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عن  يث،وكان الطرق من خالل احلدطرق الباحث موضوع الضوابط الشرعية للقتال يف الفقه اإلسالمي
 ضوابطكمايشمل   ،مراحله،واهدافه،ومشروعيتهو ، القتال أنواعويشمل القتال يف الفقه اإلسالمي، مفهوم
ذا املوضوع من هلتعلق وبيان ماي ،حكم اإلستعانة بغرياملسلمني،و احملاربنيواملرتدين واخلوارج،و البغاة، قتال

ل مباحث، ويندرج حتت كل فص،، وآراء الفقهاء، وجاء ذلك كله يف مقدمة وثالثة فصولالكتاب والسنة
 مبحثان، والفصل الثاين ثالثة مباحث،أماالفصل الثالث حتته أربعة مباحث. ويتكون الفصل األول
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Abstract 

The researcher methods subjected of legal control to fight in Islamic jurisprudence, and the 

ways by talking about the concept of fighting in Islamic jurisprudence, including the types of 

fighting and stages, and objectives, and its legitimacy, it’s also includes control fight prostitutes 

and apostates and Kharijiste and warriors and sentenced aid of without Muslims, and 

declaration of what concern to this subject from Quran and Sunnah and view of scholars, and it 

all come in the introduction three chapters and each chapter falls under investigation, and the 

first chapter consists two topics, and the second chapter three topic, and third chapter beneath 

four topics.           
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 مـــــــة الـــــــــمــــــقـــد
 

إن احلمد اهلل حنمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئأت أعمالنا إنه من يهده اهلل 
له وأشهد أن الإله إالاهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه من فالمضل له ومن يضلل فالهادي 

 خلقه وخليله املبعوث رمحة للعاملني.

أما بعد: فإن البحث التكميلي بعنوان: الضوابط الشرعية للقتال يف الفقه اإلسالمي،  وكان 
ويدخل فيه ومشروعيته، ،ومراحله،واهدافهوأنواعه، ،الطرق من خالل احلديث يشمل عن مفهوم القتال

مفهوم القتال بني فئتني مسلمتني، والقتال بني املسلم والكافر،وبني فئة باغية واإلمام، ويكون اإلمام 
 املرتدين ضوابط قتال،،إدامل يوجد كفرا بواحا، كمايشملعادال أوفاجرا، وسنوضح أن الجيوزقتال اإلمام

حرمة  بغري املسلمني وآراء الفقهاء وسأبني بإذن البارئوحكم اإلستعانة ، والبغاة ، واحملاربني،واخلوارج
النفوس البشرية إالباحلق،مستدال لقول النيب صلي اهلل عليه وسلم: )الحيل دم إمرئ مسلم إالبإحدي 
ثالث، احلديث( وسأشري أن الدفع الصائل واجب، وسأبسط البحث األحكام املرتتبة يف قتال هلذه 

مباورد من القرءان الكرمي، والسنة النبوية املطهرة، ومبذاهب األئمة،  األصناف سالفة الذكر، وسأذكر
 واإلمجاع، واملعقول، واألثار. 

 فأسأل اهلل أن يوفقين بإمتام هذا البحث وتكميله.

 تحديد مشكلة البحث:
يعتربهذا املوضوع من أهم املواضيع يف الفقه اإلسالمي ، ونظرًا ألمهيته وحساسيته فقد إهتم 

الكثريون ىف هذا املوضوع، ألنه فقد كثر يف هذه األيام األخرية القتال يف العامل عامة  والعامل  العلماء
 اإلسالمي خاصة،ولذا سنبني القتال يف الفقه اإلسالمي له ضوابط وحدود الينبغي أن يتعدي املسلم. 

 أهذاف البحث
رعية للقتال الضوابط الش هذف البحث الذي أنا بصدد كتابتة أن حيقق إضواء املسأئل املتعلقة

 يف الفقه اإلسالمي وما يرتتب عليه من األحكام، وأن حيمي اإلنسان إعتداء إنسان آخر.
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  .الدراسات السابقة

 الحظت يف أثناء حبثي أن موضوع القتال قدكتب جممو عة من البحوث،مثل: 

   علي بن نائف الشحود،في اإلسالم،تأليف مراحل تشريع القتال 

نظرا يف مباحثه وحمتوياته أن الباحث  ركز التدرج يف مشروعية القتال،واحلكمة عدم مشروعية القتال يف 
 وآداب الفتال ، عهد املكي 

  في الفتنة، تأليف عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل السويد تالالق

أنواعه،وبني أن الفتنة و هنج يف كتابه منهج التدرج فأبتدأ بتعريفه اللغوي واإلصطالحي يف قتال الفتنة 
معنوية فكرية بالتضليل والتشكيك يف الدين، كما بني حاالت الفتنة ودوافعها وماجيب  علي املسلم أن 
يعتزل يف حال الفتنة،وقد تطرق موقف الصحابة والسلف الصاحل من القتال يف الفتنة، وحرض اإلنشغال 

  ع الفتنة.بعبادة اهلل، واحلرص علي مجع كلمة املسلمني عند وقو 

وذكر أسباب دواعي القتال،منها: غياب احلاكم وعدم وجود قيادة شرعية واضحة، شبهات  
 دينية،وأطماع دنيوية.

