــني: أتأخــذ مــا أفــاء اهلل علينــا بســيوفنا 
فتدفعــه إىل أقاربــك مــن أهــل مكــة! حتــى أفــى االمــر إىل أن قــال هلــم يف مــرض 

موتــه:

»ائتوين بدواة وكتف أكتب لكم ماال تضلون بعده«؟

ــه مــا  ــوا ل ــه ومل يقول ــوه بذلــك، وليتهــم اقتــروا عــى عصيان فعصــوه ومل يأت
ــوا، وهــو يســمع.  قال

)1(  التوبة 44، 45.
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ــه  ــل من ــا يطــول رشحــه، والقلي ــو جعفــر رمحــه اهلل يقــول مــن هــذا م وكان أب
ــول:  ــر، وكان يق ــن الكث ــئ ع ينب

إن اإلســالم ماحــال عندهــم وال ثبــت يف قلوهبــم إال بعــد موتــه، حــني فتحــت 
عليهــم الفتــوح، وجاءهتــم الغنائــم واألمــوال، وكثــرت عليهــم املكاســب، وذاقــوا 
طعــم احليــاة، وعرفــوا لــذة الدنيــا، ولبســوا الناعــم، وأكلــوا الطيــب، ومتتعوا بنســاء 

الــروم، وملكــوا خزائــن كــرسى.

 وتبدلــوا بذلــك القشــف والشــظف والعيــش اخلشــن وأكل الضبــاب والقنافــذ 
والرابيــع ولبــس الصــوف والكرابيــس)1(، وأكل اللوزينجــات والفالوذجــات 
ولبــس احلريــر والديبــاج، فاســتدلوا بــام فتحــه اهلل عليهــم وأتاحــه هلــم عــى صحــة 
الدعــوة، وصــدق الرســالة، وقــد كان )صــى اهلل عليــه وآلــه( وعدهــم بأنــه ســيفتح 

عليهــم كنــوز كــرسى وقيــر.

 فلــام وجــدوا االمــر قــد وقــع بموجــب مــا قالــه عظمــوه وبجلــوه، وانقلبــت 
تلــك الشــكوك وذاك النفــاق وذلــك االســتهزاء إيامنــا ويقينــا وإخالصــا، وطــاب 
هلــم العيــش، ومتســكوا بالديــن، ألنــه زادهــم طريقــا إىل نيــل الدنيــا، فعظمــوا 
ناموســه، وبالغــوا يف إجاللــه وإجــالل الرســول الــذي جــاء بــه، ثــم انقــرض 
األســالف وجــاء االخــالف عــى عقيــدة ممهــدة، وأمر أخــذوه تقليــدا من أســالفهم 
الذيــن ربــوا يف حجورهــم، ثــم انقــرض ذلــك القــرن، وجــاء مــن بعدهــم كذلــك 

وهلــم جــرا.

 قــال: ولــوال الفتــوح والنــر والظفــر الــذي منحهــم اهلل تعــاىل إيــاه، والدولــة 

)1( الكرابيس: مجع كرباس، وهو الثوب من القطن األبيض.
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التــي ســاقها إليهــم، النقــرض ديــن اإلســالم بعــد وفــاة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه(، وكان يذكــر يف التواريــخ، كــام تذكــر االن نبــوة خالــد بــن ســنان العبــيس، 
ــه كــام  حيــث ظهــر ودعــا إىل الديــن. وكان النــاس يعجبــون مــن ذلــك ويتذاكرون
يعجبــون ويتذاكــرون أخبــار مــن نبــغ مــن الرؤســاء وامللــوك والدعــاة الذيــن 

انقــرض أمرهــم، وبقيــت أخبارهــم.

وكان يقــول: مــن تأمــل حــال الرجلــني وجدمهــا متشــاهبتني يف مجيــع أمورمهــا 
أو يف أكثرهــا، وذلــك الن حــرب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــع املرشكــني 
كانــت ســجاال، انتــر يــوم بــدر، وانتــر املرشكــون عليــه يــوم أحــد، وكان يــوم 
اخلنــدق كفافــا خــرج هــو وهــم ســواء، ال عليــه وال لــه، ألهنــم قتلــوا رئيــس األوس 
ــد ود،  ــن عب ــرو ب ــو عم ــش وه ــارس قري ــم ف ــل منه ــاذ، وقت ــن مع ــعد ب ــو س وه
وانرفــوا عنــه بغــر حــرب بعــد تلــك الســاعة التــي كانــت، ثــم حــارب بعدهــا 

قريشــا يــوم الفتــح، فــكان الظفــر لــه.

ــرج  ــل، وخ ــوم اجلم ــر ي ــالم(، انت ــه الس ــي )علي ــروب ع ــت ح ــذا كان وهك
االمــر بينــه وبــني معاويــة عــى ســواء، قتــل مــن أصحابــه رؤســاء، ومــن أصحــاب 
ــرب  ــد احل ــه بع ــن صاحب ــني ع ــن الفريق ــد م ــرف كل واح ــاء، وان ــة رؤس معاوي

عــى مكانــه، ثــم حــارب بعــد صفــني أهــل النهــروان، فــكان الظفــر لــه.

قــال: ومــن العجــب أن أول حــروب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( كانــت 
بــدرا، وكان هــو املنصــور فيهــا، وأول حــروب عــي )عليــه الســالم( اجلمــل، وكان 
هــو املنصــور فيهــا، ثــم كان مــن صحيفــة الصلــح واحلكومــة يــوم صفــني نظــر مــا 

كان مــن صحيفــة الصلــح واهلدنــة يــوم احلديبيــة.
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 ثــم دعــا معاويــة يف آخــر أيــام عــي )عليه الســالم( إىل نفســه وتســمى باخلالفة، 
كــام أن مســيلمة واألســود العنــيس دعــوا إىل أنفســهام يف آخــر أيــام رســول اهلل )صى 
ــام  ــك، ك ــالم( ذل ــه الس ــي )علي ــى ع ــتد ع ــوة، واش ــميا بالنب ــه( وتس ــه وآل اهلل علي
اشــتد عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أمــر األســود ومســيلمة، وأبطــل اهلل 
أمرمهــا بعــد وفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وكذلــك أبطــل أمــر معاويــة وبنــى 

أميــة بعــد وفــاة عــي )عليــه الســالم(.

 ومل حيــارب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أحــد مــن العــرب إال قريــش مــا 
عــدا يــوم حنــني، ومل حيــارب عليــا )عليــه الســالم( مــن العــرب أحــد إال قريــش مــا 
عــدا يــوم النهــروان، ومــات عــي )عليــه الســالم( شــهيدا بالســيف، ومــات رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( شــهيدا بالســم، وهــذا مل يتــزوج عــى خدجيــة أم أوالده 
حتــى ماتــت، وهــذا مل يتــزوج عــى فاطمــة أم أرشف أوالده حتــى ماتــت. ومــات 
ــه  ــه( عــن ثــالث وســتني ســنه، ومــات عــي )علي ــه وآل رســول اهلل )صــى اهلل علي

الســالم( عــن مثلهــا.

وكان يقــول: انظــروا إىل أخالقهــام وخصائصهــام، هــذا شــجاع وهــذا شــجاع، 
ــذا  ــواد، وه ــخي ج ــذا س ــواد وه ــخي ج ــذا س ــح، وه ــذا فصي ــح وه ــذا فصي وه
ــة  ــور اإلهلي ــة واألم ــه والرشيع ــامل بالفق ــذا ع ــة، وه ــور اإلهلي ــع واألم ــامل بالرشائ ع
ــد يف  ــذا زاه ــا، وه ــتكثر منه ــم وال مس ــر هن ــا غ ــد يف الدني ــذا زاه ــة، وه الغامض
ــادة،  ــب نفســه يف الصــالة والعب ــع بلذاهتــا. وهــذا مذي ــارك هلــا غــر متمت ــا ت الدني

وهــذا مثلــه.

ــه،  ــة إال النســاء، وهــذا مثل ــه شــئ مــن األمــور العاجل ــب إلي  وهــذا غــر حمب
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وهــذا ابــن عبــد املطلــب بــن هاشــم، وهــذا يف قعــدده، وأبوامهــا أخــوان ألب 
واحــد دون غرمهــا مــن بنــى عبــد املطلــب، وربــى حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف 

ــده جمــرى أحــد أوالده.  ــا عن ــو طالــب، فــكان جاري ــد هــذا وهــو أب حجــر وال

ثــم ملــا شــب )صــى اهلل عليــه وآلــه( وكــر اســتخلصه مــن بنــى أبى طالــب وهو 
غــالم، فربــاه يف حجــره مكافــأة لصنيــع أبــى طالــب بــه، فامتــزج اخللقــان، ومتاثلت 
الســجيتان، وإذا كان القريــن مقتديــا بالقريــن، فــام ظنــك بالرتبيــة والتثقيــف الدهــر 
الطويــل! فواجــب أن تكــون أخــالق حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( كأخــالق أبــى 
طالــب، وتكــون أخــالق عــي )عليــه الســالم( كأخــالق أبــى طالــب أبيــه، وحممــد 
)عليــه الســالم( مربيــه، وأن يكــون الــكل شــيمة واحــدة وسوســا)1( واحــدا، 
وطينــة مشــرتكة، ونفســا غــر منقســمة وال متجزئــة، وأال يكــون بــني بعــض هــؤالء 
وبعــض فــرق وال فضــل، لــوال أن اهلل تعــاىل اختــص حممــدا )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــن أن  ــك، وم ــة يف ذل ــح الري ــن مصال ــه م ــا يعلم ــه، مل ــاه لوحي ــالته، واصطف برس
اللطــف بــه أكمــل، والنفــع بمكانــه أتــم وأعــم، فامتــاز رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه( بذلــك عمــن ســواه، وبقــى مــا عــدا الرســالة عــى أمــر االحتــاد، وإىل هــذا  وآل

املعنــى أشــار )صــى اهلل عليــه وآلــه( بقولــه:

»أخصمك)2(بالنبوة فا نبوة بعدي، وختصم الناس بسبع«.

وقال له أيضا:

»أنت منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«.

)1( أي أصال واحدا.
)2( أخصمك: أغلبك.
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فأبــان نفســه منــه بالنبــوة، وأثبــت لــه ما عداهــا من مجيــع الفضائــل واخلصائص 
مشــرتكا بينهام.

وكان النقيــب أبــو جعفــر رمحــه اهلل، غزيــر العلــم، صحيــح العقــل، منصفــا يف 
ــل  ــرتف بفضائ ــا - وكان يع ــب، - وإن كان علوي ــب للمذه ــر متعص ــدال، غ اجل

ــة، ويثنــي عــى الشــيخني. الصحاب

ويقــول: إهنــام مهــدا ديــن اإلســالم، وأرســيا قواعــده، ولقــد كان شــديد 
ــرس  ــام تي ــداه ب ــام مه ــه(، وإن ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاة رس ــراب يف حي االضط

للعــرب مــن الفتــوح والغنائــم يف دولتهــام.

وكان يقــول يف عثــامن: إن الدولــة يف أيامــه كانــت عــى إقباهلــا وعلــو جدها، بل 
كانــت الفتــوح يف أيامــه أكثــر، والغنائــم أعظــم، لــوال أنه مل يــراع ناموس الشــيخني، 
ومل يســتطع أن يســلك مســلكهام، وكان مضعفــا يف أصــل القاعــدة، مغلوبــا عليــه، 
ــه،  ــوب علي ــد القل ــوء أفس ــر س ــروان وزي ــن م ــه م ــح ل ــه، وأتي ــب ألهل ــر احل وكث

ومحــل النــاس عــى خلعــه وقتلــه()1(.

رابعًا: قال )عليه الصاة والسام(:

»الوفاء ألهل الغدر غدر عند اهلل؛ والغدر بأهل الغدر وفاء عند اهلل«)2(.

مل يســهب رشاح هنــج البالغــة يف بيــان معنــى هــذا النــص الرشيــف ولعــل مــرد 
ذلــك إىل تناولــه موضــوع الغــدر والوفــاء يف مباحثهــم الســابقة ورشوحهــم لنهــج 

البالغة.

)1( رشح هنج البالغة للمعتزيل ج10 ص 211 - 223.
)2( رشح هنج البالغة؛ رشح حممد عبده: ج4 ص 57.
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ولذا:

فقد أقترنا يف ايراد هذه الرشوح عى رشحني فقط، ومها كااليت:

1ـ علي بن زيد البيهقي )565هـ(.

قال )رمحه اهلل(:

)هذا مأخوذ من قول اهلل تعاىل:

يُحِــبُّ  َل  اهلَل  إِنَّ  سَــوَاءٍ  عََلــى  إَِليِْهــمْ  َفانِْبــْذ  ـًة  خِيَانـَ َقــوْمٍ  مِــنْ  تََخاَفــنَّ  ﴿وَإِمَّــا 
. )1 ( ئِنِــنيَ﴾ لَْخا ا

وذلك يف هيودي بني قينقاع.

ــه( وبينهــم عهــد، فعــزم اليهــودي  ــه وآل ــني رســول اهلل )صــى اهلل علي وكان ب
ــض  ــازات نق ــره بمج ــك، وأم ــوله بذل ــاىل رس ــر اهلل تع ــد، واخ ــض العه ــى نق ع

ــر()2(. ــر يف التفس ــام ذك ــم، ك ــم وازعجه ــم، فحارهب ــم، وحماربته عهده

2ـ السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلامشي )رمحه اهلل( )ت1324هـ(.

قال )رمحه اهلل(:

ــد، والعهــد قــد يكــون  )الغــدر، هــو نقــض العهــد وتــرك الوفــاء بامليثــاق املؤكَّ
بــني املســلم وغــره، وقــد يكــون بــني غــر املســلمني بعضهــم مــع بعــض.

أّمــا يف القســم األول فيجــب الوفــاء بــه، وقــد هنــي عــن الغــدر يف أخبــار كثــرة 
وكان مــن وصايــا النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إذا بعــث رسّيــة إىل الغــزو مــع األعــداء 

)1(  االنفال:  58.
)2( معارج هنج البالغة: 442.
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واهتــّم بــه املســلمون وجتويــز الغــدر يف كالمــه هــذا ناظــر إىل القســم الثــاين، 
واملقصــود أّن العهــود غــر مانعــة عــن قبــول اإلســالم وقــال ابــن ميثــم: وذلــك أّن 

مــن عهــد اهلل يف دينــه الغــدر وعــدم الوفــاء هلــم إذا غــدروا لقولــه تعــاىل:

يُحِــبُّ  ل  اهلَل  إِنَّ  سَــواءٍ  عَلــى  إَِليِْهــمْ  َفانِْبــْذ  ـًة  خِيانـَ َقــوْمٍ  مِــنْ  تَخاَفــنَّ  ﴿وَإِمَّــا   
 . )1 ( ئِنِــنيَ﴾ لْخا ا

)قيــل: نزلــت يف هيــود بنــى قينقــاع، وكان بينهــم وبــني الّرســول صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه عهــد فعزمــوا عــى نقضــه فأخــره اهلل تعــاىل بذلــك وأمــره بحرهبــم وجمازاهتــم 
بنقــض عهدهــم، فــكان الوفــاء هلــم غــدرا بعهــد اهلل، والغــدر هبــم إذا غــدروا وفــاء 

بعهــد اهلل، انتهــى.

أقــول: يف مثــل هــذا املــورد ال يكــون تــرك الوفــاء غــدرا، وإطــالق الغــدر عليــه 
ــيَِّئٌة مِْثُلهــا﴾  ــيَِّئةٍ سَ ــزاءُ سَ ــه تعــاىل: ﴿وَجَ ــاب املشــاكلة كقول ــة مــن ب بنحــو مــن العناي

فــاّن جــزاء الســّيئة ال يكــون ســّيئة حقيقــة، فتدّبــر()2(.

املسألة السادسة: الغدر والوفاء يف مضامني علماء االخالق.

ُيّعــُد موضــوع )الغــدر( مــن املواضيــع االخالقيــة التــي اهتــم هبــا علــامء 
االخــالق، ال ســيام يف املدرســة االخالقيــة اإلماميــة ، ولقــد بســط العالمــة  الشــيخ 
العــارف االخالقــي حممــد مهــدي النراقــي )طيــب اهلل ثــراه( القــول والبيــان 
والتحليــل العلمــي ملنشــأ الغــدر يف النفــس وأصــل ولوجــه وكيفيــة عالجــه بالضــد 

ــال: ــاء، فق ــة الوق ــو فضيل وه

)1(  االنفال 58.
)2( منهاج الراعة: ج21 ص 329.
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)ومنهــا أي مــن الرذائــل املرتبطــة بالقــوة الشــهوية هــي رذيلــة الغــدر واخليانــة 
ــوق  ــاب بحق ــه الذه ــل حتت ــة يف املــال أو العــرض أو اجلــاه. ويدخ لغــدر واخليان
النــاس خفيــة، وحبســها مــن غــر عــرس، وبالبخــس يف الــوزن والكيــل، وبالغــش 
ــع  ــة. ومجي ــات املحرم ــة والتلبيس ــات املموه ــن التدليس ــك م ــر ذل ــى، وغ ــام خيف ب

ــل املهلكــة وخبائثهــا. ــة القــوة الشــهوية ورذائلهــا، ومــن الرذائ ذلــك مــن خباث

وقــد وردت يف ذم اخليانــة وبأقســامها أخبــار كثــرة، ومجيــع مــا يــدل عــى ذم 
الذهــاب بحقــوق النــاس وأخــذ أمواهلــم بــدون رضاهــم يــدل عــى ذمهــا. 

وضــد اخليانــة )األمانــة(، وقــد وردت يف مدحهــا وعظــم فوائدهــا أخبــار 
كثــرة، كقــول الصــادق )عليــه الســالم(:

الــر  إىل  األمانــة  وأداء  الديــث  إال بصــدق  نبيــا  يبعــث  مل  عــز وجــل  اهلل  »إن 
والفاجــر«.

 وقوله )عليه السالم(:

 »ال تغــروا بصاتــم وال بصيامهــم، فــإن الرجــل ربــا لــج بالصــاة والصــوم 
حتــى لــو تركــه اســتوحش، ولكــن اختروهــم بصــدق الديــث وأداء األمانــة«.)1( 

وقوله )عليه السالم(: 

»انظــر مــا بلــغ بــه عــي )عليــه الســام( عنــد رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( 
فألزمــه فــإن عليــا )عليــه الســام( إنــا بلــغ مــا بلــغ بــه عنــد رســول اهلل )صــىل اهلل 

عليــه وآلــه( بصــدق الديــث وأداء األمانــة«)2(. 

)1( يف نسخ جامع السعادات والبحار والوسائل: » عند صدق احلديث...«. ورجحنا نسخة الكايف.
)2( صححنــا هــذه األحاديــث الثالثــة عــى البحــار: 2 مــج 15 / 123 - 124، بــاب الصــدق 
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وقوله )عليه السالم(:

 »ثــاث ال عــذر فيهــا ألحــد: أداء األمانــة إىل الــر والفاجــر، والوفــاء بالعهــد 
إىل الــر والفاجــر، وبــر الوالديــن بريــن كانــا أو فاجريــن«)1(. 

وقوله )عليه السالم(: 

»كان أب يقــول: أربــع مــن كــن فيــه كمــل إيانــه، وإن كان مــن قرنــه إىل قدمــه 
ذنوبــا مل ينقصــه ذلــك وهــي: الصــدق، وأداء األمانــة، واليــاء، وحســن اخللــق«)2(.

 وقوله )عليه السالم(:

 »أهل األرض مرحومون ما خيافون وأدوا األمانة وعملوا بالق«.

 وقيل له )عليه السالم(: 

»إن امــرأة باملدينــة كان النــاس يضعــون عندهــا اجلــواري فيصلحــن، ومــع 
ذلــك مــا رأينــا مثــل مــا رأينــا مثــل مــا صــب عليهــا مــن الــرزق. فقــال: إهنــا صدقــت 

الديــث وأدت األمانــة، وذلــك جيلــب الــرزق«)3(.

 واألخبار يف فضيلة األمانة كثرة. ولقد قال لقامن: 

ولــزوم أداء األمانــة وعــى الــكايف: بــاب الصــدق وأداء األمانــة. وعــى الوســائل: كتــاب الوديعــة 
البــاب 1.

)1( روى يف الــكايف بــاب بــر الوالديــن -: هــذا احلديــث عــن أيب جعفــر - )عليــه الســالم( - وجــاء 
ــاب  ــائل - كت ــن يف الوس ــة...«، ولك ــن رخص ــد فيه ــل ألح ــز وج ــل اهلل ع ــالث مل جيع ــه: »ث في

ــن. ــكايف كــام يف املت ــة - رواه عــن ال ــاب 2 الطبعــة احلجري الوديعــة الب
)2( روي يف الــكايف بــاب حســن اخللــق - هــذا احلديــث عــن الصــادق - )عليــه الســالم( -، وليــس 

فيــه: »كان أيب يقــول«.
)3( صححنا احلديث عى الوسائل: كتاب الوديعة، الباب، 1، وهو يرويه عن الكايف.
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»ما بلغت إىل ما بلغت إليه من الكمة، إال بصدق الديث وأداء األمانة«.

فمــن تأمــل يف ذم اخليانــة وإجياهبــا الفضيحــة والعــار يف الدنيــا والعــذاب والنار 
ــا وســعادة اآلخــرة، ســهل  ــة وأدائهــا إىل خــر الدني يف اآلخــرة، ويف فضيلــة األمان

عليــه تــرك اخليانــة واالتصــاف باألمانــة()1(.

)1( جامع السعادات للنراقي: ج2 ص 139 - 140.
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حكم طلب املبارزة يف اخلروج واالمتناع

قال )عليه الصالة والسالم( لولده اإلمام احلسن )عليه السالم(:

اِعــَي إَِلْيَهــا َبــاٍغ،  »اَل َتْدُعــَونَّ إىَِل ُمَبــاَرَزٍة وإِْن ُدِعيــَت إَِلْيَهــا َفَأِجــْب َفــإِنَّ الدَّ
وٌع«)1(. َمــْرُ واْلَباِغــَي 

ــا  ــالمية، وم ــب اإلس ــارزة يف املذاه ــب املب ــم طل ــث حك ــذا املبح ــاول يف ه نتن
ترتــب عــى هــذا النــص الرشيــف مــن االيضــاح والداللــة لــدى رشاح هنــج 
البالغــة، وقبــل املــي يف مســائل البحــث نــورد اوالً معنــى املبــارزة يف اللغــة.

املسألة األوىل: املبارزة لغة.

ــه  ــرس، وقراءت ــح وبالك ــرأ بالفت ــرز( ويق ــل )ب ــارزة( إىل الفع ــى )املب ــود معن يع
يف كالم احلالــني يرشــد إىل معنــى خمتلــف، فــراد مــن الفتــح الــَراُز وهــو: املــكان 

ــرب. ــارزة باحل ــو املب ــِراُز( وه ــرس )ال ــاء، وبالك ــو الفض ــايل وه اخل

قال ابن منظور )ت 711هـ(: 

ــام  ــط ك ــاء الغائ ــن قض ــه ع ــْوا ب ــع َفَكنَ ــاء الواس ــم للفض ــح: اس ــَراُز، بالفت )ال
ــاس. ــن الن ــة م ــة اخلالي ُزون يف األَمكن ــَرَّ ــوا َيَت ــم كان ــالء ألهَن ــه باخل ــْوا عن َكنَ

ــه بالكــرس مصــدر  قــال اخلطــايب: املحّدثــون يروونــه بالكــرس، وهــو خطــٌأ ألَن

)1( هنج البالغة، احلكمة )233(.
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مــن امُلبــاَرَزِة يف احلــرب.

ــِراُز  ــرب، وال ــاَرَزُة يف احل ــِراُز امُلب ــه ال ــذا لفظ ــه: وه ــري بخالف ــال اجلوه وق
َأيضــًا كنايــة عــن ُثْفــِل الغــذاء، وهــو الغائــط، ثــم قــال: والــَراُز، بالفتــح، الفضــاء 

الواســع.

َز الرجــُل: خــرج إىِل الــَراز للحاجــة، وقــد تكــرر املكســور يف احلديــث،  وَتــَرَّ
ومــن امَلْفُتــوِح حديــث اإلمــام عــّي، )عليــه الســالم(:

ــد  ــَراِز، يري ــل بال ــًا يغتس ــه(، رَأى رج ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل، )ص »َأن رس
ٍة«)1(.  ــْرَ ــر ُس ــف بغ ــع املنكش املوض

املسألة الثانية: حكم طلب املبارزة يف املذهب اإلمامي.

اشــتملت املبــارزة عــى الوجــوب، واالســتحباب، والكراهيــة، واالباحــة، 
ــي كااليت: ــالمية، وه ــب اإلس ــاء املذاه ــد فقه ــة، عن واحلرم

يرى فقهاء املذهب اإلمامي )أعى اهلل شأهنم(:

 إّن املبــارزة يف اصلهــا مرشوعــة وتنقســم إىل مخســة أقســام، واجبة، ومســتحبة، 
ومكروهــة، ومباحــة؛ وحمرمــة. فهــي: تكــون واجبــة إذا أمــر اإلمــام )عليه الســالم( 
ــارزة؛ ومكــروة، إذا خــرج إليهــا بغــر اذن  هبــا؛ ومســتحبة، إذا طلــب املــرشك املب
اإلمــام، أي قبــل ان يطلبهــا أحــد مــن املحاربــني، وتكــره أيضــًا إذا خــرج املســلم 
الضعيــف عــن القتــال للمبــارزة؛ ومباحــة: إذا خــرج املســلم إبتــدءًا؛ وحمرمــة: إذا 

منــع اإلمــام )عليــه الســالم( مــن املبــارزة.

)1( لسان العرب: ج5 ص 309، مادة: َبرز.
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قال الشيخ اجلواهري )رمحه اهلل( )ت1266هـ(:  

ــدروس  ــة وال ــام يف اللمع ــالم( ك ــه الس ــام )علي ــر إذن اإلم ــارزة بغ ــره املب )تك
واإلرشــاد والقواعــد والتحريــر واملختلــف والتنقيــح والروضــة واملســالك وحمكــي 
املبســوط وغرهــا، ولعــل املــراد طلبهــا بــدون إذنــه ال اجلــواب إليهــا مــن الطالــب 

هلــا بــدون إذنــه، رضورة كــون املســتفاد مــن النصــوص األول دون الثــاين.

 بــل: ربــام ظهــر منهــا خالفــه ففــي خــر ابــن القــداح)1( عــن أيب عبــد اهلل )عليــه 
الســالم( قــال: 

»دعــا رجــل بعــض بنــي هاشــم إىل الــراز فأبــى أن يبــارزه فقــال له أمــر املؤمنن 
ــيت أن  ــرب وخش ــارس الع ــال: كان ف ــارزه ؟ فق ــك أن تب ــا منع ــام( م ــه الس )علي
ــه  ــو بارزت ــك، ول ــي علي ــه بغ ــام( فإن ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــه أم ــال ل ــي فق يغلبن

لغلبتــه ولــو بغــي جبــل عــىل جبــل لــد الباغــي«.

 وقال أبو عبد اهلل )عليه السالم(:

»إن الســن بــن عــي )عليهــا الســام( دعــا رجــا إىل املبــارزة فعلــم بــه أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســام( فقــال: لئــن عــدت إىل مثــل هــذا ألعاقبنــك، وألن دعــاك 

أحــد إىل مثلهــا فلــم تبــه ألعاقبنــك أمــا علمــت أنــه بغــي«.

 ويف هنــج البالغــة)2( قــال أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( البنــه احلســن )عليــه 
الســالم(.

»ال تدعــون إىل مبــارزة، وإن دعيــت إليهــا فأجــب، فــإن الداعــي بــاغ والباغــي 

)1( الوسائل - الباب 31 من أبواب جهاد العدو احلديث 2.
)2( الوسائل - الباب 31 من أبواب جهاد العدو احلديث 3 - 1.
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مــروع«.

ــن  ــئل ع ــالم( س ــه الس ــد اهلل )علي ــن أيب عب ــع)1( ع ــن مجي ــرو ب ــر عم   ويف خ
ــال:  ــالم( فق ــه الس ــام )علي ــر إذن اإلم ــني بغ ــني الصف ــارزة ب املب

»ال بأس ولكن ال يطلب إال بإذن اإلمام )عليه السام(«.

 ولعلــه، لــذا قــال الشــيخ يف النهايــة: ال بــأس باملبــارزة بــني الصفــني يف حــال 
القتــال، وال جيــوز لــه أن يطلــب املبــارزة إال بــإذن اإلمــام )عليــه الســالم( ونحــوه 

عــن ابــن إدريــس.

وإليــه أشــار املصنــف بقولــه: )وقيــل: حيــرم( بــل يف املحكــي عــن أيب الصــالح 
ــاد ويف  ــلطان اجله ــإذن س ــرا إال ب ــترز كاف ــلم أن يس ــوز للمس ــال: ال جي ــا، ق أيض
ــه حــرام أو مكــروه ؟ كالمهــا يلوحــان  ــارزة مــن دون إذن املنتهــى وهــل طلــب املب
مــن كالم الشــيخ، والــذي تــدل األخبــار عليــه التحريــم وقــال الكركــي: األصــح 
الكراهــة، وحيــرم طلبهــا ملــا ورد مــن النهــي عنــه وأنــه بغــي ولكــن ظاهــره الكراهــة 

يف غــر صــورة الطلــب.

 بــل: قيــل إنــه الظاهــر مــن القائلــني بجــواز املبــارزة بغــر اإلذن، ويف الريــاض 
يــدل عــى رجحــان االســتئذان مضافــا إىل النــص والوفــاق االعتبــار واآلثــار، ألن 
اإلمــام )عليــه الســالم( أعلــم بفرســانه وفرســان املرشكــني ومــن يصلــح للمبــارزة 
ومــن ال يصلــح، وربــام حصــل رضر بذلــك، فينبغــي أن يفــوض النظــر إليــه ليكــون 

أقــرب إىل الظفــر، وأحفــظ لقلــوب املســلمني.

 وعــن املنتهــى أنــه أيــده بــام رواه اجلمهــور: مــن أن عليــا )عليــه الســالم( ومحزة 

)1( الوسائل - الباب 31 من أبواب جهاد العدو احلديث 3 - 1.



157

املبحـث الثالث: حكم طلب املبارزة يف اخلروج واالمتناع

وعبيــدة اســتأذنوا النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم بــدر، قلــت: قــد ســمعت مــا يف 
النصــوص الســابقة مــن األمــر هبــا بعــد الدعــاء إليهــا مــن غــر اســتئذان والنهي عن 
طلبهــا، إال أنــه غــر صالــح للتخصيــص أدلــة اجلهــاد واألمــر باملقاتلــة ونحومهــا، 

لضعــف الســند وإعــراض املشــهور، ولــذا محــل عــى الكراهــة.

نعــم: حتــرم إذا منــع منهــا بــال خــالف وال إشــكال، وعــى كل حــال فــال 
ــة  ــاع األم ــوى إمج ــاح دع ــل يف اإليض ــة، ب ــا يف اجلمل ــل مرشوعيته ــكال يف أص إش
عــى ذلــك، ويف املنتهــى املبــارزة مرشوعــة غــر مكروهــة يف قــول عامــة أهــل العلــم 
إال احلســن البــري فإنــه مل يعرفهــا وكرههــا، وال ريــب يف فســاده، ملــا عرفــت وملــا 
ــا  ــر مرحب ــوم خي ــارز ي ــه الســالم( ب ــا )علي رواه اجلمهــور)1( وغرهــم مــن أن علي
فقتلــه، وبــارز عمــرو بــن عبــد ود فقتلــه، وبــارز هــو ومحــزة وعبيــدة بــن احلــارث 

يــوم بــدر بــإذن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

 وفيــام رواه اجلمهــور)2(  أيضــا: أن بــرش بــن علقمــة بــارز أســوارا فقتلــه فبلــغ 
ســلبه اثنــي عــرش ألفــا، ومل يــزل أصحــاب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( تقــع 

منهــم املبــارزة، وأنــه كان أبــو ذر يقســم أن قولــه تعــاىل:

 ﴿هَــَذاِن خَصْمَــاِن اخَْتصَمُــوا فِــي رَبِِّهــمْ﴾)3( نزلــت يف الذيــن تبــارزوا يــوم بدر، 
وهــم محــزة وعــي )عليــه الســالم( وعبيــدة)4(، وأن أبــا قتــادة قــال: بــارزت رجــال 

)1( ســنن البيهقي ج9 ص 131 و 132 والبحار ج21 ص 1 إىل ص 40 و ج20 ص 226 و ج19 
ص 253.

)2( سنن البيهقي ج6 ص 311.
)3(  احلج -  20.

)4( سنن البيهقي ج9 ص 94.
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يــوم خيــر فقتلتــه)1(  إىل غــر ذلــك، بــل يمكــن دعــوى كونــه مــن الــروري.

)و( كــذا )يســتحب املبــارزة( كفايــة أو عينــا )إذا نــدب إليهــا اإلمــام عليــه 
الســام( مــن دون أمــر جــازم )وتــب( كفايــة أو عينــا )إذا ألــزم( هبــا بــال خــالف 

ــه. ــة ل ــوب الطاع ــة وج ــد معلومي ــكال بع ــك وال إش ــن ذل ــئ م يف ش

 بــل: يف املنتهــى لــو خــرج علــج يطلــب الــراز اســتحب ملــن فيــه قــوة ويعلــم 
ــام  ــه الســالم(، ويســتحب لإلم ــام )علي ــإذن اإلم ــه ب ــه مبارزت ــة ل مــن نفســه الطاق
)عليــه الســالم( أن يــأذن لــه - إىل أن قــال - إذا ثبــت هــذا فاملبــارزة تنقســم أقســاما 

أربعــة:

واجبــة ومســتحبة ومكروهــة ومباحــة، فالواجبــة إذا ألــزم اإلمــام )عليــه 
الســالم( هبــا، واملســتحبة أن خيــرج املــرشك فيطلــب املبــارزة، فيســتحب لــذي القوة 
مــن املســلمني اخلــروج إليــه، واملكروهــة أن خيــرج الضعيــف مــن املســلمني الــذي 
ال يعلــم مــن نفســه املقاومــة، فيكــره لــه املبــارزة ملــا فيــه مــن كــرس قلــوب املســلمني 
ــارز، ال يقــال: إن الضعيــف قــد جــوز  بقتلــه ظاهــرا واملباحــة أن خيــرج ابتــداء فيب
لــه الدخــول يف القتــال مــن غــر كراهــة فكيــف كــره لــه املبــارزة ألنــا نقــول الفــرق 
ــة بخــالف  ــه الغلب ــا يطلــب الشــهادة وال نرتقــب من بينهــام ظاهــر، فــإن املســلم هن
املبــارزة فإنــه يطلــب منــه الظفــر والغلبــة، فــإذا قتــل كان ذلــك كــرسا يف املســلمني.

 ويف القواعــد: لــو طلبهــا مــرشك اســتحب اخلــروج إليــه للقــوي الواثــق مــن 
ــتأذنه،  ــه أن يس ــتحب ل ــالم( فيس ــه الس ــام )علي ــإذن اإلم ــن ب ــوض لك ــه بالنه نفس
ــة   ــكام األربع ــه األح ــئ في ــه، فتج ــأذن ل ــالم( أن ي ــه الس ــام )علي ــتحب لإلم ويس

)1( سنن الدارمي ج2 ص 229.
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قلــت: قــد يظهــر مــن النصــوص الســابقة عــدم اشــرتاط إذن اإلمــام )عليه الســالم( 
يف اخلــروج إىل مــن طلبهــا، ألنــه بــاغ، كــام أن املتجــه كــون أقســامها مخســة كــام يف 
ــداءا عنــد  ــر فإهنــا حتــرم كــام عرفــت إذا منــع اإلمــام منهــا، ومــع طلبهــا ابت التحري
مــن عرفــت، بــل ظاهــره هــو أيضــا التحريــم يف األخــر كــام ســمعت، وأيضــا قــد 
يقــال ظاهــر النصــوص الســابقة عــدم الكراهــة يف اجلــواب إليهــا مــع طلــب املرشك 
هلــا وإن كان املســلم ضعيفــا، ألنــه بــاغ كــام ســمعت، فــاألوىل جعــل املكــروه طلبهــا 
بنــاءا عــى املختــار، كــام أن املباحــة مــا ذكــره مــع عــدم الطلــب مــن كل منهــام، لكــن 
يف القواعــد حتــرم أي املبــارزة عــى الضعيــف عــى إشــكال قيــل مــن قولــه تعــاىل:  

﴿وََل ُتْلُقــوا بَِأيْدِيُكــمْ﴾)1( 

ومــن عمــوم اخلطــاب بالقتــال وال خيفــى عليــك مــا يف األول مــن منــع كونــه 
إلقــاء بــل هــو شــهادة وعــن جامــع املقاصــد أن األوىل الــرتك، ثــم قــال: وإن قيــل 
هــل االشــكال مــع اإلذن أو بدونــه؟ األول مشــكل، ألنــه مــع اإلذن كيــف حيــرم أو 
يكــره، وهــل يــأذن اإلمــام يف احلــرام، قلنــا: حيتمــل أن يــأذن اإلمــام )عليــه الســالم( 
وال يعلــم حــال املســتأذن، فيكــون التحريــم أو الكراهــة بنــاءا عــى أن املبــارزة مــن 

دون إذن مكروهــة  وهــو كــام تــرى ال حاصــل لــه يعتــد بــه()2(.

)1(  البقرة -  191.
)2( جواهر الكالم: ج21 ص 85 - 89.
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املسألة الثالثة: حكم طلب املبارزة يف املذاهب االخرى.

اواًل: املذهب الشافعي.

ــن يف  ــا، ولك ــارزة وجوازه ــة املب ــول بمرشوعي ــافعية إىل الق ــاء الش ــب فقه ذه
ابتدائهــا هــي ال مســتحبة وال مكروهــة، وتســتحب إذا طلبهــا كافــر فيســتحب 
ــر  ــام، وبغ ــإذن اإلم ــون ب ــتحب أن تك ــذا يس ــارزة، وك ــه للمب ــروج إلي ــا اخل حينه

ــرم. ــل: حي ــواز. وقي ــوا باجل ــه حكم أذن

وتكره للضعيف الذي مل جيرب نفسه يف القتال ان جييب إليها.

 قال النووي )ت 676هـ(:

)املبــارزة جائــزة، ولــو خــرج كافــر وطلبهــا، اســتحب اخلــروج إليــه، وابتــداء 
املبــارزة، ال مســتحب وال مكــروه، وقــال ابــن أيب هريــرة: تكــره، وأطلــق ابــن كــج 
ــرف  ــه وع ــرب نفس ــن ج ــارزة مم ــن املب ــام حتس ــح األول، وإن ــتحباهبا، والصحي اس
ــداء  ــارزة ابت ــه املب ــره ل ــه، فتك ــق بنفس ــذي ال يث ــف ال ــا الضعي ــه، فأم ــه وجرأت قوت
ــتحب أن  ــح األول، ويس ــرم، والصحي ــه حي ــه: أن ــه وج ــه، وفي ــص علي ــة، ن وإجاب
ال يبــارز إال بــإذن األمــر، فلــو بــارز بغــر إذنــه، جــاز عــى الصحيــح، وبــه قطــع 
اجلمهــور، ألن التغريــر بالنفــس يف اجلهــاد جائــز، والثــاين: حيــرم، ألن لالمــام نظــرا 

ــال()1(. ــني االبط يف تعي

ثانيا: املذهب املالكي.

ــام  ــرتطوا أذن اإلم ــا واش ــوة إليه ــارزة والدع ــواز املب ــة: ج ــاء املالكي ــرى فقه ي

)1( روضة الطالبني: ج7 ص 450.
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ــرتط. ــل ال يش وقي

)أمجــع كل مــن أحفــظ عنــه عــى جــواز املبــارزة والدعــوة إليهــا، ورشط 
بعضهــم فيهــا إذن اإلمــام وهــو قــول الثــوري واألوزاعــي وأمحــد وإســحاق، ومل 

ــافعي()1(. ــك والش ــول مال ــو ق ــم، وه ــرتطه غره يش

ثالثا: املذهب احلنبلي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل القــول بجــواز املبــارزة، وأن يســتأذن االمــر 
يف املبــارزة وقيــل: بعــد الــرشط يف ذلــك وهــو تنقســم إىل ثالثــة أقســام، مســتحبة، 

ومباحــة، ومكــروه:

فإمــا املســتحبة: إذا خــرج مــن الكفــار مــن يدعــوا إليهــا اســتحب ملــن يعلــم يف 
نفســه القــوة والشــجاعة ان خيــرج إليــه ويكــون ذلــك بــأذن االمــر.

وامام املباح: إن خيرج رجل من املسلمني فيطلبها ابتداءًا.