 الخالصة في حكم اإلستعانة بالكفار في القتال، تأليف علي بن نائف الشحود  

اإلستعانة علي قسمني، سم وقبالنظر يف عنوان املؤلف وحمتوياته إقتصر يف حبثه حكم اإلستعانة بالكفار، 
اإلستعانة بغري املسلمني علي غري املسلمني، واإلستعانة بغري املسلمني علي املسلمني، وقدركز أقوال 
العلماء يف هذه املسألة، ووضح أن الفقهاء قد إختلفوا وعرض أدلة اجمليزين واملانعني يف مسألة اإلستعانة 

فية، وال املذاهب، من الشافعية، واحلنابلة، واملالكية،واحلنبالكفار األدلة تتكون من الكتاب والسنة، وأق
وذكر املؤلف أن أقوال العلماء متقاربة، الذين أجازوا إمنا أجازوا احلاجة والضرورة، وأما من غري احلاجة 

 فالجييزون، والذين منعوا من اإلستعانة فقد أجازوها عند الضرورة، فمحصول الرأيني واحد.

 اشئلة البحث 
  هو مفهوم القتال؟ما 
 وما مشروعية القتال يف الفقه اإلسالمي؟ 
 وما أهذاف القتال يف الفقه اإلسالمي.؟ 
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 ماهو مراحل القتال يف الفقه اإلسالمي؟ 
 وما ضوابط قتال املرتدين واخلوارج، والبغاة،واحملاربني؟ 
 وما أنواع الفتال؟ 
 وماحكم اإلستعانة بغري املسلمني علي غري املسلمني؟ 
 اإلستعانة بغري املسلمني علي املسلمني؟ وماحكم   

 منهج البحث وحدوده
بالنظر عنوان البحث فإن املنهج العام املسلوك فيه هواملنهج الوصفي، وإعتمدت مبدأ اإلستدالل من 

  .،وبعض االنرتنيتوالسنة، وأقوال العلماء’ الكتاب والسنة ،وحدوده سأقتصر من الكتاب

 محتويات البحث
 مباحث تسعةالبحث من ثالثة فصول و  حيتوي هذا

  .ىفي الفقه اإلسالموأنواعه،  مفهوم القتال :الفصل األول

  ،انحثمب حتته
 الفقه اإلسالم املبحث األول: مفهوم القتال ىف

 أنواع القتال املبحث الثاين:
 .ومشروعيته،واهدافه،مراحل القتال :لفصل الثانيا

 ثالثة مباحث.ته وحت
  .املبحث االول: مراحل القتال 

 القتال.املبحث الثاين: اهداف 
 املبحث الثالث:مشروعية القتال يف الشريعة االسالمية.

 حكم اإلستعانةو ،المحاربينالخوارج،و و  المرتدينو البغاة، قتال ضوابط:لفصل الثالثا
  .آراء الفقهاءمع بغيرالمسلمين 

 مباحث اربعةوحتته 
 قتال البغاة. ضوابط ول:.املبحث األ
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 ضوابط قتال املرتدين واخلوارج. املبحث الثاين:
 ضوابط احملاربني. املبحث الثالث:

 حكم اإلستعانة بغرياملسلمني وآراء الفقهاء. الرابع:املبحث 
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 .م القتال، وأنــواعــه،واهدافــه:مفهو االولالفصل 

 لمبحث األول: مفهــوم الــقــتــالا
 ىل تدمرياعات اجملمو  ىحداهو صراع حيدث بني جمموعتني تسعى  و"والقتال يأيت من جهات خمتلفة"
، وكمايكون ىف نــيــرتـــاسبني  او ، ورمبا حيدث بني قبيلتنيخــرىالا والنصر على اجملموعة التغلبأو 

ملنطــــــقة امن شعب  بــرائــضــة الـــايــبــم جــاكــ، ولعل هدف احلهاــولــصــعلى ح روةــثــومن اجل الا، العقيدة
 .زوـــــللغــــرضــــــت ـعالــــــــىت تـــ

ــتداد ماعــلــى  مهــمــع جــنــوده لــمـــساعــدت يـــســـتأجــر قــــادة آخــريـــنأوربـــمـــا،جـــنـوده ويــــســتــخــدم 
ــى مــن أجل األمـــن، تــخــش يكونوبـــعــضـــه ،أوالــتوســع فيها ســلطةاجـــل الــحــصول عــلــى الــ ، مـــنالــعامل

 لــلدفــاع عـــن مــن مــعــظــم الدول مــن احتــمــاالت الـــهــجـــوم عــلــيــهــا فــتــقــوم بـــإنــشــاء قــوات مــسـلــحــة
دولــة بــتــوجــيــه ـ، وفــى هــذه الــــحــالــة تـــقــوم الـنــحو قــطــر مــعـــني الــخــشــيــة واحــيــانــا تــتــوجــه هــذه، اراضــيـهــا

 (1) .ــهودفــى الــمج مــشاركــة شــعــبــية لـــكي تــكتــسب أســبــابــا لــتلـك الــحرب وتــعــلـن دائــما ،هــاشـعـبـ

 تىيأ وهو ،ىمثل ماوقع كثري من بالد اإلسالمقع بني اجلبهات ــيو احلكومات،  وكمايــقــع بــني"
ويف هذا العصر الذي نعيش فيه نري أن هناك التشدق بالذات ملاذا؟ألن عالقة اإلنسان "ألسباب شيت

 املعاصرة غري متوازنة فهناك إنسان متقدم وإنسان متخلف، 

بار يؤدي متقدم يريد أن يستثمر املتخلف بل يعتربه سلعة يف السوق وهذا اإلعتلذي يعترب نفسه أنه  فا
األهلية يف  احلروب إندلعتها هي احلروب الصومالية،و ، اجلــبــهــاتىف فلنضرب مثاال القتال  (2) القتال

وكان الناس يظنون أهنا مشاغبة سرعان  ماختمد ولكن  33/12/1993الصومال مقدشو يف يوم 
م الشمالية جيزة يف األقاليكانت أعمق من ذلك فاحلروب األهلية كانت جتري منذ فرتة ليست و   األمور
يم الوسطي ،تارة كانت تقوم ما بني القبائل القاطنة يف هذهاملناطق،وتارة تقوم ما بني القوات الواألق

يل فخائد وعشائر إاملوالية للنظام وبني القبائل وزحفت احلرب حنو العاصمة،..ومتزق الشعب الصومايل 
بدرجة أن الذي حيمل السالح اليعرف ضد من حيارب واختلط احلابل بالنابل وقتل من قتل وجرح من 
جرح وفر من إستطاع أن يفر سواء يف داخل الوطن أوخارجه. فاملؤسسات الدستورية إهنارت..وكل 
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الكراهية والضغينة باحلقد و شيء كان رأسا علي عقب فاجملتمع الصومايل أفكاره تباعدت وقلوبه إمتألت 
تحدث من النستطيع أن نالوبدون ا منالادت أثار مشكلةاوبات الشعار الثأر واإلنتقام..وهذه احلروب 

ان أن يتحدث نسعن التعليم والصحة واحلركة اإلقتصادية والنشاط التجاري واخلدمات العامة فيبدأ اإل
تجه حنو كاته وعصارة حياته ومنجزاته ويصبح الناس يعراضه تاركا ورا كل ممتلاده و العن إنقاذ نفسه وأو 

 اك يهرول حنو الشرق واألخر حنو الغرب.ذالشمال واألخر يتجه حنو اجلنوب و 

ومن البديهي واملنطقي أنه إذاإشتعلت احلروب األهلية يف أي بلد من البلدان أن تتأثر احلياة 
فإذاوقع مثل هذاالقتال " )1(اإلجتماعية وهتتز حبسب شدة وعمومية هذه احلرب علي اجملتمع ككل 

 يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٱُّٱٹٱٹ"فالبد أن يتحاكموا إيل كتاب اهلل

 .  )2(َّيك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث
 

فإذا كان هذا التحكيم واجباً للحفاظ على األسرة الصغرية، أفال يكون التحكيم واجباً للحفاظ 
على وحدة األمة، وحدة شعوهبا واقطارها، فال يهلكها التسارع فيما بينها، ىف حني جيب عليها أن 

  .)3(تتوحد وتتآلف، ويكون بعضها لبعضها كالبنيان يشد بعضه بعضاً 

كلها مرفوٌض ىف نظر عقيدة اإلسالم، والشريعة هــذه الــصور الــتــى أشــرنــاهــا آنــفــا  ومن"   
 قه االسالمى."للقتال ىف الف الــشــرعــية ضــوابــطــهالالالــقـتال يف العقــيـدة مـع مــراعـــاة ا اإلسالمية وأخالقها

ن التفرق وعدم أل،قدهنت املسلني عن التفرق وأمرهتم بإجتماعلشريعة اإلسالمية ا أنونــشــيــر هــنــا
اإلجتماع من أشنع األعمال،ولذا أن يكون اجملتمع متعاونا علي الرب والتقوي متآخيا متناصرا يشد بعضه 
بعضا،يشع بينهم نور احملبة والرتاحم والتعاطف، يدعوا بعضهم بعضا باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأن 

ري األحقاد والبغضاء واملشاكل بني األخوة، ومجاع ذلك جيب علي كل فرد أن يفعل جيتنب كل ما يث
ل األمة أن تعاجل نفسها من األمراض شوهت صورهتا،.. وتفضي اإلقتتا ىاملعروف وجيتنب املنكر، فعل

   )4(فيما بينهم.
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 هلكن هذأودنيوية، و أن الناس قد يعادي بعضهم بعضا ألسباب خمتلفة ،دينية ومــن الــمــعلوم 
التدوم أبدالدهر،فالقلوب تتغري ، واألحوا تتبدل،وعدو األمس -باطل ىحق كانت عل ىعلالعداوات 

قديصبح صديق اليوم،وبعيد اليوم قديصبح قريب الغد، وهذه قاعدة مهمة يف عالقات الناس بعضهم 
ببغض. واجلدال هو احلوار الذي ندعو إليه مع املخالفني لنا، وهو الذي اليسعي إيل إيغار 

 لوب، وإثارة ما يشعل الفتنة،أويورث الضغينة،بل يعمل علي تقريب القلوبالصدور،أواملباعدةبني الق
   )1(بعضها من بعض.

وقد تبني للدارسني واملراقبني ألعمال العنف واملقاومة املسلحة أهنا ال حتقق اهلدف، فلم تسقط 
  بعضجح فيه مجاعة العنف ىفبسببها حكومٌة، كل ما ميكن أن تنبسببها حكومة، بل مل تضعف 

األحيان، قتل رئيس دولة او رئيس وزارة وحنو ذلك، ولكن هذا ال حيل املشكلة فكثريًا ما يأتى بذل 
ئماً نتصرت احلكومات دااالذاهب من هو أشد منه وانكى وأقسى ىف التعامل مع املقاتلني، ... لقد 

 على مجاعات العنف الىت مل تكسب شيئاً، بل خسرت على عدة مستويات، مستوى اخلسائر
الشخصية، مستوى اخلسائر للدعوة اإلسالمية ومستوى على خسائر الوطن. فكثريًا ما يقتل هؤالء 
الشباب، ومن ال يقتل منهم يساق إىل السجون ويقضى سنني كثرياً ما تطول ويتعرض لألدى البدىن 