وامــا املكــروه: إن خيــرج الضعيــف يف بدنــه وقوتــه للمبــارزة ابتــدءًا او إذا دعــي 
ليها. إ

قال ابن قدامة املقديس )ت 620هـ(: 

ــن  ــم إال احلس ــل العل ــة أه ــول عام ــر يف ق ــاذن األم ــوز ب ــارزة فيج ــا املب )وأم
ــوم  ــارزوا ي ــارث ب ــن احل ــده ب ــا وعبي ــزة وعلي ــا ان مح ــا ولن ــا وكرهه ــه مل يعرفه فإن
بــدر بــاذن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وبــارز عــي عمــرو بــن عبــد ود يف غــزوة 
اخلنــدق فقتلــه، وبــارز مرحبــا يــوم حنــني، وقيــل بــارزه حممــد بــن مســلمة وبــارزة 

)1( مواهب اجلليل: ج4 ص 557.
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قبــل عامــر بــن األكــوع فاستشــهد، وبــارز الــراء بــن مالــك مرزبــان الــذارة فقتلــه 
وأخــذ ســلبه فبلــغ ثالثــني ألفــا، وروي عنــه أنــه قــال قتلــت تســعة وتســعني رئيســا 
ــوارا  ــة أس ــرين علقم ــارز ش ــه، وب ــاركت في ــن ش ــوى م ــارزة س ــني مب ــن املرشك م
فقتلــه فبلــغ ســلبه اثنــي عــرش ألفــا فنقلــه إيــاه ســعد ومل يــزل أصحــاب النبــي )صــى 
اهلل عليــه ووآلــه( يبــارزون يف عــر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وبعــده ومل ينكــره 

منكــر فــكان ذلــك امجاعــا وكــن أبــو ذر يقســم ان قولــه تعــاىل:

﴿هََذاِن خَصْمَاِن اخَْتصَمُوا فِي رَبِِّهمْ﴾

ــة  ــارزوا عتب ــدة ب ــدر وهــم محــزة وعــي وعبي ــوم ب ــارزوا ي ــن تب  نزلــت يف الذي
وشــيبة والوليــد بــن عتبــة وقــال أبــو قتــادة بــارزت رجــال يــوم حنــني فقتلتــه. إذا 
ثبــت هــذا فإنــه ينبغــي ان يســتأذن األمــر يف املبــارزة إذا أمكــن، وبــه قــال الثــوري 
وإســحاق ورخــص فيهــا مالــك والشــافعي وابــن املنــذر خلــر أيب قتــادة فإنــه مل يعلم 
أنــه اســتأذن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وكذلــك أكثــر مــن حكينــا عنهــم املبــارزة 

مل يعلــم منهــم اســتئذان.

ــرز اإلنســان إىل مــن  ــا ان اإلمــام اعلــم بفرســانه وفرســان العــدو ومتــى ب ولن
ال يطيقــه كان معرضــا نفســه للهــالك فيكــرس قلــوب املســلمني فينبغــي ان يفــوض 
ذلــك إىل اإلمــام ليختــار للمبــارزة مــن يرضــاه هلــا فيكــون أقــرب إىل الظفــر وجــر 
قلــوب املســلمني وكــرس قلــوب املرشكــني فــإن قيــل فقــدا بحكــم لــه ان ينغمــس يف 

الكفــار وهــو ســبب لقتلــه؟

ــر  ــإن ظف ــره ف ــوا ظف ــه وارتقب ــش ب ــوب اجلي ــت قل ــارزا تعلق ــا: إذا كان مب  قلن
جــر قلوهبــم ورسهــم وكــرس قلــوب الكفــار، وإن قتــل كان بالعكــس واملنغمــس 
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يطلــب الشــهادة ال يرتقــب منــه ظفــر وال مقاومــة فافرتقــا وأمــا مبــارزة أبــى قتــادة 
فغــر الزمــة فإهنــا كانــت بعــد التحــام احلــرب، رأى رجــال يريــد ان يقتــل مســلام 
فربــه أبــو قتــادة فالتفــت إىل أيب قتــادة فضمــه ضمنــة كاد يقتلــه وليــس هــذا هــو 
املبــارزة املختلــف فيهــا بــل املختلــف فيهــا ان يــرز رجــل بــني الصفــني قبــل التحــام 
احلــرب يدعــو إىل املبــارزة فهــذا هــو الــذي يعتــر لــه اذن اإلمــام ألن عــني الطائفتني 
متتــد إليهــام وقلــوب الفريقــني تتعلــق هبــام وأهيــام غلــب رس أصحابــه وكــرس قلــوب 

أعدائــه بخــالف غــره.

ــة،  ــة ومكروه ــتحبة ومباح ــام مس ــة أقس ــم ثالث ــارزة تنقس ــذا فاملب ــت ه إذا ثب
أمــا املســتحبة فــإذا خــرج علــج يطلــب الــراز اســتحب ملــن يعلــم مــن نفســه القــوة 
ــه ردا عــن املســلمني واظهــارا لقوهتــم،  ــاذن األمــر ألن في ــه ب والشــجاعة مبارزت
ــه ال حاجــة  ــاح وال يســتحب ألن ــدئ الرجــل الشــجاع بطلبهــا فيب ــاح أن يبت واملب
إليهــا وال يأمــن أن يغلــب فيكــرس قلــوب املســلمني اال انــه ملــا كان شــجاعا واثقــا 
مــن نفســه أبيــح لــه ألنــه بحكــم الظاهــر غالــب واملكــروه ان يــرز الضعيــف املنــة 
ــه مــن كــرس قلــوب املســلمني  ــا في ــارزة مل ــه املب ــق مــن نفســه فتكــره ل ــذي ال يث ال

بقتلــه ظاهــرا()1(.

املسألة الرابعة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

اتفــق فقهــاء املذاهــب اإلســالمية عــى مرشوعيــة املبــارزة، واختلفــوا يف بعــض 
احكامهــا، وهــي كااليت:

)1( املغني البن قدامة: ج10 ص 395.
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أوال:  تنقسم املبارزة إىل أقسام يف احلكم ، فهي كاالتي:

أ ـ عنــد االماميــة إىل مخســة أقســام، وهــي الوجــب، واإلباحــة، واحلرمــة، 
والكراهــة. واالســتحباب، 

ب ـ وعنــد الشــافعية تنقســم إىل اإلباحــة، واالســتحباب، والكراهــة، وكذلــك 
هــي عنــد احلنابلــة.

ج ـ وقال املالكية: باجلواز فقط.

ثانيــا: أختلف فقهــاء املذاهب يف حكــم أذن اإلمام يف طلب املبــارزة ابتداءًا 

إليها استجابة. واخلروج 

1ـ فعنــد اإلماميــة: جتــب املبــارزة إذا ألــزم اإلمــام )عليــه الســالم( القيــام هبــا؛ 
ــني؛ وحتــرم إذا  ــا أحــد مــن املحارب ــدءًا دون أن يدعــوا إليه ــه ابت ــدون أذن وتكــره ب

منــع اإلمــام )عليــه الســالم( مــن القيــام هبــا.

2ـ وعنــد الشــافعية يســتجب أذن اإلمــام، وبغــر أذنــه حكمــوا باجلــواز، 
ــرم. ــل: حي وقي

3ـ وعند املالكية: ال يكون أذن اإلمام رشط يف جواز املبارزة.

4ـ وقال بلزوم أذن اإلمام يف املبارزة.

ثالثا: ما يكره يف املبارزة.

ــدون أذن  ــداءًا ب ــلم ابت ــا املس ــرج إليه ــارزة إذا خ ــره املب ــة: تك ــد اإلمامي 1ـ فعن
ــه. ــجاعته وجالدت ــه وش ــف يف قوت ــام؛ والضعي اإلم

2 ـ وعند الشافعية واحلنابلة: تكره للضعيف الذي مل جيرب نفسه يف القتال.
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رابعا: ما يستحب يف املبارزة.

أتفــق فقهــاء املذهــب اإلمامــي، والشــافعي، واحلنبــي، عــى اســتحباب املبــارزة 
إذا دعــى إليهــا اخلصــم.

املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة. 

قــال أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي )عليــه الصــالة والســالم( لولــده اإلمام احلســن 
)عليه الســالم(:

ــاٍغ  ــا َب ــَي إَِلْيَه اِع ــإِنَّ الدَّ ــْب - َف ــا َفَأِج ــَت إَِلْيَه ــاَرَزٍة وإِْن ُدِعي ــَونَّ إىَِل ُمَب »ال َتْدُع
وٌع«)1(. واْلَباِغــَي َمــْرُ

وللحديث دالالت تعرض لبياهنا رشاح هنج البالغة، وهي كااليت:

أواًل: ابن ميثم البحراني.

)نّفــر عــن الدعــوة إىل املبــارزة بقيــاس كامــل مــن الشــكل األّول وهــو قولــه: 
فــإّن الداعــي. إىل قولــه: مــروع. وبيانــه أّن الدعــاء إىل املبــارزة خــروج عــن 
فضيلــة الشــجاعة إىل طــرف اإلفــراط منهــا وهــو التهــّور وهــو بغــى وعــدوان ألّنــه 
ــي  ــروع فف ــي م ــا أّن الباغ ــة، وأّم ــّوة الغضبّي ــدل يف الق ــة الع ــن فضيل ــروج ع خ
غالــب األحــوال. الســتعداده ببغيــه لذلــك. ألّن املجــازاة واجبــة يف الطبيعــة()2(.

)1( هنج البالغة: احلكم )233(.
)2( رشح هنج البالغة: ج5 ص 359.
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ثانيًا: ابن أبي احلديد.

ويبتدأ الرشح بقوله متسائاًل:

)مثــل مــن شــجاعة عــي: قــد ذكــر )عليــه الســالم(( احلكمــة؛ ثــم ذكــر العلــة، 
ومــا ســمعنا أنــه )عليــه الســالم( دعــا إىل مبــارزة قــط، وإنــام كان يدعــى هــو بعينــه، 
أو يدعــو مــن يبــارز، فيخــرج إليــه فيقتلــه، دعــا بنــو ربيعــة بــن عبــد بــن شــمس بنــى 
بنــي هاشــم إىل الــراز يــوم بــدر، فخــرج )عليــه الســالم( فقتــل الوليــد واشــرتك هــو 
ومحــزة )عليــه الســالم( يف قتــل عتبــة، ودعــا طلحــة بــن أيب طلحــة إىل الــراز يــوم 
أحــد، فخــرج إليــه فقتلــه، ودعــا مرحــب إىل الــراز يــوم خيــر فخــرج إليــه فقتلــه. 

فأمــا اخلرجــة التــي خرجهــا يــوم اخلنــدق إىل عمــرو بــن عبــد ود فإهنــا أجــل 
مــن أن يقــال جليلــة، وأعظــم مــن أن يقــال عظيمــة، ومــا هــي إال كــام قــال شــيخنا 

أبــو اهلذيــل وقــد ســأله ســائل:

أيــام أعظــم منزلــة عنــد اهلل عــى أم أبــو بكــر ؟ فقــال: يــا بــن أخــي، واهلل ملبــارزة 
عــى عمــرا يــوم اخلنــدق تعــدل أعــامل املهاجريــن واألنصــار وطاعاهتــم كلهــا 
ــامن  ــن الي ــة ب ــن حذيف ــد روى ع ــده. وق ــر وح ــن أيب بك ــال ع ــا فض ــى عليه وترب
ــع عــن أيب هــارون  ــن الربي ــه، روى قيــس ب ــل مــا هــو أبلــغ من مــا يناســب هــذا، ب
العبــدي، عــن ربيعــة بــن مالــك الســعدي، قــال: أتيــت حذيفــة بــن اليــامن فقلــت: 
ــول  ــه، فيق ــب ومناقب ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــون ع ــاس يتحدث ــد اهلل، إن الن ــا عب ــا أب ي
ــي  ــظ هــذا الرجــل، فهــل أنــت حمدث هلــم أهــل البصــرة: إنكــم لتفرطــون يف تقري

ــاس؟ ــه أذكــره للن ــث عن بحدي

ــه!  ــك عن ــذي أحدث ــا ال ــي، وم ــن ع ــألني ع ــذي تس ــا ال ــة: وم ــا ربيع ــال ي  فق
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ــه  ــى اهلل علي ــد )ص ــة حمم ــامل أم ــع أع ــع مجي ــو وض ــده ل ــة بي ــس حذيف ــذي نف وال
ــاس هــذا، ووضــع  ــوم الن ــذ بعــث اهلل تعــاىل حممــدا إىل ي ــزان من ــه املي ــه( يف كف وآل
عمــل واحــد مــن أعــامل عــى يف الكفــة األخــرى لرجــح عــى أعامهلــم كلهــا، فقــال 
ــا  ــه إرسافــا ي ربيعــة: هــذا املــدح الــذي ال يقــام لــه وال يقعــد وال حيمــل، إين ألظن
أبــا عبــد اهلل! فقــال حذيفــة: يــا لكــع، وكيــف ال حيمــل! وأيــن كان املســلمون يــوم 
ــا إىل  ــزع، ودع ــع واجل ــم اهلل ــه فملكه ــرو وأصحاب ــم عم ــر إليه ــد ع ــدق وق اخلن
ــارزة فأحجمــوا عنــه حتــى بــرز إليــه عــى فقتلــه ! والــذي نفــس حذيفــة بيــده  املب
لعملــه ذلــك اليــوم أعظــم أجــرا مــن أعــامل أمــة حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه إىل هــذا 

ــوم وإىل أن تقــوم القيامــة. الي

ــك  ــال ذل ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــوع: )إن رس ــث املرف ــاء يف احلدي وج
اليــوم حــني بــرز إليــه:

»برز االيان كله إىل الرشك كله«.

وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: لقــد رضب عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( 
رضبــة مــا كان يف اإلســالم أيمــن منهــا رضبتــه عمــرا يــوم اخلنــدق، ولقــد رضب 
عــى رضبــة مــا كان يف اإلســالم أشــام منهــا - يعنــى رضبــة ابــن ملجــم لعنــه اهلل. 
ــرا  ــى عم ــارز ع ــا ب ــه( مل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــوع أن رس ــث املرف ويف احلدي
مــا زال رافعــا يديــه مقمحــا)1( رأســه نحــو الســامء، داعيــا ربــه قائــال: اللهــم إنــك 
أخــذت منــى عبيــدة يــوم بــدر، ومحــزة يــوم أحــد، فاحفــظ عــى اليــوم عليــا، ﴿رَبِّ 

)1(  أقمح رأسه: كشفها.



168

الفصـل الثاني: يف حكم الفرار من العدو والغدر...

ــنيَ﴾)1(. ــرُ الْوَاِرثِ ــرْدًا وََأنْــتَ خَيْ ــي َف َل تََذرْنِ

ــد اهلل األنصــاري: واهلل مــا شــبهت يــوم األحــزاب، قتــل  ــر بــن عب وقــال جاب
ــوت  ــة طال ــن قص ــاىل م ــه اهلل تع ــام قص ــده، إال ب ــني بع ــاذل املرشك ــرا وخت ــى عم ع

وجالــوت يف قولــه: ﴿َفهَزَمُوهُــمْ بِــِإْذِن اهلِل وََقَتــَل دَاوُودُ جَاُلــوتَ﴾)2(.

وروى عمــرو بــن أزهــر، عــن عمــرو بــن عبيــد، عــن احلســن أن عليــا )عليــه 
الســالم( ملــا قتــل عمــرا احتــز رأســه ومحلــه فألقــاه بــني يــدي رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وآلــه، فقــام أبــو بكــر وعمــر فقبــال رأســه، ووجــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 

وآلــه( يتهلــل، فقــال: هــذا النــر ! أو قــال: هــذا أول النــر.

ويف احلديــث املرفــوع إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه قــال يــوم قتــل عمــرو: 
)ذهبــت رحيهــم، وال يغزوننــا بعــد اليــوم، ونحــن نغزوهم إن شــاء اهلل(.

]قصــة غــزوة اخلنــدق[ وينبغــي أن نذكــر ملخــص هــذه القصــة مــن مغــازي 
الواقــدي وابــن إســحاق، قــاال خــرج عمــرو بــن عبــد ود يــوم اخلنــدق وقــد 
كان شــهد بــدرا فارتــث)3( جرحيــا، ومل يشــهد أحــدا، فحــر اخلنــدق شــاهرا 
ســيفه معلــام، مــدال بشــجاعته وبأســه، وخــرج معــه رضار بــن اخلطــاب الفهــري 
ــرة  ــن املغ ــد اهلل ب ــن عب ــل ب ــب ونوف ــن أيب وه ــرة ب ــل وهب ــن أيب جه ــة ب وعكرم
املخزوميــون، فطافــوا بخيوهلــم عــى اخلنــدق إصعــادا وانحــدارا، يطلبــون موضعــا 
ضيقــا يعرونــه، حتــى وقفــوا عــى أضيــق موضــع فيــه يف املــكان املعــروف باملــزار، 

)1(  األنبياء 89.
)2(  البقرة 251.

)3( ارتثت: محل من املعركة جرحيا وبه رمق.
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فاكرهــوا خيوهلــم عــى العبــور فعــرت، وصــاروا مــع املســلمني عــى أرض واحــدة 
ــدم  ــه، فتق ــى رأس ــام ع ــه قي ــس وأصحاب ــه( جال ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ورس
عمــرو بــن عبــد ود فدعــا إىل الــراز مــرارا، فلــم يقــم إليــه أحــد، فلــام أكثــر، قــام 

ــه الســالم( فقــال:  عــي )علي

»أنا أبارزه يا رسول اهلل«.

 فأمــره باجللــوس، وأعــاد عمــرو النــداء و النــاس ســكوت كان عــى رؤوســهم 
الطــر، فقــال عمــرو: أهيــا النــاس، إنكــم تزعمــون أن قتالكــم يف اجلنــة وقتالنــا يف 
ــار ! فلــم  ــة أو يقــدم عــدوا لــه إىل الن ــار، أفــام حيــب أحدكــم أن يقــدم عــى اجلن الن

يقــم إليــه أحــد، فقــام عــي )عليــه الســالم( دفعــة ثانيــة وقــال: 

»أنا له يا رسول اهلل«.

 فأمــره باجللــوس، فجــال عمــرو بفرســه مقبــال ومدبــرا، وجــاءت عظــامء 
األحــزاب فوقفــت مــن وراء اخلنــدق ومــدت أعناقهــا تنظــر، فلــام رأى عمــرو أن 

ــال:  ــه، ق ــدا ال جييب أح
النــداء مــن  حبحــت  ولقــد 

املشــيع جــن  مــذ  ووقفــت 

أزل مل  كذلــك  إنــي 

الفتــى يف  الشــجاعة  إن 

جبمعهــم: هــل مــن مبــارز !

املناجــز القــرن  موقــف 

اهلــزاهــــز قـبـــــل  متســرعــــا 

الغرائــز خــر  مــن  واجلــود 

فقام عي )عليه السالم( فقال: 

»يا رسول اهلل، إئذن يل يف مبارزته«.

 فقال: »ادن، فدنا فقلده سيفه، و عممه بعاممته«، وقال: »امض لشأنك«.
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ــاه  ــا إي ــه جميب ــه قــال ل ــه عليــه(، فلــام قــرب من  فلــام انــرف قــال: )اللهــم أعن
عــن شــعره:

أتــاك فقــد  تعجلــن  ل 

وبـــصــــيــــرة نــيـــــــة  ذو 

أقيــم أن  لمــل  إنــي 

يبقــى فوهــاء  ضربــة  مــن 

عاجــز غــر  جميــب صوتــك 

فائــز جنــاة  بــذاك  يرجــو 

اجلنائــز نائحــة  عليــك 

اهلزاهــز عنــد  ذكرهــا 

فقــال عمــرو: مــن أنــت ! وكان عمــرو شــيخا كبــرا قــد جــاوز الثامنــني، وكان 
نديــم أبــى طالــب بــن عبــد املطلــب يف اجلاهليــة، فانتســب عــي )عليــه الســالم( لــه 

وقال: 

)أنــا عــي بــن أب طالــب(، )عليــه الســالم(، فقــال: أجــل، لقــد كان أبــوك نديــام 
ــو اخلــر مصــدق  يل وصديقــا، فارجــع فــإين ال أحــب أن أقتلــك - كان شــيخنا أب
بــن شــبيب النحــوي يقــول إذا مررنــا يف القــراءة عليــه هبــذا املوضــع واهلل مــا أمــره 
بالرجــوع إبقــاء عليــه، بــل خوفــا منــه، فقــد عــرف قتــاله ببــدر وأحــد، وعلــم أنه إن 
ناهضــه قتلــه، فاســتحيا أن يظهــر الفشــل، فأظهــر االبقــاء واإلرعــاء، وإنــه لــكاذب 

فيهــام - قالــوا فقــال لــه عــي )عليــه الســالم(: )لكنــي أحــب أن أقتلــك(.

ــع  ــك، فارج ــم مثل ــل الكري ــل الرج ــره أن أقت ــي، إين ألك ــن أخ ــا ب ــال: ي  فق
ــي:  ــال ع ــك، فق ــر ل وراءك خ

»إن قريشــا تتحــدث عنــك. إنــك قلــت: ال يدعــوين أحــد إىل ثــاث إال أجبــت 
ولــو إىل واحــدة منــه«؟



171

املبحـث الثالث: حكم طلب املبارزة يف اخلروج واالمتناع

 قــال: اجــل، فقــال عــي )عليــه الســالم(: »فــإين أدعــوك إىل اإلســام«، قــال: 
دع عنــك هــذه، قــال:

ــال: إذن  ــة«؟ ق ــش إىل مك ــن قري ــك م ــن تبع ــع بم ــوك إىل أن ترج ــإين أدع »ف
ــال: ــي، ق ــا خدعن ــى أن غالم ــش عن ــاء قري ــدث نس تتح

»فإين أدعوك إىل الراز«.

ــى،  ــا من ــرب يرومه ــن الع ــدا م ــن أن أح ــت أظ ــا كن ــال: م ــرو وق ــى عم  فحم
ثــم نــزل فعقــر فرســه - وقيــل رضب وجهــه ففــر - وجتــاوال، فثــارت هلــام غــرة 
وارهتــام عــن العيــون، إىل أن ســمع النــاس التكبــر عاليــا مــن حتــت الغــرة، فعلمــوا 
ــر  ــه، وف ــز رأس ــدره حي ــب ص ــي راك ــام، وع ــرة عنه ــت الغ ــه، وانجل ــا قتل أن علي
أصحابــه ليعــروا اخلنــدق، فظفــرت هبــم خيلهــم إال نوفــل بــن عبــد اهلل، فإنــه قــر 
فرســه، فوقــع يف اخلنــدق، فرمــاه املســلمون باحلجــارة، فقــال: يــا معــارش النــاس، 

قتلــة أكــرم مــن هــذه، فنــزل إليــه عــي عليــه الســالم، فقتلــه()1(.

)1( رشح هنج البالغة: ج19 ص 60 - 64.
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توطئة

قال أمر املؤمنني اإلمام عي )عليه الصالة والسالم(:

ــَب  ــْن َطَل ــَأه َكَم ــقَّ َفَأْخَط ــَب اْلَ ــْن َطَل ــَس َم ــِدي، َفَلْي ــَواِرَج َبْع ــوا اخْلَ »اَل ُتَقاتُِل
ــه«)1(. ــَل َفَأْدَرَك اْلَباطِ

إن موضــوع البغــاة، وحكــم حماربتهــم، ومــا يتبــع ذلــك مــن أحــكام يف امواهلــم 
يف ســاحة املعركــة، ونســائهم، وذرارهيــم، يعــود الفضــل يف معرفتــه وترشيعــه إىل 

أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي )عليــه الســالم(.

 فجميــع فقهــاء املذاهــب الذيــن تناولــوا قتــال أهل البغــي رجعــوا يف احكامهم 
إىل ســرة اإلمــام عــي )عليــه الســالم( يف حربــه للخــوارج: وهــم أهــل النهــروان، 
ــم  ــني: وه ــده، والناكث ــه وجن ــة واصحاب ــني، معاوي ــل صف ــم أه ــطني: وه والقاس

أهــل اجلمــل عائشــة وطلحــة والزبــر ومــن ســار حتــت رايتهــم.

ــن  ــوارج، م ــال اخل ــن قت ــي ع ــة النه ــف يف صيغ ــص الرشي ــاء يف الن ــا ج ــا م أم
ــه:  ــرض من ــالم( فالغ ــالة والس ــه الص ــده )علي بع

كام يقول الشيخ اجلواهري )عليه الرمحة والرضوان(:

فقــد  البغــاة عــى وجــه جتــري عليــه أحكامهــم، وإال  )تنقيــح موضــوع   
ــلمني  ــاء املس ــاب والســتحالهلم دم ــني، أو الهنــم نّص جيــب قتلهــم لكوهنــم حمارب
وتكفرهــم أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(، ونحــو ذلــك ممــا هــو رضورّي الديــن، 
ــي هــي مذهبهــم، فاهنــم مل يبقــوا عــى مــا  ــل الت ــات القت أو لغــر ذلــك مــن موجب

)1( هنج البالغة اخلطبة: 61، ج1 ص 108 برشح حممد عبده.
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ــه خرجــوا هبــا عــن ربقــة  ــد ملعون ــوا حــال خروجهــم، بــل صــارت هلــم عقائ كان
ــالم. اإلس

ــالف  ــر خ ــن غ ــارة م ــاب الطه ــتهم يف كت ــاب بنجاس ــم األصح ــذا: حك ول
يعــرف فيــه بينهــم؛ وكيــف كان فقــد عرفــت عــدم اعتبــار الشــبهة هلــم، كــام أن مــن 
حكــم أهــل البــرة والنهــروان يعلــم أيضــًا عــدم اعتبــار أمــام ألنفســهم كــام عــن 

بعــض العامــة()1(.

ولذلك:

فــإن حكــم قتــال أهــل البغــي يف املذاهــب اإلســالمية مل خيــرج عــن االمجــاع يف 
قتاهلــم، وان الضابطــة يف معرفــة البغــاة كانــت ســرة اإلمــام عــي )عليــه الســالم(، 
ومنهــا ذهــب ابــن عابديــن فقيــه املذهــب احلنفــي )ت 1252هـــ( يف موضــوع أتبــاع 

الوهابيــة إىل احلكــم بكوهنــم خــوارج، فقــال:

ــذا  ــت أن ه ــه( علم ــه وآل ــى اهلل علي ــا )ص ــاب نبين ــرون أصح ــه: ويكف )قول
غــر رشط يف مســمى اخلــوارج، بــل هــو بيــان ملــن خرجــوا عــى ســيدنا عــي )عليــه 
الصــالة والســالم(، وإال فيكفــي فيهــم اعتقادهــم كفــر مــن خرجــوا عليــه، كام وقع 
يف زماننــا يف اتبــاع عبــد الوهــاب الذيــن خرجــوا مــن نجــد وتغلبــوا عــى احلرمــني 
وكانــوا ينتحلــون مذهــب احلنابلــة، لكنهــم اعتقــدوا أهنــم هــم املســلمون وأن مــن 
خالــف اعتقادهــم مرشكــون، واســتباحوا بذلــك قتــل أهــل الســنة وقتــل علامئهــم، 
حتــى كــرس اهلل تعــاىل شــوكتهم وخــرب بالدهــم وظفــر هبــم عســاكر املســلمني عــام 

ثــالث وثالثــني ومائتــني وألــف.

)1( جواهر الكالم لشيخ اجلواهري: ج21 ص 334.
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 قوله: )كام حققه يف الفتح( حيث قال:

وحكــم اخلــوارج عنــد مجهــور الفقهــاء واملحدثــني حكــم البغاة.وذهــب بعــض 
ــني إىل كفرهم(.)1(   املحدث

وعليه:

فــان املبحــث يلــزم فيــه ابتــدًأ الرجــوع تعريــف البغــاة يف اللغــة والــرشع، ثــم 
نعــرج إىل معرفــة قتاهلــم يف املذاهــب اإلســالمية، ومــن ثــم إىل معرفــة مــا اجــاد بــه 

رشاح هنــج البالغــة، وهــي كااليت:

 

)1( حاشية رد املختار: ج4 ص 449 - 450.
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البغاة يف اللغة والشرع 

املسألة االوىل: البغاة لغة.

وردت كلمــة )البغــاة( أو )البغــي( يف املصنفــات اللغويــة بمعنــى: الظلــم، 
والباغــي هــو الظــامل)1(. وجــاء بعمــى: ال لتعــدي وكل، جمــاوزة يف احلــد وافــراط 

ــيء()2(. ــد ال ــو ح ــذي ه ــدار ال ــى املق ع

وقال ابن فارس )ت395هـ(:

)البــاء، والغــني واليــاء( اصــالن، احدمهــا طلــب الــيء، والثــاين جنــس مــن 
الفســاد()3(.

وهــذا الــذي يتناســب مــع داللــة النــص الرشيــف ومــراد الفقهــاء يف موضــوع 
البغــي وحكمــه.

املسألة الثانية: معنى البغاة يف الشرع.

عّرف الفقهاء )البغي( و )الباغي( يف الرشع بـ )الظلم(، وهي كااليت:

أوال: املذهب اإلمامي.

)1( كتاب العني للفراهيدي: ج4 ص 453.
)2( الصحاح للجوهري: ج6 ص 2281.

)3( معجم مقاييس اللغة: ج1 ص 271.
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قال العالمة احلي )عليه الرمحة والرضوان(:

ــام العــادل،  ــف لإلم ــو: )املخال ــاء، ه ــرف الفقه ــي يف ع ــن الباغ إّن املــراد م
اخلــارج مــن طاعتــه باالمتنــاع عــن اداء مــا  وجــب عليــه بالرشائــط اآلتيــة؛ وســمي 

ــًا إمــا لتجــاوزه احلــد املرســوم، والبغــي: جمــاوزه احلــد.  باغي

وقيل ألنه ظامل بذلك؛ والبغي: الظلم؛ قال اهلل تعاىل: 

﴿ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه﴾)1(، أي: ظلم.

وقيل: لطلبه االستعالء عى اإلمام، من قوهلم: بغى اليء، أي: طلبه)2(.

ثانيا: املذهب الزيدي.

ــرى؛ أو  ــة أخ ــى طائف ــت ع ــني بغ ــن املؤمن ــة م ــم طائف ــة: باهن ــم الزيدي وعرفه
عــى إمــام حــق مــن املحقــني)3(.

ثالثا: املذهب احلنفي.

عّرفهم احلطاب الرعيني )ت 954هـ( بقوله:

ــة أو فرقــة مــن املســلمني خالفــت لشــيئني: إمــا ملنــع حــق  ــة: هــي الفئ )الباغي
وجــب عليهــا مــن زكاة أو حكــم مــن احــكام الرشيعــة أو لدخــول يف طاعتــه فانــه 

حــق أو خالفتــه خللعــه، واملــراد هنــا باإلمــام هــو: اإلمــام األعظــم أو نائبــه()4(.

)1(  احلج: : 60.
)2( تذكره الفقهاء للعالمة احلي: ج9 ص 392.

)3( االحكام ليحيى بن زيد: ص 506.
)4( مواهب اجلليل: ج8 ص 366.
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رابعا: املذهب احلنفي.

وعّرفه ابن عابدين )ت 1252هـ( بقوله:

)الباغي يف عّرف الفقهاء: اخلارج عى إمام احلق()1(.

خامسا: املذهب الشافعي.

وعّرف النووي )ت676هـ( الباغي بقوله:

)هــو املخالــف لإلمــام العــدل اخلــارج عــن طاعتــه مــن اداء واجــب عليــه أو 
غــره()2(.

                                   

)1( حاشية رد املختار: ج4 ص 449.
)2( روضه الطالبيني: ج7 ص 271.
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حكم قتال البغاة يف املذاهب السبعة

أمجــع فقهــاء املذاهــب اإلســالمية الســبعة عــى وجــوب قتــال البغــاة، ولكــن 
تباينــت أقواهلــم يف أصنافهــم ، وفيــام يوجــب قتاهلــم؛ ويف اإلمــام الــذي حــرم 
بأمواهلــم وجرحاهــم  يتعلــق  وبــام  اإلمامــة؛  ثبــوت  وبأوجــه  عليــه؛  اخلــروج 
وارساهــم ونســائهم وذرارهيــم، ومدبرهــم؛ واالســتعانة عــى قتاهلــم بالذمــي 
والــرشك؛ وترتســهم باألطفــال والنســاء؛ وقتــال الوالــد وذي الرحــم؛ وقطــع 
ــه  ــا اتلف ــم م ــدم؛ وحك ــار أو اهل ــم بالن ــق، وحرقه ــم باملنجني ــم؛ ورميه ــة عنه املؤن

الباغــي مــن األمــوال، وهــي كااليت:

املسألة االوىل: املذهب اإلمامي.   

ذهــب فقهــاء اإلماميــة )أعــى اهلل شــأهنم( إىل بيــان حكــم قتــال البغــاة ضمــن 
األمــور االتيــة:

ــب  ــالم( الواج ــه الس ــام )علي ــى اإلم ــون ع ــن خيرج ــة الذي ــوب مقاتل 1ـ وج
ــام. ــه اإلم ــن نصب ــاء م ــك، أو بدع ــر بذل ــًا إذا أم ــة رشع الطاع

2ـ ال جيــوز خمالفــة اإلمــام، أو مــن نصبــه اإلمــام؛ وان التأخــر عــن القتــال مــن 
ــوب الكبائر. الذن

3ـ إن الفرار من قتال البغاة كالفرار من الزحف من قتال املرشكني.
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4ـ إن يتعــني قتاهلــم مــن اإلمــام املعصــوم )عليــه الســالم( فيصبــح قتاهلــم عــى 
الكفايــة، مــا مل يســتنهضه اإلمــام عــى التعيــني.

5ـ إن حــدَّ اجلهــاد معهــم إىل أن يرجعــوا، وذلــك أن املقــدار الواجــب هــو 
ــالم(. ــه الس ــام )علي ــن اإلم ــم ع دفعه

ــب  ــبهة، وجي ــم الش ــح عنه ــا يزي ــر م ــال، وذك ــل القت ــادهم قب ــي ارش 6ـ ينبغ
مصابرهتــم حتــى يفيئــوا أو يقتلــوا 

7ـ إن البغــاة ينقســمون إىل قســمني، األول: مــن لــه فئــة يرجــع إليهــا فحكــم 
هــؤالء:

أ- أن جيهز عى جرحيهم 

ب- ويتبع مدبرهم.

ج- ويقتل أسرهم. 

والقسم اآلخر: من ال فئة له، وحكم قتال هؤالء:

أ- ال جيهز عى جرحيهم.

ب- وال يتبع مدبرهم.

ج- وال يقتل اسرهم.

د- وال يأخذ يشء من أمواهلم يف مساحة احلرب أو خارجها.

هـ- ويعفى عن اسرهم إذا انتهت احلرب.

8- وال جيوز سبي ذراري البغاة من كال القسمني.

9- وال  متلك نسائهم.
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11- واملقتــول مــع اإلمــام العــادل )عليــه الســالم( شــهيد يغســل وال يكفــن؛ 
ولكــن يصــى عليــه؛ وان أجــر قتالــه للبغــاة اعظــم مــن قتالــه للمرشكــني.

12- حكــم اكثــر علــامء اإلماميــة) أعــى اهلل شــأهنم( بكراهــة قتــل الوالــد 
ــل  ــورة بقت ــة حمص ــل: إن الكراه ــاة ـ وقي ــوا مــن البغ ــام ـ إذا كان ــن االرح ــره م وغ
الوالــد، لألمــر بالصحبــة باملعــروف يف الدنيــا، امــا غــر الوالــد فحكمــه بــاق عــى 

ــم. ــرشك الرح ــل كامل ــوم القت ــى عم مقت

ــل ومل يمكــن  ــو تــرتس البغــاة باألطفــال ونحوهــم ممــن هــو غــر مقات 13 ـ ل
التوصــل إليهــم إال بقتــل االطفــال، قتلــوا، واحلــال كــذا: فيــام لــو قاتلــوا مــع البغاة.

14 ـ إن مانــع الــزكاة الــذي ال يســتحل منعهــا، فهــو غــر مرتــد، وهــو كمــن 
تــرك الصــالة أو الصــوم، لعــدم انــكاره الــروري.

15 ـ مــن ســب اإلمــام املعصــوم )عليــه الســالم( وجــب قتلــه بــال خــالف بــني 
علــامء املذهــب.

16 ـ مــن ســب فاطمــة )عليهــا الســالم( واالنبيــاء واملالئكــة )عليهــم الســالم( 
وجــب قتلــه؛ وال ينبغــي التغريــر بالنفــس يف زمــان اهلدنــة إذا ســمع العارف الســب 

ــن املخالفني. م

17 ـ الذمي الذي يقاتل مع البغاة يصبح مربيًا، وقد خرق الذمة.

18ـ  لإلمــام أن يســتعني باهــل الذمــة مــع الــرورة يف قتــال أهــل البغــي الذين 
هــم كأهــل احلرب.

19 ـ إذا أتلــف الباغــي يف خروجــه عــى املعصــوم )عليــه الســالم( أو مــن 
ــن. ــو ضام ــرب فه ــال احل ــًا يف ح ــا ال او نفس ــام، م ــه اإلم نصب
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20 ـ مــن اتــى مــن البغــاة مــا يوجــب حــدًا واعظــم بــدار احلــرب فمــع الظفــر 
بــه يقــام عليــه احلــد.

ــان الشــيخ  ــا القــول والبي ــة، وبســط فيه وهــذه االمــور تناوهلــا فقهــاء اإلمامي
ــال: ــه الرمحــة والرضــوان( )ت 1266هـــ( فق اجلواهــري )علي

)البغــي الــذي هــو لغــة جمــاوزة احلــد والظلــم واالســتعالء وطلب الــيء، ويف 
عــرف املترشعــة اخلــروج عــن طاعــة اإلمــام العــادل )عليــه الســالم( عــى الوجــه 
اآليت، واملناســبة بينــة وبــني اجلميــع واضحــة، وإن كانــت هــي يف الظلــم أتــم، ومــن 
ذلــك وغــره يعلــم أن البغــاة اســم ذم، خالفــا لبعــض العامــة فأنكــره، وقــال: املــراد 
ــاد، وعــى  ــاش عــن عن ــرى ن بالبغــاة املخطــؤون مــن أهــل االجتهــاد، وهــو كــام ت
كل حــال فخــر األســياف)1( املــروي يف التهذيــب والــكايف وعمــل بــه األصحــاب 

وتســمعه إن شــاء اهلل رصيــح فيــام ذكــره بعــض مــن أنــه نــزل فيهــم قولــه تعــاىل:

ــا َعــىَل   ﴿َوإِْن َطائَِفَتــاِن ِمــَن امْلُْؤِمنـِـَن اْقَتَتُلــوا َفَأْصلُِحــوا َبْينَُهــَا َفــإِْن َبَغــْت إِْحَدامُهَ
اأْلُْخــَرى َفَقاتُِلــوا الَّتِــي َتْبِغــي َحتَّــى َتِفــيَء إىَِل َأْمــِر اهللِ َفــإِْن َفــاَءْت َفَأْصلُِحــوا َبْينَُهــَا 

بِاْلَعــْدِل َوَأْقِســُطوا إِنَّ اهللَ حُيـِـبُّ امْلُْقِســطَِن﴾.)2(

ــار  ــا كف ــة عندن ــني، والفــرق الثالث ــد أشــكله بعــض بأهنــا يف املؤمن  وإن كان ق
وإن انتحلــوا اإلســالم، ولفــظ البغــي فيهــا أعــم مــن ذلــك، إذ يمكــن إرادة التعــدي 
مــن بعــض املؤمنــني عــى بعــض، ولكــن يمكــن أن يكــون رضب مــن املجــاز ولــو 

باعتبــار معتقدهــم كــام ســتعرف ذلــك.

)1( الوسائل - الباب 5 من أبواب جهاد العدو احلديث 2.
)2(  احلجرات -  9.
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وعى كل حال فقد قيل: إهنم استفادوا منها أمورا مخسة:

 أحدهــا: إن البغــاة عــى اإلمــام )عليــه الســالم( مؤمنــون، ألن اهلل تعاىل ســامهم 
مؤمنــني وهــو ال يوافــق أصولنــا يف اإلمامــة، ومــن هنــا محــل عــى رضب مــن املجــاز 

بنــاء عــى الظاهــر أو عــى مــا كانــوا عليــه أو عــى مــا يعتقدونــه، نحــو قولــه تعاىل:

﴿بِالْحَــقِّ وَإِنَّ َفِريًقــا مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ َلَكاِرهُــونَ يُجَادُِلونَــكَ فِــي الْحَــقِّ بَعْدَمَــا 
تَبَيَّــنَ َكَأنَّمَــا يُسَــاُقونَ إَِلــى الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنُْظــرُونَ﴾.)1( 

املعلوم أنه يف املنافقني بل يف املنتهى وهذه صفة املنافقني إمجاعا.

 الثاين: وجوب قتاهلم، وهو كذلك عندنا كام ستعرف إن شاء اهلل.

 الثالــث: وجــوب القتــال إىل غايــة وهــو كذلــك أيضــا لنــص اآليــة كــام 
ســتعرف.

 الرابــع: عــدم الرجــوع عــى أهــل البغــي بنفــس أو مــال بعــد الصلــح، لعــدم 
ــه تعــاىل فيهــا  ــل ولقول ــا كــام ســتعرف، ب ــا عندن ــاف مل ذكــر يشء منهــام بعــده، ومن

ــه العــدل. وأقســطوا املــراد ب

 اخلامــس: داللتهــا عــى جــواز قتــال كل مــن منــع حقــا طولــب بــه فلــم يفعــل، 
ــا،  ــة عندن ــت حج ــتنبطة وليس ــا مس ــه أهن ــاة، وفي ــال البغ ــوزت قت ــي ج ــة الت للعل
ــه  ــام )علي ــة اإلم ــا خمالف ــوق، وأن أعظمه ــاوت احلق ــة تف ــد معلومي ــا بع خصوص
الســالم( عــى وجــه يرتتــب عليــه الفســاد يف الديــن، فــال يقــاس عليــه غــره، كــام 

هــو واضــح.

وكيــف كان فــال خــالف بــني املســلمني فضــال عــن املؤمنــني يف أنــه )جيــب قتال 

)1(  األنفال -  5 و 6.
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مــن خــرج عــىل إمــام عــادل عليــه الســام( بالســيف ونحــوه )إذا نــدب إليــه اإلمــام 
عليــه الســام( عمومــا أو خصوصــا أو )مــن نصبــه اإلمــام( لذلــك أو مــا يشــمله، 

بــل االمجــاع بقســميه عليــه.