لضياع ل والنفسى، وخيسر كثرٌي منهم جامعته إن كان طالباً، ووظيفته إن كان موظفًا وتتعرض أسرته
واخلارج  أما خسائر الدعوة اإلسالمية ىف الداخل، غيبته وهذه خسائر كبريٌة وحقيقة املادى واألدىب ىف

بإستغالل حوادث العنف، الىت حتدث من اجلماعات لتشويه صورة اإلسالم وأهله، وتصوير اإلسالم 
ض بدالً أن ينشغل عبأنه خطر على العامل. ومستوى خسائر الوطن يشغل بعضه ببعض وضرب بعضه بب

، حىت بالتنمية واإلبداع وتطوير نفسه، وجتديد شبابه، وجتنيد قواه كلها للمسامهة ىف هنضته وتنميته ورقيه
 . )2(ال يتخلف عن عامله وعصره

مع و  ركــز الــقتال بني املـسلمني واملشركنيأسـمااآلن ا عام،ال همبفهومذكرالــقـتــال  توقــدتــطـرقــ
لبالغني هوفرض كفاية علي املسلمني الذكور ا،و الضوابط الشرعية للقتال يف الفقه االسالمى تهمراعا

العقالء األحرار املستطيعني بالبدن واملال، من نفقة وسالح وكذا باملركوب، واليشرتط املركوب إالغري 
أن يقاتل كل ، و القادرين علي املشي، والبد أن يكون فاضال عن مئونة من تلزمه مئونته ذهابا وإيابا
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عام، لفعل النيب صلي اهلل عليه وسلم، فإن إحتيج إيل زيادة زيد، ويقوم مقام ذلك أن يشحن اإلمام 
 )1(بالعدد والعدد مع أحكام احلصون، واخلنادق، وتقليد األمراء

 و يكون فرض عني يف حاالت ثالثة: 

ــ حضور صف القتال، أي ميدان  املعركة. ــ3ـــــ علي من عينه اإلمام،2إذا دخل العدو بلدا إسالميا، -1
 نت مت  زت رت يب ُّٱوالقتال بني املسلمني واملشركني قائم حيت قيام الساعة،قال تعايل

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يتىت
)2(َّ زن رن مم ام يل ىل

  

 وإذاراي اإلمام اهلدنة جازت، والجيوز عقدها مطلقة فتقضي إيل ترك القتال، والقتال جيب أن تكون
خر فليس من ا غرض اىنصرف اذاغايته يف سبيل اهلل، وأن يكون هبذف تثبت ودعم "الإله إالاهلل" و 

حلديث الرسول صلي اهلل عليه وسلم، )من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف  )3(اجلهاد يف شيئ
وحمو  غفر الذنوب،عظيم، وعده اهلل للمقاتلني يف سبيله، م سبيل اهلل( والقتال ضداملشركني وله فضل

 ٰى ين ٱٹٱٹٱُّ السيئات،وحصول اخلري، ودخول اجلنة، كما وعد بالفتح يف الدنياوالعز والنصر،

 متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 )4( َّ جف مغ جغ مع جعمظ

ٱالععظيمة، وإدراك الغنائم واخلريات.و من قاتل ضد املشركني فقد حصل علي التجارة الرائحة    

 مص خص حص مسخس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٹٱٹٱُّٱ

 حق مف خف حفجف  مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض

 )3( ٱٱٱٱَّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك  خك حكجك مق
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  جس مخ جخ مح جح مج ٹٱٹٱُّٱوحيتاج القتال ضداملشركني الثبات وعدم الفرار،
إلستعدادللقائه،وبالشجاعة يف ا والثبات للعدو يكون  )1( َّ مص خص حص مس خس حس

 زي ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱاهلجوم عليه حيث يعلم املؤمن أنه علي حق،وأن النصر معه 
وأماعدم  ، )2( َّ هب مب  خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني مي

الثبات للعدو ففيه اهلزمية وذلة املسلمني وإنكسارهم،والجيوز للمسلمني الفرار من مثليهم، ألن الفرار 
ناوله تغلت حيزا كبريا من كتب الفقه،و فإن القتال ضد املشركني ش )3(بع املوبقاتمن الزحف من الس

الفقهاء واحملدثون واملفسرون، واملؤرخون وغريهم بالدراسة والبحث، فمهما حاول الكاتب يف هذا الباب 
، ىة متعددة املناح، فهو فريضوآثاره فإنه سيفوته الكثري من ذلك.،وفضائلهوشعبه،أن جيمع مسائله،

تجدد العصور، هلا من التدبري والتخطيط واحليل، ة الطرق، عميقة املسالك، متجددة بشعبتم
ر عده، والينحصر سرده، والسيما يف هذا العص ىواملكايدواخلدع واألسلحة املادية واملعنوية ماالحيص

ل الناميةكما حيلو و تسعت فيه اهلوةبني الدول املتقدمة والداالذي تغريت فيه أمناط احلرب، تغريا جدريا و 
 علي املسلمني أن يفكروا ليجدوا إجتهادات يف األساليب اليت وأصبح من الواجبللبعض أن يسميها،

يواجهون هبا عدوهم، وحيمون هبا أنفسهم وديارهم وأمواهلم من غاراته وأطماعه حتقيقا للحق وإبطاال 
 )4(للباطل ونشرا للسالم يف ظل اإلسالم

به  البد من بيان ويل األمرالذي تناط  والقتال ضد املشركني يشرتط فيه إذن ويل األمر ولكن       
هذه األمور، والذي يسمع ويطاع باملعروف، فويل األمر هو احلاكم املسلم الذي له شوكة وقدرة يسوس 

صل بطاعتهم له لذبن حيهبا البالد،قال إبن تيمية اليصري الرجل إماما حيت يوافقه أهل الشوكة عليها ا
مقصود اإلمامة، فإن املقصود من اإلمامة وإمنا حيصل بالقدرة والسلطان،فإذابويع بيعة حصلت هبا 

  )3(القدرة والسلطان صار إماما.