 بــل: املحكــي منهــام مســتفيض كالنصــوص)1( مــن طــرق العامــة واخلاصــة، 
مضافــا إىل مــا ســمعته مــن الكتــاب بنــاء عــى نزولــه فيهــم كــام تســمع التريــح بــه 
يف خــر األســياف يف اخلامتــة، املــروي يف الــكايف والتهذيــب، وعمــل بــه األصحــاب 
ــام  ــل الش ــطون أه ــرأة، والقاس ــوان االم ــل أع ــاب اجلم ــون أصح ــم الناكث ، ومنه
ــام  ــن ك ــن الدي ــوا م ــد مرق ــار، وق ــل الن ــم كالب أه ــن ه ــوارج الذي ــون اخل واملارق
يمــرق الســهم مــن الرميــة، وال يتجــاوز االيــامن تراقيهــم، وقــد بــرش النبــي صــى 
ــده  ــن بع ــع م ــم أمج ــارشة قتاهل ــالم( بمب ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــه أم ــه وآل اهلل علي
كــام تســمعه إن شــاء اهلل يف خــر األســياف وغــره، وأنــه الــذي يقاتــل عــى تأويــل 

القــرآن كــام قاتــل هــو عــى تنزيلــه، وعــن عــي )عليــه الســالم(   أنــه قــال: 

»أمرت بقتال الناكثن والقاسطن واملارقن ففعلت ما أمرت«.)2( 

وقال )عليه السالم( أيضا:  

»واهلل مــا وجــدت إال قتالــم أو الكفــر بــا أنــزل اهلل تعــاىل عــىل نبيــه حممــد صــىل 
اهلل عليــه وآلــه«)3( 

ــه الســالم(  ــه ذكــر الذيــن حارهبــم عــي )علي ــه الســالم( أن وعــن الباقــر )علي

)1( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو وسنن البيهقي ج8 ص 168.
)2( دعائم اإلسالم ج1 ص 388.

)3( املستدرك - الباب 24 من أبواب جهاد العدو احلديث 12 - 13.
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فقــال:

 »أمــا إهنــم أعظــم حربــا ممــن حــارب رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، قيــل 
ــؤالء  ــة وه ــوا جاهلي ــك كان ــال: ألن أولئ ــول اهلل؟ ق ــن رس ــا ب ــك ي ــف ذل ــه وكي ل

ــوا بعــد البصــرة«)1(. ــوا مــا أت قــرؤوا القــرآن وعرفــوا فضــل أهــل الفضــل، فأت

ــا  ــكال، خصوص ــالف وال إش ــال خ ــرة( ب ــه كب ــر عن ــ  )التأخ ــف كان ف )و( كي
ــد  ــن يزي ــراده، ويف خــر هشــام ب ــل هــو مــن أعظــم أف بعــد أن كان مــن اجلهــاد، ب

قــال:

ــم  ــه أعظ ــام( يف حرب ــه الس ــي )علي ــول: كان ع ــي يق ــن ع ــد ب ــمعت يزي  )س
أجــرا مــن قيامــه مــع رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( يف حربــه، قــال: قلــت: بــأي 
شــئ تقــول أصلحــك اهلل؟ قــال: فقــال يل ألنــه كان مــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه 
وآلــه( تابعــا، ومل يكــن لــه إال أجــر تبعيتــه، وكان يف هــذه متبوعــا وكان لــه أجــر كل 

مــن تبعــه()2(.

)و( لكــن )إذا قــام بــه مــن فيــه غنــى ســقط عــن الباقــن مــا مل يســتنهضه اإلمــام 
ــذ  ــة كجهــاد املرشكــني، وحينئ ــه الســام( عــىل التعيــن( إذ هــو واجــب كفاي )علي
فاملــراد مــن نــدب اإلمــام أو منصوبــه طلــب مــن تقــوم بــه الكفايــة مــن املســلمني، 
ــا  ــون عيني ــره، فيك ــال أم ــب امتث ــتغراقي وج ــوم االس ــى العم ــم ع ــو أمره وإال فل
ــام  ــه، ك ــالم( بخصوص ــه الس ــام )علي ــتنهضه اإلم ــذي يس ــة، كال ــذه احليثي ــن ه م

)1( املستدرك - الباب 24 من أبواب جهاد العدو احلديث 12 - 13.
)2( التهذيب - ج6 ص 170 الرقم 326 وفيه » قال: سمعت زيد بن عي« وهو الصحيح
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ــن  ــه ع ــن أبي ــالم)1( ع ــه الس ــي علي ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــر حمم ــح، ويف خ ــو واض ه
جــده )عليــه الســالم( عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه املــروي مســندا عــن جمالــس 

ــه وآلــه(:  ــه قــال رســول اهلل )صــى اهلل علي احلســن بــن حممــد الطــويس، أن

)»إن اهلل تعــاىل قــد كتــب عــىل املؤمنــن اجلهــاد يف الفتنــة مــن بعــدي كــا كتــب 
عليهــم اجلهــاد مــع املرشكــن معــي«، فقلــت يــا رســول اهلل: ومــا الفتنــة التــي كتــب 

علينــا فيهــا اجلهــاد؟ قــال:

»فتنــة قــوم يشــهدون أن ال إلــه إال اهلل، وأين رســول اهلل، وهــم خمالفــون لســنتي 
وطاعنــون يف دينــي«، فقلــت: فعــى مــا نقاتلهــم يــا رســول اهلل وهــم يشــهدون أن ال 

إلــه إال اهلل وأنــك رســول اهلل؟ فقــال:

عــريت«(  دم  واســتحالم  المــري،  وفراقهــم  دينهــم  يف  إحداثهــم  »عــىل   
احلديــث.

 وعن عي )عليه السالم()2(  

»إنــه حــرض النــاس عــىل القتــال يــوم اجلمــل، فقــال: قاتلــوا أئمــة الكفــر إهنــم 
ال أيــان لــم، لعلهــم ينتهــون، ثــم قــال: واهلل مــا رمــي أهــل هــذه اآليــة بســهم مــن 

قبــل اليــوم« 

وعنه )عليه السالم( أيضا)3( أنه قال يوم صفني: 

»اقتلــوا بقيــة األحــزاب وأوليــاء الشــيطان، اقتلــوا مــن يقــول: كــذب اهلل 

)1( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو احلديث 7.
)2( دعائم اإلسالم ج1 ص 389 - 390 املطبوعة عام 1383.
)3( دعائم اإلسالم ج1 ص 389 - 390 املطبوعة عام 1383.
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ورســوله«. اهلل  صــدق  وتقولــون  ورســوله، 

)و( مــن ذلــك وغــر كان )الفــرار يف حربــم كالفــرار يف حــرب املرشكــن و( 
أنــه )جيــب مصابرتــم حتــى يفيئــوا أو يقتلــوا( وإن اســتعاذوا باملصاحــف والدعــوة 
إىل حكــم الكتــاب مل يلتفــت إىل قوهلــم إذا كان قــد دعــوا إليــه فامتنعــوا فيقاتلــون 
حينئــذ حتــى يرحــوا بالفئــة عــى وجــه مل يعلــم كونــه خديعــة، ومــا وقــع مــن أمــر 
املؤمنــني )عليــه الســالم( يف صفــني كان مغلوبــا عليــه مــن جيشــه الــذي كان أكثــره 
مــن املخالفــني، وإال فهــو قــد صابرهــم أي مصابــرة خصوصــا ليلــة اهلريــر يف وقعــة 

صفــني، وعــن عبــد الرمحــن الســلمي )1( قــال: 

»شــهدت صفــني مــع عــي )عليــه الســالم( فنظــرت إىل عــامر بــن يــارس وقــد 
محــل فأبــي وانــرف وقــد انثنــى ســيفه مــن الــرب، وكان مــع عــي )عليــه 

ــامر:  ــه( لع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــول رس ــمعوا ق ــد س ــة ق ــالم( مجاع الس

»يــا عــار تقتلــك الفئــة الباغيــة«، فــكان ال يســلك واديــا إال اتبعــوه فنظــر إىل 
هاشــم بــن عتبــة املرقــال صاحــب رايــة عــي )عليــه الســالم( وقــد ركــز الرايــة وكان 
هاشــم أعــور فقــال لــه عــامر: يــا هاشــم عــورا وجبنــا ال خــر يف أعــور ال يغشــى 

النــاس، فانتــزع هاشــم الرايــة وهــو يقــول: 

مــل حتــى  احليــاة  عــاجل  قــد  حمــل     أهلــه  يبغــي  أعــور 

 ال بد أن يفل أو يفال

 فقال عامر: أقدم يا هاشم - إىل أن قال: فحمال مجيعا فام رجعا حتى قتال.

)1( دعائم اإلسالم ج1 ص 392 مع اختالف يسر.
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 وعن عي )عليه السالم(:)1( 

ــه، وقــدم  ــني يدي ــة وأقامــه ب ــن احلنفي ــوم اجلمــل حممــد ب ــة ي ــه أعطــى الراي »أن
احلســن )عليــه الســالم( عــى امليمنــة واحلســني )عليــه الســالم( عــى امليــرسة، 
ووقــف خلــف الرايــة عــى بغلــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( الشــهباء، قــال 

ــة:  ــن احلنفي اب

فدنــى منــا القــوم ورشــقونا بالنبــل، وقتلــوا رجــال، فالتفــت إىل أمــر املؤمنــني 
)عليــه الســالم( فرأيتــه نائــام قــد اســتثقل نومــا، فقلــت: 

ــوا  ــل وقتل ــا بالنب ــد فضخون ــام وق ــال تن ــذا احل ــل ه ــى مث ــني ع ــر املؤمن ــا أم ي
ــالم(: ــه الس ــي )علي ــال ع ــاس، فق ــك الن ــا، هل ــال من رج

»ال أراك إال حتــن حنــن العــذراء الرايــة رايــة رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، 
فأخذهــا فهزها«.

ــالم(  ــه الس ــي )علي ــرس ع ــم، فح ــت عليه ــا فانقلب ــح يف وجوهن ــت الري  وكان
عــن ذراعــه وشــد عليهــم فــرب بســيفه حتــى صبــغ كــم قبائــه وانحنــى ســيفه.

وكيــف كان فقتــال البغــاة كقتــال املرشكــني يف الوجــوب وكفائيتــه وكــون تركــه 
ــه يف  ــرتف ب ــام اع ــك ك ــن ذل ــئ م ــده يف ش ــالف أج ــه ال خ ــرار من ــرة، وأن الف كب
املنتهــى، والنصــوص مــن الطرفــني وافيــة بــه كفعــل عــي )عليــه الســالم( يف قتــال 

الفــرق الثالثــة.

 واملقتــول مــع العــادل شــهيد ال يغســل وال يكفــن بــل يصــى عليــه بــال خــالف 
أجــده فيــه، بــل ظاهــر املنتهــى االمجــاع عليــه، وباجلملــة فهــم كاملرشكــني يف أصــل 

)1( دعائم اإلسالم ج1 ص 353.
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القتــال واملصابــرة ونحومهــا ممــا تقــدم هنــاك حتــى بالنســبة إىل قتــل الوالــد وغــره 
مــن األرحــام الــذي حكــي عــن الشــيخ هنــا كراهتــه بــل يف املنتهــى نســبته إىل أكثــر 
العلــامء، وإن كان فيــه أن التعــارض خمصــوص بالوالــد، لألمــر بالصحبــة يف الدنيــا 

معروفــا،  ومــع فــرض التكافــؤ مــن مجيــع الوجــوه يتجــه التخيــر.

 أمــا غــر الوالــد فهــو بــاق عــى مقتــى عمــوم القتــل كاملــرشك الرحــم، بــل 
يمكــن منــع التكافــؤ يف األول، لقــوة دليــل وجــوب قتلهــم املؤيــد باعــزاز الديــن، 
وهنــي النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أبــا بكــر وأبــا حذيفــة عــن قتــل أبوهيــام مل يثبــت 
مــن طرقنــا والغــرض مــن ذلــك بيــان احتــاد كيفيــة قتــال املرشكــني والبغــاة مــن هــذا 

الوجــه )و( نحــوه.

إليهــا جــاز االجهــاز  فئــة يرجــع  البغــي لــم  أهــل  مــن  )مــن كان  نعــم: 
ــد  ــة فالقص ــم فئ ــن ل ــن مل يك ــرهم، وم ــل أس ــم وقت ــاع مدبره ــم واتب ــىل جرحيه ع
بمحاربتهــم تفريــق كلمتهــم، فــا يتبــع لــم مدبــر وال جيهــز عــىل جريــح وال يقتــل 

ــك. ــن ذل ــده يف يشء م ــالف أج ــال خ ــور( ب ــم مأس ل

 نعــم: يف الــدروس ونقــل احلســن أهنــم يعرضــون عــى الســيف، فمــن تــاب 
ــي  ــل ع ــن فع ــوم م ــل املعل ــه، ب ــل ب ــرف القائ ــه مل نع ــل، إال أن ــرك وإال قت ــم ت منه
)عليــه الســالم( يف أهــل اجلمــل خالفــه، وحينئــذ فــال خــالف معتــد بــه فيــه، بــل يف 
املنتهــى وحمكــي التذكــرة نســبته إىل علامئنــا، بــل عــن الغنيــة االمجــاع عليــه رصحيــا، 
وهــو احلجــة بعــد خــر حفــص بــن غيــاث)1( )ســألت أبــا عبــد اهلل )عليــه الســالم( 
ــة  ــت العادل ــة فهزم ــرى عادل ــة واألخ ــا باغي ــني إحدامه ــن املؤمن ــني م ــن الطائفت ع

)1( الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو احلديث 1 - 4.
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الباغيــة قــال: 

»ليــس ألهــل العــدل أن يتبعــوا مدبــرا وال جيهــزوا عــىل جريــح وال يقتلــوا 
أســرا، وهــذا إذا مل يبــق مــن أهــل البغــي أحــد ومل يكــن فئــة يرجعــون إليهــا، فــإذا 
كانــت لــم فئــة يرجعــون إليهــا فــإن أســرهم يقتــل، ومدبرهــم يتبــع، وجرحيهــم 

ــه«. جيهــز علي

ــن أيب  ــول)1( ع ــف العق ــن حت ــروي ع ــعبة امل ــن ش ــي ب ــن ع ــن ب ــر احلس  وخ
احلســن الثالــث )عليــه الســالم( أنــه قــال يف جــواب مســائل حييــى بــن أكثــم: 

ــن  ــن ومدبري ــن مقبل ــل صف ــل أه ــام( قت ــه الس ــا )علي ــك إن علي ــا قول »وأم
ــح،  ــىل جري ــز ع ــا، ومل جيه ــع مولي ــل مل يتب ــوم اجلم ــه ي ــم، وأن ــىل جرحيه ــز ع وأجه
ــم  ــل إمامه ــل قت ــل اجلم ــه، إن أه ــل داره أمن ــن دخ ــه، وم ــاحه أمن ــى س ــن ألق وم
ومل تكــن لــم فئــة يرجعــون إليهــا، وإنــا رجــع القــوم إىل منازلــم غــر حماربــن وال 
خمالفــن وال منابذيــن، ورضــوا بالكــف عنهــم، فــكان الكــم فيهــم رفــع الســيف 

ــا. ــه أعوان ــوا علي عنهــم، والكــف عــن أذاهــم إذا مل يطلب

ــاح  ــم الس ــع ل ــام جيم ــتعدة، وإم ــة مس ــون إىل فئ ــوا يرجع ــن كان ــل صف  وأه
والــدروع والرمــاح والســيوف، ويســني لــم العطــاء، وهييــئ لــم املنــازل، ويعــود 
ويكســو  راجلهــم،  وحيمــل  جرحيهــم،  ويــداوي  كســرهم،  وجيــر  مريضهــم 
حارسهــم ويردهــم فرجعــون إىل حماربتهــم وقتالــم، فلــم يســاو بــن الفريقــن يف 
الكــم ملــا عرفــت مــن الكــم يف قتــال أهــل التوحيــد، لكنــه رشح ذلــك لــم، فمــن 

رغــب عــرض عــىل الســيف أو يتــوب عــن ذلــك«.

)1( الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو احلديث 1 - 4.
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ــني  ــر املؤمن ــال أم ــل، ق ــوم اجلم ــاس ي ــزم الن ــا ه ــال: مل ــك)1( ق ــن رشي  ) وع
)عليــه الســالم(:

»ال تتبعوا موليا وال تهزوا عىل جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن«.

 فلــام كان يــوم صفــني قتــل املقبــل واملدبــر وأجــاز عــى جريــح، فقــال أبــا بــن 
تغلــب لعبــد اهلل ابــن رشيــك هاتــان ســرتان خمتلفتــان، فقــال: إن أهــل اجلمــل قتــل 

طلحــة والزبــر وأن معاويــة كان قائــام بعينــه، وكان قائدهــم(.

  ويف الدعائم)2( عن أيب جعفر )عليه السالم( أنه قال:

»ســار عــي )عليــه الســام( باملــن والعفــو يف عــدوه مــن أجــل شــيعته، ألنــه كان 
يعلــم أنــه ســيظهر عليهــم عدوهــم مــن بعــده، فأحــب أن يقتــدي مــن جــاء بعــده 
بــه، فيســر يف شــيعته بســرته وال جيــاوز فعلــه، فــرى النــاس أنــه قــد تعــدى وظلــم 
إذا اهنــزم أهــل البغــي وكان لــم فئــة يلجئــون إليهــا طلبــوا وأجهــز عــىل جرحاهــم 
واتبعــوا وقتلــوا مــا أمكــن اتباعهــم وقتلهــم، وكذلــك ســار عــي )عليــه الســام( يف 
أصحــاب صفــن، ألن معاويــة كان وراءهــم، وإذا مل يكــن لــم فئــة لــو يطلبــوا ومل 

جيهــز عــىل جرحاهــم، ألهنــم إذا ولــوا تفرقــوا«.

 إىل غــر ذلــك مــن النصــوص التــي قــد تظافــرت يف أنــه )عليــه الســالم( ســار 
يف أهــل اجلمــل باملــن والعفــو.

)1( الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو احلديث 3.
)2( ذكــر صــدوره يف املســتدرك يف البــاب 23 مــن أبــواب جهــاد العــدو احلديــث 4 وذيلــه يف البــاب 

22 منهــا احلديــث 1.
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قــال أبــو محــزة الثــاميل)1(  قلــت لعــي بــن احلســني )عليهــام الســالم(: بــام ســار 
عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(؟

 فقــال: »إن أبــا اليقظــان كان رجــا حــادا رمحــه اهلل فقــال يــا أمــر املؤمنــن: بــم 
تســر يف هــؤالء غــدا؟«

 فقال: »باملن كا سار رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف أهل مكة«.

  وعــن األصبــغ)2( إن أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يــوم اجلمــل ملــا قتــل 
طلحــة والزبــر وقبــض عــى عائشــة واهنــزم أصحــاب اجلمــل نــادى مناديــه:

 ال جتهــزوا عــى جريــح، وال تتبعــوا مدبــرا، ومــن ألقــى ســالحه فهــو آمــن، ثــم 
دعــا ببغلــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( الشــهباء فركبهــا، ثــم قــال:

»تعال يا فان، وتعال يا فان« 

حتــى مجــع إليــه زهــاء مــن ســتني شــيخا، كلهــم مــن مهــدان قــد تنكبــوا الرتســة 
وتقلــدوا الســيوف، ولبســوا املغافــر، فســار وهــم حولــه حتــى انتهــى إىل دار عظيمة 
فاســتفتح، ففتــح لــه، فــإذا هــو بنســاء يبكــني بفنــاء الــدار، فلــام نظــرن إليــه، صحــن 

صيحــة واحــدة وقلــن: هــذا قاتــل األحبــة، فلــم يقــل هلــن شــيئا.

 وســأل عــن حجــرة عائشــة، ففتــح لــه باهبــا، وســمع بينهــام كالم شــبيه 
باملعاذيــر: ال واهلل، وبــى واهلل، ثــم خــرج فنظــر إىل امــرأة أدمــاء طويلــة، فقــال هلــا:

 »يا صفية«.

 فأتته مرسعة ، فقال: 

)1( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 4.
)2( املستدرك - الباب 22 من أبواب جهاد احلديث 1.
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ــل  ــت قات ــو كن ــة، ول ــل األحب ــن أين قات ــات، يزعم ــؤالء الكلب ــن ه »أال تبعدي
ــذه«. ــن يف ه ــرة، وم ــذه الج ــن يف ه ــت م ــة، لقتل األحب

 وأومــأ إىل ثــالث حجــر، فذهبــت إليهــن، وقالــت هلــن، فــام بقيــت يف الــدار 
ــغ:  ــال األصب ــة إال قعدت.ق ــكتت، وال قائم ــة إال س صائح

وكان يف إحــدى احلجــر عائشــة ومــن معهــا من خاصتهــا، ويف األخــرى مروان 
بــن احلكــم وشــباب مــن قريــش، ويف األخــرى عبــد اهلل بــن الزبــر وأهلــه، فقيــل 
ــوا  ــؤالء كان ــس ه ــم، ألي ــؤالء فقتلتموه ــى ه ــم ع ــطتم أيديك ــال بس ــغ: فه لألصب

أصحــاب القرحــة، فلــم اســتبقيتموهم ؟

ــوه  ــا نح ــا أبصارن ــيوفنا، وأحددن ــم س ــا إىل قوائ ــا واهلل بأيدين ــد رضبن ــال: ق ق
ــوا(. ــعهم عف ــل، وأوس ــام فع ــر، ف ــم بأم ــا فيه ــي يأمرن لك

 ولعلــه هلــذه النصــوص ونحوهــا قــال الشــيخ وابنــا إدريــس ومحــزة فيــام حكــي 
عنهــم إنــه يعتــر يف جريــان حكــم البغــاة كوهنــم يف منعــة وكثــرة ال يمكــن كفهــم 
وتفريــق مجعهــم إال باالتفــاق وجتهيــز اجليــوش والقتــال، فأمــا إن كانــوا نفــرا يســرا 
كالواحــد واالثنــني والعــرشة وكيدهــم ضعيــف مل جيــر عليهــم حكــم أهــل البغــي، 
ــا  وهــو املحكــي عــن الشــافعي، مســتدلني عليــه بــأن ابــن ملجــم)1( ملــا جــرح علي
ــان  ــالم( باالحس ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــه أوىص أم ــض علي ــالم( وقب ــه الس )علي

إليــه، وقــال: 

»إن برئت فأنا أوىل بأمري، وإن مت فا تثلوا به«.

 ولكــن عــن بعــض اجلمهــور جريــان حكــم البغــاة حتــى عــى الواحــد إذا خرج 

)1( الوسائل - الباب 62 من أبواب القصاص يف النفس احلديث 4.
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بالســيف، بــل: يف املنتهــى وعــن التذكــرة أنــه قــوي، بــل: قيــل، إنــه مقتــى إطــالق 
املتــن والقواعــد واإلرشــاد وغرهــا، وإن كان قــد يناقــش بانســياق غــر ذلــك مــن 
االطــالق املزبــور، خصوصــا بعــد ذكرهــم الفئــة ونحوهــا ممــا يظهــر منــه االجتــامع 
املعتــد بــه، وال أقــل مــن الشــك، فيبقــى األصــل حينئــذ بحالــه، نعــم جيــري عليهــم 

حكــم املحــارب لــو فــرض إشــهاره للســالح أو غــره ممــا ينــدرج فيــه. 

وحكــي: عــن الشــيخ أيضــا، وابنــي محــزة، وإدريــس، اشــرتاط اخلــروج عــن 
قبضــة اإلمــام منفرديــن عنــه يف بلــد أو باديــة يف جريــان حكــم البغــاة ، أمــا لــو كانــوا 

معــه ويف قبضتــه فليســوا أهــل بغــي، ولعلــه للمرســل.)1( 

ــه الســالم( كان خيطــب فقــال رجــل ببــاب املســجد: ال حكــم  ــا )علي »إن علي
ــال عــي  ــن اهلل الرجــال، فق ــه حكــم يف دي ــه الســالم( أن إال هلل تعريضــا بعــي )علي

ــه الســالم(: )علي

»كلمــة حــق أريــد بــا باطــل، لكــم علينــا ثــاث، ال نمنعكــم مســاجد اهلل أن 
تذكــروا اســم اهلل فيهــا، وال نمنعكــم الفيــئ مــا دامــت أيديكــم معنــا، وال نبدأكــم 

بقتــال«.

 إذ املراد من قوله )عليه السالم(:

 »مــا دامــت أيديكــم معنــا«: عــدم االنفــراد، ولكنــه مرســل غــر جامــع لرشائط 
احلجيــة، نعــم، قــد يقــال: إن حكــم البغــاة مل يعلــم إال مــن فعل عــي )عليه الســالم( 
ــام عــدا الفــرق  ــه في ــا يشء مــن فعل ــه الشــافعي وغــره، ومل يثبــت لن كــام اعــرتف ب

الثالثــة، وقــد كانــوا كذلــك.

)1( املستدرك - الباب 24 من أبواب جهاد العدو احلديث 9.
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 وربــام حكــي عنهــم أيضــا اشــرتاط أن يكونــوا عــى املبائنــة بتأويــل يعتقدونــه، 
ومل نجــد هلــم مــا يــدل عليــه، بــل الواقــع مــن عــي )عليــه الســالم( مــن أهــل اجلمــل 
وصفــني خالفــه، رضورة عــدم شــبهة هلــم، نعــم: قــد كان ذلــك يف خصــوص 

اخلــوارج.

 ففي خر السكوين،)1( )عن جعفر عن أبيه عن آبائه )عليهم السالم(:

 »ملــا فــرغ أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( مــن أهــل النهــر قــال: ال يقاتلهــم أحــد 
بعــدي، إال مــن هــم أوىل بالــق منــه«.

 كــام هــو املحكــي عــن خــط العالمــة بيــده، فيكــون حينئــذ إخبــارا ال هنيــا، ويف 
ــه  ــن أبي ــر ع ــن جعف ــر)2( ع ــره اآلخ ــم ويف خ ــق منه ــو أوىل باحل ــن ه ــض إال م بع

)عليهــام الســالم( أيضــا قــال: 

ــام  ــىل إم ــوا ع ــال: إن خرج ــام( ق ــه الس ــي )علي ــد ع ــة عن ــرت الروري »ذك
عــادل أو مجاعــة فقاتلوهــم، وإن خرجــوا عــىل إمــام جائــر فــا تقاتلوهــم، فــإن لــم 

ــاال«. ــك مق يف ذل

 ويف خــر مجيــل بــن دراج)3( قــال )قــال رجــل أليب عبــد اهلل )عليــه الســالم(: 
اخلــوارج شــكاك؟

 فقال: »نعم«.

)1( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو احلديث 4 - 6 - 13.
ــل  ــود يف عل ــرة إال أن املوج ــن املغ ــن اب ــدو 3 ع ــاد الع ــواب جه ــن أب ــاب 26 م ــائل - الب )2( الوس

ــكوين. ــن الس ــع ع الرشائ
)3( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو احلديث 4 - 6 - 13.
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 قال: فقال بعض أصحابه: كيف وهم يدعون إىل الراز؟

 قال: »ذلك مما جيدون يف أنفسهم«.

  ويف هنج البالغة)1( عن أمر املؤمنني )عليه السالم(:

ــب  ــن طل ــأه كم ــق فأخط ــب ال ــن طل ــس م ــدي، فلي ــوارج بع ــوا اخل  »ال تقتل
ــح موضــوع  ــه« والغــرض مــن ذلــك تنقي ــة وأصحاب ــي معاوي الباطــل فأدركــه يعن
البغــاة عــى وجــه جتــري عليــه أحكامهــم، وإال فقــد جيــب قتلهــم لكوهنــم حماربــني، 
أو ألهنــم نصــاب، والســتحالهلم دمــاء املســلمني وتكفرهــم أمــر املؤمنــني )عليــه 
الســالم( ونحــو ذلــك ممــا هــو رضوري الديــن، أو لغــر ذلــك مــن موجبــات القتــل 
التــي هــي مذهبهــم، فإهنــم مل يبقــوا عــى مــا كانــوا حــال خروجهــم، بــل صــارت 
ــاب  ــم األصح ــذا حك ــالم، ول ــة اإلس ــن ربق ــا ع ــوا هب ــة خرج ــد ملعون ــم عقائ هل

بنجاســتهم يف كتــاب الطهــارة مــن غــر خــالف يعــرف فيــه بينهــم.

وكيــف كان فقــد عرفــت عــدم اعتبــار الشــبهة أيضــا يف البغــي للقطــع بكــون 
ــرة  ــل الب ــم أه ــن حك ــام أن م ــم، ك ــبهة هل ــم، وال ش ــني منه ــل وصف ــل اجلم أه
ــار نصــب أمــام ألنفســهم كــام عــن بعــض العامــة. والنهــر يعلــم أيضــا عــدم اعتب

نعــم الظاهــر عــدم اخلــالف بــل واالشــكال يف اعتبــار إرشــادهم قبــل القتــل، 
وذكــر مــا يزيــح عنهــم الشــبهة كــام فعلــه أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف حرهبــم 
ــا عــى مذاقهــم، ومل يكتــف بذلــك حتــى  بنفســه وبرســله حتــى مــا ذكــر هلــم جري

بــدأوه باحلــرب ففعــل هبــم مــا فعــل، واهلل العــامل. 

مسائل:

)1( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو احلديث 4 - 6 - 13.
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ــك  ــي )وال تل ــد البغ ــدوا بع ــاة(.وإن تول ــبي ذراري البغ ــوز س  األوىل: )ال جي
ــا(. ــائهم إمجاع نس

ــه  ــاف في ــي اخل ــى: »نف ــن املنته ــل ع ــره ب ــر وغ ــن التحري ــا ع ــال وحمكي  حمص
بــن أهــل العلــم« وعــن التذكــرة بــني األمــة  لكــن يف املختلــف واملســالك نســبته إىل 
املشــهور، ولعلــه ملــا يف الــدروس، قــال: ونقــل احلســن أن لإلمــام )عليــه الســالم( 

ذلــك إن شــاء، ملفهــوم قــول عــي )عليــه الســالم(:

 »إين مننــت عــىل أهــل البــرة كــا مــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( عــىل 
ــام  ــذا اإلم ــبي فك ــه( أن يس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــد كان لرس ــة، وق ــل مك أه

)عليــه الســام(«.

وهــو شــاذ، قلــت: بــل مل نعرفــه ألحــد منــا، مــع احتــامل كــون مــراده أنــه قــد 
كان ذلــك ألمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( لــو أراده، إال أن التقيــة جعلــت احلكــم 

كذلــك كــام اســتفاضت بــه النصــوص، ففــي خــر عبــد اهلل بــن ســليامن:)1(

 )قلــت أليب عبــد اهلل )عليــه الســالم(: إن النــاس يــروون أن عليــا )عليــه 
الســالم( قتــل أهــل البــرة وتــرك أمواهلــم؟

فقال: 

»إن دار الــرشك حيــل مــا فيهــا، وأن دار اإلســام ال حيــل مــا فيها،فقــال: إن 
ــه(  ــه وآل ــه الســام( إنــا مــن عليهــم كــا مــن رســول اهلل )صــىل اهلل علي ــا )علي علي
عــىل أهــل مكــة، وإنــا تــرك عــي )عليــه الســام( ألنــه كان يعلــم أنــه ســيكون لــه 
ــد  ــيعته، وق ــه يف ش ــدى ب ــأراد أن يقت ــم، ف ــتظهر عليه ــل س ــة الباط ــيعة، وأن دول ش

)1( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 6 - 8 - 1 - 3.
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رأيتــم آثــار ذلــك هــو ذا ســائر يف النــاس ســرة عــي )عليــه الســام(، ولــو قتــل عــي 
)عليــه الســام( أهــل البــرة مجيعــا واختــذ أموالــم لــكان ذلــك لــه حــاال، لكنــه 

مــن عليهــم ليمــن عــىل شــيعته مــن بعــده«.

 وخر زرارة)1( عن أيب جعفر )عليه السالم(:

 »لــوال أن عليــا )عليــه الســام( ســار يف أهــل حربــه بالكــف عــن الســبي 
ــت  ــرته كان ــال: واهلل لس ــم ق ــا، ث ــاء عظي ــاس ب ــن الن ــيعته م ــت ش ــة للقي والغنيم

ــمس«. ــه الش ــت علي ــا طلع ــم مم ــرا لك خ

 وخر أيب بكر احلرمي)2( )سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: 

»لســرة عــي )عليــه الســام( يف أهــل البــرة كانــت خــرا لشــيعته ممــا طلعــت 
ــت:  ــيعته، قل ــبيت ش ــباهم لس ــو س ــة، فل ــوم دول ــم أن للق ــه عل ــمس، إن ــه الش علي

ــه الســالم( يســر بســرته؟ فأخــرين عــن القائــم )علي

ــه  ــم )علي ــم، وإن القائ ــن دولته ــم م ــا عل ــن مل ــم بامل ــار فيه ــا س ــال: ال إن علي ق
ــم«(. ــة ل ــه ال دول ــرة، ألن ــك الس ــاف تل ــم بخ ــر فيه ــام( يس الس

ــد اهلل  ــد أيب عب ــت عن ــال: )كن ــامط )3( ق ــاع األن ــارون بي ــن ه ــن ب ــر احلس  وخ
ــس: ــن خني ــى ب ــأله مع ــا، فس ــالم( جالس ــه الس )علي

 أيسر اإلمام )عليه السالم( بخالف سرة عي عليه السالم؟ 

قــال: »نعــم، وذلــك أن عليــا ســار باملــن والكــف ألنــه علــم أن شــيعته ســيظهر 

)1( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 6 - 8 - 1 - 3.
)2( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 6 - 8 - 1 - 3
)3( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 6 - 8 - 1 - 3
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ــه  ــبي ألن ــيف والس ــم بالس ــار فيه ــام س ــام( إذا ق ــه الس ــم )علي ــم، وأن القائ عليه
يعلــم أن شــيعته لــن يظهــر عليهــم مــن بعــده أبــدا«.

 إىل غــر ذلــك مــن النصــوص املرويــة يف الــكايف والتهذيــب وغرمهــا بــل 
يمكــن دعــوى القطــع بمضموهنــا إن مل يمكــن دعــوى تواترهــا باملعنــى املصطلــح، 
فلعــل القائــل املزبــور أراد هــذا املعنــى، ال أن املــراد جــواز الســبي يف زمــان اهلدنــة 

إىل ظهــور صاحــب األمــر )عليــه الســالم(، قــال حممــد بــن مســلم:)1( 

)ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســالم( عــن القائــم )عليــه الســالم( إذا قــام بــأي 
ســرة يســر يف النــاس؟

 فقال:

»بسرة ما سار به رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( حتى يظهر اإلسام«.

قلت: وما كانت سرة رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(؟ قال:

»أبطــل مــا كان يف اجلاهليــة، واســتقبل النــاس بالعــدل، وكذلــك القائــم )عليــه 
الســام( إذا قــام يبطــل مــا كان يف الدنــة، ممــا كان يف أيــدي النــاس ويســتقبل بــم 

العــدل«.

وال ينــايف ذلــك مــا يف مجلــة مــن النصــوص مــن جــواب عــي )عليــه الســالم( 
ملــا ســئل عــن الســبي فقــال:

 »أيكم يأخذ أم املؤمنن يف سهمه«.

 منها خر مروان بن احلكم)2( قال:

)1( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 5 - 7.

)2( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 5 - 7.
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 )ملــا هزمنــا عــي بالبــرة رد عــى النــاس أمواهلــم، مــن أقــام بينــة أعطــاه، ومــن 
مل يقــم بينــة أحلفــه، فقــال لــه قائــل:

 يا أمر املؤمنني أقسم الفيئ بيننا والسبي؟

قال: فلام أكثروا ، قال: 

»أيكم يأخذ أم املؤمنن يف سهمه«،فكفوا(.

وعــن الصــدوق )رمحــه اهلل(: )قــد روي أن النــاس اجتمعــوا إىل أمــر املؤمنــني 
)عليــه الســالم( يــوم البــرة فقالــوا:

يا أمر املؤمنني أقسم بيننا غنائمهم؟
 قال: »أيكم يأخذ أم املؤمنن يف سهمه«.)1(

ــه  ــا تضمنت ــو م ــل ه ــم، وإال فاألص ــكاتا للخص ــه إس ــك من ــون ذل  رضورة ك
النصــوص الســابقة الــذي ال يمكنــه أن يبــوح بــه، فــإن أكثــر جيشــه خمالفــون 
ــب  ــن كت ــوم م ــن املعل ــو م ــل ه ــه، ب ــض خطب ــه يف بع ــه الســالم( ب ــام رصح )علي ك
الســر والتــواري، ويكفيــك خــر النهــي )2(  عــن االجتــامع يف نافلــة شــهر رمضــان 
املشــتمل عــى صيحــة الكوفــة مــن مجيــع جوانبهــا وا ســنة عمــراه فكــف عــن النهــي 
عــن ذلــك، فالعمــدة حينئــذ هــذا وهــو تكليــف كاألصــي، بــل األجــر يف التعبــد بــه 
أعظــم مــن األجــر بالعمــل بــاألول حــال عــدم التقيــة، وإال فقولــه )عليــه الســالم(: 

»أيكــم يأخــذ أم املؤمنــن« إىل آخــره يمكــن اجلــواب عنــه باســتثنائها خاصــة، 
ــن  ــم م ــا عنده ــى م ــا ع ــم وجواب ــكاتا هل ــك إس ــدى ذل ــالم( أب ــه الس ــه )علي إال أن

)1( الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 5 - 7.
)2( الوسائل - الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصالة
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االعتقــاد، وبــه قطــع حجــة اخلــوارج ملــا أنكــروا عليــه مــا فعلــه بالبــرة مــن ســفك 
الدمــاء وعــدم الســبي أو غــر ذلــك مــن احلكــم التــي هــو أدرى هبــا، ولكــن األمــر 
املخــزون املكنــون هــو الــذي أبــداه أئمــة اهلــدى )عليهــم الســالم(، عــى أنــه )عليــه 
ــام مــن وكانــت ســرته معلومــة لدهيــم وقــد فعلــوا يف  ــه عليهــم ب الســالم( مــع من

كربــالء مــا فعلــوا.

ــة مــن األمــور،  ــورة تنكشــف الشــبهة عــن مجل ــه النصــوص املزب وممــا تضمنت
منهــا نــكاح عمــر ألم كلثــوم، ومنهــا مالقاهتــم بالرطوبــة ونحوهــا وغــر ذلــك مــن 
املعاملــة معاملــة املســلم احلقيقــي، وحاصلــه أن هــذا الزمــان املســمى يف النصــوص 
بزمــان اهلدنــة جيــري عليهــم فيــه مجيــع أحــكام املســلمني يف الطهــارة وأكل الذبائــح 
ــم  ــرى عليه ــق فيج ــر احل ــى يظه ــك حت ــو ذل ــوال ونح ــة األم ــات وحرم واملناكح
ــرب  ــروي ق ــاد)1( امل ــن زي ــعدة ب ــر مس ــه خ ــني، ومن ــار احلربي ــم الكف ــذ حك حينئ

اإلســناد عــن جعفــر عــن أبيــه )عليهــام الســالم(: 

»إن عليــا )عليــه الســام( مل يكــن ينســب أحــدا مــن أهــل البغــي إىل الــرشك وال 
إىل النفــاق، ولكــن كان يقــول: إخواننــا بغــوا علينــا«.

 وخــر الفضــل بــن شــاذان)2( عــن الرضــا )عليــه الســالم( املــروي مســندا عــن 
العيــون يف حديــث طويــل:

 »فــا حيــل قتــل أحــد مــن النصــاب والكفــار يف دار التقيــة إال قاتــل أو ســاع يف 

)1( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو احلديث 10 - 9.

)2( الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو احلديث 10 - 9.
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فســاد، وذلــك إذا مل ختــف عــىل نفســك وأصحابــك  ويف الدعائــم«)1(

ــة  ــل القبل ــن أه ــم م ــن قاتله ــن الذي ــئل ع ــه س ــالم( أن ــه الس ــي )علي ــن ع  ع
ــال:  ــم؟ ق ــرون ه أكاف

»كفــروا باألحــكام وكفــروا بالنعــم، ليــس كفــر املرشكــن الذيــن دفعــوا النبــوة 
ومل يقــروا باإلســام، ولــو كانــوا كذلــك مــا حلــت لنــا مناكحتهــم وال ذبائحهــم وال 

مواريثهم«.

 إىل غــر ذلــك مــن النصــوص الدالــة عــى جريــان حكــم املســلمني عــى البغــاة 
مــن حيــث البغــي يف زمــن اهلدنــة، فضــال عــام هــو املعلــوم مــن تتبــع كتــب الســر 
مــن خمالطتهــم وعــدم التجنــب عــن أســئارهم وغــر ذلــك مــن أحــكام املســلمني، 
وإن وجــب قتاهلــم عــى الوجــه الــذي ذكرنــاه، لكــن ذلــك أعــم مــن الكفــر، نعــم 
ــا  ــاروا هب ــادات ص ــدوا اعتق ــا، واعتق ــك دين ــد ذل ــذوا بع ــد اخت ــم ق ــوارج منه اخل
كفــارا ال مــن حيــث كوهنــم بغــاة، وأمــا تغســيلهم ودفنهــم والصــالة عليهــم فقــد 
فرعــه بعضهــم عــى الكفــر وعدمــه، ولكــن قــد يقــال بعــدم وجــوب ذلــك وإن مل 
نقــل بكفرهــم حــال حياهتــم، ولكــن هلــم حكمهــم بعــد موهتــم كــام ســمعته ســابقا 

يف مطلــق منكــر اإلمامــة.

ومن ذلك يعلم احلال يف املسألة.