إذاكان القتال فرض كفاية،يقاتل كل ذكر حر بالغ عاقل مستطيع ولكن اليقاتل املدين إالبإذن 
يقاتل الولد بإذن والديه، إالإذا أحاط العدو فيجوز بالإذن ويكره الغزو غرميه،والالعبد إالبإذن سيده، و 
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دون إذن اإلمام، واليستعني مبشرك إالأن يقل املسلمون وتكون نيته حسنة للمسلمني،ويقتل اليهود 
والنصاري واجملوس إالأن يسلموا أويبذلوا اجلزية، والجيوز قتل النساء والصبيان إالأن يقاتلوا والالدواب 
إال أن يقاتلوا عليها،ومن أسر منهم ختري اإلمام بني القتل واإلسرتقاق، واملن والفداء مبال أوبأسر مسلم، 

   )1(فإن أسلم سقط قتله

 ضوابط القتال ضد املشركني يف الفقه اإلسالمي:

 الضابط األويل:أن يكون القتال من وراء اإلمام.

 الضابط الثاين:واليقتل أوالدهم.

 الثالث: واليقتل الدواب إالأن يقاتلوا عليها.الضابط 

 الضابط الرابع:ومن أسر منهم ختيري علي اإلمام بني القتل، واإلسرتقاق، والفدي، واملن.

  الضابط اخلامس:ومن قتل من املشركني الجيوز التمثيل.

 واليقتل نساؤهم. الضابط السادس:

 ن الوالدين.الضابط السابع:إذاكان القتال فرض كفاية البد من إذ
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 المبحث الثاني:انواع القتال
  ذاا "مىسالوله ضوبط يف الفقه اال"قتال الدفع، وقتال الطلب، :نوعانبني املسلمني واملشركني القتال 

إذا عناه ،فمويقاتل الولد بدون إذنه والدهمن املسلمني،علي كل أحد  جيبعني كان القتال فرض 
النفس ومحايتها  حفاظ ىولذا يعمل اإلنسان عل حفظ النفس واجب، ألنه سالمياابلد فجأالعدو أهل

 جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق ٹٱٹٱُّٱمن التعدي عليها،

 ات،،كما حرم التعدي باخلروج واجلنايالقتل بغري شرعيوهذه األية حرم اهلل  )1( َّ مم خم حم
لنفس قررها واحملافظة علي ا" "....ووضع احلدود الزاجرة لكبح مجاح اجلرمية وعدم تفشيها يف اجملتمع

اليت يهدف إيل احملافظة عليها، كالدين، واملال، والغرض، والعقل، ولذلك ى خر اسوة حبقوق ااإلسالم 
ام ف، فقررت األحك دجبملة من األحكام املساندة لتحقيق هذا اهل االسالميةفقد جاءت الشريعة 

 املشركني عوقتال الدف )2(القضائية الرادعة يف حق اجلناة علي األنفس كالقصاص، والديات، والكفارات
قتال الطلب أما الفيه حفظ رأس مال املسلمني، و  على كل مسلم يستطيع واجب االسالم املعادين على

  "معناه: أن يغزوا املسلمون علي املشركني" )3(املال مقدم علي طلب الربح سفيه طلب ربح، وحفظ رأ
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:كان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم "إذا أمر أمريا علي جيش 
أوسرية أوصاه يف خاصته بتقوي اهلل ومن معه من املسلمني خريا، مث قال أغزوا بإسم اهلل .. إيل 

ة اهلل وذمة نبيه فالجتعل هلم ولكن إجعل هلم ذمتك وإذاحاصرت علي حصن فأرادوك أن جتعل هلم ذم
قول النيب صلي اهلل عليه وسلم،"من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات  وذمة أصحابك، وكذلك

 )4("علي شعبة من نفاق
اله لقول النيب صلي اهلل عليه وسلم،)من قتل دون م "املظلو م أن يدفع عن نفسه وهلذا أبيح"

 )3(.فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد(
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 4112باب يف قتال اللصوص  رقم احلديث  -  أبو داوودأخرجه   (3)
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 :ضوابط أنواع القتال حبسب بنوعيه

الضابط األويل:الفرق بني قتال الشرعي وقتال غري الشرعي.حلديث النيب صلي اهلل عليه وسلم: 
ل وسلم: فقال:)الرجل يقاتل محية، ويقاتعن أيب موسي قال: جاء رجل إيل النيب صلي اهلل عليه 

شجاعة،ويقاتل رياء،فأي ذلك يف سبيل اهلل؟قال: من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل 
 )1(.اهلل(

 الضابط الثاين:اليكون قتال الطلب إال يف حال قوة وقدرة.وهذا هو األصل يف تكاليف 
)2( َّجخ مح جح مج  حج مث ٹٱٹٱُّٱاإلسالم،إذالقدرة مناط التكليف،

 

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:)دعوين ماتركتم إمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم علي 
 )3(أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فأجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا ماإستطعتم.