 )الثانيــة(: التــي هــي )ال جيــوز تلــك شــئ مــن أموالــم التــي مل حيوهــا العســكر 
ســواء كانــت ممــا تنقــل كالثيــاب واآلالت أو ال تنقــل كالعقــارات، لتحقق اإلســام 

املقتــي لقــن الــدم واملــال(

)1( املستدرك - الباب - 24 - من أبواب جهاد العدو - احلديث 14.
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 بــال خــال أجــده يف شــئ مــن ذلــك، بــل يف املســالك هــو موضــع وفــاق، بــل 
يف رصيــح املنتهــى والــدروس وحمكــي الغنيــة والتحريــر االمجــاع عليــه، بــل يمكــن 
دعــوى القطــع بــه بمالحظــة مــا وقــع مــن أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف حــرب 
أهــل البــرة والنهــر بعــد االســتيالء عليهــم، مضافــا إىل مــا ســمعته مــن النصوص 
الســابقة، نعــم مــا حــكاه احلســن ابــن أيب عقيــل مثلــه يــأيت هنــا أيضــا، وقــد ســمعت 
حتقيــق احلــال فيــه عــى وجــه ال يقــدح يف حمكــي االمجــاع وال حمصلــه، فمــن الغريب 
دعــوى بعــض النــاس الشــهرة ســابقا بالنســبة إىل ســبي الذريــة والنســاء، واالمجــاع 
يف املقــام عــى عــدم جــواز متلــك املــال الــذي مل حيــوه العســكر مــع احتــاد املقامــني، 

ولكــن األمــر ســهل.

)وهــل يؤخــذ مــا حــواه العســكر ممــا ينقــل وحيــول( كالســالح والــدواب 
ــه  ــن كتب ــة م ــل يف مجل ــس والفاض ــن إدري ــى واب ــل املرت ــل( والقائ ــا )قي وغرمه
ــاه مــن  والشــهيد يف الــدروس عــى مــا حكــي عــن بعضهــم )ال( يؤخــذ )ملــا ذكرن
ــن  ــل ع ــا، ب ــا وخصوص ــا عموم ــوص عليه ــة النص ــت دالل ــد عرف ــي ق ــة( الت العل
النارصيــات ال أعلــم خالفــا مــن الفقهــاء فيــه، وعــن الرسائــر إمجاعنــا بــل املســلمني 

ــامء. ــبته إىل كايف العل ــرة نس ــن التذك ــه، وع علي

ــة  ــل العــامين واإلســكايف والشــيخ يف حمكــي اخلــالف والنهاي  )وقيــل(: والقائ
واجلمــل والقــايض واحللبــي وابــن محــزة والفاضــل يف املختلــف وثــاين الشــهيدين 
ــه  والكركــي عــى مــا حكــي عــن بعضهــم )نعــم( يؤخــذ )عمــا بســرة عــي علي
الســام، وهــو األظهــر( عنــد املصنــف ويف املختلــف نســبته إىل األكثــر، وعــن 
اخلــالف مــا حيويــه عســكر البغــاة جيــوز أخــذه واالنتفــاع بــه، ويكــون غنيمــة يقســم 
يف املقاتلــة، ومــا مل حيــوه العســكر ال يتعــرض لــه، واســتدل عــى ذلــك بامجــاع الفرقة 
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ــالم(، رضورة  ــه الس ــي )علي ــرة ع ــك س ــت أن ذل ــو ثب ــد ل ــو جي ــم، وه وأخباره
ــة عــى حرمــة مــال املســلم، ودعواهــا  ــذ املخصصــة للعمومــات الدال كوهنــا حينئ
مــن املصنــف وغــره معارضــة بدعواهــا مــن غــر كالشــهيد يف الــدروس وغــره 
عــى العكــس، حتــى اســتدل هبــا عــى العــدم، قــال: وهــو األقــرب عمــال بســرة 
ــى  ــذت حت ــم، فأخ ــرد أمواهل ــر ب ــه أم ــرة، فإن ــل الب ــالم( يف أه ــه الس ــي )علي ع

ــه روي)1(  القــدور، كــام أن مــا عــن العــامين مــن أن

»أن رجــال مــن عبــد القيــس قــام يــوم اجلمــل، فقال:يــا أمــر املؤمنــني )عليــه 
ــائهم وال  ــا نس ــم بينن ــم، وال تقس ــا أمواهل ــم بينن ــني تقس ــت ح ــا عدل ــالم(: م الس

ــه: ــال ل أبنائهــم؟ فق

ــك أن دار  ــف؟ وذل ــام ثقي ــدرك غ ــى ت ــك اهلل حت ــا أمات ــا ف ــت كاذب »إن كن
الجــرة حرمــت مــا فيهــا، وإن دار الــرشك أحلــت مــا فيهــا، فأيكــم يأخــذ أمــه مــن 

ــهمه«. س

 فقام رجل فقال: وما غالم ثقيف يا أمر املؤمنني؟ فقال: 

»عبد ال يدع هلل حرمة إال انتهكها«. قال: يقتل أو يموت؟ قال: 

»بل، يقصمه اهلل قاصم اجلبارين«.

ــه العســكر مــن األمــوال  ــا)2( »إن مــا حيوي  والشــيخ يف املبســوط روي أصحابن
فإنــه يقســم« معــارض بــام عــن املبســوط مــن أنــه روي »أن عليــا )عليــه الســالم( ملــا 

هــزم النــاس يــوم اجلمــل قالــوا لــه يــا أمــر املؤمنــني أال نأخــذ أمواهلــم؟

)1( املستدرك - الباب - 23 - من أبواب جهاد العدو - احلديث 10 إال أنه ترك ذيله.
)2( الوسائل - الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو.
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قال:

 »ال، ألهنم حترموا بحرمة اإلسام، فا حتل أموالم يف دار الجرة«.

 »وفيه أيضا روي أبو قيس: أن عليا )عليه السالم( نادى:

»مــن وجــد مالــه فليأخــذه«، فمــر بنــا رجــل فعــرف قــدرا نطبــخ فيهــا فســألناه 
أن يصــر حتــى ينضــج فلــم يفعــل فرمــى برجلــه فأخــذه.

 وبــام تقــدم مــن خــر مــروان وغــره ممــا ســبق مضافــا إىل العلــة املزبــورة، ولعــل 
ــد  ــال الــذي عن ــه الســالم( قــد أذن هلــم بأخــذ امل ــه )علي ــني النصــوص أن اجلمــع ب
العســكر ثــم بعــد أن وضعــت احلــرب أوزارهــا غرمــه مــن بيــت املــال ألهلــه حتــى 

أنــه )عليــه الســالم( كان يكتفــي مــن املدعــي باليمــني.

وأمــا إمجــاع اخلــالف فمعــارض بــام ســمعته مــن االمجــاع عــى عكســه، وعدالــة 
العــامين مــع أنــه مرســل ال تقتــي صحــة الروايــة، كقــول الشــيخ يف املبســوط روى 
أصحابنــا خصوصــا بعــد أن روي يف اخلــالف مــا ســمعت فــال أقــل مــن التعــارض، 
ــذ ســليمة، خصوصــا بمالحظــة مــا ســمعته مــن مراعــاة  فتبقــى العمومــات حينئ

عــي )عليــه الســالم( حــال شــيعته مــن بعــد.

نعــم: ال يضمــن مــا تلــف مــن مــال الباغــي حــال احلــرب مــن دابــة أو ســالح 
ــن  ــوى م ــه أق ــبب في ــادل، ألن الس ــع الع ــه تاب ــارش التالف ــا وإن كان املب أو غرمه
املبــاش، ولــذا مل يضمــن لعايشــة مجلهــا الــذي كان شــيطانا حــني أمــر بعقــره، بــل 
ــا  األمــر بقتاهلــم ودفاعهــم يســتلزم عرفــا ذلــك، بــل عــن أيب حنيفــة واملرتــى من
جــواز االنتفــاع بدواهبــم وســالحهم حــال احلــرب يف قتاهلــم، وهــو ال خيلــو مــن 
وجــه، الطــالق األمــر بقتاهلــم، خالفــا للشــافعي فاألظهــر حينئــذ األول ال الثــاين، 
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ومــن ذلــك يظهــر لــك مــا يف املختلــف فإنــه أطنــب يف االســتدالل بأمــور مــا كنــا 
ــا أن  ــوى، ومنه ــه أق ــن ب ــر فالظ ــذ أكث ــل باألخ ــا أن القائ ــه، منه ــا من ــر وقوعه لنؤث
املرســل للروايــة العــامين وهــو شــيخ مــن علامئنــا تقبــل مراســيله، ومنهــا أن البغــاة 

عنــد بعــض علامئنــا كفــار، وهــي كغرهــا ممــا ذكــره بعــد كــام تــرى، واهلل العــامل.

ــهم  ــل س ــم للراج ــة يقس ــة خاص ــكر للمقاتل ــواه العس ــا ح ــة: )م ــألة الثالث املس
ــة(. ــراس ثاث ــن أو األف ــذي الفرس ــهان ول ــارس س وللف

ــم  ــاة بحك ــم البغ ــاق حك ــه الحل ــه، ولعل ــني ب ــني القائل ــده ب ــالف أج ــال خ  ب
أهــل احلــرب يف ذلــك، ملــا ســمعته مــن بعــض النصــوص الدالــة عليــه كخــر أيب 

ــالم(: ــم الس ــي )عليه ــن ع ــه ع ــن أبي ــد ع ــن حمم ــر ب ــن جعف ــرتي،)1( ع البخ

 »القتــل قتــان قتــل كفــارة وقتــل درجــة، والقتــال قتــاالن قتــال الفئــة الباغيــة 
حتــى يفيئــوا، وقتــال الفئــة الكافــرة حتــى يســلموا«.

 ونحــوه مــا يســتفاد منــه كوهنــم كأهــل احلــرب، وحينئــذ يتجــه يف غنيمتهــم مــا 
ســمعته يف قســمة الغنيمــة مــن إخــراج اخلمــس وغــره ممــا تقــدم ســابقا، لكــن مل 
حيــك مــن فعــل أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( الــذي هــو األصــل يف حكــم البغــاة 
ــق  ــل املتحق ــل لع ــك، ب ــن ذل ــئ م ــاة ش ــف مراع ــف واملخال ــه املؤال ــرتف ب ــام اع ك
خالفــا، نعــم قــد أخــذ النــاس مــا أخــذوا وفيهــم األعــراب وغرهــم ممــن ال معرفــة 
وال مبــاالة لــه يف هــذه األمــور، ولــذا نــادى مناديــه بــام ســمعت، وغــرم للمدعــي 
بيمينــه، ومــن ذلــك يظهــر لــك زيــادة عــى مــا عرفــت ضعــف القــول الثــاين املتقــدم 

يف املســألة الثانيــة الــذي مبنــي احلكــم هنــا عليــه، كــام هــو واضــح.

)1( الوسائل - الباب - 26 - من أبواب جهاد العدو - احلديث 11.



211

املبحـث الثاني: حكم قتال البغاة يف املذاهب اإلسالمية 

 ولــو ترتســوا باألطفــال ونحوهــم ممــن هــو غــر مقاتــل ومل يمكــن التوصــل 
إليهــم إال بقتلهــم قتلــوا كــام ســمعته يف املرشكــني، ترجيحــا ملــا دل عــى قتاهلــم عــى 
حرمــة النســاء واألطفــال، كــام أهنــم كذلــك لــو قاتلــوا معهــم، ولــذا رشــق اهلــودج 
بالنبــال، وإن اســتؤرسوا أطلقــوا، لكــن عــن الشــيخ يف اخلــالف أهنــم حيبســون، ويف 
الــدروس وهــو ظاهــر ابــن اجلنيــد، ومل نعــرف مأخــذه، وإذا اســتؤرس منهــم مقاتــل 
ففــي الــدروس » حبــس حتــى تنقــي احلــرب، لكــن يف بعــض األخبــار)1( أن عــامرا 

جــاء ألمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( بأســر منهــم فقتلــه، واهلل العــامل.

ــالة  ــرك الص ــن ت ــا كم ــد( قطع ــس بمرت ــتحا فلي ــزكاة ال مس ــع ال ــة من  )خات
والصــوم، وإطــالق ذلــك عليــه يف بعــض النصــوص)2( منــزل عــى إرادة بيــان 
ــام رصح  ــا( ك ــى يدفعه ــه حت ــوز قتال ــن )جي ــة )و( لك ــم العقوب ــب وعظ ــم الذن عظ
بــه غــر واحــد، بــل ال أجــد فيــه خالفــا كــام اعــرتف بــه بعضهــم، بــل عــن املنتهــى 
ــه، وهــو احلجــة بعــد  نســبته إىل قــول العلــامء، بــل يف حمكــي التذكــرة االمجــاع علي

ــه الســالم(: ــن تغلــب)3( عــن الصــادق )علي ــان ب خــر أب

ــث  ــى يبع ــد حت ــا أح ــي فيه ــاىل ال يع ــن اهلل تع ــال م ــام ح ــان يف اإلس »دم
ــا أهــل البيــت )عليهــم الســام( - إىل أن قــال - الــزاين املحصــن نرمجــه،  اهلل قائمن

ــه«. ــزكاة نــرضب عنق ــع ال ومان

 وإن كان يمكــن محلــه عــى مســتحل املنــع مــن املســلمني الــذي ال إشــكال وال 
خــالف يف كفــره بانــكاره الــروري كغرهــا مــن الروريــات، فحكمــه حينئــذ 

)1( املستدرك - الباب - 21 - من أبواب جهاد العدو - احلديث 2.
)2( الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما جتب فيه الزكاة.

)3( الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما جتب فيه الزكاة احلديث 6.
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حكــم املرتــد أمــا األول فليــس بمرتــد قطعــا، خالفــا للعامــة فســموه مرتــدا تبعــا ملــا 
وقــع مــن أيب بكــر يف قــوم منعــوا الــزكاة، فأرســل إليهــم خالــد بــن الوليــد لعنــه اهلل 
فقتــل رجاهلــم وســبى نســائهم حتــى دخــل بزوجــة مالــك يف تلــك الليلــة، ولكــن 
ذلــك قــد كان ألغــراض فاســدة، خصوصــا بعــد أن كان منعهــا عليــه منهــم لعــدم 
إمامتــه املقتضيــة وجــوب طاعتهــم لــه، وهــذا هــو الــذي دعــاه إىل ذلــك، وإال فامنــع 
الــزكاة عــاص يقهــر عــى أخذهــا منــه، فــإن مل يمكــن إال بالقتــال قوتــل، وهــل غــر 

الــزكاة كذلــك مل حيــرين اآلن مــن تعــرض لذلــك.

ــا يف  ــة هب ــوق العام ــن احلق ــوه م ــراج ونح ــاق اخل ــر إحل ــوى يف النظ ــن يق ولك
ذلــك، كــام يلــوح مــن توعــد أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( ابــن عبــاس)1(  ملــا أخــذ 
ــه  ــني )علي ــن واحلس ــك احلس ــل ذل ــو فع ــه ل ــه أن ــل: في ــرب، ب ــرة وه ــراج الب خ
ــك، إذ الظاهــر كــون  ــل لعــل اخلمــس أيضــا كذل الســالم( لفعلــت كــذا وكــذا، ب
الوجــه منــع النــاس حقوقهــا، وهــو مشــرتك بــني اجلميــع، ولكــن ذلــك كلــه مــن 
وظائــف اإلمــام )عليــه الســالم( الــذي جيــوز لــه القتــال مــع كل مــن خالــف أمــره 
ــه  ــني )علي ــر املؤمن ــه أم ــا صنع ــه م ــعر ب ــاه يش ــام عس ــه أداؤه ك ــب علي ــق وج يف ح
الســالم( حــال قتــال اخلــوارج فإنــه قــد طالبهــم عــى مــا يف بعــض األخبــار بالقــود 
عــن شــخص قتلــوه، فقالــوا نحــن مجيعــا قتلنــاه، وأبــوا فنابذهــم، كــام أن كثــرا مــن 

ــه إىل غــره، واهلل العــامل. ــه ال يتعــدى من األحــكام التــي تقدمــت خمصوصــة ب

)ومــن ســب اإلمــام العــادل وجــب قتلــه(: بــال خــالف أجــده فيــه، بــل يف ظاهر 
املنتهــى وحمكــي التذكــرة االمجــاع عليــه، كــام عــن رصيــح مجاعــة، وهــو احلجــة بعــد 

)1( البحار - ج42 ص 181 الطبع احلديث.
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قــول النبــي)1( صــى اهلل عليــه وآله وســلم:

 ))مــن ســمع أحــدا يذكــرين فالواجــب عليــه أن يقتــل مــن شــتمني، وال يرفــع 
إىل الســلطان، وإذا رفــع إليــه كان عليــه أن يقتــل مــن نــال منــي((.

 املتمــم بعــدم القــول بالفصــل بينــه وبــني غــره مــن األئمــة )عليهــم الســالم( 
الذيــن ســبهم ســبه أيضــا مــع مــا يف آخــر)2( »عمن ســمع يشــتم عليــا )عليه الســام( 

فقــال واهلل حــال الــدم«

 بــل: لعــل إطــالق الفتــاوى كريــح بعــض النصــوص عــدم التوقف عــى إذن 
اإلمــام )عليــه الســالم(، كــام عــن الغنيــة االمجــاع عليــه، بــل: ال ريــب يف انــدراج 
الســاب مــن املســلمني يف الناصــب الــذي ورد فيــه)3( أنــه حــالل الــدم واملــال، بــل 
ينبغــي القطــع بكفــر الســاب مــع فــرض اســتحالله، إذ هــو مــن منكــري الــرورة 
ــي  ــا يقت ــل م ــه فع ــار كون ــتحال باعتب ــن مس ــره وإن مل يك ــر كف ــل الظاه ــذ، ب حينئ
ــه ظاهــر  ــل اإلمــام أعظــم منهــام، ولعل ــة والقــرآن، ب الكفــر، كهتــك حرمــة الكعب

املنتهــى وغــره، لتعليلــه القتــل بأنــه كافــر مرتــد.

بل: الظاهر إلاق سب فاطمة )عليها السام( هبم.

 وكــذا: باقــي األنبيــاء )عليهــم الســام( بــل: واملائكــة، إذ اجلميــع مــن شــعائر 
اهلل تعــاىل شــأنه، فهتكهــا هتــك حرمــة اهلل تعــاىل شــأنه، بــل ال يبعــد القــول بقتــل 

الســاب حــدا وإن تــاب وقلنــا بقبــول توبتــه كاملرتــد الفطــري وإن مل يكــن منــه.

)1( الوسائل - الباب - 25 من أبواب حد القذف - احلديث 2.

)2( الوسائل - الباب - 27 من أبواب حد القذف - احلديث 2.

)3( الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد القذف احلديث 5.
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 نعــم ال ينبغــي التغريــر بالنفــس يف زمــان اهلدنــة إذا ســمع العــارف الســب مــن 
بعــض املخالفــني، قــال الصــادق )عليــه الســالم( يف خــر إســحاق ابــن عــامر:)1( 

))لــوال إنــا نخــاف عليكــم أن يقتــل رجــل منكــم برجــل منهــم ورجــل منكــم 
خــر مــن ألــف رجــل منهــم ألمرناكــم بالقتــل هلــم، ولكــن ذلــك إىل اإلمــام )عليــه 

الســالم(. 

وقــد تقــدم خــر الفضــل بــن شــاذان)2( وعــن الريــان بــن الصلــت،)3( قلــت: 
للرضــا )عليــه الســالم(: إن العبــايس يســمعني فيــك، ويذكــرك كثــرا وهــو كثــرا 
ــه وأعــره حتــى يمــوت، ثــم أقــول  ــام عنــدي، ويقيــل فــرتى أن آخــذ علي مــا ين

مــات فجائــة؟

 فقال: ونفض يديه ثالث مرات:

»ال، يا ريان«.

 فقلــت: إن الفضــل بــن ســهل هــو ذا يوجهني إىل العــراق يف أموالــه، والعبايس 
خــارج بعــدي بأيــام إىل العــراق فــرتى أن أقــول ملواليــك القميــني أن خيــرج منهــم 
ــم  ــاز هب ــإذا اجت ــك ف ــق أو صعالي ــوا طري ــم قاطع ــال كأهن ــون رج ــرشون وثالث ع

قتلــوه، فيقــال: قتلــه الصعاليــك؟

 فسكت، فلم يقل نعم، وال، ال(.

 قلــت: لعلــه لعــدم وثوقــه باســتتار األمــر، وإال فــال إشــكال يف اجلــواز، بــل: 

)1( الوسائل - الباب 26 - من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 9 - 12.

)2( الوسائل - الباب 26 - من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 9 - 12.

)3( الوسائل - الباب 26 - من أبواب جهاد العدو احلديث 2 - 9 - 12.
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الوجــوب معــه، وقــد أشــبعنا الــكالم يف املســألة يف مقــام آخــر، ولــو عرض بالســب 
عــزر كــام يف غــره، خالفــا لبعــض العامــة فلــم يوجبــه، لعــدم تعزيــر عــي )عليــه 

الســالم( مــن عــرض لــه بنحــو ذلــك املحتمــل وجوهــا متعــددة، واهلل العــامل.

)وإذا قاتــل الذمــي مــع أهــل البغــي خــرق الذمــة( بــال خــالف أجــده فيــه بــل 
وال إشــكال بعــد أن كان عقدهــا عــى خــالف ذلــك، فيجــري عليــه احلكــم احلــريب 
ــبهة  ــى الش ــو ادع ــواه ل ــول دع ــا قب ــى وغرمه ــرة واملنته ــن التذك ــم ع ــذ، نع حينئ
ــو ادعــوا اجلهــل أو  ــدروس ل ــذ، ويف ال ــه حينئ ــة يف حقــه، فيبقــى عــى ذمت املحتمل

ــه. ــأس ب ــول، وال ب االكــراه فاألقــرب القب

ــال  ــه الســام( أن يســتعن بأهــل الذمــة( مــع الــرورة )يف قت ــام )علي )ولإلم
أهــل البغــي( الذيــن هــم كأهــل احلــرب، وقــد اســتعان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــن  ــه إال م ــده في ــالف أج ــال خ ــابقا ب ــدم س ــام تق ــم)1( ك ــة عليه ــل الذم ــه( بأه وآل
الشــيخ يف حمكــي املبســوط، بــل يف املنتهــى هــو خــالف مــا عليــه األصحــاب، وإنــام 
ســار إليــه لتخريــج مــن الشــافعي، وهــو أن أهــل الذمــة يقتلــون أهــل البغــي مقبلني 
ــز وهــو كــام تــرى، خصوصــا بعــد أن كان يف عســكر  ومدبريــن، وذلــك غــر جائ
ــه الســالم( يــوم اجلمــل مثــل مــن قتــل الزبــر وهــو نائــم حتــت شــجرة  عــي )علي
وقتــل حممــد بــن طلحــة ومل يكــن يقاتــل بــل قيــل هنــى عــي )عليــه الســالم( عــن 

قتلــه وغــره ممــن ال يعــرف هــذه احلــدود.

 وخيطــر يف البــال أن عليــا )عليــه الســالم( كان جيــوز لــه قتــل اجلميــع إال خــواص 
شــيعته، ألن النــاس مجيعــا قــد ارتــدوا بعــد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يوم الســقيفة 

)1( كتاب نصب الراية ج3 ص 422.
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إال أربعــة ســلامن وأبــا ذر واملقــداد وعــامر، ثــم رجــع بعــد ذلــك أشــخاص، والباقــون 
اســتمروا عــى كفرهــم حتــى مضــت مــدة أيب بكــر وعمــر وعثــامن، فاســتوىل الكفــر 
ــة  ــق إىل إقام ــه طري ــن ل ــالم(، ومل يك ــه الس ــه )علي ــر إلي ــى آل األم ــع حت ــم أمج عليه
احلــق فيهــم إال بــرب بعضهــم بعضــا، وأهيــم قتــل كان يف حملــه إال خــواص الشــيعة 

الذيــن مل يتمكــن مــن إقامــة احلــق هبــم خاصــة، واهلل العــامل.

 )ولــو أتلــف الباغــي عــىل العــادل( أو تابعــه ولــو ذميــا )مــاال أو نفســا يف حــال 
الــرب( فضــال عــن غــره )ضمنــه( بــال خــالف أجــده فيــه بيننــا كــام اعــرتف بــه 
ــو  ــه، وه ــاع علي ــى االمج ــا ويف املنته ــره فيه ــل ظاه ــرة، ب ــي التذك ــل يف حمك الفاض
كذلــك، مضافــا إىل عمــوم األدلــة املقتضيــة لــه دون العكــس كــام عرفتــه ســابقا )و( 
حينئــذ فــ  )مــن أتــى منهــم مــا يوجــب حــدا واعتصــم بــدار الــرب فمــع الظفــر بــه 
يقــام عليــه الــد( بــال خــالف أجــده فيــه، كــام هــو ظاهــر املســالك وغرهــا، بــل وال 
إشــكال ملــا عرفــت، وإن مل يكــن كذلــك يف أهــل احلــرب خلــر اجلــب)1( املســتفاد 

مــن قولــه تعــاىل:

ذِيــنَ َكَفــرُوا إِنْ يَنَْتهُــوا يُْغَفــرْ َلهُــمْ مَا َقدْ سَــَلفَ وَإِنْ يَعُــودُوا َفَقدْ مََضتْ   ﴿ُقــْل لِلَّ
وَّلِــنيَ﴾)2( فــال يرجــع عليهــم بــام أتلفــوه مــن نفــس أو مــال إذا أســلموا، بــل  سُــنَُّة اْلَ
يف الــدروس وكــذا جنايــة حــريب عــى حــريب هــدر إذا أســلام، وال خيلــو مــن بحــث 

وإن كان خــر اجلــب يقتضيــه.

وليكــن فيــام ذكرنــاه مــن أحــكام اجلهــاد كفايــة، فــإن كثــرا منهــا موكولــة إىل 

)1( املســتدرك - البــاب - 15 مــن أبــواب أحــكام شــهر رمضــان احلديــث 2 واخلصائــص الكــرى 
ــز العــامل ج1 ص 17الرقــم 243 واجلامــع الصغــر ج1 ص 123. ج1 ص 249 وكن

)2(  األنفال  39.
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ــي يكــون صاحبهــا أعلــم مــن غــره هبــا عجــل اهلل فرجــه وســهل  ــة احلــق الت دول
ــروي يف  ــاث)1( امل ــن غي ــص ب ــر حف ــاب بخ ــم الكت ــأس بخت ــن ال ب ــه، ولك خمرج
الــكايف والتهذيــب عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( ليكــون ختامــه مســكا، قــال:

 ســأل رجــل أيب عــن حــروب أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( وكان الســائل مــن 
حمبينــا، فقــال لــه أبــو جعفــر )عليــه الســالم(: 

»بعــث اهلل تعــاىل شــأنه حممــدا )صــىل اهلل عليــه وآلــه( بخمســة أســياف، ثاثــة 
منهــا شــاهرة فــا تغمــد حتــى تضــع الــرب أوزارهــا، ولــن تضــع الــرب أوزارهــا 
حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربــا، فــإذا طلعــت الشــمس مــن مغربــا آمــن النــاس 
ــل أو  ــن قب ــت م ــن آمن ــا مل تك ــا إياهن ــع نفس ــذ ال ينف ــوم، فيومئ ــك الي ــم يف ذل كله
ــله إىل  ــود س ــا مغم ــيف منه ــوف وس ــا مكف ــيف منه ــرا، وس ــا خ ــبت يف إياهن كس

ــا«. ــا وحكمــه إلين غرن

 وأما السيوف الثاثة الشاهرة: فسيف عىل مرشكي العرب، قال اهلل تعاىل:

وُهــْم َواْقُعــُدوا  كِــَن َحْيــُث َوَجْدُتُوُهــْم َوُخُذوُهــْم َواْحُرُ  َفاْقُتُلــوا امْلُرْشِ
ــزكاة  ــوا ال ــوا - وأقامــوا الصــاة وآت ــي آمن ــوا ... - يعن ــإِْن َتاُب ــْم ُكلَّ َمْرَصــٍد َف َلُ
ــام  ــول يف اإلس ــل أو الدخ ــم إال القت ــل منه ــؤالء ال يقب ــن(  فه ــم يف الدي فإخوانك
ــه  ــه(، فإن ــه وآل وأموالــم وذرارهيــم ســبي عــىل مــا ســن رســول اهلل )صــىل اهلل علي

ــداء. ــل الف ــى وقب ســبى وعف

والسيف الثاين: عىل أهل الذمة، قال اهلل تعاىل:

)1( الوسائل - الباب - 5 من أبواب جهاد العدو احلديث 2.
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ــنًا﴾)1( نزلــت هــذه اآليــة يف أهــل الذمــة ثــم نســخها قولــه   ﴿وَُقوُلــوا لِلنَّــاِس حُسْ
عــز وجــل:

خِــِر وََل يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اهلُل   ﴿َقاتُِلــوا الَّذِيــنَ َل يُؤْمِنُــونَ بِــاهلِل وََل بِالْيَــوِْم اْلَ
ــَة  ــوا الِْجزْيَ ــى يُعُْط ــابَ حَتَّ ــوا الْكَِت ــنَ الَّذِيــنَ ُأوُت ــقِّ مِ ــونَ دِيــنَ الْحَ ــوُلهُ وََل يَدِينُ وَرَسُ

عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾.)2( 

فمــن كان منهــم يف دار اإلســام فلــن يقبــل منــه إال اجلزيــة أو القتــل، ومالــم 
ــرب  ــم يف دار ال ــن كان منه ــم، وم ــا مناكحته ــت لن ــبي، وحل ــم س ــئ، وذرارهي ف
حــل لنــا ســبيهم وأموالــم، ومل حتــل لنــا مناكحتهــم ومل يقبــل منهــم إال دخــول دار 

ــل. ــة أو القت اإلســام أو اجلزي

 والســيف الثالــث: ســيف عــىل مرشكــي العجــم يعنــي الــرك والديلــم واخلــزر 
قــال اهلل تعــاىل يف أول ســورة الذيــن كفــروا فقــص قصتهــم ثــم قــال:

ــى إَِذا َأثَْخنُْتمُوهُــمْ َفشُــدُّوا الْوَثَــاَق َفِإمَّــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإِمَّــا فِــدَاءً حَتَّى  ﴿َفَضــرْبَ الرَِّقــاِب حَتَّ
تََضــعَ الْحَرْبُ َأوَْزارَهَا﴾)3( 

فــإن قولــه فإمــا منــا بعــد يعنــي الســبي منهــم، وإمــا فــداء  يعنــي املفــاداة بينهــم 
وبــن هــؤالء اإلســام، فهــؤالء ال يقبــل منهــم إال القتــل أو الدخــول يف اإلســام، 
وال حيــل لنــا مناكحتهــم مــا دامــوا يف الــرب، وأمــا الســيف املكفــوف فســيف عــىل 

أهــل البغــي والتأويــل قــال اهلل تعــاىل:

)1(  البقرة -  83.

)2(  التوبة -  29.
)3(  حممد صى اهلل عليه وآله -  4 و 5
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 ﴿وَإِنْ َطائَِفَتــاِن مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ اْقَتَتُلــوا َفَأصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا َفــِإنْ بََغــتْ إِحْدَاهُمَــا 
ــهِ﴾)1( فلــا نزلــت هــذه اآليــة  ــى تَفِــيءَ إَِلــى َأمْــِر اللَّ تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى َفَقاتُِلــوا الَّ عََلــى اْلُ

قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(:

ــئل  ــل، فس ــىل التنزي ــت ع ــا قاتل ــل ك ــىل التأوي ــدي ع ــل بع ــن يقات ــم م  إن منك
ــال: ــه( مــن هــو؟ فق ــه وآل ــي )صــىل اهلل علي النب

خاصف النعل يعني أمر املؤمنن )عليه السام(.

ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــع رس ــة م ــذه الراي ــت ب ــارس: قاتل ــن ي ــار ب ــال ع فق
ــن  ــعفات م ــا الس ــوا بن ــى يبلغ ــا حت ــو ضبون ــة، واهلل ل ــذه الرابع ــا، وه ــه( ثاث وآل
هجــر لعلمنــا أنــا عــىل الــق، وأهنــم عــىل الباطــل، وكانــت الســرة فيهــم مــن أمــر 
ــل  ــه( يف أه ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ــا كان م ــام( م ــه الس ــن )علي املؤمن

ــة، وقــال: ــه مل يســب لــم ذري ــوم فتــح مكــة، فإن مكــة ي

 مــن أغلــق بابــه فهــو آمــن، ومــن ألقــى ســاحه أو دخــل دار أب ســفيان فهــو 
آمــن، وكذلــك قــال: 

أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يــوم البــرة نــادى فيهــم أال ال تســبوا لــم ذريــة، 
وال تهــزوا عــىل جريــح، وال تتبعــوا مدبــرا، ومــن أغلــق بابــه وألقــى ســاحه فهــو 
ــاىل  ــال اهلل تع ــاص، ق ــه القص ــام ب ــذي يق ــيف ال ــود فالس ــيف املغم ــا الس ــن، وأم  آم

﴿النَّْفسَ بِالنَّْفِس وَالْعَيْنَ بِالْعَيِْن﴾)2(.

فســله إىل أوليــاء املقتــول وحكمــه إلينــا، فهــذه الســيوف التــي بعــث اهلل تعــاىل 

)1(  احلجرات -  9.
)2(  املائدة -  49.
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بــا حممــدا )صــىل اهلل عليــه وآلــه(، فمــن جحدهــا أو جحــد واحــدا منهــا أو شــيئا 
ــه  ــا أنــزل اهلل تعــاىل عــىل حممــد )صــىل اهلل علي مــن ســرها وأحكامهــا فقــد كفــر ب

وآلــه(.

 هــذا كلــه يف اجلهــاد األصغــر، وأمــا اجلهــاد األكــر الــذي هــو جهــاد النفــس 
فقــد تكفلــت بجميــع مــا جــاء بــه مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( الــذي قــال 
اهلل تعــاىل شــأنه فيــه ﴿وَإِنَّــكَ َلعَلــى خُُلــٍق عَظِيــٍم﴾)1( ومــن أخيــه وابن عمــه ووصيه 
وخليفتــه وصهــره وأيب ذريتــه أمــر املؤمنــني وســيد الوصيــني )عليــه الســالم( الذي 
ــب  ــني الكت ــر امليام ــني الغ ــة املعصوم ــن أوالده األئم ــم، وم ــة العل ــاب مدين ــو ب ه
ــالم)2( »إن  ــه الس ــادق علي ــال الص ــم، ق ــا وغره ــن ألصحابن ــذا الف ــة يف ه املصنف

النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( بعــث برسيــة فلــام رجعــوا قــال:

»مرحبا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي اجلهاد األكر«.

 قيل يا رسول اهلل: وما اجلهاد األكر؟ قال: )جهاد النفس()3(.

املسألة الثانية: قتال البغاة يف املذاهب االخرى.

أوال: املذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء املذهــب الزيــدي إىل القــول: بوجــوب قتــال مــن بغــى مــن 
املؤمنــني عــى طائفــة اخــرى مــن املؤمنــني، أو عــى إمــام حــق مــن املحقــني، فيجــب 

)1(  القلم -  4.
)2(  الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد النفس - احلديث 1.

)3( جواهر الكالم: ج21 ص 322 ـ 351.
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ــق. ــوا باحل ــم ومل يرض ــن احلك ــوا م ــم إذا امتنع جهاده

وجيــب ان حيتــج عليهــم قبــل قتاهلــم ويدعــون إىل كتــاب اهلل؛ فــان أجابــوا 
حــرم قتاهلــم وامواهلــم، وان امتنعــوا حــل قتلهــم وقتاهلــم، ويغنــم مــا اجلبــوا بــه يف 
معســكرهم وعســاكرهم، ومل جيــز ســبيهم ومل حيــل ذلــك فيهــم؛ وال جيــوز لإلمــام 
االســتعانة بالكفــار والفســاق عــى قتاهلــم، وقيــل جيــوز؛ وال جيــوز قتــل اســرهم او 
االجهــاز عــى جرحيهــم او اتبــاع املدبــر وهــو مــا ثبــت مــع ســرة اإلمــام عــي )عليــه 

الســالم( يف قتــال أهــل اجلمــل.

قال إمام الزيدية حييى بن احلسني )ت 298هـ(:

جيــب قتــال مــن بغــى مــن املؤمنــني عــى طائفــة مــن املؤمنــني أو عــى إمــام حــق 
مــن املحقــني فيجــب جهادهــم إذا امتنعــوا مــن احلكــم ومل يرضــوا باحلــق كــام قــال 

اهلل ســبحانه:

 ﴿وَإِنْ َطائَِفَتــاِن مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ اْقَتَتُلــوا َفَأصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا َفــِإنْ بََغــتْ إِحْدَاهُمَــا 
ــى تَفِــيءَ إَِلــى َأمْــِر اهلِل َفــِإنْ َفــاءَتْ َفَأصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا  تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى َفَقاتُِلــوا الَّ عََلــى اْلُ

بِالْعَــدِْل وََأْقسِــُطوا إِنَّ اهلَل يُحِــبُّ الْمُْقسِــطِنيَ﴾)1( 

فأوجــب قتــال مــن بغــى مــن املســلمني عــى طائفــة مــن املؤمنــني فكيــف بقتــال 
مــن بغــى عــى رب العاملــني وخالــف حكــم املحقــني، ومل يطــع مــن أمــره اهلل بطاعته 
مــن األئمــة اهلاديــن، فمــن امتنــع مــن ذلــك وخالــف الرمحــان وأبــدى املجاهــرة هلل 
والعصيــان وجــب عــى املســلمني قتالــه أبــدا حتــى يفــئ إىل أمــر اهلل وحيكــم بحكــم 
اهلل ويســلم االمــر ألوليــاء اهلل حتــى يكــون الديــن هلل خالصــا كــام قــال عــز وجــل 

)1(  احلجرات:  9.
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فيــام نــزل مــن كتابــه وفرقانــه: 

ــى َل تَُكــونَ فِْتنَــٌة وَيَُكــونَ الدِّيــنُ لِلــهِ َفِإِن انَْتهَوْا َفــلَ عُدْوَانَ  ﴿وََقاتُِلوهُــمْ حَتَّ
الِمِــنيَ﴾)1( فيجــب عــى مــن قاتــل الظاملــني الباغــني أن حيتــج عليهــم مــن  إِلَّ عََلــى الظَّ
قبــل قتاهلــم ويدعوهــم إىل كتــاب رهبــم فــإن أجابــوا حــرم عليهــم قتلهــم وقتاهلــم 
وأمواهلــم وإن امتنعــوا مــن احلــق حــل للمســلمني قتلهــم وقتاهلــم ويغنــم مــا أجلبوا 

بــه يف عســاكرهم ومل جيــز ســبيهم ومل حيــل ذلــك فيهــم. 

كذلــك فعــل أمــر املؤمنــني عــي ابــن أيب طالــب )عليــه الســالم( بالبــرة يــوم 
اجلمــل قتــل مــن قاتلــه وأخــذ مــا يف العســكر ومل يتبــع مــن املنهزمــني مدبــرا ومل جيــز 
عــى جريــح ومل جيــز الحــد ســبيا فتكلــم بعــض أصحابــه يف ذلــك وقالــوا أحللــت 

لنــا دماءهــم وأمواهلــم وحرمــت علينــا ســبيهم، فقــال: 

»ذلك حكم اهلل فيهم وعليهم ويف غرهم من سواهم ممن يفعل كفعلهم«.

 فلــام إن أكثــروا عليــه يف ذلــك قــام خطيبــا فحمــد اهلل وأثنــى عليــه وصــى عــى 
النبــي صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وســلم، ثــم قــال:

»أهيــا النــاس إنكــم قــد أكثرتــم مــن القيــل والقــال والــكام يف مــا ال جيــوز منــا 
املحــال فأيكــم يأخــذ عايشــة يف ســهمة«؟

فقالوا كلهم: ال أينا، فقال: 

»فكيف ذلك، وهي أعظم الناس جرما«؟.

 فلــام أن قــال ذلــك هلــم اســتفاقوا مــن جهلهــم وأبروا مــن عامهم واســتيقظوا 
مــن نومتهــم وصوبــره يف قولــه واتبعــوه يف أمــره وعلمــوا أن قــد أصــاب وجانــب 

)1(  البقرة:  123.
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الشــك واالرتيــاب. قــال حييــى بــن احلســني )عليــه الســالم(: فــكل مــن شــاق احلــق 
وعانــده وجــب قتالــه وحــل دمــه، ومــن حــل باملحاربــة دمــه كان غنيمــة للمســلمني 

عســكره، وحــرم ســباؤه ملــم جيــز ذلــك فيــه()1(.

ثانيا: املذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء املذهــب الشــافعي كاحلافــظ النــووي )ت 676هـــ()2( إىل أن 
ــة،  ــن ثالث ــدة م ــة بواح ــد اإلمام ــام، وتنعق ــى اإلم ــون ع ــذي خيرج ــم ال ــاة ه البغ
باســتخالف اإلمــام الــذي كان مــن قبــل لإلمــام الالحــق، أو بقهــره النــاس بالغلبــة 

ــه. ــد ل ــل احلــل والعق ــار أه ــة أو باختي والصول

وحدده املذهب الشافعي التعامل مع البغاة وقتاهلم بأمور، وهي:

1 ـ ال يغتالــون وال يبــدؤون بالقتــال حتــى ينــذروا وينصحــوا ويوعظــوا، فــإن 
ارصوا قوتلــوا.

2 ـ مــن أدبــر منهــم واهنــزم مل يتبــع، وكــذا مــن تــرك ســالحه وتــرك القتــال مل 
يقاتــل، وإذا كان هلــم زعيــم وامــام جيتمعــون إليــه، تتــم مالحقتهــم، وأن أدبــروا يف 

القتــال فيقاتلــوا حتــى يعــودوا إىل الطاعــة.
3ـ ال يقتــل جرحيهــم وال أســرهم، وال يطلــق االســر قبــل انقضــاء احلــرب اال 

ــع اإلمام. ان يباي
ــى  ــرد إليهــم حت ــإذا ظفــر هبــا مل ت ــل واالســلحة، ف ــا أمواهلــم مــن اخلي 4 ـ وام
ــال  ــتعامهلا يف القت ــوز اس ــم، وال جي ــة، أو تفرقه ــودوا إىل الطاع ــال ويع ــي القت ينق

)1( االحكام: ج2 ص 506 ـ  508.
)2( املجموع: ج19 ص 192.
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ــرر. ــع ال ــرورة ودف ــتخدامها لل ــوز اس وجي
5ـ  ال يقاتلــون بــام يعــم رضره ويعظــم أثــره كالنــار واملنجنيــق وغرهــا ابتــداءًا، 

ولــو اســتخدموا ذلــك فتــم معاملتهــم باملثل.