وهتم وهو قالضابط الثالث: القتال ضداملشركني ماض إيل يوم القيامة،فهو بالسنان يف حال 
باحلجة والرباهني باللسان أوبالقلب يف حال ضعفهم،عن معاوية بن أيب سفيان قال: قال رسول اهلل 
عليه وسلم:)من يرداهلل به خريا يفقه يف الدين، والتزال عصابة من املسلمني يقاتلون علي احلق ظاهرين 

 )4(علي من تأواهم إيل يوم القيامة.

اإلمام،وهذه سنة الرسول صلي اله عله وسلم،وسنة اخللفاء الضابط الرابع: البد أن يإذن 
الراشدين، وهو ماجري عليه الصحابة، فإننا النعلم أحدامنهم خرج يف سبيل اهلل بدون اإلمام، ويقاتلون 
حتت راية اإلمام، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال رسول اهلل عليه وسلم، )من أطاعين فقد أطاع اهلل 

عصي اهلل ومن يطع األمري فقدأطاعين، ومن يعصي األمري فقدعصاين، وإمنا اإلمام ومن عصاين فقد 

                                                             

ومسلم يف   1436يف كتاب التوحيد،باب قوله تعايل:)ولقد دسبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني(حديث رقم  البخاريأخرجه   (1)
 1934كتاب اإلمارة،باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا،حديث رقم 

 268سورة البقر   (2)
 1266كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة ، باب اإلقتداءبسنن رسول اهلل،حديث رقم   يف لبخاريأخرجه ا   (3)
  11يف كتاب العلم، باب من يرداهلل به خريا يفقه يف الدين حديث رقم  لبخاريأخرجه ا  (4)
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جنة يقتال من ورائه ويتقي به، فإن أمر بتقوي اهلل وعدل فإله بذلك أجرا، وإن قال بغريه فإن عليه 
 )1(منه.

الضابط اخلامس:البد من إذن الوالدين إالإذاكان فرض عني،عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل 
والديك؟قال  ىحاهما يقول:"جاء رجل إيل النيب صلي اهلل عليه وسلم، فستأذنه يف اجلهاد فقال:عن

وهذا هو القتال الطلب، ألنه فرض كفاية وبر الوالدين فرض عني، أما يف  )2(نعم، قال ففيهما فجاهد.
 القتال العيين اليشرتط إذهنما.

ة عن بن منبه قال:هذا ماحدثنا أبوهرير  : الفرق بني الغنيمة والفيء. عن مهامدسالضابط السا
رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم:"أميا قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيهاوأميا قرية عصت اهلل 

  )3(ورسوله فإن مخسها هلل ولرسوله مث هي لكم.

:لإلمام أن بنفل من غنائم العدو مافيه املصلحة،عن إبن عمر قال: بعث اليب السابعالضابط 
صلي اهلل عليه وسلم،سرية وأنافيهم قبل جند فغنموا إبال كثرية فكانت سهامهم إثنا عشر ب عريا أوأحد 

  )4(بعريا ونفلوا بعريا بعريا.

 حج مث هت ٹٱٹٱُّٱال بد من اإلعداد للقوة املعنوية اإلميانية، والقوة احلسية، :الثامنالضابط 

)3( َّ  جس مخ جخ مح جح مج
 

اإلميانية واحلسية لقتال العدو ال بد منه ومع القوة املعدة هي الرمي، . ففى اإلعداد هي القوة 
ى و ولن نغلب أعداء اهلل بعدتنا وال بعددنا أمنا نغلبهم بتقوى اهلل ىف قلوبنا، فال بد من اإلعداد املعن

 .بالعلم النافع والعمل الصاحل

                                                             

ومسلم يف كتاب  2931يف كتاب اجلهاد والسري باب من يقاتل من وراء اإلمام،ويتقي به،حديث رقم  البخاريأخرجه   (1)
 1641حديث رقم  -اإلمارة باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني 

ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب برالوالدين وأهنما 3334يف كتاب اجلهاد والسري، حديث رقم  البخاريأخرجه   (2)
 2349حق به حديث رقم أ
 1138يف كتاب اجلهاد والسري ، باب حكم الفيء، حديث رقم مسلم أخرجه   (3)
ومسلم  3134يف كتاب فرض اخلمس ، باب من الدليل علي أن اخلمس لنوائب املسلمني، حديث رقم  البخاريأخرجه   (4)

 1149يف كتاب اجلهاد، باب األنفال، حديث  رقم 
  83سورة األنفال، األية   (3)
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يدة عن أبيه سليمان بن بر تبلغه دعوة اإلسالم، ىف احلديث عن مل ال قتال ملن :التاسعالضابط 
قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه على خاصته بتقوى 
اهلل ومن معه من املسلمني خرياً مث قال: أغزوا بإسم اهلل ىف سبيل اهلل قاتلوا من كفر باهلل أغزوا وال تغلوا 

دًا وإذا لقيت عدوك من املشركني فأدعهم إىل ثالثة خصال أو وال تقدروا وال متثلوا، وال تقتلوا ولي
خالل فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم مث إدعهم إىل حتول من دارهم إىل دار املهاجرين، 
وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبو أن يتحولوا منها 

ن كأعراب املسلمني جيرى عليهم حكم اهلل الذى جيرى على املؤمنني وال يكون فأخربهم أهنم يكونو 
هلم ىف الغنيمة والفيء شيٌء إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن أبوا فأسأهلم اجلزية؟ فإن أجابوك فأقبل 