6ـ  ال جيــوز االســتعانة عليهــم بالكفــار، وال جيــوز االســتعانة بمــن يــرى قتلهــم 
مدبريــن أو يعتقــد ذلــك كاملذهــب احلنفي.

7 ـ وإذا اســتعان البغــاة باهــل احلــرب وعقــدوا هلــم الذمــة فهــي غــر ملزمــة 
وجيــوز اغتنــام أمواهلــم واســرتقاقهم وقتلهــم يف حــال األرس أو االدبــار واالجهــاز 

عــى جرحيهــم.

8 ـ ورفــع الضــامن عــام أتلفــه أهــل البغــي وذلــك اســتاملة لقلوهبــم إىل الطاعــة 
لئــال ينفرهــم الضــامن.

 قال النووي، )ت 676هـ(: يف قتال البغاة وقد قسمة إىل اطراف:

العلــامء: هــو املخالــف إلمــام  الباغــي يف اصطــالح   )األول يف صفتهــم. 
ــه  ــره برشط ــه أو غ ــب علي ــن أداء واج ــه م ــه بامتناع ــن طاعت ــارج ع ــدل، اخل الع
الــذي ســنذكره إن شــاء اهلل تعــاىل، قــال العلــامء: وجيــب قتــال البغــاة، وال يكفــرون 
بالبغــي، وإذا رجــع الباغــي إىل الطاعــة قبلــت توبتــه، وتــرك قتالــه، وأمجعــت 
الصحابــة عــى قتــال البغــاة، ثــم أطلــق األصحــاب القــول بــأن البغــي ليــس باســم 
ــام  ــون في ــأن الباغــني ليســوا بفســقة، كــام أهنــم ليســوا بكفــرة، لكنهــم خمطئ ذم، وب
يفعلــون ويذهبــون إليــه مــن التأويــل، ومنهــم مــن يســميهم عصــاة، وال يســميهم 
فســقة ويقــول: ليــس كل معصيــة بفســق، والتشــديدات الــواردة يف اخلــروج عــن 
طاعــة االمــام ويف خمالفتــه كحديــث مــن محــل علينــا الســالح فليــس منــا وحديــث 
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مــن فــارق اجلامعــة فقــد خلــع ربقــة اإلســالم مــن عنقــه وحديــث مــن خــرج مــن 
الطاعــة وفــارق اجلامعــة فميتتــه جاهليــة كلهــا حممولــة عــى مــن خــرج عــن الطاعــة 

وخالــف االمــام بــال عــذر وال تأويــل.

فصــل الذيــن خيالفــون االمــام باخلــروج عليــه وتــرك االنقيــاد، واالمتنــاع مــن 
ــكام  ــني أح ــن الصنف ــد م ــكل واح ــم، ول ــاة وغره ــمون إىل بغ ــوق ينقس أداء احلق
خاصــة، فنصــف البغــاة بــام يتميــزون بــه، ونذكــر يف ضمنهــم غرهم مــن املخالفني. 
أمــا البغــاة، فتعتــر فيهــم خصلتــان، إحدامهــا: أن يكــون هلــم تأويل يعتقدون بســببه 
جــواز اخلــروج عــى االمــام، أو منــع احلــق املتوجــه عليهــم، فلــو خــرج قــوم عــن 
الطاعــة، ومنعــوا احلــق بــال تأويــل، ســواء كان حــدا أو قصاصــا أو مــاال هلل تعــاىل 
ــل، فليــس هلــم أحــكام البغــاة،  ــرة، ومل يتعلقــوا بتأوي ــادا أو مكاب أو لآلدميــني، عن
وكــذا املرتــدون، ثــم التأويــل للبغــاة إن كان بطالنــه مظنونــا، فهــو معتــر، وإن كان 
بطالنــه مقطوعــا بــه، فوجهــان، أوفقهــام الطــالق األكثريــن: أنــه ال يعتــر، كتأويــل 
املرتديــن وشــبهتهم، والثــاين: يعتــر، ويكفــي تغليطهــم فيــه، وقــد يغلــط اإلنســان 

يف القطعيــات.

فــرع اخلــوارج صنــف مــن املبتدعــة يعتقــدون أن مــن فعــل كبــرة، كفــر وخلــد 
يف النــار، ويطعنــون لذلــك يف األئمــة، وال حيــرون معهــم اجلمعــات واجلامعــات، 
قــال الشــافعي ومجاهــر األصحــاب: لــو أظهــر قــوم رأي اخلــوارج، وجتنبــوا 
ــوا يف قبضــة االمــام،  اجلامعــات، وكفــروا االمــام ومــن معــه، فــإن مل يقاتلــوا وكان
ــدل،  ــل الع ــن أه ــره م ــام أو غ ــب االم ــوا بس ــم إن رصح ــوا، ث ــوا ومل يقاتل مل يقتل
ــزرون،  ــام: ال يع ــت: أصحه ــان. قل ــم وجه ــي تعزيره ــوا، فف ــزروا، وإن عرض ع

ــه. واهلل أعلــم. ــه صاحــب التنبي ــه اجلرجــاين، وقطــع ب قال



226

الفصـل الثالث: يف قتال أهل البغي

ولــو بعــث االمــام إليهــم واليــا فقتلــوه، فعليهــم القصــاص، وهــل يتحتــم قتــل 
قاتلــه، كقاطــع الطريــق، ألنــه شــهر الســالح أم ال ألنــه مل يقصــد إخافــة الطريــق ؟ 

وجهــان.

قلــت: أصحهــام: ال يتحتــم. واهلل أعلــم. وأطلــق البغــوي أهنــم إن قاتلــوا، فهم 
فســقة وأصحــاب هبــت، فحكمهــم حكــم قطــاع الطريــق، فهــذا ترتيــب املذهــب 
ــني،  ــوارج وجه ــر اخل ــام يف تكف ــى االم ــور، وحك ــه اجلمه ــا قال ــوص وم واملنص
ــا:  ــإن قلن ــاة، ف ــم البغ ــل: حك ــن، وقي ــم املرتدي ــم حك ــم، فله ــإن مل نكفره ــال: ف ق

ــن، مل تنفــذ أحكامهــم. كاملرتدي

اخلصلــة الثانيــة: أن يكــون هلــم شــوكة وعــدد بحيــث حيتــاج االمــام يف ردهــم 
ــوا  ــإن كان ــال، ف ــب قت ــال، ونص ــداد رج ــال، أو إع ــذل م ــة، بب ــة إىل كلف إىل الطاع
أفــرادا يســهل ضبطهــم، فليســوا بغــاة، ورشط مجاعــة مــن األصحــاب يف الشــوكة 
أن ينفــردوا ببلــدة، أو قريــة، أو موضــع مــن الصحــراء، وربــام قيــل: يشــرتط كوهنــم 
يف طــرف مــن أطــراف واليــة االمــام بحيــث ال حييــط هبــم أجنــاده، واألصــح 
الــذي قالــه املحققــون: أنــه ال يعتــر ذلــك، وإنــام يعتــر اســتعصاؤهم وخروجهــم 
عــن قبضــة االمــام حتــى لــو متكنــوا مــن املقاومــة وهــم حمفوفــون بجنــد اإلســالم، 
ــى يف  ــا: حك ــام: إحداه ــا االم ــور ذكره ــوكة ص ــق بالش ــوكة، وتتعل ــت الش حصل
ــال:  ــل، فيق ــني، ورأي أن األوىل أن يفص ــن وجه ــووا بحص ــدد تق ــي الع ــوم قلي ق
ــة وراء  ــى ناحي ــببه ع ــتولون بس ــوا يس ــق، وكان ــة الطري ــى حاف ــن ع إن كان احلص
احلصــن، فالشــوكة حاصلــة وحكــم البغــاة ثابــت، لئــال تتعطــل أقضيــة أهــل تلــك 

الناحيــة، وإال فليســوا بغــاة، وال نبــايل بــام وقــع مــن التعطــل يف العــدد القليــل.
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الثانيــة: قــال: لــو جتــرب مــن الشــجعان عــدد يســر يقــوون بفضــل قوهتــم عــى 
مصارمــة اجلمــوع الكثــرة، حصلــت الشــوكة بــال خالف.

ــوع  ــم متب ــن هل ــل إذا مل يك ــوكة ال حتص ــأن الش ــع ب ــب القط ــال: جي ــة: ق الثالث
مطــاع، إذ ال قــوة ملــن ال جيمــع كلمتهــم مطــاع، وهــل يشــرتط أن يكــون فيهــم إمــام 
منصــوب هلــم أو منتصــب ؟ وجهــان، ويقــال: قــوالن، أصحهــام عنــد األكثرين: ال 
يشــرتط، وبــه قــال العراقيــون واالمــام، ويف املنهــاج للشــيخ أيب حممــد: أنــه يشــرتط 
ــبه أن  ــام، ويش ــهم حك ــروا ألنفس ــام، وأن يظه ــم االم ــن حك ــوا م ــم أن يمتنع فيه
يقــال: هــذا طريــق خمالفــة االمــام، وال بــد فيهــم منهــا، ثــم تعتــر اخلصلتــان فليــس 

فيــه خمالفــة مــا ســقناه. وبــاهلل التوفيــق.

الطــرف الثــاين يف حكــم البغــاة وفيــه مســألتان: إحداهــا: شــهادة البغــاة مقبولــة 
ــت  ــدل، قبل ــم ع ــهد منه ــو ش ــافعي: ول ــظ الش ــقة، ولف ــوا فس ــم ليس ــى أهن ــاء ع بن
شــهادته مــا مل يكــن يــرى الشــهادة ملوافقتــه بتصديقــه، فأثبــت العدالــة مــع البغــي، 
فــإن كان هلــم قــاض يف بلــد، قــال املعتــرون مــن األصحــاب: إن كان يســتحل دمــاء 
ــة،  ــايض العدال ــن رشط الق ــدل، وم ــس بع ــه لي ــه، ألن ــذ حكم ــدل، مل ينف ــل الع أه
ــو كان الشــاهد يســتحل دمــاء أهــل العــدل وأمواهلــم،  ــام ل وكــذا يقــول هــؤالء في
ومنهــم مــن يطلــق نفــوذ قضــاء البغــاة ملصلحــة الرعيــة، وإن مل يكــن قاضيهــم ممــن 
يســتحل دمــاء أهــل العــدل وأمواهلــم، ونفــذ حكمــه فيــام ينفــذ فيــه حكــم قــايض 
ــو  ــي، فه ــاس اجل ــاع أو القي ــص أو االمج ــف الن ــام خيال ــم ب ــو حك ــدل، فل ــل الع أه
باطــل، حتــى لــو قــى عــى رجــل مــن أهــل العــدل بضــامن مــا أتلــف يف احلــرب 
عليهــم، مل ينفــذ قضــاؤه، وكــذا لــو حكــم بســقوط ضــامن مــا أتلفــوه هــم عــى أهــل 
العــدل يف غــر القتــال، مل ينفــذ، ولــو حكــم بســقوط ضــامن مــا أتلفــوه يف القتــال، 



228

الفصـل الثالث: يف قتال أهل البغي

ــه، وال ينفــذ قضــاء  ــه جمتهــد في نفــذ حكمــه، وال جتــوز مطالبتهــم بعــد ذلــك، ألن
الباغــي إذا كان مــن اخلطابيــة الذيــن يقضــون ملوافقتهــم بتصديقهــم إذا قــى 

ملوافقــه، كــام تــرد شــهادته لــه.

ــل  ــم أه ــه إىل حاك ــم ب ــام حك ــاؤه ب ــذ قض ــث ينف ــم حي ــب قاضيه ــرع إذا كت  ف
ــل اســتخفافا هبــم، وإن كتــب  ــذه، ويســتحب أن ال يقب ــه وتنفي العــدل، جــاز قبول
بــام ثبــت عنــده ومل حيكــم بــه، فهــل حيكــم قاضينــا بــه؟ فيــه قــوالن، أظهرمهــا: نعــم، 
وحكــى االمــام طــرد القولــني فيــام حكــم بــه، واســتعان فيــه باالســتيفاء، قــا: وكنت 
أود لــو فصــل فاصــل بــني حكــم يتعلــق بأهــل النجــدة، وحكــم يتعلــق بالرعايــا. 
ــه ممــن يســتحل  ــا، ومل يعلــم أن ــاب عــى قاضين ــو ورد مــن قــايض البغــاة كت فــرع ل
دمــاء أهــل العــدل أم ال، ففــي قبولــه والعمــل بــه قــوالن، حكامهــا ابــن كــج، قــال: 

واختيــار الشــافعي منهــام: املنــع.

املســألة الثانيــة: إذا أقــام البغــاة احلــدود عــى جنــاة البلــد الــذي اســتولوا عليــه، 
وأخــذوا الــزكاة مــن أهلــه وخــراج أرضــه، وجزيــة الذميــني فيــه، اعتــد بــام فعلــوه، 
وإذا عــاد البلــد إىل أهــل العــدل، مل يطالبــوا أهلــه بشــئ مــن ذلــك، ويف اجلزيــة وجــه 
شــاذ لبعدهــا عــن املســافة، ولــو فرقــوا ســهم املرتزقــة مــن الفــئ عــى جندهــم، ففي 
ــا هلــم، وأصحهــام: نعــم،  ــال يكــون عون وقوعــه موقعــه وجهــان، أحدمهــا: ال، لئ

ألهنــم مــن جنــد اإلســالم، وإرعــاب الكفــار حاصــل هبــم.

فــرع: إذا عــاد البلــد إىل أهــل العــدل، فادعــى مــن عليــه حــق أن البغــاة 
اســتوفوه، وال يعلــم اإلمــام ذلــك وال بينــة، فــإن كان زكاة، صــدق بيمينــه، وهــل 
اليمــني واجبــة أم مســتحبة ؟ فيــه خــالف ســبق يف الــزكاة، وإن كان جزيــة، مل 
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يصــدق عــى الصحيــح، وكــذا إن كان خراجــا عــى األصــح، ألنــه أجــرة أو ثمــن 
بخــالف الــزكاة، فإهنــا عبــادة ومواســاة ومبناهــا عــى الرفــق، وإن كان حــدا فقــال 
ــإن ثبــت باالقــرار، صــدق،  ــه، وإال ف ــا عــى بدن ــره باقي ــويل: يصــدق إن كان أث املت

ــال. ــة، ف ــت بالبين ــه، وإن ثب ــل رجوع ــه يقب ألن

فصــل: الذيــن هلــم تأويــل بــال شــوكة، أو شــوكة بــال تأويــل، ليــس هلــم حكــم 
البغــاة، وال ينفــذ قضــاء حاكمهــم، وال يعتــد باســتيفائهم احلقــوق واحلــدود، ويف 
أصحــاب الشــوكة احتــامل لالمــام لئــال يتــرر أهــل الناحيــة التــي اســتولوا عليهــا 
ــروف يف  ــالف املع ــى اخل ــم ع ــم فيه ــبق، والتحكي ــا س ــاب م ــروف لألصح واملع
غرهــم. الطــرف الثالــث يف حكــم ضــامن املتلــف مــن نفــس أو مــال بــني الفريقــني. 
فــإذا أتلــف بــاغ عــى عــادل أو عكســه يف غــر القتــال، ضمــن قطعــا عــى مــا تقــرر 
مــن القصــاص والقيمــة، وأمــا يف حــال القتــال، فــام يتلفــه العــادل عــى الباغــي ال 
يضمنــه، ومــا يتلفــه الباغــي عــى العــادل مــن نفــس أو مــال هــل يضمنــه ؟ قــوالن، 
أظهرمهــا: ال، فــإن كان القتــل عمــدا، ففــي القصــاص طريقــان، أصحهــام: طــرد 

القولــني.

 والثــاين: القطــع باملنــع لشــبهة تأويلهــم، فــإن أوجبنــا القصــاص، فــال االمــر 
ــد،  ــم العم ــه حك ــون ل ــل يك ــه، فه ــل، وإن مل نوجب ــال القات ــي يف م ــة، فه إىل الدي
فتتعجــل الدبــة يف مــال القاتــل، أم حكــم نســبه شــبه العمــد، فتتأجــل عــى العاقلــة؟ 
ــا الكفــارة، فتجــب حيــث  ــل مســلام عــى زي الكفــار، وأم ــه خــالف، كمــن قت في
أوجبنــا قصاصــا أو ديــة، وإال فوجهــان، أصحهــام: املنــع طــردا لالهــدار، وألهنــا 

أوىل باملســاحمة مــن حــق اآلدمــي.
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 فــرع: القــوالن فيــام أتلــف بســبب القتــال، وتولــد منــه هالكــه، فلــو أتلــف يف 
ــال  ــه قطعــا كاملتلــف قبــل القت ــال، وجــب ضامن ــال مــا ليــس مــن رضورة القت القت

ذكــره االمــام.

فــرع: األمــوال املأخــوذة يف ا لقتــال جيــب ردهــا بعــد انقضــاء احلــرب إىل 
أصحاهبــا، يســتوي فيــه الفريقــان، فــإن أتلفــت بعــد انقضــاء احلــرب، وجــب 
ــا،  ــدل، فوطئه ــل الع ــتولدة أله ــة أو مس ــى أم ــاغ ع ــتوىل ب ــو اس ــرع ل ــامن. ف الض
ألزمــه احلــد، فــإن أولدهــا، فالولــد رقيــق غــر نســيب، فــإن كانــت مكرهــة، فهــل 
جيــب املهــر؟ قيــل: فيــه القــوالن يف ضــامن املــال، وقــال البغــوي: ينبغــي أن جيــب 
قطعــا، كــام لــو أتلــف املأخــوذ بعــد االهنــزام، ولــو اســتوىل حــريب عــى أمــة مســلمة 
وأولدهــا، فالولــد رقيــق وغــر نســيب، وال حــد وال مهــر، ألنــه مل يلتــزم االحــكام.

فــرع: هــذا الــذي ســبق مــن حكم االتــالف هو يف قتــال البغــاة، فأمــا املخالفون 
ــال، وإن  ــس وم ــن نف ــوه م ــا أتلف ــامن م ــم ض ــوكة، فيلزمه ــال ش ــل ب ــام بتأوي لإلم
ــال تأويــل، ففــي  ــال كقطــاع الطريــق، وأمــا الذيــن هلــم شــوكة ب كان يف حــال القت
ضــامن مــا أتلفــوه يف القتــال طريقــان، أحدمهــا: جيــب قطعــا كعكســه، وأصحهــام: 
طــرد القولــني كالباغــي، ألن ســقوط الضــامن عــن الباغــي لقطــع الفتنــة واجتــامع 
ــاال أو  ــوا م ــوكة، فأتلف ــم ش ــة هل ــدت طائف ــو ارت ــا، ول ــود هن ــذا موج ــة، وه الكلم
ــوا وأســلموا، ففــي ضامهنــم القــوالن كالبغــاة، أظهرمهــا  ــم تاب ــال، ث نفســا يف القت
عنــد بعضهــم: ال ضــامن، وخالفــه البغــوي، وال ينفــذ قضــاء قــايض املرتديــن قطعا.

الصائــل،  دفــع  طريــق  طريقهــا  البغــاة:  قتــال  كيفيــة  يف  الرابــع  الطــرف 
واملقصــود ردهــم إىل الطاعــة، ودفــع رشهــم، ال النفــي والقتــل، فــإذا أمكــن 
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األرس، ال يقتــل، وإذا أمكــن االثخــان، ال يذفــف، فــإن التحــم القتــال، واشــتدت 
ــا ال  ــذا أن ــن ه ــل م ــد يتخي ــام: وق ــال االم ــط، ق ــن الضب ــر ع ــرج االم ــرب، خ احل
ــا ال نبــدأ بقتاهلــم، بــل  نســر إليهــم، وال نفاحتهــم بالقتــال، وأهنــم إذا ســاروا إلين
نصطــف قبالتهــم، فــإن قصدونــا، دفعناهــم، قــال: وقــد رأيــت هــذا لطائفــة مــن 
األصحــاب وهــو خطــأ، بــل إذا أذهنــم االمــام باحلــرب، ومل يرجعــوا إىل الطاعــة، 
ســار إليهــم، ومنعهــم مــن القطــر الــذي اســتولوا عليــه، فــإن اهنزمــوا وكلمتهــم 
واحــدة، اتبعناهــم إىل أن يتوبــوا ويطيعــوا، وليــس قتــال الفريقــني كصيــال الواحــد 

ــة قتاهلــم مســائل: ودفعــه بكيفي

األوىل: ال يغتالــون وال يبــدؤون بالقتــال حتــى ينــذروا، فيبعــث االمــام إليهــم 
أمينــا فطنــا ناصحــا، فــإذا جاءهــم ســأهلم مــا ينقمــون ؟ فــإن ذكــروا مظلمــة، 
وعللــوا خمالفتهــم هبــا، أزاهلــا، وإن ذكــروا شــبة، كشــفها هلــم، وإن مل يذكــروا شــيئا، 
أو أرصوا بعــد إزالــة العلــة، نصحهــم ووعظهــم، وأمرهــم بالعــود إىل الطاعــة، فــإن 
أرصوا، دعاهــم إىل املناظــرة، فــإن مل جييبــوا، أو أجابــوا فغلبــوا، وأرصوا مكابريــن، 
ــإن ظهــر  ــام عــن حاهلــم واجتهــد، ف ــإن اســتنظروا، بحــث االم ــال، ف آذهنــم بالقت
ــل  ــبهة، أو التأم ــف الش ــتنظرون لكش ــم يس ــة، وأهن ــى الطاع ــون ع ــم عازم ــه أهن ل
واملشــاورة، أنظرهــم، وإن ظهــر لــه أهنــم يقصــدون االجتــامع، أو يســتلحقون مــددا 
هلــم، مل ينظرهــم، وإن ســألوا تــرك القتــال أبــدا، مل جيبهــم، وحيــث ال جيــوز اإلنظار، 
فلــو بذلــوا مــاال، ورهنــوا أوالدهــم والنســاء، مل يقبلــه، ألهنــم قــد يقــوون يف املــدة، 
ويظهــرون عــى أهــل العــدل ويســرتدون مــا بذلــوه، وإذا كان بأهــل العــدل ضعف، 
أخــر القتــال، ونــص يف االم أنــه لــو كان عندهــم أســارى مــن أهــل العــدل فســألوا 
- واحلــرب قائمــة - أن يمســك ليطلقوهــم، وأعطــوا بذلــك رهائــن، قبلنــا، فــإن 
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أطلقــوا األســارى، أطلقنــا الرهائــن، وإن قتلوهــم، مل جيــز قتــل الرهائــن، بــل ال بــد 
مــن إطالقهــم بعــد انقضــاء احلــرب.

ــرك  ــالحه وت ــى س ــن ألق ــذا م ــع، وك ــزم، مل يتب ــم واهن ــر منه ــن أدب ــة: م الثاني
ــو  ــم، فل ــوكتهم واتفاقه ــل ش ــدد، وتبط ــأن يتب ــد ب ــزام اجلن ــل، واهن ــال، مل يقات القت
ولــوا ظهورهــم وهــم جمتمعــون حتــت رايــة زعيمهــم، مل ينكــف عنهــم، بــل يطلبهــم 
ــه  ــع لتخلف ــاده باجلم ــد واعتض ــوة واح ــت ق ــو بطل ــة، ول ــوا إىل الطاع ــى يرجع حت
ــع  ــال، أتب ــا لقت ــع، ومــن وىل متحرف ــل وال يتب ــار، ال يقت ــارا، أو غــر خمت عنهــم خمت
وقوتــل، وإن وىل متحيــزا إىل فئــة، فــإن كانــت قريبــة، أتبــع، وإال فــال عــى األصــح، 
وربــام أطلــق وجهــان مــن غــر فــرق بــني قريبــة وبعيــدة، وأجــري الوجهــان فيــام لــو 
بطلــت شــوكة اجلنــد يف احلــال ومل يؤمــن اجتامعهــم يف املــآل، وموضــع االتفــاق أن 

يؤمــن اجتامعهــم.

الثالثــة: ال يقتــل مثخنهــم وال أســرهم، وجــوز أبــو حنيفــة قتلهــام صــرا، فلــو 
قتــل عــادل أســرهم، ففــي وجــوب القصــاص عليــه وجهــان لشــبهة خــالف أيب 

حنيفــة.

ــاء  ــل انقض ــر قب ــق األس ــم. وال يطل ــاص. واهلل أعل ــام: ال قص ــت: أصحه قل
احلــرب إال أن يبايــع االمــام، ويرجــع إىل الطاعــة باختيــاره، ولــو انقضــت احلــرب 
ومجوعهــم باقيــة، مل يطلــق إال أن يبايــع، وإن بذلــوا الطاعــة، أو تفرقــت مجوعهــم، 
أطلــق، فــإن توقــع عودهــم، ففــي االطــالق الوجهــان الســابقان، وينبغــي أن 
يعــرض عــى أرساهــم بيعــة االمــام، هــذا يف أســر هــو أهــل للقتــال، فأمــا إذا أرس 
نســاءهم وأطفاهلــم، فيحبســون إىل انقضــاء القتــال ثــم يطلقــون، هــذا هــو األصــح، 
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ويف وجــه أليب إســحاق: إن رأى االمــام يف إطالقهــم قــوة أهل البغي، وأن حبســهم 
ــوا، ويف  ــى يطيع ــهم حت ــق، حبس ــة احل ــم إىل مراجع ــة، ويدعوه ــم إىل الطاع يرده
وجــه لــه حبســهم مطلقــا كــرسا لقلــوب البغــاة، وعــى هــذا وقــت ختليتهــم وقــت 
ختليــة الرجــال، وأمــا العبيــد واملراهقــون، فأطلــق مجاعــة أهنــم كالنســاء وإن كانــوا 
يقاتلــون، وقــال االمــام واملتــويل: إن كان جيــئ منهــم قتــال، فهــم كالرجــال يف 
ــاء إذا  ــني والنس ــد واملراهق ــك أن العبي ــن، وال ش ــذا حس ــالق، وه ــس واالط احلب
ــوز أرس  ــن، وجي ــون مدبري ــني، ويرتك ــون مقبل ــم يقتل ــال يف أهن ــم كالرج ــوا فه قاتل

ــداء. كل هــؤالء املذكوريــن ابت

فــرع: إذا ظفرنــا بخيلهــم وأســلحتهم، مل نردهــا حتــى ينقــي القتــال، ونأمــن 
ــو  ــال، فل ــتعامهلا يف القت ــوز اس ــم، وال جي ــة، أو تفرقه ــم إىل الطاع ــم بعوده غائلته
ــه  ــا يركب ــع عــن نفســه إال ســالحهم، أو م ــا يدف ــا م وقعــت رضورة ومل جيــد أحدن
وقــد وقعــت هزيمــة إال خيوهلــم، جــاز االســتعامل والركــوب، كــام جيــوز أكل 
مــال الغــر للــرورة، ومــا ليــس مــن آالت احلــرب مــن أمواهلــم يــرد إليهــم عنــد 

انقضــاء احلــرب.

الرابعــة: ال يقاتلهــم بــام يعــم ويعظــم أثــره، كاملنجنيــق والنــار، وإرســال الســيول 
ــا، أو  ــا دفع ــة بمثله ــا إىل املقابل ــه، واحتجن ــذه األوج ــا هب ــو قاتلون ــن ل ــة، لك اجلارف
أحاطــوا بنــا، واضطررنــا إىل الرمــي بالنــار ونحوهــا، فعلنــاه للــرورة، وإن حتصنــوا 
ببلــدة أو قلعــة، ومل يتــأت االســتيالء عليهــا إال هبــذه األســباب، فــإن كان فيهــا رعايــا 
ال بغــي فيهــم، مل جيــز قتاهلــم هبــذه األســباب، وإن مل يكــن فيهــا إال البغــاة املقاتلــون، 
فكذلــك يف األصــح، ألن تــرك بلــدة يف أيــدي طائفــة مــن املســلمني قــد يمكــن 
االحتيــال يف حمارصهتــم والتضييــق علهــم أقــرب إىل االصــالح مــن اصطــالم أمــم.
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اخلامســة: ال جيــوز أن يســتعان عليهــم بكفــار، ألنــه ال جيــوز تســليط كافــر عــى 
مســلم، وهلــذا ال جيــوز ملســتحق قصــاص أن يــوكل كافــرا باســتيفائه، وال لالمــام 
أن يتخــذ جــالدا كافــرا إلقامــة احلــدود عــى املســلمني، وال جيــوز أن يســتعان بمــن 
يــرى قتلهــم مدبريــن إمــا لعــداوة وإمــا العتقــاده، كاحلنفــي، إال أن حيتــاج إىل 
االســتعانة هبــم، فيجــوز برشطــني، أحدمهــا: أن تكونــه فيهــم جــرأة وحســن إقــدام.

 والثــاين: أن يتمكــن مــن منعهــم لــو ابتغــوا أهــل البغــي بعــد هزيمتهــم، وال 
بــد مــن اجتــامع الرشطــني جلــواز االســتعانة، كــذا حــكاه ابــن الصبــاغ والرويــاين 
وغرمهــا عــن اتفــاق األصحــاب ولفــظ البغــوي يقتــي جوازهــا بأحدمهــا. 
ــا  ــة وأمان ــم ذم ــدوا هل ــرب، وعق ــل احل ــا بأه ــاة علين ــتعان البغ ــو اس ــة: ل السادس
ليقاتلــوا معهــم، مل ينفــذ أماهنــم علينــا، فلنــا أن نغنــم أمواهلــم، ونســرتقهم، ونقتلهم 
ــايض  ــال الق ــم، وق ــى جرحيه ــف ع ــن، ونذف ــم مدبري ــوا يف األرس، ونقتله إذا وقع

ــح األول. ــم، والصحي ــى جرحيه ــف ع ــم، وال يذف ــع مدبره ــني: ال يتب حس

وهــل ينعقــد األمــان يف حــق البغــاة ؟ وجهــان، أصحهــام: نعــم، فــإن قلنــا: ال، 
فقــال البغــوي: ألهــل البغــي أن يكــروا عليهــم بالقتــل واالســرتقاق، والــذي ذكــره 
االمــام عــى هــذا، أنــه أمــان فاســد، وليــس ألهــل البغــي اغتياهلــم، بــل يبلغوهنــم 
ــا أن نعــني بعــض املســلمني عــى بعــض أو  ــه جيــوز لن ــا أن ــوا: ظنن ــو قال املأمــن، فل

ظننــا أهنــم املحقــون، أو ظننــا أهنــم اســتعانوا بنــا يف قتــال الكفــار، فوجهــان.

ــام:  ــرتقاقهم، وأصحه ــم واس ــا قتله ــد، ولن ــم الفاس ــار بظنه ــا: ال اعتب أحدمه
ــا  ــن، وم ــم مدبري ــرض هل ــال يتع ــاة، ف ــة البغ ــم مقاتل ــن، ونقاتله ــم املأم ــا نبلغه أن
ــى  ــون ع ــا يتلف ــم، وم ــون عليه ــر مضم ــدل غ ــل الع ــى أه ــرب ع ــل احل ــه أه أتلف
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أهــل البغــي مضمــون إن نفذنــا أماهنــم هلــم، وإال فــال، ولــو اســتعان البغــاة بأهــل 
ــض  ــوا، انتق ــا ومل يكره ــم قتالن ــوز هل ــه ال جي ــوا أن ــر، إن علم ــا، نظ ــة يف قتالن الذم
عهدهــم، وحكمهــم حكــم أهــل احلــرب، فيقتلــون مقبلــني ومدبريــن، ولــو أتلفــوا 

ــوه. ــال شــيئا، مل يضمن بعــد القت

وقيــل: يف انتقــاض عهدهــم قــوالن، وإن قالــوا: كنــا مكرهــني، مل ينتقــض عــى 
ــة بعــض  ــا إعان ــه جيــوز لن ــا أن ــوا: ظنن ــة البغــاة، وإن قال ــون مقاتل املذهــب، ويقاتل
ــون، مل  ــم املحق ــار، أو أهن ــى كف ــا ع ــتعينون بن ــم يس ــض، أو أهن ــى بع ــلمني ع املس
انتقــض عــى  ينتقــض عــى املذهــب، وقيــل: قــوالن، وإن مل يذكــروا عــذرا، 
ــال  ــرك القت ــم ت ــرتط عليه ــوالن إذا مل نش ــل: الق ــم قي ــوالن، ث ــل: ق ــب، وقي املذه
يف عقــد الذمــة، فــإن رشط، انتقــض قطعــا، وقيــل: قــوالن مطلقــا، وحيــث قلنــا: 

ــرتقاقهم ؟ ــم واس ــوز قتله ــن أم جي ــون املأم ــل يبلغ ــض، فه ينتق

ــا قتلهــم  ــا: يبلغــون املأمــن، فهــل لن ــإن قلن ــة، ف ــه خــالف مذكــور يف اجلزي في
ــة عــى القتــال، ثــم الــذي  ــه مــن بقيــة العقوب منهزمــني؟ وجهــان، وجــه اجلــواز أن
ــض  ــدل ينتق ــل الع ــق أه ــم يف ح ــض عهده ــام ينتق ــه ك ــره، أن ــوي وغ ــره البغ ذك
ــه ينبغــي أن يكــون يف انتقاضــه يف حــق البغــاة  ــان أن يف حــق أهــل البغــي، ويف البي

ــابقة. ــألة الس ــالف يف املس اخل

ــى  ــف ع ــم وال يذف ــع مدبره ــه ال يتب ــاة يف أن ــم كالبغ ــق، فه ــا: ال ينت وإن قلن
جرحيهــم، ولــو أتلفــوا شــيئا عــى أهــل العــدل، لزمهــم الضــامن بخــالف البغــاة، 
فإهنــم ال يضمنــون يف قــول، ألنــا أســقطنا الضــامن عنهــم اســتاملة لقلوهبــم إىل 
الطاعــة لئــال ينفرهــم الضــامن، وأهــل الذمــة يف قبضــة االمــام، ولــو أتلفــوا نفســا، 
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قــال االمــام: إن أوجبنــا القصــاص عــى البغــاة، فأهــل الذمــة وإال فوجهــان، 
ــا:  ــم، وإذا قلن ــة بأحواهل ــبهة املقرتن ــاين: ال، للش ــامن، والث ــب، كالض ــا: جي أحدمه
ال ينتقــض األمــان فجاءنــا ذمــي تائبــا، ففــي ضــامن مــا أتلــف طريقــان، أحدمهــا: 

ــاة()1(. ــني، كالبغ ــى قول ــاين: ع ــم، والث نع

 ثالثا: املذهب املالكي.

ذهــب فقهــاء املالكيــة إىل القــول بــان الباغــي مــن خالــف اإلمــام وأن اإلمامــة 
تثبــت بثالثــة )بإيصــاء اخلليفــة األول - بالتغلــب عــى النــاس - ببيعــة أهــل احلــل 
ــيًا، وذو  ــه قرش ــة وكون ــة والفطان ــة والعدال ــام )احلري ــرتطوا يف اإلم ــد( واش والعق

ــة يف املعضــالت(. نجــدة وكفاي

 وحكمــوا بفســق العامــي مــا مل تكــن يف عنقــه بيعــه؛ ويتحقــق البغــي باالمتنــاع 
عــن أداء الــزكاة أو الوفــاء لإلمــام بــام عليهــم مــن ديــن كخــراج االرض؛ وجيــوز 
للنــاس منــع اإلمــام، بــل ومقاتلتــه إذا كلفهــم بــامل ظلــاًم فلهــم مقاتلتــه دفعــًا عــن 

انفســهم ولكــن ليــس هلــم أن خيلعــوه فــان ذلــك يكــون بغيــًا وجيــوز لــه قتاهلــم.

ولكــن عليــه أوالً: أن يدعوهــم للدخــول حتــت طاعتــه مــا مل يعاجلــوه يف القتــال 
و اال فــال جتــب الدعــوى وال يرمــون باملنجنيــق؛ وال يقطــع عنهــم االبــل التــي حتمل 
الطعــام؛ وال تســبى ذرارهيــم، وال يســرتقوا، وال هتــدم بيوهتم أو حيــرق زرعهم، وال 
ترفــع رؤوســهم بالرمــاح مــن بلــد إىل آخــر ولكــن حتمــل يف نفــس حمــل قتلهــم فهــو 
جائــز، وال تغنــم أمواهلــم، وال يســتعان عليهــم بمــرشك، وال جيهــز عــى جرحيهــم، 
ــوز  ــال؛ وجي ــى م ــون ع ــرهم، وال يوادع ــل أس ــم، وال يقت ــن مدبره ــف ع وان يك

)1( روضة الطالبني: ج7 ص 270 - 281.
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االســتعانة بابلهــم وخيلهــم وبغاهلــم وســالحهم أن ظفــر هبــا عــى قتاهلــم إذا احتيــج 
لذلــك؛ ويــرد إليهــم امواهلــم بعــد انتهــاء املقاتلــة والظهــر عليهــم واهنزامهــم.

 وأمــا أهــل البــدع واإلباضيــة فاهنــم يســتتابون فــإن تابــوا واال رضبــت أعناقهم 
ويــرى مالــك أن ذلــك بســبب إفســادهم ال كفرهم)1(.

قال الشيخ الدسوقي )ت 1230هـ(:

ــة  ــاء اخلليف ــا بإيص ــة، إم ــور ثالث ــد أم ــت بأح ــى تثب ــة العظم ــم أن اإلمام )اعل
األول ملتأهــل هلــا، وإمــا بالتغلــب عــى النــاس الن مــن اشــتدت وطأتــه بالتغلــب 
وجبــت طاعتــه وال يراعــى يف هــذا رشوط اإلمامــة إذ املــدار عــى درء املفاســد 

ــد. ــل والعق ــل احل ــة أه ــا بيع ــن، وأم ــف الرري ــكاب أخ وارت

وهــم مــن اجتمــع فيهــم ثالثــة أمــور العلــم بــرشوط االمــام والعدالــة والــرأي 
ورشوط االمــام احلريــة والعدالــة والفطانــة وكونــه قريشــيا وكونــه نجــدة وكفايــة 
يف املعضــالت انظــر بــن. وبيعــة أهــل احلــل كــام يف ح باحلضــور واملبــارشة بصفقــة 
اليــد وإشــهاد الغائــب منهــم ويكفــي العامــي اعتقــاد أنــه حتــت أمــره، فــإن أضمــر 

خــالف ذلــك فســق ودخــل حتــت قولــه )عليــه الصــالة والســالم(:

 »من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«.

 قولــه: )ويزيــد الــخ( جــواب عــام يقــال إن اإلمــام احلســني ـ )عليــه الســالم( ـ 
خالــف اليزيــد وخــرج عــن طاعتــه واحلــال أن اليزيــد هــو االمــام يف وقتــه فيلــزم أن 

يكــون اإلمــام احلســني ـ )عليــه الســالم ( ـ وأتباعــه بغــاة وهــو باطــل.

قولــه: )ونائــب االمــام مثلــه( أي يف كــون خمالفتــه تعــد بغيــا. قولــه: )كــزكاة( 

)1( املغني البن قدامة: ج10 ص 59.
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ــلمني( أي وكأن  ــال املس ــت م ــوه لبي ــا جب ــه: )مم ــوا. قول ــا فامتنع ــم بأدائه أي أمره
يأمرهــم بوفــاء مــا عليهــم مــن الديــن فيمتنعــون.

 قولــه: )كخــراج األرض( أي العنويــة الــذي أمرهــم بدفعــه لبيــت املــال 
ــام  ــامل ظل ــاس ب ــف الن ــام إذا كل ــف أن االم ــف املصن ــن تعري ــذ م ــوا ويؤخ فامتنع
فامتنعــوا مــن إعطائــه فأتــى لقتاهلــم فيجــوز هلــم أن يدفعــوا عــن أنفســهم وال 
ــة  ــه: )حلرم ــه. قول ــا وال أرادوا خلع ــوا حق ــم مل يمنع ــه ألهن ــاة بمقاتلت ــون بغ يكون
ذلــك عليهــم( أي وإنــام كانــوا بغــاة إذا خالفــوه ألجــل إرادة خلعــه حلرمــة خلعــه 

وإن جــار. 

قولــه: )إذ ال يعــزل الــخ( بــل وال جيــوز اخلــروج عليــه تقديام ألخف املفســدتني 
اللهــم إال أن يقــوم عليــه إمــام عــدل فيجــوز اخلــروج عليــه وإعانــة ذلــك القائــم. 
قولــه: )وعــدم املبــاالة( هــذا عطــف تفســر أي أنــه ال بــد أن يكــون اخلــروج عــى 
وجــه املغالبــة واملــراد هبــا إظهــار القهــر وعــدم املبــاالة وإن مل يقاتــل كــام اســتظهره 

بعــض. 

ــة وال  ــوا األئم ــن يعتزل ــوص( أي وكم ــة كاللص ــبيل املغالب ــى س ــه: )ال ع قول
يبايعهــم وال يعاندهــم كــام اتفــق لبعــض الصحابــة أنــه مكــث شــهرا مل يبايــع اخلليفة 

ثــم بايعــه. قولــه: )فللعــدل قتاهلــم( الــالم بمعنــى عــى أو أهنــا لالختصــاص. 

قولــه: )وإن تأولــوا اخلــروج عليــه لشــبهة( أي بدليــل قتــال أيب بكــر مــا نعــى 
الــزكاة لزعــم بعضهــم أنــه )عليــه الصــالة والســالم( أوىص باخلالفــة لعــي وزعــم 
بعضهــم أن املخاطــب بأخذهــا املصطفــى بقولــه تعــاىل: ﴿خُــْذ مِــنْ َأمْوَالِِهــمْ صَدََقًة﴾ 

اآليــة.
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 واملبالغــة راجعــة لقولــه خالفــت االمــام ولقولــه فللعــدل قتاهلــم. قولــه: )كــام 
ــوب  ــه أن يت ــب علي ــل جي ــق ب ــى الفس ــع إرصاره ع ــم( أي م ــه قتاهل ــوز ل ــه ال جي أن
ويقاتــل. قولــه: )بــأن يدعوهــم أوال للدخــول حتــت طاعتــه( أي وموافقــة مجاعــة 

املســلمني.

ــق(  ــه: )واملنجني ــوى. قول ــب الدع ــال جت ــوه( أي وإال ف ــا مل يعاجل ــه: )م  قول
ــادات أي  ــم الرع ــب عليه ــل ال تنص ــاس القائ ــن ش ــا الب ــد خالف ــو املعتم ــذا ه ه
املجانيــق. قولــه: )وقطــع املــرة( املــرة يف األصــل اإلبــل التــي حتمــل الطعــام أريــد 

ــا نفــس الطعــام. هبــا هن

 قولــه: )لكــن ال نســبي ذرارهيــم الــخ( خالفــا لظاهــر تشــبيه املصنــف قتاهلــم 
بقتــال الكفــار فإنــه يفيــد ســبيهم ويفيــد أهنــم إذا ترتســوا بذريــة تركــوا إال أن خيــاف 
عــى أكثــر املســلمني وهــو مســلم يف الثــاين دون األول. قولــه: )وال يســرتقوا( أي 
ــة  ــع ال النافي ــون م ــف الن ــذف املصن ــلمون وح ــرار مس ــم أح ــم ألهن ــر ناهب إذا ظف
وهــو جائــز عــى قلــة ومنــه خــر ال تدخلــوا اجلنــة حتــى تؤمنــوا وال تؤمنــوا حتــى 
حتابــوا وليســت ال يف كالم املصنــف ناهيــة الن النهــي مــن الشــارع واملصنــف خمــر 

باحلكــم ال نــاه ا هــ  عبــق.

 قولــه: )وال غــره( أي كزرعهــم وبيوهتــم. قولــه: )وال ترفــع رؤوســهم 
ــت  ــق وت ــا لعب ــارح تبع ــر الش ــذا ظاه ــره ه ــم وال بغ ــل قتله ــاح( أي ال بمح بأرم
قــال بــن وفيــه نظــر بــل إنــام يمنــع محــل رؤوســهم عــى الرمــاح ملحــل آخــر كبلــد 
أو وال وأمــا رفعهــا عــى الرمــاح يف حمــل قتلهــم فقــط فجائــز كالكفــار فــال فــرق 
بــني الكفــار والبغــاة يف هــذا وهلــذا مل يذكــره ابــن شــاس يف األمــور التــي يمتــاز فيهــا 
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قتاهلــم عــن قتــال الكفــار ونصــه يمتــاز قتــال البغــاة عــن قتــال الكفــار بأحــد عــرش 
وجهــا، أن يقصــد بالقتــال ردعهــم ال قتلهــم، وأن يكــف عــن مدبرهــم، وال جيهــز 
عــى جرحيهــم، وال تقتــل أرساهــم، وال تغنــم أمواهلــم، وال تســبى ذرارهيــم، وال 
يســتعان عليهــم بمــرشك، وال يوادعهــم عــى مــال، وال تنصــب عليهــم الرعــادات، 

وال حتــرق مســاكنهم وال يقطــع شــجرهم.

قولــه: )فإنــه جيــوز بمحلهــم فقــط( أي وال جيــوز محــل رؤوســهم لبلــد أخــرى 
أو لــوال.

ــاه أهنــم إذا انكفــوا عــن  ــن غــازي ومعن ــدال( كــذا ضبطــه اب ــح ال ــه: )بفت قول
بغيهــم بعــد دعوهتــم للدخــول حتــت طاعــة االمــام أو بعــد مقاتلتهــم وطلبــوا 
ــا  ــون جمان ــل يرتك ــم ب ــذ منه ــال يؤخ ــى م ــم ع ــم يف حمله ــوز تركه ــال جي ــان ف األم
وضبطــه ابــن مــرزوق بســكون الــدال مضــارع دعــا فقــال أي ال يعطيهــم الســلطان 

ــة. ــم معصي ــه الن خروجه ــت طاعت ــول حت ــى الدخ ــاال ع ــه م أو نواب

ــل أو بغــال أو  ــا عــى إب ــو قاتلون ــه: )مــن ســالح وكــراع( أي وغرهــا فل  قول
فيلــة وظفرنــا هبــم وأخذناهــا منهــم جلــاز االســتعانة هبــا عليهــم إن احتيــج لذلــك. 
قولــه: )عــى فــرض لــو حيــز عنهــم( أي الن االمــام إذا ظفــر هلــم بــامل حــال املقاتلة 
ــذا عــر  ــه: )فل ــد امللــك. قول ــواق عــن عب ــرد إليهــم كــام يف امل ــى ي ــه حت ــه يوقف فإن
بالــرد( أي فاندفــع مــا يقــال الــرد فــرع االخــذ وهــو منتــف فأيــن الــرد. قولــه: )أي 
حصــل األمــان لالمــام( األوضــح أي حصــل االمــن االمــام والنــاس منهــم. قولــه: 

)بالظهــور عليهــم( أي بســبب ظهورنــا عليهــم واهنزامهــم()1(. 

)1( حاشية الدسوقي: ج4 ص 298 - 300.
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رابعا: املذهب احلنفي.

ذهــب فقهــاء احلنفيــة إىل القــول بــان الباغــي الــذي خيــرج عــى اإلمــام احلــق، 
ــو  ــم: ه ــال بعضه ــك فق ــن ذل ــراد م ــا امل ــق وم ــام احل ــون اإلم ــن يك ــوا فيم واختلف
املتغلــب الــذي يعــم عــى النــاس حكمــه، وتســتقر ســلطنته ونفــوذه وقهــره، فهــذا ال 
جيــوز اخلــروج عليــه؛ وهــو قــول الفقهــاء املتقدمــني منهــم، وامــا املتأخريــن فقالــوا: 
يــراد بــه احلكــم للغلبــة الن اجلميــع يطلبــون الدنيــا فــال يــدري العــال مــن الباغــي.

ــل،  ــق بتأوي ــى ح ــم ع ــاد اهن ــى اعتق ــون ع ــم خيرج ــاة: أهن ــرتطوا يف البغ واش
وبخالفــه يكونــون لصــوص؛ أو عــى ظلــم نــزل هبــم مــن اإلمــام فــان خرجــوا مل 
يكونــوا مــن أهــل البغــي؛ وال ينبغــي للنــاس ان يعينــوا اإلمــام عــى هــذه الطائفــة 
التــي خرجــت والن ان يعينــوا تلــك الطائفــة عــى اإلمــام الن فيــه اعانــه عــى 

ــام. ــى اإلم ــم ع خروجه

ولكــن إذا كان خروجهــم لدعــوى اهنــم أهــل احلــق والواليــة فهم بغــاة، وجيب 
عــى كل مــن يقــول عــى القتــال ان ينــص امام املســلمني عــى هــؤالء اخلارجني.

وحكمــوا أن أهــل العــدل هــم الذيــن خرجــوا مــع اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
وان خصومــه أهــل البغــي، و لــواله )عليــه الســالم( ملــا عــّرف مــا هــو حكــم قتــال 
أهــل البغــي، وقــد ســار ابــو حنفيــة يف حكــم قتــال أهــل اخلــوارج والبغــاة بســرة 
اإلمــام عــي )عليــه الســالم( يف قتالــه ألهــل اجلمــل  وصفــني والنهــروان فذهــب 

إىل القــول بــام يــي: 

1ـ ال ينبغــي لإلمــام ان يتعــرض هلــم مــا مل خيرجــوا عليــه؛ فــإذا بلغــه عزمهــم 
عــى اخلــروج فحينئــذ ينبغــي لــه أن يأخذهــم فيحبســهم قبــل ان يتفاقــم األمــر.
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2 ـ إذا مل تكــن هلــم فئــة فــال جيهــز عــى جرحيهــم، وال يتبــع مدبرهــم وال تقيــل 
اســرهم، وال تأخــذ أمواهلــم، وال تســبى ذرارهيــم أو تأخــذ نســائهم فتســبى؛ وإذا 

كان هلــم فئــه فيكــون حاهلــم عــى العكــس.

ــتخدم  ــه اس ــوا إلي ــالح البغــاة واحتاج ــن س ــدل م ــل الع ــاب أه 3 ـ وإذا اص
ــرب. ــد احل ــم بع ــاد إليه ــم ويع ضده

4 ـ وإذا تاب أهل البغي فال يضمنون ما اتلفوا.

5 ـ وإذا استعان البغاة بأهل الذمة مل ينقض ذلك العهد معهم.

6 ـ جيوز قتاهلم بجميع انواع احلرب كالنبل واملنجنيق والنار وغرها.

7ـ وقالــوا إن البغــاة واخلــوارج الذيــن خرجــوا لقتــال اإلمــام عــي )عليــه 
ــن رضورات  ــرورة م ــر ل ــر املنك ــوا: بتكف ــواء؛ وقال ــد س ــى ح ــم ع ــالم( ه الس

ــا. ــه ابيه ــر صحبت ــة ومنك ــاذ5ف عائش ــن، وق الدي

قال ابن عابدين )ت 252هـ( يف حاشيته عى رد املختار عند قوله:

)والبغــاة اخلارجــون عــى اإلمــام احلــق: الظاهــر أن املــراد بــه مــا يعــم املتغلــب، 
ــوا  ــام رصح ــه ك ــروج علي ــوز اخل ــره ال جي ــوذ قه ــلطنته ونف ــتقرار س ــد اس ــه بع ألن
بــه، ثــم رأيــت يف الــدر املنتقــى قــال: إن هــذا يف زماهنــم، وأمــا يف زماننــا فاحلكــم 
للغلبــة، الن الــكل يطلبــون الدنيــا فــال يــدرى العــادل مــن الباغــي كــام يف العامديــة 
اهــ . وقولــه: بغــر حــق أي يف نفــس االمــر، وإال فالــرشط اعتقادهــم أهنــم عــى حــق 

بتأويــل وإال فهــم لصــوص، ويــأيت متــام بيانــه.

 قولــه: )ومتامــه يف جامــع الفصولــني( حيــث قــال يف أول الفصــل األول: بيانــه 
أن املســلمني إذا اجتمعــوا عــى إمــام وصــاروا آمنــني بــه فخــرج عليــه طائفــة مــن 
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املؤمنــني، فــإن فعلــوا ذلــك لظلــم ظلمهــم بــه فهــم ليســوا مــن أهــل البغــي وعليــه 
ــه  ــم الن في ــام عليه ــوا االم ــاس أن يعين ــي للن ــم، وال ينبغ ــم وينصفه ــرتك الظل أي
إعانــة عــى الظلــم، وال أن يعينــوا تلــك الطائفــة عــى االمــام أيضــا الن فيــه إعانــة 
ــوى  ــن لدع ــم ولك ــم ظلمه ــك لظل ــن ذل ــام، وإن مل يك ــى االم ــم ع ــى خروجه ع
ــا فهــم أهــل البغــي، فعــى كل مــن يقــوى عــى  ــة فقالــوا: احلــق معن احلــق والوالي
القتــال أن ينــروا إمــام املســلمني عــى هــؤالء اخلارجــني، ألهنــم ملعونــون عــى 

لســان صاحــب الــرشع، قــال )عليــه الصــالة والســالم(:

 »الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها«.

 فــإن كانــوا تكلمــوا باخلــروج لكــن مل يعزمــوا عــى اخلــروج بعد، فليــس لإلمام 
ــات  ــر يف واقع ــذا ذك ــد، ك ــد بع ــة مل يوج ــى اجلناي ــزم ع ــم، الن الع ــرتض هل أن يع

الالمــي، وذكــر، القالنــيس يف هتذيبــه.

 قــال بعــض املشــايخ: لــوال اإلمــام عــي )عليــه الســام( مــا درينــا القتــال مــع 
أهــل القبلــة.

 وكان عــي )عليــه الســالم( ومــن تبعــه مــن أهــل العــدل وخصمــه مــن أهــل 
ــون  ــم يطلب ــة كله ــة والباغي ــدري العادل ــة وال ت ــم للغلب ــا احلك ــي، ويف زمانن البغ
ــه كالم  ــام، في ــى االم ــة ع ــك الطائف ــوا تل ــه: وال أن يعين ــن قول ــ  ط. لك ــا اه الدني
ســيأيت. قولــه: )قطــاع طريــق( وهــم قســامن: أحدمهــا اخلارجــون بــال تأويــل بمنعــة 

ــق.  ــال منعــة، يأخــذون أمــوال املســلمني ويقتلوهنــم وخييفــون الطري وب

والثــاين قــوم كذلــك، إال أهنــم ال منعــة هلــم لكــن هلــم تأويــل، كــذا يف الفتــح، 
لكنــه عــد األقســام أربعــة، وجعــل هــذا الثــاين قســام منهــم مســتقال ملحقــا بالقطــاع 
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مــن جهــة احلكــم.

ــوم  ــح ق ــام يف الفت ــم ك ــاة( ه ــه: )وبغ ــه. قول ــه ل ــف فتنب ــا حتري ــر: هن ويف النه
ــن  ــوارج م ــتباحه اخل ــا اس ــتبيحوا م ــدل ومل يس ــام الع ــى إم ــوا ع ــلمون خرج مس
ــاع  ــم قط ــل وإال فه ــوا بتأوي ــراد خرج ــ . وامل ــم اه ــبي ذرارهي ــلمني وس ــاء املس دم
ــون وجيتمعــون  ــة هلــم منعــة يتغلب ــار: أهــل البغــي كل فئ كــام علمــت. ويف االختي

ــ . ــة اه ــون الوالي ــا ويدع ــق معن ــون احل ــل ويقول ــدل بتأوي ــل الع ــون أه ويقاتل

 قولــه: )وخــوارج وهــم قــوم الــخ( الظاهــر أن املــراد تعريــف اخلــوارج الذيــن 
خرجــوا عــى عــي )عليــه الصــالة والســالم(، الن منــاط الفــرق بينهــم وبــني البغــاة 
ــذراري  هــو اســتباحتهم دمــاء املســلمني وذرارهيــم بســبب الكفــر، إذ ال تســبى ال
ابتــداء بــدون كفــر، لكــن الظاهــر مــن كالم االختيــار وغــره أن البغــاة أعــم، فاملــراد 
ــان أهنــم  ــع البغــاة باخلــوارج لبي ــذا فــرس يف البدائ بالبغــاة مــا يشــمل الفريقــني، ول
منهــم وإن كان البغــاة أعــم، وهــذا مــن حيــث االصطــالح، وإال فالبغــي واخلــروج 
متحققــان يف كل مــن الفريقــني عــى الســوية، ولــذا قــال عــي )عليــه الصــالة 
والســالم( يف اخلــوارج: إخواننــا بغــوا علينــا. قولــه: )هلــم منعــة( بفتــح النــون: أي 

عــزة يف قومهــم فــال يقــدر عليهــم مــن يريدهــم مصبــاح.

 قولــه: )بتأويــل( أي بدليــل يؤولونــه عــى خــالف ظاهــره، كــام وقــع للخوارج 
ــن  ــه م ــن مع ــو وم ــر ه ــه كف ــم أن ــه بزعمه ــي علي ــكر ع ــن عس ــوا م ــن خرج الذي
الصحابــة، حيــث حكــم مجاعــة يف أمــر احلــرب الواقــع بينــه وبــني معاويــة وقالــوا: 
إن احلكــم إال اهلل، ومذهبهــم أن مرتكــب الكبــرة كافــر، وأن التحكيــم كبــرة لشــبه 
ــاع  ــب يف أتب ــد. مطل ــب العقائ ــا يف كت ــع رده ــورة م ــا مذك ــتدلوا هب ــم اس ــت هل قام
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ــى اهلل  ــا )ص ــاب نبين ــرون أصح ــه: )ويكف ــا قول ــوارج يف زمانن ــاب اخل ــد الوه عب
ــه وآلــه(( علمــت أن هــذا غــر رشط يف مســمى اخلــوارج. علي

ــي  ــالم(، وإال فيكف ــه الس ــي )علي ــام ع ــى اإلم ــوا ع ــن خرج ــان مل ــو بي ــل ه  ب
فيهــم اعتقادهــم كفــر مــن خرجــوا عليــه، كــام وقــع يف زماننــا يف اتبــاع عبــد 
الوهــاب الذيــن خرجــوا مــن نجــد وتغلبــوا عــى احلرمــني وكانــوا ينتحلــون 
مذهــب احلنابلــة، لكنهــم اعتقــدوا أهنــم هــم املســلمون وأن مــن خالــف اعتقادهــم 
ــرس اهلل  ــى ك ــم، حت ــل علامئه ــنة وقت ــل الس ــل أه ــك قت ــتباحوا بذل ــون، واس مرشك
تعــاىل شــوكتهم وخــرب بالدهــم وظفــر هبم عســاكر املســلمني عــام ثــالث وثالثني 
ومائتــني وألــف. قولــه: )كــام حققــه يف الفتــح( حيــث قــال: وحكــم اخلــوارج عنــد 
ــني إىل كفرهــم. ــني حكــم البغــاة. وذهــب بعــض املحدث مجهــور الفقهــاء واملحدث

قــال ابــن املنــذر: وال أعلــم أحــدا وافــق أهــل احلديــث عــى تكفرهــم، وهــذا 
يقتــي نقــل إمجــاع الفقهــاء. مطلــب يف تكفــر اخلــوارج وأهــل البــدع وقــد ذكــر يف 
املحيــط أن بعــض الفقهــاء ال يكفــر أحــدا مــن أهــل البــدع. وبعضهــم يكفــر مــن 
ــل األول  ــنة، والنق ــل الس ــر أه ــبه إىل أكث ــا ونس ــال قطعي ــه دلي ــم ببدعت ــف منه خال
أثبــت، نعــم يقــع يف كالم أهــل مذهــب تكفــر كثــر، لكــن ليــس مــن كالم الفقهــاء 

الذيــن هــم املجتهــدون بــل مــن غرهــم.

ــن وال عــرة بغــر الفقهــاء،  ــي املجتهدي  مطلــب: ال عــرة بغــر الفقهــاء: يعن
واملنقــول عــن املجتهديــن مــا ذكرنــا، وابــن املنــذر أعــرف بنقــل مذاهــب املجتهديــن 
ــن  ــام كان م ــف في ــر املخال ــى تكف ــاق ع ــايرة باالتف ــه املس ــن رصح يف كتاب ــ . لك اه
أصــول الــدين ورضورياتــه: كالقــول بقــدم العــامل، ونفــي حــرش األجســاد، ونفــي 
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العلــم باجلزئيــات، وأن اخلــالف يف غــره كنفــي مبــادئ الصفــات، ونفــي عمــوم 
اإلرادة، والقــول بخلــق القــرآن الــخ.

 وكــذا قــال يف رشح منيــة املصــي: إن ســاب الشــيخني ومنكــر خالفتهــام ممــن 
بنــاه عــى شــبهة لــه ال يكفــر، بخــالف مــن ادعــى أن عليــا إلــه وأن جريــل غلــط، 
ــل حمــض هــوى اهــ .  الن ذلــك ليــس عــن شــبهة واســتفراغ وســع يف االجتهــاد ب
ــة أبيهــا، الن ذلــك  ــاذف عائشــة ومنكــر صحب ــه. قلــت: وكــذا يكفــر ق ومتامــه في

تكذيــب رصيــح القــرآن(.

 خامسا: املذهب احلنبلي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل القــول بــان البغــاة مل خيرجــوا عــن اإليــامن؛ 
ــوه  ــام اتلف ــه في ــم تبعت ــس عليه ــر اهلل، ولي ــوا إىل أم ــم، إذا مل يفيئ ــب قتاهل ــن جي ولك
يف القتــال؛ وجيــوز قتــال كل مــن منــع حقــًا عليــه وهــي البيعــة لإلمــام، فــكل مــن 

ــه. ــه وقتال ــه وحــرم اخلــروج علي ــه وجبــت طاعت ثبتــت إمامت

واإلمامة عند احلنابلة تثبت بوجوه: 

1ـ بعهد النبي )صى اهلل عليه وآله( إليه.

2ـ بعهد إمام قبله إليه.

ــه،  ــوا بطاعت ــه، واذعن ــروا ل ــى أق ــيف حت ــاس بالس ــب الن ــرج وغل ــن خ 3 ـ م
ــه. ــروج علي ــه واخل ــرم قتال ــًا حي ــار إمام ــوه ص وتابع

فمن خرج عى من ثبتت امامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.

ويــرى احلنابلــة أن مــا نعــي الــزكاة يف البغــاة، وأن أهــل اجلمــل وصفــني 
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كذلــك. والنهــروان 

وجعلوا اخلارجون عن قبضة اإلمام اصنافًا اربعة، وهم:

1ـ من أمتنع عن طاعته وخرج لقتاله بغر تأويل فهؤالء قطاع طريق.

2ـ قــوم هلــم تأويــل لكــن ليــس هلــم منعــه كالواحــد واالثنــني والعــرشة فهــؤالء 
حكمهــم باهنــم قطــاع طريــق.

فــرون بالذنــب ويكفــرون اإلمــام عــي- )عليــه الصــالة  3ـ اخلــوارج الذيــن يكَّ
والســالم( - وكثــرًا مــن الصحابــة، ويســتحلون دمــاء املســلمني وأمواهلــم، إال مــن 

كان معهــم ويعتقــد بعقيدهتــم.

هؤالء فيهم قوالن:

االول-  أهنــم بغــاة وهــو موافــق لقــول ايب حنفيــة، والشــافعي ومجهــور الفقهاء 
وكثــر مــن أهــل احلديث.

يف حــني يــرى مالــك إســتتابتهم فــإن تابــوا يعفــى عنهــم وإال قتلــوا عــى 
إفســادهم ال عــى كفرهــم.

الثــاين-  أهنــم مرتــدون حكمهــم حكــم املرتديــن وتبــاح دماؤهــم وأمواهلــم؛ 
ــائر  ــرب كس ــل ح ــاروا أه ــوكة ص ــة وش ــم منع ــت هل ــكان وكان ــزوا يف م ــان حتي ف
الكفــار، وأن كانــوا يف قبضــة اإلمــام اســتتاهبم كاســتتابة املرتديــن فــإن تابــوا و إال 

ــًا ال يرثهــم ورثتهــم املســلمون. ــت أمواهلــم فيئ ــت أعناقهــم وكان رضب

وحكــم فقهــاء احلنابلــة بعــدم كفــر أهــل النهــروان، فهــم بغــاة؛ ولكــن جيــوز 
قتلهــم ابتــداًء، واالجهــاز عــى جرحيهــم وذلــك أن بدعتهــم وســوء فعلهــم يقتــي 

حــل دمائهــم. 
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4ـ قــوم مــن أهــل احلــق خيرجــون عــن قبضــة اإلمــام ويرومــون خلعــه لتأويــل 
ســائغ، وحكــم هــؤالء، هــو: 

ــواب  ــم الص ــف هل ــأهلم ويكش ــن يس ــم م ــث إليه ــى يبع ــم حت ــوز قتاهل أـ ال جي
وأزال مــا يذكرونــه مــن املظــامل واحلجــج فــان جلــوا قتلهــم حينئــذ، ومرجعهــم يف 
ذلــك احلكــم تعامــل اإلمــام عــي- )عليــه الصــالة والســالم( -  مــع أهــل اجلمــل 
وأهــل النهــروان وهــم احلروريــة؛ وان طلبــوا اإلمهــال يف النظــر بــام يدعوهــم إليــه 
أمهلــم، وأن كانــوا يقصــدون التهيــئ لقتالــه أو خديعتــه ومهامجتــه مل يمهلهــم بــل 

يعاجلهــم بالقتــال.

 وال جيــوز لإلمــام أخــذ املــال أو الرهائــن ليمهلهــم وان امكــن دفعهــم بــدون 
القتــال مل جيــز قتلهــم.

ب- ال جيــوز االجهــاز عــى جرحيهــم، وقتــل مدبرهــم وأســرهم، وال تســبى 
هلــم ذريــة، وال يغنــم هلــم مــال؛ ويغســل قتيلهــم ويكفــن ويصــى عليــه.

ج- وإذا قاتــل معهــم عبيــد ونســاء وصبيــان فهــم كالرجــل البالــغ احلــر 
مدبريــن. مقبلــني ويرتكــون  يقاتلــون 

د- ال جيــوز قتــال البغــاة بــام يعــم الــرر كالنــار واملنجنيــق، والتغريــق إال عنــد 
الرورة.

 هـــ- ال جيــوز االســتعانة بأهــل الذمــة عــى قتــال البغــاة، ويف االســتعانة باهــل 
الذمــة يــرى احلنابلــة أن كان القصــد باالســتعان لــرد البغــاة وكفهــم جــاز ذلــك.

و- إذا اظهــر قــوم رأي اخلــوارج بتكفــر مــن ارتكــب كبــرة، وتــرك اجلامعــة، 
ــام ومل  ــة اإلم ــن قبض ــوا ع ــم مل خيرج ــم إال اهن ــلمني وامواهل ــاء املس ــتحالل دم واس
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ــه ايضــًا  يســفكوا الــدم احلــرام فــال حيــل قتلهــم ال قتاهلــم وهــذا احلكــم ذهــب إلي
ــو حنيفــة، ومجهــور أهــل الفقــه. الشــافعي واب

وإذا مل يمكــن دفعهــم إال بقتلهــم جــاز قتلهــم وال يشء عــى مــن قتلهــم مــن 
ــم وال ضــامن وال كفــارة. أث

إذا قتــل رجــل مــن أهــل العــدل فهــو شــهيد ال يغســل وال يصــي عليــه؛ وقيــل 
يغســل ويصــي عليــه.

ــام اتلفــوه حــال احلــرب مــن نفــس ومــال  وليــس عــى أهــل البغــي ضــامن في
ــه.   ــد قولي ــافعي يف أح ــة والش ــو حنيف ــول اب ــذا الق ــب ام ه وذه

وإذا قتــل احــد البغــاة رجــاًل مــن أهــل العــدل خــارج املعركــة فــال يتحتــم قتــل 
الباغي.

ــني  ــم وب ــق بينه ــدم التفري ــة بع ــام احلنابل ــم إم ــد حك ــدع فق ــل الب ــا أه ي- أم
ــادة  ــال بعــدم اجلــواز يف الصــالة عليهــم وعي اخلــوارج وعــّد والرافضــة منهــم وق
مريضهــم وبذلــك قــال الشــافعي وابــو حنيفــة، أي بعــدم التفريــق بــني أهــل البــدع 
ــة وســائر اصحــاب  ــة وال القدري واخلــوارج، وقــال مالــك ال يصــي عــى اإلباضي

ــم. ــاد مرضاه ــم وال تع ــع جنازهت ــواء وال تتب االه

قال ابن قدامة  املقديس )ت 620هـ( يف قتال أهل البغي:

)األصل يف هذا الباب قول اهلل سبحانه:

 ﴿وَإِنْ َطائَِفَتــاِن مِــنَ الْمُؤْمِنِــنيَ اْقَتَتُلــوا َفَأصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا َفــِإنْ بََغــتْ إِحْدَاهُمَــا عََلــى 
ــى تَفِــيءَ إَِلــى َأمْــِر اهلِل َفــِإنْ َفــاءَتْ َفَأصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا بِالْعَــدِْل  تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى َفَقاتُِلــوا الَّ اْلُ
وََأْقسِــُطوا إِنَّ اهلَل يُحِــبُّ الْمُْقسِــطِنيَ * إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ َفَأصْلِحُــوا بَيْــنَ َأخَوَيُْكمْ﴾.
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 ففيهــا مخــس فوائــد )أحدهــا( أهنــم مل خيرجــوا بالبغــي عــن االيــامن فإنــه 
ســامهم مؤمنــني )الثانيــة( انــه أوجــب قتاهلــم )الثالثــة( انــه أســقط قتاهلــم إذا فــاءوا 
إىل أمــر اهلل )الرابعــة( انــه أســقط عنهــم التبعــة فيــام أتلفــوه يف قتاهلــم )اخلامســة( ان 
اآليــة أفــادت جــواز قتــال كل مــن منــع حقــا عليــه، وروى عبــد اهلل بــن عمــر وقــال 

ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: 

»مــن أعطــى إمامــا صفقــة يــده وثمــرة فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع فــإن جــاء آخر 
ينازعــه فاضبــوا عنــق اآلخر«. رواه مســلم.

 وروى عرفجة قال: قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله(:

»ســتكون هنــات وهنــات - ورفــع صوتــه - أال ومــن خــرج عــىل أمتــي وهــم 
مجيــع فاضبــوا عنقــه بالســيف كائنــا مــن كان«.

 فــكل مــن ثبتــت إمامتــه وجبــت طاعتــه وحــرم اخلــروج عليــه وقتالــه لقــول 
اهلل تعــاىل:

مْــِر مِنُْكــمْ وروى  ــهَ وََأطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَُأولِــي اْلَ يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا َأطِيعُــوا اللَّ
عبــادة بــن الصامــت، قــال: بايعنــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى الســمع 
والطاعــة يف املنشــط واملكــره وأن ال ننــازع االمــر أهلــه، وروي عــن النبــي )صــى 

اهلل عليــه وآلــه( أنــه قــال:

»من خرج من الطاعة وفارق اجلاعة فات فميتته جاهلية«.

 رواه ابــن عبــد الــر مــن حديــث أيب هريــرة وأيب ذر وابــن عبــاس كلهــا بمعنــى 
ــزكاة  ــا بكــر قاتــل مــا نعــي ال ــال البغــاة فــإن أب ــة عــى قت واحــد وأمجعــت الصحاب
وعــي قاتــل أهــل اجلمــل وصفــني وأهــل النهــروان واخلارجــون عــن قبضــة اإلمــام 
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أصنــاف أربعــة:

 )أحدهــا( قــوم امتنعــوا مــن طاعتــه وخرجــوا عــن قبضتــه بغــر تأويــل فهــؤالء 
قطــاع طريــق ســاعون يف األرض بالفســاد يــأيت حكمهــم يف بــاب مفــرد.

 )الثــاين( قــوم هلــم تأويــل إال أهنــم نفــر يســر ال منعــة هلــم كالواحــد واالثنــني 
ــا وهــو مذهــب  ــر أصحابن ــول أكث ــق يف ق والعــرشة ونحوهــم فهــؤالء قطــاع طري
الشــافعي ألن ابــن ملجــم ملــا جــرح عليــا قــال للحســن إن برئــت رأيــت رأيــي وإن 
مــت فــال متثلــوا بــه فلــم يثبــت لفعلــه حكــم البغــاة وألننــا لــو أثبتنــا للعــدد اليســر 
حكــم البغــاة يف ســقوط ضــامن مــا أتلفــوه أفــى إىل إتــالف أمــوال النــاس، وقــال 
ــن  ــوا ع ــاة إذا خرج ــم البغ ــم حك ــل وحكمه ــر والقلي ــني الكث ــرق ب ــر الف ــو بك أب

قبضــة اإلمــام. 

)الثالــث( اخلــوارج الذيــن يكفــرون بالذنــب ويكفــرون عثــامن وعليــا وطلحــة 
والزبــر وكثــرا مــن الصحابــة ويســتحلون دمــاء املســلمني وأمواهلــم إال مــن 
ــا املتأخريــن اهنــم بغــاة حكمهــم  خــرج معهــم فظاهــر قــول الفقهــاء مــن أصحابن
ــل  ــن أه ــر م ــاء وكث ــور الفقه ــافعي ومجه ــة والش ــول أيب حنيف ــذا ق ــم وه حكمه
ــى  ــادهم الع ــى افس ــوا ع ــوا وإال قتل ــإن تاب ــتتابتهم ف ــرى اس ــك ي ــث ومال احلدي
ــم  ــدون حكمه ــار مرت ــم كف ــث إىل أهن ــل احلدي ــن أه ــة م ــت طائف ــم، وذهب كفره
حكــم املرتديــن وتبــاح دماؤهــم وأمواهلــم فــإن حتيــزوا يف مــكان وكانــت هلــم منعــة 
وشــوكة صــاروا أهــل حــرب كســائر الكفــار، وان كانــوا يف قبضــة اإلمــام اســتتاهبم 
كاســتتابة املرتديــن فــإن تابــوا وإال رضبــت أعناقهــم وكانــت أمواهلــم فيئــا ال يرثهم 
ورثتهــم املســلمون ملــا روى أبــو ســعيد قــال ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
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وآلــه( يقــول:

صيامهــم  مــع  وصيامكــم  صاتــم  مــع  صاتكــم  حتقــرون  قــوم  »خيــرج 
وأعالكــم مــع أعالــم يقــرءون القــرآن ال جيــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن 

ــة«. ــن الرمي ــهم م ــرق الس ــا يم ك

 ينظــر يف النصــل فــال يــرى شــيئا، وينظــر يف القــدح فــال يــرى شــيئا وينظــر يف 
الريــش فــال يــرى شــيئا ويتــامرى يف الفــوق( رواه مالــك يف موطئــه والبخــاري يف 

صحيحــه وهــو حديــث صحيــح ثابــت االســناد ويف لفــظ قــال:

 »خيــرج قــوم يف آخــر الزمــان أحــداث األســنان ســفهاء األحــام يقولــون مــن 
خــر قــول الريــة يقــرءون القــرآن ال جيــاوز تراقيهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق 
الســهم مــن الرميــة فأينــا لقيتهــم فاقتلهــم فــإن قتلهــم أجر ملــن قتلهــم يــوم القيامة«. 

رواه البخــاري وروى معنــاه مــن وجــوه، يقــول فكــام خــرج هــذا الســهم نقيــا 
خاليــا مــن الــدم والفــرث مل يتعلــق منهــا بشــئ كذلــك خــروج هــؤالء مــن الديــن 

يعنــي اخلــوارج.

ــال  ــق فق ــجد دمش ــى درج مس ــة ع ــا منصوب ــه رأى رؤوس ــة ان ــن أيب أمام  وع
كالب النــار رش قتــى حتــت أديــم الســامء خــر قتــى مــن قتلــوه ثــم قــرأ: يَــوْمَ تَبْيَــضُّ 
 إىل آخــر اآليــة فقيــل لــه أنــت ســمعته مــن رســول اهلل )صــى  وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ
اهلل عليــه وآلــه( ؟ قــال لــو مل أســمعه االمــرة أو مرتــني أو ثالثــا أو أربعــا حتــى عــد 

ســبعا مــا حدثتكمــوه.

 وقــال الرتمــذي: هــذا حديــث حســن ورواه ابــن ماجــة عــن ســهل عــن ابــن 
عيينــة عــن أيب غالــب انــه ســمع أبــا أمامــة يقــول رش قتــى قتلــوا حتــت أديــم الســامء 
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ــار،  ــل الن ــار كالب أه ــل الن ــار كالب أه ــل الن ــوا، كالب أه ــن قتل ــى م ــر قت وخ
ــه  ــئ تقول ــذا ش ــة ه ــا أمام ــا أب ــت ي ــارا، قتل ــاروا كف ــلمني فص ــؤالء مس ــد كان ه ق
؟قــال: بــل ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وعــن عــي )عليــه الصــالة 

.َأعْمَــاًل بِاْلَخْسَــِرينَ  ُننَبُِّئُكــمْ  ُقــْل هَــْل  والســالم( يف قــول تعــاىل: 

 قال: »هم أهل النهروان«.

 وعن أيب سعيد يف حديث آخر عن النبي )صى اهلل عليه وآله( قال:

 »هم رش اخللق واخلليقة لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد«.

 وقال: »ال جياوز إياهنم حناجرهم«.

 وأكثــر الفقهــاء عــى أهنــم بغــاة وال يــرون تكفرهــم قــال ابــن املنــذر ال أعلــم 
أحــدا وافــق أهــل احلديــث عــى تكفرهــم وجعلهــم كاملرتديــن، وقــال ابــن عبــد 
الــر يف احلديــث الــذي روينــاه: قولــه )يتــارى يف الفــوق( يــدل عــى أنــه مل يكفرهــم 

ألهنــم علقــوا مــن اإلســالم بــي بحيــث يشــك يف خروجهــم منــه.

وروي عــن عــي أنــه ملــا قاتــل أهــل النهــر قــال ألصحابــه ال تبدؤوهــم ؟ 
ــذ  ــه فحينئ ــا قتل ــوا: كلن ــاب قال ــن خب ــد اهلل ب ــا بعب ــم أقيدون ــث إليه ــال وبع بالقت

اســتحل قتاهلــم القرارهــم عــى أنفســم بــام يوجــب قتلهــم.

 وذكــر ابــن عبــد الــر عــن عــي )عليــه الصــالة والســالم( أنــه ســئل عــن أهــل 
النهــر أكفــار هــم ؟ قــال:

 »من الكفر فروا«.

 قيل فمنافقون ؟ قال: »إن املنافقن ال يذكرون اهلل إال قليا«

ــة فعمــوا فيهــا وصمــوا وبغــوا   قيــل فــام هــم ؟ قــال: »هــم قــوم أصابتهــم فتن
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ــم«. ــا فقاتلناه ــا وقاتلون علين

 وملا جرحه ابن ملجم قال للحسن: 

»أحسنوا إساره فإن عشت فأنا ويل دمي، وإن مت فرضبة كرضبتي«.

 وهــذا رأي عمــر بــن عبــد العزيــز فيهــم وكثــر مــن العلــامء والصحيــح إن شــاء 
اهلل ان اخلــوارج جيــوز قتلهــم ابتــداء واإلجــازة عــى جرحيهــم ألمــر النبــي )صــى 
ــالة  ــه الص ــا )علي ــإن علي ــم ف ــن قتله ــواب م ــده بالث ــم ووع ــه( بقتله ــه وآل اهلل علي
ــىل  ــم ع ــن يقتلوهن ــد اهلل الذي ــا وع ــم ب ــروا لدثتك ــوال أن ينظ ــال: »ل ــالم( ق والس

لســان حممــد )صــىل اهلل عليــه وآلــه(«.

 والن بدعتهــم وســوء فعلهــم يقتــي حــل دمائهــم بدليــل مــا أخــر بــه البنــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن عظــم ذنبهــم واهنــم رش اخللــق واخلليقــة واهنــم يمرقــون 
مــن الديــن واهنــم كالب النــار، وحثــه عــى قتلهــم واخبــاره بأنه لــو أدركهــم لقتلهم 
قتــل عــاد فــال جيــوز إحلاقهــم بمــن أمــر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( بالكــف عنهــم 
ــم وال  ــن قتاهل ــه( ع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاب رس ــن أصح ــر م ــورع كث وت

بدعــة فيهــم.

 )الصنــف الرابــع( قــوم مــن أهــل احلــق خيرجــون عــن قبضــة اإلمــام ويرومــون 
خلعــه لتأويــل ســائغ وفيهــم منعــة حيتــاج يف كفهــم إىل مجــع اجليــش فهــؤالء البغــاة 
ــم يف  ــة إمامه ــاس معون ــى الن ــب ع ــم، وواج ــاب حكمه ــذا الب ــر يف ه ــن نذك الذي
قتــال البغــاة ملــا ذكرنــا يف أول البــاب وألهنــم لــو تركــوا معونتــه لقهــره أهــل البغــي 

وظهــر الفســاد يف األرض.

 )مســألة( قــال أبــو القاســم: )وإذا اتفــق املســلمون عــى إمــام فمــن خــرج عليــه 
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مــن املســلمني يطلــب موضعــه حوربــوا ودفعــوا بأســهل مــا يندفعــون بــه( ومجلــة 
االمــر أن مــن اتفــق املســلمون عــى إمامتــه وبيعتــه ثبتــت إمامتــه ووجبــت معونتــه 
ملــا ذكرنــا مــن احلديــث واالمجــاع، وىف معنــاه مــن ثبتــت إمامتــه بعهــد النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( أو بعهــد إمــام قبلــه إليــه فــإن أبــا بكر ثبتــت إمامتــه بامجــاع الصحابة 

عــى بيعتــه وعمــر ثبتــت إمامتــه بعهــد أيب بكــر إليــه وأمجــع الصحابــة عــى قبولــه.

 ولــو خــرج رجــل عــى اإلمــام فقهــره وغلــب النــاس بســيفه حتــى أقــروا لــه 
وأذعنــوا بطاعتــه وتابعــوه صــار إمامــا حيــرم قتالــه، واخلــروج عليــه فــإن عبــد امللــك 
بــن مــروان خــرج عــى ابــن الزبــر فقتلــه واســتوىل عــى البــالد وأهلهــا حتــى بايعوه 
طوعــا وكرهــا فصــار إمامــا حيــرم اخلــروج عليــه وذلــك ملــا يف اخلــروج عليــه مــن 
شــق عــى املســلمني وإراقــة دمائهــم وذهــاب أمواهلــم، ويدخــل اخلــارج عليــه يف 

عمــوم قولــه عليــه الســالم:

 »من خرج عىل أمتي وهم مجيع فاضبوا عنقه بالسيف كائنا من كان«.