وهذا احلديث يدل على حرمة قتال من تبلغه  )1(منهم وكف عنهم، فإن أبوا فأستعن باهلل وقاتلهم((
 ستباح بيضتهم.  االدعوة و 

ال قتال ملن يقيم الصالة ويؤذن هلا،  وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد أن :شراعالالضابط 
يبيت قوماً إنتظر فإذا مسع النداء مل يقاتلهم. عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال أن النيب صلى اهلل 

وسلم كان إذا غزا قوماً مل يكن يغزوا حىت يصبح وينظر فإن مسع أذاناً كف عنهم وإن مل يسمع  عليه
اهلل أكرب اهلل .اىل .فانتهينا اليهم ليال فلماأصبح ومل يسمع آدانا،قال: فخرجنا ايل خيرب أذاناً أغار عليهم
وهذا يدل على حرمة دم من يقيم ")2( فســاء صــباح املــنذرين إنا إذانزلنا بســاحــة قــوم أكرب خربت خيرب

الصالة ويؤذن هلا، ومن العجائب العجيب ىف العامل اإلسالمى اليوم وقع قتال ال ينظر هل هو حدود 
 ."الشريعة أم خارج الشريعة. ويقود الناس اليوم هواهم

لم، مارواه النيب صلي اهلل عليه وس:للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم،لقول عشر احلادىالضابط 
نافع عن إبن عمر قال قسم رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم:"يوم خيرب للفرس سهمني وللراجل ثالثة 

  )3(.أسهم"

                                                             

 1131حديث رقم  –يف كتاب اجلهاد والسري باب تأمري اإلمام األمراء  على البعوث  مسلمأخرجه   (1)
ومسلم يف كتاب اجلهاد باب  813ء املسلمني، حديث رقم ايف كتاب اآلذن،باب ماحيفن باألذن من دم البخاريأخرجه   (2)

 1383غزوة خيرب، حديث رقم 
ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري كيفية قسمة الغنيمة  4226يف كتاب املغازي، باب غزوة خيرب حديث رقم البخاري أخرجه   (3)

 1182بني احلاضرين،حديث رقم 
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: الخيمس السلب، وهو ملن أيت به إذاجاءببينة.عن أيب قتاة رضي اهلل عنه عشر ينالثاالضابط 
ت سلم،عام حنني، فلما لقينا كانت للمسلمني جولة، فرأيقال:خرجنا مع رسول اهلل صلي اهلل عليه و 

رجال من املشركني عال رجال من املسلمني فأستدرت حيت أتيته من ورائه حيت ضربته بالسيف علي 
حبل عا تقه فأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت، مث أدركه املوت فأرسلين فلحقت عمر 

مراهلل مث إن الناس رجعوا وجلس النيب صلي اهلل عليه بن اخلطاب فقلت: مابال الناس؟قال: أ
    )1(وسلم،فقال:من قتل قتيال له على بينة فله سلبه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

،وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد ،  3142يف كتاب اجلهاد باب من مل خيمس األسالب، حديث رقم  البخاريأخرجه   (1)
 1311لب القتيل، حديث رقم  باب إستحقاق القاتل س



 

11 
 

 ، ومشروعيته: مراحل القتال واهدافهالثانيالفصل 

 المبحث االول:مراحل القتال

عليه وسلم،  النيب صلي اهللومعلوم أن ظهور اإلسالم بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال، فإن 
مكث مبكة ثالث عشرة سنة يظهر اإلسالم بالعلم والبيان، واآليات والرباهني، ..البالقتل والقتال..، 

ن دعوي ني الشيخ اإلسالم إبن تيمية، أــفآمنت به املها جرون واألنصار طوعا وإختيارا بغري سيف، وب
ف(، البالعلم، هي دعوي النصاري،فقال إن كثريا أن الدين اإلسالم قام بالسيف،) أي إنتشر بالسي

من أهل الكتاب يزعم  أن حممدا صلي اهلل عليه وسلم، وأمته ان أقاموا دينهم بالسيف، الباهلدي 
والعلم واآليات، فإذاطلبوا العلم واملناظرة،فقيل ليس لكم جواب االالسيف، كان هذا ممايقرر ظنهم 

  . )1(ن به عند أنفسهم علي فساد اإلسالمالكاذب، وكان هذا من أعظم ما حيتجو 

نزل عليه تومنذ أن بعث النيب صلي اهلل عليه وسلم:تكالبت عليه قوي املشركني بأألذي،وكانت 
هجرة بعد ، ويف السنة الثانية للهجرهم هجرا مجيال(اصرب علي مايقولون و ا) و أيات الصرب،قال تعايل:

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّ أية اإلذن بالقتال،أن تأسست دولة اإلسالم،وقويت شوكتها نزلت 
 ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
)2(َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئىئ

 

ني كانوا نماف القتال يف الشريعة اإلسالمية،أن املؤ دومن هذه  األيات نستطيع أن نستنبط أه  
، مراحل ذن بالقتال كان مبثابة القصاص من قبل املشركنيأفيقاتلون من قبل املشركني بسبب دينهم، 

 القتال فقد مرت عدة مراحل:

املرحلة األويل:اخلطر عند ماكان املسلمون يف مكة وكانوا يطالبون النيب صلي اهلل عليه 
 (3)صربوا فإين مل أومر بالقتال.اوسلم:بإإلذن هلم  بالقتال، فيجيبهم:

                                                             

 28ص ،مرجع سابق محدبن إبراهيم،ا(1)
 43-39 ســورة احلــج األية   (2)
 8ص  "أسباب القتال" ،أياد طه(3)
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 ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱغري إجياب،املرحلة الثانية: اإلذن من 