 فمــن خــرج عــى مــن ثبتــت إمامتــه بأحــد هــذه الوجــوه باغيــا وجــب قتالــه، 
وال جيــوز قتاهلــم حتــى يبعــث إليهــم مــن يســأهلم ويكشــف هلــم الصــواب اال أن 
خيالــف كلبهــم فــال يمكــن ذلــك يف حقهــم، فامــا ان أمكــن تعريفهــم عرفهــم ذلــك 
وأزال مــا يذكرونــه مــن املظــامل وأزال حججهــم، فــإن جلــوا قتلهــم حينئــذ ألن اهلل 

تعــاىل بــدأ باالمــر باالصــالح قبــل القتــال فقــال ســبحانه:

وَإِنْ َطائَِفَتــاِن مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ اْقَتَتُلــوا َفَأصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا َفــِإنْ بََغــتْ إِحْدَاهُمَــا 
.ِــه ــِر اللَّ ــى َأمْ ــيءَ إَِل ــى تَفِ ــي حَتَّ ــي تَبْغِ تِ ــوا الَّ ــرَى َفَقاتُِل خْ ــى اْلُ عََل

ــة  ــل وقع ــرة قب ــل الب ــل أه ــالم( راس ــالة والس ــه الص ــا )علي وروي أن علي
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ــال: ــم ق ــال ث ــم بالقت ــه أن ال يبدؤوه ــر أصحاب ــم أم ــل ث اجلم

 »إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة«.

 ثــم ســمعهم يقولــون:اهلل أكــر يــا ثــارات عثــامن، فقــال: »اللهــم أكــب قتلــة 
ــان لوجوههــم«. عث

ــة بعــث  ــه احلروري ــا اعتزلت ــا مل ــن اهلــادي ان علي ــن شــداد اب ــد اهلل ب  وروى عب
ــة  ــم أربع ــع منه ــام فرج ــة أي ــاب اهلل ثالث ــوه كت ــاس فواضع ــن عب ــد اهلل ب ــم عب إليه
آالف، فــإن أبــوا الرجــوع وعظهــم وخوفهــم القتــال، وإنــام كان كذلــك ألن 
املقصــود كفهــم ودفــع رشهــم ال قتلهــم فــإذا أمكــن بمجــرد القــول كان أوىل مــن 
القتــال ملــا فيــه مــن الــرر بالفريقــني فــإن ســألوا االنظــار نظــر يف حاهلــم وبحــث 
عــن أمرهــم، فــإن بــان لــه ان قصدهــم الرجــوع إىل الطاعــة ومعرفــة احلــق أمهلهــم.

 قــال ابــن املنــذر: أمجــع عــى هــذا كل مــن أحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم، فــإن 
كان قصدهــم االجتــامع عــى قتالــه وانتظــار مــدد يقــوون بــه أو خديعــة اإلمــام أو 
ليأخــذوه عــى غــرة ويفــرتق عســكره مل ينظرهــم وعاجلهــم ألنــه ال يأمــن أن يصــر 
ــه ال  ــه مــاال ألن ــا إىل قهــر أهــل العــدل وال جيــوز هــذا وان أعطــوه علي هــذا طريق
جيــوز أن يأخــذ املــال عــى اقرارهــم عــى مــاال جيــوز اقرارهــم عليــه وان بــذل لــه 
رهائــن عــى أنظارهــم مل جيــز أخذهــا لذلــك والن الرهائــن ال جيــوز قتلهــم لغــدر 

أهلهــم فــال يفيــد شــيئا.

ــم  ــن منه ــك رهائ ــوا بذل ــدل وأعط ــل الع ــن أه ــم أرسى م  وإن كان يف أيدهي
قبلهــم اإلمــام واســتظهر للمســلمني فــإن أطلقــوا أرسى املســلمني الذيــن عندهــم 
أطلقــت رهائنهــم وان قتلــوا مــن عندهــم مل جيــز قتــل رهائنهــم ألهنــم ال يقتلــون 
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بقتــل غرهــم فــإذا انقضــت احلــرب خــى الرهائــن كــام ختــى األســارى منهــم، وان 
خــاف اإلمــام عــى الفئــة العادلــة الضعــف عنهــم أخــر قتاهلــم إىل أن متكنــه القــوة 
ــوكة  ــوى ش ــى تق ــم حت ــتئصال فيؤخره ــالم واالس ــن االصط ــه ال يأم ــم ألن عليه
ــدا ويدعهــم ومــا هــم عليــه  أهــل العــدل ثــم يقاتلهــم، وان ســألوه أن ينظرهــم أب
ــه ان  ــه عليهــم وخــاف قهرهــم ل ويكفــوا عــن املســلمني نظــرت فــإن مل يعلــم قوت

قاتلهــم تركهــم.

ــه ال جيــوز أن يــرتك بعــض   وان قــوي عليهــم مل جيــز اقرارهــم عــى ذلــك ألن
ــث يفــي إىل قهــر اإلمــام  ــوة شــوكتهم بحي املســلمني طاعــة اإلمــام وال تؤمــن ق
العــادل ومــن معــه، ثــم إن أمكــن دفعهــم بــدون القتــل مل جيــز قتلهــم ألن املقصــود 
ــر  ــن غ ــل م ــز القت ــل مل جي ــدون القت ــل ب ــود إذا حص ــم والن املقص ــم ألهله دفعه
ــال أصحــاب الشــافعي  ــه، وق ــل مل جيــز قتل حاجــة، وان حــر معهــم مــن ال يقات
فيــه وجــه آخــر جيــوز ألن عليــا )عليــه الســالم( هنــى أصحابــه عــن قتــل حممــد بــن 

طلحــة الســجاد وقــال: 

»إياكم وصاحب الرنس«. 

فقتله رجل وأنشأ يقول:

ربــــــه بــآيــــات  قـــــوام  وأشــــعـــث 

هتكــت لــه بالرمــح جيــب قميصــه

علــى غــر شــئ غــر أن ليــس تابعــا

شــاجر والرمــح  حــم  يناشــدني 

قليــل الذى فيمــا تــرى العني مســلم

وللفــم يــن  للـــد  صريـــعا  فــخـــر 

يظلــم احلــق  يتبــع  مل  ومــن  عليــا 

التـــــقدم قـبــــل  حــــم  تــــل  فــــهـــل 

ــه  ــه ومل يكــن يقاتــل فلــم ينكــر عــي قتلــه وألن ــة أبي وكان الســجاد حامــل راي
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ــا قــول اهلل تعــاىل: صــار ردا هلــم، ولن

 ﴿وَمَنْ يَْقُتْل مُؤْمِنًا مَُتعَمِّدًا َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. 

ــن  ــص م ــام خ ــه وإن ــى حتريم ــاع ع ــلم واالمج ــل املس ــواردة يف قت ــار ال واألخب
ــام عــداه يبقــى عــى العمــوم  ــل ففي ذلــك مــا حصــل رضورة دفــع الباغــي والصائ
واالمجــاع فيــه وهلــذا حــرم قتــل مدبرهــم وأســرهم واالجهــاز عــى جرحيهــم مــع 
ــه فمــن ال  ــادوا إلي ــه ع ــدروا علي ــا ق ــى م ــه ومت ــزا عن ــال عج ــوا القت ــام ترك أهنــم إن
يقاتــل تورعــا عنــه مــع قدرتــه عليــه وال خيــاف منــه القتــل بعــد ذلــك أوىل وألنــه 
مســلم مل حيتــج إىل دفعــه وال صــدر منــه أحــد الثالثــة فلــم حيــل دمــه لقولــه )عليــه 

ــالم(: الس

»ال حيل دم امرئ مسلم اال بإحدى ثاث«.

 فــام حديــث عــي يف هنيــه عــن قتــل الســجاد فهــو حجــة عليــه فــإن هنــي عــي 
أوىل مــن فعــل مــن خالفــه وال يمتثــل قــول اهلل تعــاىل وال قــول رســوله وال قــول 
ــال يف  ــة احل ــم حقيق ــا عل ــا أن علي ــل إلين ــا مل ينق ــه قلن ــر قتل ــم مل ينك ــه، وقوهل إمام
ــه الســالم( حــني طــاف يف  ــا )علي ــه فينكــره وقــد جــاء أن علي قتلــه وال حــر قتل
القتــى رآه فقــال الســجاد ورب الكعبــة هــذا الــذي قتلــه بــره بأبيــه وهــذا يــدل عــى 
أنــه مل يشــعر بقتلــه ورأي كعــب بــن ســور فقــال يزعمــون إنــام خــرج إلينــا الرعــاع 
وهــذا احلــر بــني أظهرهــم، وجيــوز أن يكــون تركــه االنــكار عليهــم اجتــزاء بالنهــي 
املتقــدم والن القصــد مــن قتاهلــم كفهــم وهــذا كاف لنفســه فلــم جيــز قتلــه كاملنهــزم.

)فصــل( وإذا قاتــل معهــم عبيــد ونســاء وصبيــان فهــم كالرجــل البالــغ احلــر 
يقاتلــون مقبلــني ويرتكــون مدبريــن ألن قتاهلــم للدفــع، ولــو أراد أحــد هــؤالء قتــل 
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ــا يف أهــل احلــرب إذا  ــى عــى نفســه ولذلــك قلن ــه وان أت إنســان جــاز دفعــه وقتال
كان معهــم النســاء والصبيــان يقاتلــون قوتلــوا وقتلــوا.

ــن  ــق م ــق والتغري ــار واملنجني ــه كالن ــم اتالف ــام يع ــاة ب ــل البغ ــل( وال يقات )فص
ــن  ــى م ــع ع ــه يق ــم اتالف ــا يع ــل وم ــن ال يقات ــل م ــوز قت ــه ال جي ــر رضورة ألن غ
يقاتــل ومــن ال يقاتــل فــإن دعــت إىل ذلــك رضورة مثــل أن حيتــاط هبــم البغــاة وال 
يمكنهــم التخلــص إال برميهــم بــام يعــم اتالفــه جــاز ذلــك وهــذا قــول الشــافعي 
وقــال أبــو حنيفــة إذا حتصــن اخلــوارج فاحتــاج اإلمــام إىل رميهــم باملنجنيــق فعــل 
ذلــك هبــم مــا كان هلــم عســكر ومــا مل ينهزمــوا وان رماهــم البغــاة باملنجنيــق والنــار 

جــاز رميهــم بمثلــه.

)فصــل( قــال أبــو بكــر وإذا اقتتلــت طائفتــان مــن أهــل البغــي فقــدر اإلمــام 
عــى قهرمهــا مل يعــن واحــدة منهــام ألهنــام مجيعــا عــى اخلطــأ وان عجــز عــن ذلــك 
وخــاف اجتامعهــام عــى حربــه ضــم إليــه أقرهبــام إىل احلــق فــإن اســتويا اجتهــد برأيــه 
يف ضــم إحدامهــا وال يقصــد بذلــك معونــة إحدامهــا بــل االســتعانة عــى األخــرى 
ــوا يف  ــد حصل ــم ق ــة ألهن ــم إىل الطاع ــى يدعوه ــه حت ــن مع ــل م ــا يقات ــإذا هزمه ف
أمانــه، وهــذا مذهــب الشــافعي وال يســتعني عــى قتاهلــم بالكفــار بحــال وال بمــن 

يــري قتلهــم مدبريــن.

ــم  ــتعني عليه ــأس أن يس ــرأي ال ب ــاب ال ــال أصح ــافعي، وق ــال الش ــذا ق  وهب
بأهــل الذمــة واملســتأمنني وصنــف آخــر منهــم إذا كان أهــل العــدل هــم الظاهريــن 
عــى مــن يســتعينون بــه ولنــا ان القصــد كفهــم وردهــم إىل الطاعــة دون قتلهــم وان 
دعــت احلاجــة إىل االســتعانة هبــم فــإن كان يقــدر عــى كفهــم اســتعان هبــم وان مل 
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يقــدر مل جيــز.

 )فصــل( وإذا أظهــر قــوم رأي اخلــوارج مثــل تكفــر مــن ارتكــب كبــرة وتــرك 
اجلامعــة واســتحالل دمــاء املســلمني وأمواهلــم اال أهنــم مل خيرجــوا عن قبضــة اإلمام 
ومل يســفكوا الــدم احلــرام فحكــي القــايض عــن أيب بكــر أنــه ال حيــل بذلــك قتلهــم 
وال قتاهلــم وهــذا قــول أيب حنيفــة والشــافعي ومجهــور أهــل الفقــه، وروي ذلــك 
ــم  ــال حك ــس وامل ــامن النف ــم يف ض ــذا حكمه ــى ه ــز فع ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ع
املســلمني وان ســبوا اإلمــام أو غــره مــن أهــل العــدل عــزروا ألهنــم ارتكبــوا حمرمــا 

الحــد فيــه وان عرضــوا بالســب فهــل يعــزرون ؟

 عــى وجهــني، وقــال مالــك يف اإلباضيــة وســائر أهــل البــدع: يســتتابون فــإن 
تابــوا وإال رضبــت أعناقهــم.

 قــال إســامعيل بــن إســحاق: رأي مالــك قتــل اخلــوارج وأهــل القــدر مــن أجل 
الفســاد الداخــل يف الديــن كقطــاع الطريــق فــإن تابــوا واال قتلــوا عــى افســادهم ال 
ــوا  ــه أهنــم يســتتابون فــإن تاب عــى كفرهــم وامــا مــن رأى تكفرهــم فمقتــى قول

وإال قتلــوا لكفرهــم كــام يقتــل املرتــد.

 وحجتهــم قــول النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: »فأيــا لقيتموهــم فاقتلوهــم« 
ــى اهلل  ــه )ص ــاد« وقول ــل ع ــم قت ــم ألقتلته ــن أدركته ــالم(: »لئ ــه الس ــه )علي وقول
عليــه وآلــه( يف الــذي أنكــر عليــه وقــال: إهنــا لقســمة مــا أريــد هبــا وجــه اهلل أليب 

بكــر: 

»اذهب فاقتله«.

ــرج  ــال خي ــذي ق ــو ال ــه وه ــل قتال ــه قب ــر بقتل ــك، فأم ــل ذل ــر مث ــال لعم ــم ق  ث
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مــن ضئضــئ هــذا قــوم يعنــي اخلــوارج وقــول عمــر لصبيــغ لــو وجدتــك حملوقــا 
لربــت الــذي فيــه عينــاك بالســيف يعنــي لقتلتــك وإنــام يقتلــه لكونــه مــن اخلوارج 

فــإن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال:

»سياهم التسبيد«.يعني: حلق رؤوسهم.

ــه  ــه أن ــه روي عن ــالم( فإن ــالة والس ــه الص ــي )علي ــل ع ــون بفع ــج األول  واحت
ــي: ــال ع ــم اال هلل، فق ــجد الحك ــاب املس ــل بب ــال رج ــا فق ــب يوم كان خيط

»كلمــة حــق أريــد بــا باطــل« ثــم قــال: »لكــم علينــا ثــاث ال نمنعكم مســاجد 
اهلل ان تذكــروا فيهــا اســم اهلل تعــاىل وال نمنعكــم الفــئ مــا دامــت أيديكــم معنــا وال 

ــم بقتال«. نبدأك

ــن  ــل م ــأداه رج ــالة فت ــالم( ص ــه الس ــي )علي ــى ع ــال ص ــى ق ــو حيي  وروى أب
اخلــوارج: )لئــن أرشكــت ليحبطــن عملــك ولتكونــن مــن اخلارسيــن( فاجابــه عــي 

)عليــه الســالم(:

»فاصر ان وعد اهلل حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون«. 

ــبونك  ــوارج يس ــز ان اخل ــد العزي ــن عب ــر ب ــاة إىل عم ــن أرط ــدي ب ــب ع وكت
ــه ان ســبوين فســبوهم أو اعفــوا عنهــم وان شــهروا الســالح فاشــهروا  فكتــب إلي
عليهــم وان رضبــوا فارضبــوا والن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مل يتعــرض 
للمنافقــني الذيــن معــه يف املدينــة فــالن ال يتعــرض لغرهــم اويل وقــد روي يف خــر 
اخلارجــي الــذي أنكــر عليــه ان خالــدا قــال يــا رســول اهلل اال أرضب عنقــه ؟ قــال: 

ــه يصــي؟« »لعل

 قل رب مصل ال خر فيه قال: »إين مل أومر ان أنقب عن قلوب الناس«.
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)مســألة( قــال )فــإن آل مــا دفعــوا بــه إىل نفوســهم فــال شــئ عــى الدافــع وان 
قتــل الدافــع فهــو شــهيد( ومجلتــه انــه إذا مل يمكــن دفــع أهــل البغــي إال بقتلهــم جــاز 
قتلهــم وال شــئ عــى مــن قتلهــم مــن اثــم وال ضــامن وال كفــارة ألنــه فعــل مــا أمــر 
بــه وقتــل مــن أحــل اهلل قتلــه وامــر بمقاتلتــه وكذلــك مــا أتلفــه أهــل العــدل عــى 
أهــل البغــي حــال احلــرب مــن املــال ال ضــامن فيــه ألهنــم إذا مل يضمنــوا األنفــس 
فاألمــوال أوىل فــإن قتــل العــادل كان شــهيدا ألنــه قتــل يف قتــال أمــر اهلل تعــاىل بــه 

تِــي تَبْغِــي وهــل يغســل ويصــي عليــه ؟  بقولــه َفَقاتُِلــوا الَّ

ــر  ــة أم ــهيد معرك ــه ش ــه ألن ــي علي ــل وال يص ــا( ال يغس ــان إحدامه ــه روايت في
بالقتــال فيهــا فأشــبه شــهيد معركــة الكفــار )والثانيــة( يغســل ويصــى عليــه وهــو 
قــول األوزاعــي وابــن املنــذر والن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أمــر بالصــالة عــى 
ــى  ــداه يبق ــا ع ــي م ــة فف ــار يف املعرك ــل الكف ــتثنى قتي ــه إال اهلل واس ــال ال إل ــن ق م
عــى األصــل والن شــهيد معركــة الكفــار أجــره أعظــم وفضلــه أكثــر وقــد جــاء أنــه 
يشــفع يف ســبعني مــن أهــل بيتــه وهــذا ال يلحــق بــه يف فضلــه فــال يثبــت فيــه مثــل 

حكمــه فــإن الشــئ إنــام يقــاس عــى مثلــه.

)فصــل( وليــس عــى أهــل البغــي أيضــا ضــامن مــا أتلفــوه حــال احلــرب مــن 
نفــس وال مــال، وبــه قــال أبــو حنيفــة والشــافعي يف أحد قوليــه ويف اآلخــر يضمنون 
ذلــك لقــول أيب بكــر ألهــل الــردة: تــدون قتالنــا وال نــدي قتالكــم وألهنــا نفــوس 
وأمــوال معصومــة أتلفــت بغــر حــق وال رضورة دفــع مبــاح فوجــب ضامنــه 
كالــذي تلفــت يف غــر حــال احلــرب ولنــا مــا روى الزهــري أنــه قــال كانــت الفتنــة 
العظمــى بــني النــاس وفيهــم البدريــون فامجعــوا عــى أن ال يقــام حــد عــى رجــل 
ارتكــب فرجــا حرامــا بتأويــل القــرآن وال يغــرم مــاال أتلفــه بتأويــل القــرآن وألهنــا 
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طائفــة ممتنعــة باحلــرب بتأويــل ســائغ فلــم تضمــن مــا أتلفــت عــى األخــرى كأهــل 
العــدل والن تضمينهــم يفــي إىل تنفرهــم عــن الرجــوع إىل الطاعــة فــال يــرشع 

كتضمــني أهــل احلــرب.

 فامــا قــول أيب بكــر  فقــد رجــع عنــه ومل يمضــه فــإن عمــر قــال لــه أمــا ان يــدوا 
قتالنــا فــال فــإن قتالنــا قتلــوا يف ســبيل اهلل تعــاىل عــى مــا أمــر اهلل فوافقــه أبــو بكــر 
ورجــع إىل قولــه فصــار أيضــا إمجاعــا حجــة لنــا ومل ينقــل أنــه غــرم أحــدا شــيئا مــن 
ــم  ــلم فل ــم أس ــرم ث ــن أق ــت ب ــن وثاب ــن حمص ــة ب ــة عكاش ــل طليح ــف قت ــك وق ذل
يغــرم شــيئا ثــم لــو وجــب التغريــم يف حــق املرتديــن مل يلــزم مثلــه ههنــا فــإن أولئــك 
كفــار ال تأويــل هلــم وهــؤالء طائفــة مــن املســلمني هلــم تأويــل ســائغ فكيــف يصــح 
احلاقهــم هبــم ؟ فامــا مــا أتلفــه بعضهــم عــى بعــض يف غــر حــال احلــرب قبلــه أو 

بعــده فعــى متلفــه ضامنــه.

 وهبــذا قــال الشــافعي ولذلــك ملــا قتــل اخلــوارج عبــد اهلل بــن خبــاب أرســل 
ــر  ــا يف غ ــم علي ــن ملج ــل ب ــا قت ــاب ومل ــن خب ــد اهلل ب ــن عب ــا م ــي أقيدون ــم ع إليه
املعركــة أقيــد بــه وهــل يتحتــم قتــل الباغــي إذا قتــل أحــدا مــن أهــل العــدل يف غــر 
املعركــة ؟ فيــه وجهــان: )أحدمهــا( يتحتــم ألنــه قتــل باشــهار الســالح والســعي يف 
األرض بالفســاد فيحتــم قتلــه كقاطــع الطريــق )والثــاين( ال يتحتــم وهــو الصحيــح 

لقــول عــي )عليــه الســالم(: 

»ان شئت أن اعفو وان شئت استقدت«.

ــى  ــاص ع ــال قص ــم ف ــة قتله ــا إباح ــا ذكرن ــى م ــح ع ــوارج فالصحي ــا اخل  فام
ــه  ــه يف مال ــامن علي ــم وال ض ــد منه ــل أح قات
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)مســألة( قــال )وإذا دفعــوا مل يتبــع هلــم مدبــر وال جيــاز عــى جرحيهــم ومل يقتــل 
هلــم أســر ومل يغنــم هلــم مــال ومل تســب لــه ذريــة( ومجلتــه أن أهــل البغــي إذا تركــوا 
القتــال إمــا بالرجــوع إىل الطاعــة وإمــا بالقــاء الســالح وإمــا باهلزيمــة إىل فئــة أو إىل 
غــر فئــة وامــا بالعجــز جلــراح أو مــرض أو أرس فإنــه حيــرم قتلهــم واتبــاع مدبرهــم.

ــا وان  ــة هلــم كقولن ــة إذا هزمــوا وال فئ ــو حنيف ــال أب ــال الشــافعي وق  وهبــذا ق
كانــت هلــم فئــة يلجئــون إليهــا جــاز قتــل مدبرهــم وأســرهم واإلجــازة عــى 
ــا وجيعــا وحيبســون  ــون رضب ــوا لكــن يرب ــة مل يقتل جرحيهــم وان مل يكــن هلــم فئ
ــروى عــن  ــة ذكــروا هــذا يف اخلــوارج وي ــوا توب ــه وحيدث ــى يقلعــوا عامهــم علي حت
ــى مل يقتلهــم  ــه مت ــاره بعــض أصحــاب الشــافعي ألن ــاس نحــو هــذا واخت ــن عب اب
اجتمعــوا ثــم عــادوا إىل املحاربــة ولنــا مــا روي عــن عــي )عليــه الســالم( أنــه قــال 

ــوم اجلمــل:  ي

»ال يذفــف عــىل جريــح وال هيتــك ســر وال يفتــح بــاب ومــن أغلــق بابــا أو بابــه 
فهــو آمــن وال يتبــع مدبــر«.

 وقــد روي نحــو ذلــك عــن عــامر وعــن عــي )عليــه الســالم( انــه ودي قومــا 
مــن بيــت مــال املســلمني قتلــوا مدبريــن، وعــن أيب أمامــة أنــه قــال شــهدت صفــني 
ــد ذكــر  ــال وق ــا وال يســلبون قتي ــون مولي ــح وال يقتل ــزون عــى جري ــوا ال جيي وكان
القــايض يف رشحــه عــن عبــد اهلل بــن مســعود ان النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال:

ــا ابــن أم عبــد مــا حكــم مــن بغــي عــىل أمتــي؟« فقلــت اهلل ورســوله أعلــم  »ي
فقــال:

»اليتبــع مدبرهــم وال جيــاز عــىل جرحيهــم وال يقتــل أســرهم وال يقســم فيئهــم 
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والن املقصــود دفعهــم وكفهــم وقــد حصــل فلــم جيــز قتلهــم كالصائــل وال يقتلــون 
ملــا خيــاف يف الثــاين كــا لــو مل تكــن لــم فئــة«.

 إذا ثبــت هــذا فــإن قتــل إنســان مــن منــع مــن قتلــه ضمنــه ألنــه قتــل معصومــا 
مل يؤمــر بقتلــه ويف القصــاص وجهــان )أحدمهــا( جيــب ألنــه مكافــئ معصــوم 
ــة  ــبهة دارئ ــك ش ــكان ذل ــة ف ــني األئم ــا ب ــم اختالف ــب ألن يف قتله ــاين( ال جي )والث
للقصــاص ألنــه ممــا ينــدرئ بالشــبهات، وأمــا أســرهم فــإن دخــل يف الطاعــة خــي 
ســبيله وان أبــى ذلــك وكان رجــال جلــدا مــن أهــل القتــل حبــس مــا دامــت احلــرب 
قائمــة فــإذا انقضــت احلــرب خــي ســبيله ورشط عليــه أن ال يعــود إىل القتــال وإن مل 
يكــن األســر مــن أهــل القتــال كالنســاء والصبيــان والشــيوخ الفانــني خــي ســبيلهم 

ومل حيبســوا يف أحــد الوجهــني.

 ويف اآلخــر حيبســون ألن فيــه كــرسا لقلــوب البغــاة، وان أرس كل واحــد مــن 
ــارسى  ــدل ب ــل الع ــارى أه ــداء أس ــاز ف ــر ج ــق اآلخ ــن الفري ــارى م ــني أس الفريق
أهــل البغــي وإن قتــل أهــل البغــي أســارى أهــل العــدل مل جيــز ألهــل العــدل قتــل 
أســاراهم ألهنــم ال يقتلــون بجنايــة غرهــم وال يــزرون وزر غرهــم وان أبــى 
البغــاة مفــاداة االرسى الذيــن معهــم وحبســوهم احتمــل أن جيــوز ألهــل العــدل 
حبــس مــن معهــم ليتوصلــوا إىل ختليــص أســاراهم بحبــس مــن معهــم وحيتمــل أن 
ال جيــوز حبســهم ويطلقــون ألن الذنــب يف حبــس أســارى أهــل العــدل لغرهــم.

 )فصــل( فأمــا غنيمــة أمواهلــم وســبي ذريتهــم فــال نعلــم يف حتريمــه بــني أهــل 
العلــم خالفــا وقــد ذكرنــا حديــث أيب أمامــة وابــن مســعود، وألهنــم معصومــون 
ــا  ــم وم ــم وقتاهل ــن رضورة دفعه ــل م ــا حص ــم م ــم وأمواهل ــن دمائه ــح م ــام أبي وإن
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ــه الصــالة والســالم(  ــا )علي ــد روي أن علي ــم، وق عــداه يبقــى عــى أصــل التحري
يــوم اجلمــل قــال: 

»من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه«.

وكان بعــض أصحــاب عــي قــد أخــذ قــدرا وهــو يطبــخ فيهــا فجــاء صاحبهــا 
ليأخذهــا فســأله الــذي يطبــخ فيهــا إمهالــه حتــى ينضــج الطبيــخ فأبــى وكبــه 
وأخذهــا، وهــذا مــن مجلــة مــا نقــم اخلــوارج مــن عــي فإهنــم قالــوا: إنــه قاتــل ومل 
يســب ومل يغنــم فــإن حلــت لــه دماؤهــم فقــد حلــت لــه أمواهلــم وإن حرمــت عليــه 

ــه دماؤهــم. أمواهلــم فقــد حرمــت علي

 فقــال هلــم ابــن عبــاس: أفتســبون أمكــم ؟ يعنــي عائشــة أم تســتحلون منهــا مــا 
تســتحلون مــن غرهــا؟ فــإن قلتــم ليســت أمكــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم اهنــا أمكم 
واســتحللتم ســبيها فقــد كفرتــم، يعنــي بقولــه انكــم إن جحدتــم اهنــا أمكــم فقــد 

قــال اهلل تعــاىل:

 ﴿النَِّبيُّ َأوَْلى بِالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ َأنُْفسِِهمْ وََأْزوَاجُهُ ُأمَّهَاُتهُمْ﴾.

ــو  ــام ه ــاة إن ــال البغ ــني، والن قت ــن املؤمن ــوا م ــم مل يكون ــا هل ــن أم ــإن مل تك  ف
لدفعهــم وردهــم إىل احلــق ال لكفرهــم فــال يســتباح منهــم إال مــا حصــل رضورة 
الدفــع كالصائــل وقاطــع الطريــق وبقــي حكــم املــال والذريــة عــى أصــل العصمــة 
ومــا أخــذ مــن كراعهــم وســالحهم مل يــرد إليهــم حــال احلــرب لئــال يقاتلونــا بــه.

 وذكــر القــايض ان امحــد أومــأ إىل جــواز االنتفــاع بــه حــال التحــام احلــرب وال 
ــالف  ــا ات ــوز فيه ــال جي ــذه احل ــة ألن ه ــول أيب حنيف ــذا ق ــم وه ــر قتاهل ــوز يف غ جي
نفوســهم وحبــس ســالحهم وكراعهــم فجــاز االنتفــاع بــه كســالح أهــل احلــرب. 
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ــز  ــم جي ــلم فل ــال مس ــه م ــه ألن ــن رضورة إلي ــك إال م ــوز ذل ــافعي ال جي ــال الش وق
االنتفــاع بــه بغــر إذنــه كغــره مــن أمواهلــم.

 وقــال أبــو اخلطــاب يف هــذه املســألة وجهــان كاملذهبــني، ومتــى انقضــت 
ــرد إليهــم ســائر أمواهلــم لقــول النبــي )صــى اهلل  احلــرب وجــب رده إليهــم كــام ت

ــه(: ــه وآل علي

»ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«.

وروى أبو قيس ان عليا )عليه السالم( عنه نادى:

»من وجد ماله فليأخذه«.

 )مســألة( قــال: )ومــن قتــل منهــم غســل وكفــن وصــي عليــه( يعنــي مــن أهــل 
البغــي وهبــذا قــال مالــك والشــافعي، وقــال أصحــاب الــرأي إن مل يكــن مل فئــة صي 
عليهــم وان كانــت هلــم فئــة مل يصــل عليهــم ألنــه جيــوز قتلهــم يف هــذه احلــال فلــم 

يصــل عليهــم كالكفــار، ولنــا قــول النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(:

»صلوا عىل من قال ال إله إال اهلل«.

 رواه اخلــالل يف جامعــه، وألهنــم مســلمون مل يثبــت هلــم حكــم الشــهادة 
ــة. ومــا ذكــروه ينتقــض بالــزاين  فيغســلون ويصــى عليهــم كــام لــو مل يكــن هلــم فئ

ــه والقاتــل يف املحاربــة. املحصــن واملقتــص من

ــب  ــو مذه ــذا وه ــم يف ه ــوارج وغره ــني اخل ــا ب ــرق أصحابن ــل( مل يف  )فص
الشــافعي وأصحــاب الــرأي. وظاهــر كالم أمحــد رمحــه اهلل انــه ال يصــى عــى 
اخلــوارج فإنــه قــال أهــل البــدع ان مرضــوا فــال تعودوهــم وان ماتــوا فــال تصلــوا 

ــم.  عليه
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ــة والرافضــة ال يصــى عليهــم قــد تــرك النبــي )صــى اهلل  وقــال أمحــد: اجلهمي
عليــه وآلــه( الصــالة بأقــل مــن هــذا. 

ــة مــن  ــه وآلــه( هنــى أن تقاتــل خيــر مــن ناحي وذكــر أن النبــي )صــى اهلل علي
نواحيهــا فقاتــل رجــل مــن تلــك الناحيــة فقتــل فلــم يصــل عليــه النبــي )صــى اهلل 
ــه  ــي علي ــن يص ــا م ــس فيه ــارى لي ــا نص ــة أهله ــه كان يف قري ــل إن ــه( فقي ــه وآل علي

ــا ال أشــهده يشــهده مــن شــاء(. قــال: )أن

 وقــال مالــك: ال يصــى عــى اإلباضيــة وال القدريــة وســائر أصحــاب األهــواء 
وال تتبــع جنائزهــم وال تعــاد مرضاهــم. واإلباضيــة صنــف مــن اخلــوارج نســبوا 
إىل عبــد اهلل بــن أبــاض صاحــب مقالتهــم، واألزارقــة أصحــاب نافــع بــن األزرق، 
والنجــدات أصحــاب نجــدة احلــروري، والبيهســية أصحــاب بيهــس، والصفريــة 
قيــل إهنــم نســبوا إىل صفــرة ألواهنــم وأصنافهــم كثــرة، واحلروريــة نســبوا إىل أرض 

يقــال هلــا حــروراء خرجــوا هبــا.

 وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: ال أصــي عــى الرافــي ألنــه زعــم أن عمــر كافــر، 
وال عــى احلــروري ألنــه يزعــم أن عليــا كافــر. 

وقــال الفريــاين مــن شــتم أبــا نكــر فهــو كافر ال يصــى عليــه، ووجه تــرك الصالة 
عليهــم اهنــم يكفــرون أهــل اإلســالم وال يــرون الصــالة عليهــم فــال يصــى عليهــم 

كالكفــارة مــن أهــل الذمــة وغرهــم وألهنــم مرقــوا مــن الديــن فأشــبهوا املرتديــن. 

ــم  ــام ه ــقني وإن ــوا بفاس ــدع ليس ــل الب ــن أه ــوا م ــاة إذا مل يكون ــل( والبغ )فص
خيطئــون يف تأويلهــم واإلمــام وأهــل العــدل مصيبــون يف قتاهلــم فهــم مجيعــا 
ــهادته إذا كان  ــت ش ــم قبل ــهد منه ــن ش ــكام م ــاء يف األح ــن الفقه ــن م كاملجتهدي
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عــدال وهــذا قــول الشــافعي وال أعلــم يف قبــول شــهادهتم خالفــا، فأمــا اخلــوارج 
ــال  ــاق وق ــم فس ــهادهتم ألهن ــل ش ــال تقب ــام ف ــى اإلم ــوا ع ــدع إذا خرج ــل الب وأه
أبــو حنيفــة يفســقون بالبغــي وخروجهــم عــى اإلمــام ولكــن تقبــل شــهادهتم ألن 
فســقهم مــن جهــة الديــن فــال تــرد بــه الشــهادة وقــد قبــل شــهادة الكفــار بعضهــم 

ــض()1(. ــى بع ع

سادسًا: املذهب اإلباضي.

ــتندوا إىل  ــاء، واس ــاب الدم ــاة يف كت ــال البغ ــم قت ــة حك ــاء اإلباضي ــاول فقه تن
حرمــة دم املســلم واباحتــه إىل احلديــث املــروي عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(:

»ال حيــل دم أمــرئ مســلم يشــهد إال الــه اال اهلل و انــى رســول اهلل اال احــد ثاثــة: 
الثيــب الــزاين، النفــس بالنفس والتــارك لدينــه املفــارق للجاعة«)2(.

وعليه:

دار كالم فقهــاء اإلباضيــة يف قتــال البغــاة وحتديــد هويتهــم وتصنيفهــم ضمــن 
املــوارد الثالثــة التــي وردت يف احلديــث، وهــم عــى انــواع عــدة، وهــي:

والقاتــل،  والســالب،  والقاطــع،  بخفيــة،  واألخــذ  والســارق،  الغاصــب، 
واجلــارح، واملؤثــر يف البــدن ومفــوت منفعــة عضــو، ومــاد يــده إىل جســد أو ثــوب 
أحــد مســاخرًا بــه مهينــًا لــه، والقاصــد ليــزين بفــرج أو يــد أو ملــس أو لكشــف عورة.

ومل يتعــرض اإلباضيــة إىل حكــم اخلــارج عــى اإلمــام ضمــن عنــوان البغــي مــع 

)1( املغني: ج10 ص 48 - 67.
)2( كتاب النيل وشفاء العليل ، حممد أطفيش: ج14 ص 265.
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ــه مــن متــام األمــر والنهــي  احلكــم بوجــوب نصــب اإلمــام لتوقــف الواجــب علي
وإقامــة  احلــدود والقيــام بالعــدل واإلنصــاف وردع املعتــدي. 

ولكنهم حكموا بجواز قتل من طعن أو عى أو أبى إمامة اإلمام.

وبجــواز وحليــت دم اإلمــام إذا أبــى أن يقبــل اإلمامــة لنفســه عــن طلبــوه إن 
تأهــل، وإذا قتلــوا مــن أبــى فإهنــم ينظــرون يف غــره كــام أمــر عمــر أهــل الشــورى 

بذلــك.

وحكموا بجواز تقديم املفضول مع وجود الفاضل. 

ــال  ــرك القت ــه، وبخلعــه إذا ت ــرك مــن خــرج علي ــام إذا ت ــر اإلم وحكمــوا بكف
ــف. ــى النص ــدو ع وكان الع

ويثبــت عقــد اإلمــام إذا بايعــه مخســة،  وقيــل: أقــل مــا يعقــد لــه إثنــان؛ وقيــل: 
إن اإلمــام الحيتــاج إىل مــن يعقــد لــه ألن املــراد الــرتايض بــه، فــإذا وقــع الــرتايض بــه 
مــن اخلاصــة فهــو إمــام، ولــو كان القائــم بذلــك مبتدئــًا؛ وقالــوا: بعــدم جــواز قتــال 
مــن أراد أخــذ مــال الــزكاة بالقتــال وأن كان باغيــًا، وذلــك ان الــذي جيــوز لــه اخــذ 

الــزكاة إمــام اإلباضيــة.

ــًا عليهــم واحــدًا أو اثنــني  واوجبــوا عــى إمــام الدفــاع إن يقاتــل بالنــاس باغي
ــه أو بــزوال القتــال. ــه بــزوال الباغــي أو زوال بغي ــة أو اكثــر وتنتهــي امامت أو ثالث

وقالــوا: بجــواز قطــع شــجر او نخــل البغــاة وقطــع الطعــام عنهــم؛ ومل يفرقــوا 
بــني مــن لــه فئــة أو مل يكــن: فجميعهــم ال جيــوز قتــل اســرهم وجرحيهــم وال يتبــع 

مدبرهــم)1(.

)1( ينظر: رشح كتاب النيل وشفاء العليل الطفيش: ج14 ص 265 - 435.
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ومــن ثــم فمــدار عنــوان البغــي ومفهومــه خمتلــف عنــد فقهــاء اإلباضيــة عــن 
مجيــع فقهــاء املذاهــب اإلســالمية.

املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.    

وخالفــة القــول يف مســألة قتــال أهــل البغــي، والبغــاة يتفــرع إىل أمــور، وهــي 
كااليت:

أوال: مفهوم البغي والباغي، ومن هم؟

ــى  ــارج ع ــو: اخل ــي ه ــم، وأن الباغ ــي( بالظل ــة )البغ ــاء اإلمامي ــّرف فقه 1ـ ع
ــادل. ــام الع اإلم

2ـ قــال املالكيــة: بــان الفئــة الباغيــة هــي املخالفــة لإلمــام لشــيئني، األول: ملنــع 
حــق وجــب عليهــا كالــزكاة، واآلخــر لعــدم: الدخــول يف طاعتــه وخمالفتــه.

3ـ وعند فقهاء النفية، فأن الباغي: اخلارج عى إمام احلق.

والقاطــع،  بخفيــة،  وأخــذ  والســارق،  )الغاصــب،  اإلباضيــة:  وعنــد  4ـ 
والســالب، والقاتــل، واخلــارج واملؤثــر يف البــدن، واملفــوت ملنفعــة عضــو، واملــاد 

يــده إىل جســد أو ثــوب احــٍد ســاخرًا بــه ومهينــًا لــه، والقاصــد الزنــى(.

وجوزوا اخلروج عى السالطني الظلمة، وجواز البقاء حتت سلطاهنم.

5ـ وعنــد الزيديــة: طائفــة مــن املؤمنــني بغــت عــى طائفــة أخــرى أو عــى إمــام 
حــق مــن املحقــني.

ــه، ومــن  ــد النابلــة: هــم، اخلارجــون عــى اإلمــام الــذي ثبتــت غاممت 6ـ وعن
ــزكاة، وأهــل اجلمــل وصفــني، والنهــروان. ــع ال من
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7ـ وعنــد الشــافعية: الباغــي، هــو املخالــف إلمــام العــدل اخلــارج عــن طاعتــه 
بامتناعــه عــن إداء واجــب عليــه أو غــره. 

ثانيا: من هو اإلمام الذي حيرم اخلروج عليه؟.

1ـ قــال اإلماميــة: بــان اإلمــام الــذي حيــرم اخلــروج عليــه، هــو اإلمــام املعصــوم 
)عليــه الســالم( الواجــب الطاعــة رشعــًا.

2ـ وعند الزيدية: اإلمام الذي حيرم اخلروج عليه، هو: إمام احلق.

3ـ وعنــد الشــافعية: فــإن اإلمــام الــذي حيــرم اخلــروج عليــه هــو الــذي تنعقــد 
إمامتــه باســتخالف اإلمــام الــذي كان قبلــه، أو بقهــره النــاس بالغلبــة والصولــة، 
أو باختيــار أهــل احلــل والعقــد؛ واشــرتطوا فيــه )أن يكــون: ذكــرًا، بالغــًا؛ عاقــاًل، 

مســلاًم، عــدالً، عاملــًا يف الفقــه، شــجاعًا، وقرشــيًا(.

4ـ وهبــذه الثوابــت والــرشوط قــال فقهــاء املالكيــة أيضــًا؛ واملــراد هنــا باإلمــام 
هــو: اإلمــام االعظــم أو نائبــة.

5ـ واختلــف فقهــاء املذهــب النفــي فيمــن يكــون اإلمــام احلــق ومــا املــراد مــن 
ذلــك، فقــال بعضهــم:

هــو املتغلــب الــذي يعــم عــى النــاس حكمــه، وتســتقر ســلطنته، ونفــوذه 
وقهــره، فهــذا ال جيــوز اخلــروج عليــه.

وقيــل: وهــم اصحــاب الــرأي اجلديــد، يــراد بــه: احلكــم للغلبــة، الن اجلميــع 
يطلبــون الدنيــا فــال نــدري العــادل مــن الباغــي.

6ـ وقال النابلة: بان اإلمامة تثبت بأحد هذه الوجوه، وهي:
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)بعهــد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ( إليــه؛ بعهــد إمامــا قبلــه إليــه مــن 
خــرج وغلــب النــاس بالســيف حتــى أقــروا لــه واذعنــوا بطاعتــه، وتابعــوه، صــار 

إمامــًا حيــرم قتالــه واخلــروج عليــه(.

7ـ وقــال اإلباضيــة: بــان عقــد اإلمامــة يثبــت إذا بايــع الرجــل مخســة، وقيــل: 
ينعقــد عقــد اإلمامــة باثنــني وقيــل: إن اإلمــام ال حيتــاج إىل مــن يعقــد لــه، الن املــراد 
الــرتايض بــه، فــإذا وقــع الــرتايض مــن اخلاصــة فهــو إمــام، ولــو كان القائــم بذلــك 

مبتــدءًا.

ثالثا: هل جيب قتاهلم؟

1ـ أمجــع فقهــاء اإلماميــة )أعــى اهلل شــأهنم( عــى وجــوب قتاهلــم إذا أمــر 
اإلمــام املعصــوم )عليــه الســالم( بذلــك، أو بدعــاء مــن نصبــه اإلمــام؛ وال جيــوز 
املخالفــة لــه لوجــوب طاعتــه، وان خمالفتــه مــن الكبائــر، وإذا مل يتعــني قتاهلــم مــن 
اإلمــام املعصــوم )عليــه الســالم( يصبــح قتاهلــم عــى الكفايــة مــا مل يســتنهضه 
ــام  ــن اإلم ــم ع ــب دفعه ــدار الواج ــني؛ إلن املق ــى التعي ــه الســالم( ع ــام )علي اإلم
نظــر وجــوب الدفــاع يف زمــن الغيبــة؛ وأن حــد اجلهــاد معهــم حتــى يرجعــوا؛ وأن 

فضــل جهادهــم أعظــم مــن جهــاد املرشكــني.

2 ـ وقال الزيدية: بوجوب جهادهم إذا امتنعوا من احلكم ومل يرضوا باحلق.

3ـ وقال الشافعية: جيب قتال البغاة؛ وال يكّفرون بالبغي.

4ـ وقــال املالكيــة: بجــواز قتــال البغــاة أرادوا خلــع اإلمــام، أو منعــوه الــزكاة، 
أو الوفــاء لــه بــام عليهــم مــن ديــن كجــراج االرض.

ــال البغــاة الذيــن خرجــوا لدعــوى أهنــم أهــل  ــة: بوجــوب قت 5ـ وقــال النفي
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ــة. احلــق والوالي

6ـ وقــال النابلــة: بوجــوب قتــال البغــاة إذا مل يفيئــوا إلمــر اهلل؛ وقالــوا بجــواز 
قتــال كل مــن منــع حقــًا عليــه وهــي البيعــة لإلمــام.

7ـ وقال اإلباضية: بجواز قتل من طعن أو عى أو أبى إمامة اإلمام.

رابعا: هل يعاجلون بالقتال.

1ـ قــال االماميــة: ينبغــي أرشــادهم قبــل القتــال، وذكــر مــا يزيــح عنهــم 
الشــبهة، وجيــب مصابرهتــم حتــى يفيئــوا إىل أمــر اهلل تعــاىل أو يقتلــوا.

ــاب  ــون إىل كت ــم ويدع ــل قتاهل ــم قب ــج عليه ــب أن حيت ــة: جي ــت الزيدي 2ـ وقال
ــم. ــل قتاهل ــوا ح ــم؛ وأن امتنع ــرم قتاهل ــوا ح ــإن اجاب اهلل؛ ف

3ـ وقــال الشــافعية: ال يغتالــون وال يبدئــون بالقتــال حتــى ينــذروا، وينضحــوا 
ويعظــوا فــإن ًأروا قوتلــول.

4ـ وقــال املالكيــة: عــى اإلمــام أن يدعوهــم اوالً للدخــول حتــت طاعتــه، مــا مل 
يعاجلــوه يف القتــال، وإال فــال جتــب الدعــوى.

5ـ وقــال النفيــة: ال ينبغــي لإلمــام أن يتعــرض هلــم مــا مل خيرجــوا عليــه؛ فــإذا 
ــل أن  ــهم قب ــم فيحبس ــه أن يأخذه ــي ل ــذ ينبغ ــروج فحينئ ــى اخل ــم ع ــة عزمه بلغ

يتفاقــم األمــر.

6ـ وقــال النابلــة: إن الذيــن ال جيــوز قتاهلــم ابتداءًاهــم الذيــن خيرجــون عــى 
اإلمــام ويرومــون خلقــه لتأويــل ســائغ، فهــؤالء ال جيــوز قتــال حتــى يبعــث إليهــم 
مــن يســأهلم ويكشــف الصــواب هلــم؛ وازالــت مــا يذكرونــه مــن املظــامل واحلجــج 



275

املبحـث الثاني: حكم قتال البغاة يف املذاهب اإلسالمية 

فــإن جلــوا قتلهــم حينئــذ.

وأن طلبــوا اإلمهــال يف النظــر بــام يدعوهــم إليــه أمهلهــم، وأن كانــوا يقصــدون 
التهيــئ لقتالــه أو خديعتــه ومهامجتــه مل يمهلهــم بــل يعاجلهــم بالقتــال؛ وال جيــوز 
لإلمــام أخــذ املــال أو الرهائــن ليمهلهــم، وأن امكــن دفعهــم بــدون القتــال مل جيــز 

قتلهــم.

خامسا: حكم قتال من كانت له فئة.

1ـ قال اإلمامية يف قتال الباغي الذي له فئة يرجع إليها:

أـ أن جيهز عى جرحيهم. 

ب ـ ويقتل اسرهم.

ج ـ ويتبع مدبرهم.

د ـ وال تسبى نساؤهم، وذرارهيم، وال يملكون.

هـ ـ إذا اتلفوا ماالً أو نفسًا يف حال احلرب فهم ضامنون

و ـ ومــن أتــى منهــم مــا يوجــب احلــد وأعتصــم بــدار احلــرب فمــع الظفــر بــه 
يقــام عليــه احلــد.

ــم ال  ــه، ومــن ث ــه أو ليــس ل ــه فئ ــني مــن ل ــق ب ــة: بعــدم التفري ــال الزيدي 2ـ وق
ــبي  ــز س ــم، ومل جي ــع مدبره ــرهم وال يتب ــل اس ــاة وال يقت ــح البغ ــى جري ــز ع جيه
ــاكرهم. ــكرهم وعس ــه يف معس ــوا ب ــا اجلب ــم م ــن يغن ــم؛ ولك ــائهم وال ذرارهي نس

3ـ أمــا الشــافعية: فقــد اكتفــوا بالقــول يف حكــم مــن لــه فئــة أن يتبــع مدبرهــم 
ويالحقــوا ويقاتلــوا حتــى يعــودوا إىل الطاعــة، وقــد اشــرتك هــؤالء مــع مــن ال فئــة 
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لــه ببعــض االحــكام، وهــي:  

 إذا أرس نســاؤهم واطفاهلــم فيتــم حبســهم إىل انقضــاء القتــال، ثــم يطلقــون؛ 
وكــذا العبيــد وإذا ظفــر بأمواهلــم مــن اخليــل واالســلحة مل تــرد إليهــم حتــى ينقــي 
ــل:  ــال، وقي ــتعامهلا يف القت ــوز اس ــم وال جي ــة أو تفرقه القتــال ويعــودوا إىل الطاع
جيــوز اســتخدامها للــرورة ودفــع الــرر؛ وامــا غرهــا مــن االمــوال فــرتد إليهــم 

بعــد انقضــاء احلــرب. 

ــه  ــس ل ــن لي ــا أو م ــع إليه ــة يرج ــه فئ ــن ل ــني م ــوا ب ــم يفرق ــة: فل ــا املالكي 4ـ أم
ــرتقوا، وال  ــم وال يس ــبى ذرارهي ــكام: وال تس ــذه االح ــم ه ــاة هل ــع البغ ــة، فجمي فئ
هتــدم بيوهتــم، وال حتــرق اشــجارهم وزرعهــم، وال تقطــع عنهــم األبــل التــي 
ــد إىل آخــر، ولكــن حتمــل يف  ــع رؤوســهم بالرمــاح مــن بل حتمــل الطعــام وال ترف
نفــس حمــل قتلهــم، وال تغنــم أمواهلــم، وال جيهــز عــى جرحيهــم، وأن يكــف عــن 
مدبرهــم، وال يقتــل اســرهم وال يوادعــون عــى مــال؛ وجيــوز االســتعانة بابلهــم 
وبغاهلــم وســالحهم أن ظفــر هبــا عــى قتاهلــم وإذا احتيــج إىل ذلــك، ويــرد إليهــم 

ــم. ــم واهنزامه ــور عليه ــة والظه ــاء املقاتل ــد انته ــم بع أمواهل

5ـ وقــال النفيــة: إذا كان للبغــاة فئــة يرجعــون إليهــا: يقتــل اســرهم، وجيهــز 
عــى جرهيــم، ويتبــع مدبرهــم وتأخــذ أمواهلــم وتســبى ذرارهيــم ونســأهم.

6ـ أمــا النابلــة: فلــم يظهــروا بشــكل صــرح مــا اتفــق عليــه فقهــاء املذاهــب 
اإلســالمية يف تصنيــف البغــاة إىل مــن لــه فئــة او ليــس لــه فئــة بــل: صنعــوا إىل مــن 

لــه تأويــل ومــن ليــس لــه تأويــل.

ــه الصــالة  ــن يكفــرون بالذنــب، ويكفــرون اإلمــام عــي )علي فاخلــوارج الذي
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والســالم(، وكثــرا مــن الصحابــة، ويســتحلون دمــاء املســلمني وأمواهلــم، إال مــن 
كان معهــم ويعتقــد بعقيدهتــم، فهــؤالء فيهــم قــوالن:

القــول األول: إهنــم بغــاة؛ وهــو موافــق لقــول ايب حنفيــة يف كوهنــم بغــاة، 
ــك  ــرى مال ــني ي ــث؛ يف ح ــل احلدي ــن أه ــر م ــاء، وكث ــور الفقه ــافعي، ومجه والش

ــم. ــادهم ال كفره ــى إفس ــوا ع ــم، وإال قتل ــى عنه ــوا يعف ــإن تاب ــتتابتهم ، ف اس

ــم،  ــاح دماؤه ــن، وتب ــم املرتدي ــم حك ــدون حكمه ــم مرت ــر: إهن ــول اآلخ الق
وأمواهلــم، فــان ختــروا يف مــكان وكانــت لــه منعــة وشــكوة صــاروا أهــل حــرب 
ــإن  ــن، ف ــتتابة  املرتدي ــتتاهبم كاس ــام اس ــة اإلم ــوا يف قبض ــار؛ وان كان ــائر الكف كس
تابــوا؛ وإال رضبــت أعناقهــم وكانــت أمواهلــم فيئــًا ال يرثهــم ورثتهــم املســلمون.

وحكــم فقهــاء النابلــة بعــدم كفــر أهــل النهــروان، فهــم بغــاة، ولكــن جيــوز 
قتلهــم ابتــدءًا، واالجهــاز عــى جرحيهــم وذلــك أن بدعتهــم وســوء فعلهــم تقتــي 

حــل دمائهــم.

7ـ أمــا فقهــاء اإلباضيــة: فلــم يفرقــوا يف احلكــم بــني مــن لــه فئــة يرجــع إليهــا؛ 
أو ليــس لــه فئــة وقالــوا يف حــم قتــال بغــاة أهــل التوحيــد: ال جيهــز عــى جرحيهــا، 

وال يقتــل أســرها، وال يطلــب هارهبــا، وال يقســم فيئهــا.

سادسا: حكم قتال من ليس له فئة.     

1ـ قال اإلمامية: ومن مل يكن له فئة يرجع إليها، فهؤالء:

أـ ال جيهز عى جرحيهم.

 ب ـ وال يتبع مدبرهم.
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 ج ـ وال يقتل أسرهم.

 د ـ وال جيوز سبي ذرارهيم.

 هـ ـ ويعفى عن اسرهم إذا انتهت احلرب.

 ي ـ وال يأخذ يشء من أمواهلم يف ساحة احلرب أو خارجها.

ــق  ــم، وال يطل ــى جرحيه ــز ع ــرهم وال جيه ــل اس ــافعية: ال يقت ــال الش 2ـ وق
االســر قبــل انقضــاء احلــرب، إال أن يبايــع اإلمــام؛ وإذا أرس نســاؤهم واطفاهلــم 

ــني. ــد واملراهق ــذا العبي ــون، وك ــم يطلق ــال، ث ــاء القت ــهم إىل انقض ــم حبس فيت

وأمــا أمواهلــم مــن اخليــل واالســلحة فــإذا ظفــر هبــا مل تــرد إليهــم حتــى ينقــي 
القتــال ويعــودوا إىل الطاعــة، أو تفرقهــم، وال جيــوز اســتعامهلا يف القتــال،  وجيــوز 
اســتخدامها للــرورة ودفــع الــرر؛ وامــا غرهــا مــن األمــوال فــرتد إليهــم بعــد 

انقضــاء احلــرب.

3ـ وقــال املالكيــة: ال تســبى ذرارهيــم، وال حتمــل رؤوســهم مــن بلــد إىل بلــد، 
وجيــوز يف حمــل القتــل، وال تغنــم أمواهلــم، وال جيهــز عــى جرحيهــم، وان يكــف عن 
مدبرهــم وال يقتــل أســرهم،  وال يوادعــون عــى مــال، وجيــوز االســتعانة بأبلهــم 
وخيلهــم، وبغاهلــم وســالحهم أن ظفــر هبــا عــى قتاهلــم إذا احتيــج لذلــك؛ ويــرد 

إليهــم أمواهلــم بعــد انتهــاء املقاتلــة والظهــور عليهــم واهنزامهــم.

4ـ وقــال النفيــة: إذا مل تكــن هلــم فئــة فــال جيهــز عــى جرحيهــم، وال يتبــع 
مدبرهــم، وال يقتــل أســرهم، وال تأخــذ أمواهلــم، وال تســبى ذرارهيــم، وال تأخــذ 

ــائهم. نس

5 ـ وقــال النابلــة: ال جيــوز االجهــاز عــى جرحيهــم، أو يأخــذ اإلمــام املــال أو 
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الرهائــن ليمهلهــم، وال يقتــل مدبرهــم أو اســرهم وال تســبى هلــم ذريــة وال يغنــم 
هلــم مــال؛ ويغســل ويكفــن قتيلهــم ويصــى عليــه.

ســابعا: يف االســتعانة علــى قتاهلــم بالذمــي والكافــر؛ واســتعانة البغــاة 

بالذمــي والكافــر يف قتاهلم ألهــل احلق.

قــال اإلماميــة: لإلمــام )عليــه الســالم( أن ســتعني بأهــل الذمــة مــع الــرورة؛ 
ــع  ــل م ــذي يقات ــي ال ــا الذم ــرب؛ وأم ــل احل ــم كأه ــن ه ــي الذي ــل البغ ــال أه يف قت

ــًا وقــد خــرق الذمــة. البغــاة فانــه يصبــح حربي

2ـ قــال الزيديــة: واختلــف الزيديــة بــني اجلــواز وعدمــه، فقالــوا: بعــدم اجلــواز 
باالســتعانة والكفــار الفســاق عــى قتــال البغــاة. 

وقيل: جيوز.

3ـ قــال الشــافعية: وقالــوا: ال جيــوز ال اســتعانة عليهــم بالكفــار، وبمــن يــرى 
قتلهــم مدبريــن، أو يعتقــد ذلــك كاملذهــب احلنفــي.

وإذا اســتعان البغــاة بأهــل احلــرب وعقــدوا هلــم الذمــة فهــي غــر ملزمــة ألهــل 
احلــق وبذلــك جيــوز اغتنــام أمواهلــم، واســرتقاقهم، وقتلهــم يف حــال االرس أو 

االدبــار واالجهــاز عــى جرحيهــم.

4ـ قــال النفيــة: يــرى فقهــاء املذهــب: إن اســتعانة البغــاة بالذمــي ال تنقــض 
العهــد معهــم؛ ولكنهــم يكونــون بغــاة ايضــًا وجيــوز االســتعانة باهــل الذمــي عــى 

قتــال البغــاة.

6ـ قال النبلية: يرى احلنابلة جواز االستعانة بالذمي بقصد رد البغاة وكفهم.

7ـ قال اإلبايض: ال جيوز االستعانة بالكافر واملرشك ولو عى املرشك.
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ثامنا: حكم استخدام املنجنيق، واهلدم، واحلرق، واالغراق، يف قتال البغاة.

ــم، أو  ــق يف قتاهل ــتخدام املنجني ــواز باس ــدم اجل ــول بع ــة: إىل الق ــال املالكي 1ـ ق
ــي حتمــل الطعــام. ــل الت حيــرق زرعهــم، أو هتــدم بيوهتــم. وال تقطــع عنهــم اآلب

2ـ وقال النابلة: ال جيوز قتاهلم بام يعم الرر إال عند الرورة.

ــق  ــل، واملنجني ــرب كالنب ــواع احل ــع أن ــم بجمي ــوز قتاهل ــة: جي ــال النفي 3ـ وق
والتغريــق، والنــار وغرهــا.

4ـ مل يتعرض له فقهاء االمامية، والزيدية، والشافعية.

5ـ وقــال اإلباضيــة: جيــوز قطــع نخــل أو شــجر البغــاة، وقيــل: بكــره؛ وجيــوز 
قطــع الطعــام واملــاء وغرهــا عــن البغــاة، كــام جيــوز هــدم حصوهنــم ودورهــم.

تاسعا: من جرى حكمه بالبغي والتكفري.

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســالمية يف حكــم إحلــاق صفــة البغــي 
والتكفــر عــى فئــات مــن املســلمني.

1ـ قال االمامية: 

أ ـ إن مانــع الــزكاة الــذي ال يســتحل منعهــا فهــو غــر مرتــد، وهــو كمــن تــرك 
الصــالة أو الصــوم، لعــدم انــكاره الــروري مــن الديــن.

ب ـ وإن مــن ســب اإلمــام املعصــوم )عليــه الســالم( أو ســب فاطمــة )عليهــا 
الســالم( أو األنبيــاء او املالئكــة )عليهــم الســالم( وجــب قتلــه؛ ولكــن ال ينبغــي 
التغــر بالنفــس يف زمــان اهلدنــة إذا ســمع العــارف الســب والشــتم مــن املخالفــني.

ــوا وإال  ــإن تاب ــتتابون، ف ــم يس ــة فإهن ــدع واإلباضي ــل الب ــة: وأه ــال املالكي 2ـ ق
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ــم. ــادهم، ال كفره ــبب إفس ــك بس ــم وان ذل ــت أعناقه رضب

3ـ قــال النفيــة: إن املنكــر لــرورة مــن رضورات الديــن، وقــاذف عائشــة، 
ومنكــر صحبــة أبيهــا كافــر؛ وأن اهــل البــدع واخلــوارج ســواء.

4ـ وقــال النابلــة: بعــدم التفريــق بــني أهــل البــدع، واخلــوارج، وعــّد اجلهميــة، 
والرافضــة منهــم؛ وحكمــوا بعــدم اجلــواز يف الصــالة عليهــم وعيــادة مريضهم.

 وقالوا: أن هذا مذهب الشافعي وابو حنيفة، ومالك.

ــوم رأى اخلــوارج لكنهــم مل خيرجــوا مــن قبضــة اإلمــام،  ــوا: إذا اظهــر ق وقال
ومل يســفكوا الــدم احلــرام، فــال حيــل قتلهــم وال قتاهلــم وأن هــذا احلكــم ذهــب إليــه 

الشــافعي وابــو حنيفــة ومجهــور أهــل الفقــه.

 املسألة الرابعة: حقيقة الرفض والرافضة.

لقــد مــر علينــا يف بيــان اقــوال فقهــاء املذهــب احلنبــي واملالكــي يف حكــم اهــل 
البــدع وعدهــم الرافضــة منهــم !! ويمكــن لنــا ان نجمــل القــول عــى هــذا احلكــم 

بــام يــي:

أوال: معنى الرفض يف اللغة واالصطالح.

البد ملدعي الفقه ابتداء ان يكون حميطا بلغة العرب، فالرفض لغة هو:

)تــرك الــيء()1( وتقــول: )رفضنــي فرفضتــه، رفضــت الــيء: أرفضــه 
تركتــه وفرقتــه()2(. رفضــا،ً 

)1( كتاب العني للفراهيدي: ج7 ص29.
)2( لسان العرب البن منظور، ج7، ص156.
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وقــال أبــو الصــالح احللبــي: )الرفــض: صفــة لشــيعة آل حممــد )عليهــم 
ــم  ــن أئمته ــم ع ــذوا دينه ــق، واخ ــوا احل ــل، واتبع ــوا الباط ــم رفض ــالم(، ألهن الس
املعصومــني ابنــاء الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــن جدهــم رســول اهلل )صــى 

ــل()1(. ــز وج ــن اهلل ع ــالم( ع ــه الس ــل، )علي ــن جرائي ــه( ع ــه وآل اهلل علي

ثانيا: مدعى ابن تيمية يف أصل الرفض. 

وأمــا مــا قالــه ابــن تيميــة يف أن أصــل كلمــة الرفــض إنــام تعــود إىل زمــن زيــد بن 
عــي زيــن العابديــن )عليهــام الســالم( الــذي استشــهد عــى يــد أئمــة ابــن تيميــة)2( 

فهــو كــذب رصاح؛ وذلــك:

ــام  ــل )ع ــرب اجلم ــوع ح ــن وق ــود إىل زم ــة( يع ــض والرافض ــظ )الرف إن لف
ــن  ــان الذي ــن عف ــامن ب ــن أيب ســفيان عــى شــيعة عث ــة ب ــه معاوي ــد اطلق 36هـــ( فق
ــروي  ــه كــام ي ــه الســالم( وخرجــوا حلرب ــن أيب طالــب )علي ــوا العــداء لعــي ب نصب
نــر بــن مزاحــم )املتــوىف ســنة 212هـــ(، واليعقــويب )املتــوىف ســنة 284هـــ( 
وغرهــم ؛ وقــد ورد ذلــك جليــًا يف كتــاب معاويــة الــذي بعثــه إىل عمــرو بــن 

ــه: ــول في ــطني، يق ــو يف فلس ــاص وه الع

)أمــا بعــد، فإنــه كان مــن أمــر عــي وطلحــة والزبــر وعائشــة مــا قــد بلغــك فقد 
ســقط إلينــا مــروان بــن احلكــم يف رافضــة أهــل البــرة وقــدم علينــا جريــر بــن عبــد 
اهلل يف بيعــة عــي وقــد حبســت نفــيس عليــك حتــى تأتينــي، أقبــل اذاكــرك امــرًا()3(.

)1( قريب املعارف: ص18.
)2( منهاج السنة البن تيمية: ج1 ص35.

)3( وقعــة صفــني لنــر بــن مزاحــم: ص34؛ تاريــخ اليعقــويب: ج2 ص184؛ تاريــخ ابــن عســاكر: 
ج59 ص130.
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وهــي هبــذا النــص التارخيــي، أي مفــردة )رافضــة( قــد ســبقت استشــهاد زيــد 
بــن عــي )عليــه الســالم(.

ثالثــا: مقاصديــة الرفــض والرافضــة يف روايــات أئمــة أهل البيــت ) عليهم 

الصالة والســالم(. 

ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئم ــواردة ع ــة ال ــات الرشيف ــا يف الرواي ــا تداوهل أم
ــا: ــور، منه ــن ام ــف ع ــالم( فيكش الس

1- إن مدلول هذه اللفظة يرشد إىل منزلة ايامنية، ورتبة تقوائية.

2- إن النــاس كانــت تــدرك أن هــذه املفــردة تتــالزم مــع أتبــاع أمــر املؤمنــني 
عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( وشــيعته كالصحــايب اجلليــل عــامر بــن يــارس، 
ــَر  وأيب ذر الغفــاري، وســلامن املحمــدي، وغرهــم؛ فقــد شــهد التاريــخ والسِّ
ــام دار،  ــه الســالم( حيث ــدور مــع عــي )علي ــذي ي ــام اتبعــوا احلــق ال أن هــؤالء حين
وتركــوا غــر عــي )عليــه الســالم( ورفضــوا اإلقــرار بخالفــة غــره كانــوا رافضــة.

وقــد وّظــف معاويــة هــذا املفهــوم واملعنــى والداللة ملفــردة الرفــض يف مكانني، 
األول يف بيــان اســتخدامها اللغــوي املــراد بــه الــرتك فنســبه إىل أهــل البــرة التــي 
كانــت تعــرف انــذاك بأهنــا عثامنيــة، فهــم شــيعته وأنصــاره، وتــأزروا عــى الوقــوف 
ــم،  ــرست يف صدوره ــى جت ــاح حت ــوا بالرم ــر، وتطاعن ــة والزب ــة طلح ــت راي حت
وتقطعــت أيدهيــم يف التنافــس يف مســك زمــام مجــل عائشــة، وهــم يقاتلــون اإلمــام 
ــروي  ــة البدريــني والشــجريني كــام ي ــه الســالم( وأنصــاره مــن الصحاب ــًا )علي علي

احلاكــم يف املســتدرك)1(.

)1( مستدرك احلاكم، ج3 ص104.
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وأّمــا التوظيــف اآلخــر فــكان يف التنكيــل بشــيعة عــي )عليــه الســالم( الذيــن 
تركــوا اإلقــرار بالباطــل، ومتســكوا باحلــق وقائــده عــي بــن أيب طالــب )عليــه 
ــه عــى غرهــم  ــازوا ب ــوا رافضــة لغــره. واستشــهدوا بذلــك وامت الســالم(؛ فكان

ــلمني. ــن املس م

ــف  ــا مصن ــي أورده ــم والت ــرة يف ذمه ــات الكث ــع الرواي ــدأ وض ــم ب ــن ث وم
معــارج العــال وآمــن هبــا - بحســب مــا ورد يف مصنفــه- ولــذا قــام بالتــرؤ منهــم.

ــن  ــواردة ع ــة وال ــوص الرشيف ــض النص ــا بع ــد إليه ــد ارش ــة ق ــذه احلقيق وه
العــرتة النبويــة، أي توظيــف معاويــة وبنــو أميــة للمعنــى اللغــوي ملفــردة )الرافضة( 
واكســائه باملعنــى العقــدي، فمــن داللــة )الــرتك( إىل داللــة )اخلــروج مــن الديــن( 
ــه  ــي )علي ــر ع ــرار لغ ــد باإلق ــل املتجس ــاد للباط ــت االنقي ــي رفض ــة الت ــذه الفئ هل
الســالم( باإلمامــة واخلالفــة فــكان هــذا التفــرد خروجــًا عــى الفئــة الباغيــة، الــذي 
جّســده عــامر بــن يــارس )رضــوان اهلل تعــاىل عليــه( بجهــاده هلــذه الفئــة واستشــهاده 

بــني يــدي أمــر املؤمنــني عــي بــن ايب طالــب )عليــه الصــالة والســالم(.

ولذا: 

ــردة  ــى ملف ــاد املعن ــد أع ــالم( ق ــه الس ــر )علي ــدًا الباق ــام حمم ــد أن اإلم 1- نج
الرفــض وأرجعهــا إىل أصلهــا اللغــوي والعقــدي الــذي غــّر مســاره أعــداء احلــق 
واإلســالم وذلــك حينــام دخــل عليــه أبــو اجلــارود )عليــه الرمحــة( وهــو يقــول لــه - 
كــام يــروي الرقــي املتــوىف )ســنة 74هـــ( يف املحاســن: )إن فالنــًا ســامنا باســم، قــال 

)عليــه الســالم(:

»وما ذاك االسم«؟
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قال سامنا الرافضة.

فقال أبو جعفر )عليه السالم( وأومأ بيده إىل صدره:

»وانا من الرافضة وهو مني« قاهلا ثالثًا()1(.

2- وروى ايضــًا بســنده عــن أيب بصــر قــال: قلــت أليب جعفــر )عليه الســالم( 
جعلــت فــداك اســم ســمينا بــه اســتحلت بــه الــوالة دماءنــا واموالنــا وعذابنــا؛ قال:

 »وما هو«؟

قال الرافضة؛ فقال أبو جعفر )عليه السالم(:

»إن ســبعن رجــًا مــن عســكر فرعــون رفضــوا فرعــون فأتــوا موســى )عليــه 
الســام( فأوحــى اهلل إىل موســى أن ثبــت لــم هــذا االســم يف التــوراة فــإين قــد 

ــوه اهلل«)2(. ــد نحلكم ــم ق ــك اس ــم وذل نحلته

ــاد   ــد أع ــالم( ق ــه الس ــر )علي ــام الباق ــف أن اإلم ــة كي ــذا الرواي ــظ يف ه ونالح
إىل مفــردة الرفــض، أو الرافضــة معناهــا اللغــوي والعقــدي الكاشــف عــن موقــف 
هــذه اجلامعــة، التــي تركــت فرعــون ورفضــت أن تكــون حتــت رايتــه وإمامتــه 

ــالم(. ــه الس ــى )علي ــي اهلل موس ــوا إىل نب وذهب

ممــا أســس إىل فكــر ســيايس وجهــادي قائم عــى حماربــة الطاغوتيــة والفرعونية 
ومــا يعــرف اليــوم بمصطلــح )الدكتاتوريــة( أو )االســتبدادية(، وقــد ســارت 
عليــه شــيعة عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( يف كل زمــان ومــكان، فرفضــت 
هــذه االنــواع مــن احلكــم واحلــكام؛ فكانــوا بســبب هــذه املواقــف اجلهاديــة عنــد 

)1( املحاسن للرقي: ج1 ص157.
)2( املحاسن للرقي ج1 ص158.
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ــل  ــم بالقت ــًا عليه ــالطني، حمكوم ــكام، والس ــاء، واحل ــراء، واخللف ــوالة، واالم ال
ومصــادرة األمــوال، والتعذيــب والتهجــر، فــكان أول مــن القــى ذلــك من شــيعة 
عــي )عليــه الســالم( الصحــاب اجلليــل أبــو ذر الغفــاري )رضــوان اهلل عليــه( يف 
ــه  ــم نفي ــم، فت ــن احلك ــروان ب ــار، وم ــب األحب ــان، وكع ــن عف ــامن ب ــه لعث مواجهت

وهتجــره إىل الربــذة.

ثــم لتســر شــيعة آل حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى هــذا النهــج يف رفــض 
الظلــم، والطاغوتيــة، واالســتبداد يف كل زمــان؛ ســواء كان ذلــك يف زمــان إمامهــم 
ــان  ــه(، أو يف زم ــوات اهلل علي ــب )صل ــن أيب طال ــي ب ــني ع ــر املؤمن ــم أم وقائده
غــره مــن أئمــة اهلــدى واخلــر والصــالح؛ فاحلــال واحــدة يف مجيــع هــذه األزمنــة 

إىل يومنــا هــذا.

وممــا يــدل عليــه مــا اخرجــه حممــد بــن احلســن بــن فــروخ الصفــار )املتــوىف ســنة 
ــا  290 هـــ( بســنده عــن بكــر بــن كــرب الصــريف )رمحــه اهلل(، قــال: )ســمعت أب

عبــد اهلل - الصــادق )عليــه الســالم(- يقــول:

»مالــم ولكــم، ومــا يريــدون منكــم، ومــا يعيبونكــم، يقولــون الرافضــة! نعــم 
ــاج إىل أحــد،  ــا ال نحت ــا م ــا واهلل أن عندن ــم الــق؛ أم ــم الكــذب واتبعت واهلل، رفضت
والنــاس حيتاجــون إلينــا، أن عندنــا الكتــاب بإمــاء رســول اهلل )صىل اهلل عليــه وآله(، 

وخّطــه عــي بيــده صحيفــة طولــا ســبعون ذراعــًا فيهــا كل حــال وحــرام«()1(.

ويرشد احلديث الرشيف إىل بيان مجلة من األمور، منها:

1- احلصــار االجتامعــي الــذي فرضــه الطواغيــت واشــياعهم عــى اتبــاع 

)1( بصائر الدرجات: ص169.
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العــرتة النبويــة )عليهــم الســالم(.

الســالم(  )عليهــم  البيــت  آل  شــيعة  وصــف  يف  احلقيقــي  الســبب  إن   -2
للحــق. واتباعهــم  الكــذب  لرفضهــم  هــو  بالرافضــة 

3- كــام بــنّي )عليــه الســالم( كيفيــة مواجهــة هــذه احلــرب بــأن اهلل تعــاىل 
أعطاهــم مــا مل يعــط النــاس أمجعــني، أي علــم احلــالل واحلــرام، الــذي هــو ســنام 
العلــوم وارشفهــا، فضــاًل عــن حتديــده )عليــه الســالم( هبــذه اللفظــة الختصاصهــم 

ــه(. ــه وآل برشيعــة املصطفــى )صــى اهلل علي

ــل  ــم أه ــم فه ــاج إليه ــه حمت ــو كاذب ألن ــا فه ــم هب ــى العل ــن ادع ــم فم ــن ث وم
القــرآن ورشعــه، فاحتاجهــم النــاس وهــم ال حيتاجــون إىل أحــد، وبــذا يكــون 
املفتقــرون للعلــم هــم أعــداء آل البيــت )عليهــم الســالم( ال العكــس كــام يتوهــم 

الظاملــون()1(. 

املسألة اخلامسة: ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

قال )عليه الصالة والسالم(:

ــَب  ــْن َطَل ــَأه َكَم ــقَّ َفَأْخَط ــَب اْلَ ــْن َطَل ــَس َم ــِدي، َفَلْي ــَواِرَج َبْع ــوا اخْلَ »اَل ُتَقاتُِل
ــه«)2(. ــَل َفَأْدَرَك اْلَباطِ

قال الرشيف الريض )رمحه اهلل(: )يعني معاوية وأصحابه(.

وقــد تنــاول ابــن ميثــم البحــراين وابــن أيب احلديــد املعتــزيل هــذا احلديــث 

معــارج العــال يف مناقــب املرتــى )عليــه الســالم( ملحمــد صــدر العــامل الدهلــوي حتقيــق الســيد   )1(
نبيــل احلســني:ج1 ص31 مــن املقدمــة العلميــة.

)2( هنج البالغة: ص 94؛ اخلطبة )61(
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واظهــروا مــا ورد فيــه مــن معــان ودالالتــه وهــي كااليت:

أواًل: ابن ميثم البحراني )ت 679هـ( 

قال ابن ميثم )رمحه اهلل(:

ــة اســتحقاق  )هنــى ـ )عليــه الســالم(   عــن قتــل اخلــوارج بعــده، وأومــى إىل علَّ
القتــل بأهّنــا طلــب الباطــل ألّنــه باطــل ليتبــنّي أهّنــا منفّيــة يف حّقهــم فينتفــى الزمهــا 
وهــو اســتحقاق القتــل، وأشــار إىل أّن اخلــوارج مل يطلبــوا الباطــل مــع العلــم 
بكونــه باطــال بــل طلبــوا احلــّق بالــذات فوقعــوا بالباطــل بالعــرض. ومــن مل يكــن 
غرضــه إالَّ احلــّق مل جيــز قتلــه، وحســن الــكالم يظهــر يف تقديــر مّتصلــة هكــذا: لــو 
ــل بســبب طلبهــم الســتحّقوه بســبب طلبهــم للباطــل مــن حيــث  اســتحّقوا: القت
هــو باطــل لكنّهــم ال يســتحّقونه مــن تلــك اجلهــة ألهّنــم ليســوا طالبــني للباطــل مــن 
حيــث هــو باطــل فــال يســتحّقون القتــل، وفــرق بــني مــن يطلــب احلــّق لذاتــه فيظهر 
ــه فيظهــره يف صــورة احلــّق  ــه يف صــورة باطــل، وبــني مــن يطلــب الباطــل لذات عن
ــل دون األّول، وأومــى بمــن طلــب  ــاين هــو املســتحّق للقت ــإّن الث ــى يدركــه، ف حّت

الباطــل فأدركــه إىل معاويــة.

واعلــم: أّن هــذا نــّص منــه )عليــه الّســالم( بأهّنــم كانــوا طالبــني للحــّق، وبيانــه 
أّن معظــم رؤســائهم كانــوا عــى غايــة مــن املحافظــة عــى العبــادات كــام نقــل عــن 

الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( حيــث وصفهــم فقــال:

 »حّتى أّن صاة أحدكم لتحتقر يف جنب صاتم«.

 وكانــوا مشــهورين بالصــالح واملواظبــة عــى حفــظ القــرآن ودرســه إالَّ أهّنــم 
بالغــوا يف التجــّري وشــّدة الطلــب للحــّق حّتــى عــروا عــن فضيلــة العــدل فيــه إىل 
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رذيلــة اإلفــراط فوقعــوا يف الفســق ومرقــوا مــن الديــن.

فإن قلت: كيف هنى عن قتلهم.

قلــت: جوابــه مــن وجهــني: أحدمهــا: أّنــه )عليــه الّســالم( إّنــام هنــى عــن قتلهــم 
بعــده عــى تقديــر أن يلزم كّل منهم نفســه ويشــتغل هبــا وال يعيث يف األرض فســادا 
وهــو إّنــام قتلهــم حيــث أفســدوا يف زمانــه وقتلــوا مجاعــة مــن الصاحلــني كعبــد اهلل 
بــن خّبــاب، وشــّقوا بطــن امرأتــه وكانــت حامــال ودعــوا النــاس إىل بدعتهــم ومــع 
ذلــك كان يقــول ألصحابــه حــني ســار إليهــم: ال تبدؤهــم بالقتــال حّتــى يبدؤكــم 

بــه ومل يــرشع يف قتلهــم حّتــى بــدؤه بقتــل مجاعــة مــن أصحابــه.

ــادل رأى احلــّق يف  ــام ع ــه إم ــام قتلهــم ألّن ــه إّن ــال: إّن ــه حيتمــل أن يق ــاين: أّن الث
ذلــك، وإّنــام هنــى عــن قتلهــم بعــده ألّنــه علــم أّنــه ال يــي هــذا األمــر بعــده مــن لــه 

بحكــم الرشيعــة أن يقتــل ويتــوىلَّ أمــر احلــدود، ومــن ال يعــرف مواضعهــا()1(.

ثانيًا: ابن أبي احلديد املعتزلي )ت 656هـ(.

ــرى  ــا ج ــم وم ــوارج واخباره ــر اخل ــهب يف ذك ــزيل واس ــارح املعت ــاول الش تن
ــه  ــم، لكن ــن رجاالهت ــرًا م ــر كث ــة وذك ــاد وايل الكوف ــن زي ــد اهلل ب ــني عبي ــم وب بينه
قتــال  النهــي عــن  ببيــان دالالت احلديــث الرشيــف يف  صــدر حديثــه عنهــم 
اخلــوارج بعــده وأظهــر مقارنــة بــني اخلــوارج ومعاويــة فــكان أســواء عــى اإلســالم 

ــوارج وأرش. ــن اخل م

ولذا: سنورد تصديره للحديث وندع ذكر اخبار اخلوارج واحواهلم.

)1( رشح هنج البالغة البن ميثم: ج2 ص 155 - 156.
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ــوا بشــبهة دخلــت عليهــم،  ــه الســالم(  أن اخلــوارج ضل ــال: )مــراده ـ )علي ق
وكانــوا يطلبــون احلــق، وهلــم يف اجلملــة متســك بالديــن، وحمامــاة عــن عقيــدة 
ــة فلــم يكــن يطلــب احلــق، وإنــام كان  اعتقدوهــا، وإن أخطئــوا فيهــا، وأمــا معاوي
ــدل عــى  ــت ت ــه كان ــاه عــى شــبهة، وأحوال ــد بن ــاد ق ذا باطــل ال حيامــي عــن اعتق
ذلــك، فإنــه مل يكــن مــن أربــاب الديــن، وال ظهــر عنــه نســك، وال صــالح حــال، 
وكان مرتفــا يذهــب مــال الفــئ يف مآربــه، ومتهيــد ملكــه، ويصانــع بــه عــن ســلطانه، 
وكانــت أحوالــه كلهــا مؤذنــة بانســالخه عــن العدالــة، وإرصاره عــى الباطــل، وإذا 
كان كذلــك مل جيــز أن ينــر املســلمون ســلطانه، وحتــارب اخلــوارج عليــه وإن 
ــوا ينهــون عــن املنكــر،  ــه، فإهنــم كان ــوا أهــل ضــالل، ألهنــم أحســن حــاال من كان

ويــرون اخلــروج عــى أئمــة اجلــور واجبــا. 

وعنــد أصحابنــا أن اخلــروج عــى أئمــة اجلــور واجــب، وعنــد أصحابنــا أيضــا 
أن الفاســق املتغلــب بغــر شــبهه يعتمــد عليهــا ال جيــوز أن ينــر عــى مــن خيــرج 
عليــه ممــن ينتمــي إىل الديــن، ويأمــر باملعــروف، وينهــى عــن املنكــر، بــل جيــب أن 
ينــر اخلارجــون عليــه، وأن كانــوا ضالــني يف عقيــدة اعتقدوهــا بشــبهة دينيــة 
دخلــت عليهــم، ألهنــم أعــدل منــه، وأقــرب إىل احلــق، وال ريــب يف تلــزم اخلــوارج 

بالديــن، كــام ال ريــب يف أن معاويــة مل يظهــر عنــه مثــل ذلــك()1(.

   

)1( رشح هنج البالغة للمعتزيل: ج5 ص 78 - 79.
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