 )1(َّ حن جن  يم

  مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱملرحلة الثالثة:وجوب قتال من قاتل املسلمني، 

 .(2) َّ  مل خل حل جل مك لك خكحك جك

  مص خص حص مس خسٹٱٹٱُّٱاملرحلة الرابعة:فرض قتال عموم الكفار،
 جض حضخض مض حط مظ جع مع جغ  َّ)3(

الدولة اإلسالمية الناشئة،وحال اجليش ه وضع يأن هذا التدرج يف حكم القتال كان يقتض  
اإلسالمي الذي كان يأخذ بالتكوين، من حيث العدد والعدة والتدريب وما إيل ذلك،فكان البد ما 
مضي فرتة من الوقت يكون التعرض فيها إلعداد الدعوة اإلسالمية،من كفار قريش الذين أوذوا املسلني، 

 )4( .ضطروهم للخروج من ديارهماو 

املراحل صورا خمتلفة، مؤتلفة ومتالحقة بعضها إثربعض، وهي مبراحل شيت،كل وقد أخذت 
 جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱورة املدثر،سلقتال يف  با مرحلة هلا ظروفها ومالبساهتا وقدصدر األمر األول

(3) َّ مب خب حب
أي إهنض من فراشك وأخرج من بيتك، وبلغ الناس أمر ربك وأدعهم إيل عبادته منذرا  
 التيب صلي اهلل عليه وسلم، من ساعته وبدأ خباصة قومه من بين هاشم فأبوا عليه،فأخذومبشرا،فنهض 

يكرر دعوته إليهم دون أن يكل أوميل،فكان أول املقاتلني كما كان أول املسلمني،ودعا الناس إيل اهلل 
دالن اخل افخذلوه وكذبوه، وكان علي رأس املكذبني عمه أبوهلب وأصعب شيء علي النفس أن جيد املر 

من أهله وعشريته، ولكنه مضي يدعوا إيل اهلل علي بصرية، فالنا وفالنا حيت إجتمع لديه نفرقليل أعانوه 
وقد نزلت أيات من القرءان الكرمي تبصرة بالطرق املثلي )8(علي نصرة اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة

                                                             

 39ســورة الــحــج األية   (1)
 193سورة البقر االية  (2)
 38سورة التوبة األية (3)
 8ص ،مرجع سابق،أياد طه  (4)
 2-1سورة املدثر األية  (3)
 163ص مرجع سابق،،الفقه الواضح " ، حممد بكر (8)
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 ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ وكذلك أيضا  )1(َّ مت زت رت يب ٹٱٹٱُّٱلنشر الدعوة، 

  . )2( َّ مي خي حي جي يه ىه مه  جه

د مكة وطائف وغريمها من أرض العرب وق ن يظهرها يفاله اذن اهلل  سرا حىت مسالاىل وظلت الدعوة 
اء من كثري من أصحابه، وال سيما الضعفأيضا وجد من املشركني كثريا من الوان األذي، وأوذي يف اهلل 

ن ومع ذلك مل يؤمر بقتاهلم ألن الظروف مل تك .عنهم العبيد واإلماء ومن ليس هلم يف مكة من يدافع
 مثتسمح بذلك لعدم وجود القوة اليت البد منها يف خوض املعارك، ولعدم توفر املوقع الذي ينطلق منه،

هذه كلمة و  وإلتاحة الفرصة ملن شاء أن يدخل يف دين اهلل باحلسين من غري إكراه والعنف.إليه،وى أي
ي ، والخالف بني العاملاء يف أن القتال قبل اهلجرة كان حمظورا علتشريع القتالموجزة عن التدرج يف 

 َّ  مه جه هن منخن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱ)3(املسلمني بنصوص كثرية من الكتاب والسنة
وكذلك وقال الشيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهلل: أن املسلمني كانوا ممنوعني قبل اهلجرة ويف أوائل  )4(

 ىق يف ىف يث ىث نث مث ٹٱٹٱُّٱل، وكان قتل الكفار حينئذ حمرما،اإلبتداء بالقتااهلجرة من 
 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 مل خل ٹٱٹٱُّٱكان أول سورة نزلت بالقتال و  )3(َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زيري ٰى
عام بني أهل املعرفة بسرية العلم الوهذا من    (8) َّ حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل

اهلجرة ممنوعا عن  سلم،كان قبلو النيب صلي اهلل عليه وسلم،الخيفي علي أحد منهم أنه صلي اهلل عليه 
اإلبتداء بالقتل والقتال،وهلذا قال لألنصار الذين بايعوه ليلة العقبة ملا إستأذنوه يف أن مييلوا علي أهل 

احل ئذ مبنزلة األنبياء الذين مل يؤمروا بالقتال كنوح وهودوصمين أنه مل يؤذن يل يف لقتال،وذلك حني
 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱودين اإلسالم أنزله اهلل بعلم،   )1(وإبراهيم وعيسي،

 )6( َّ جن يم  ىم مم خم
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فى الفقه االسالمى المبحث الثاني:اهداف القتال  

منع دسائس املنافقني، محاية الدولة اإلسالمية، قتال الكفار الفقه االسالمى،القتال ىف  ومن اهداف
ف أيات من القرءان داوسأذكر هذه أهوإذالهلم، كشف املنافقني، متحيص املؤمنني من ذنوهبم، 

 الكرمي،واألحاديث الصحيحة.

 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٹٱٹٱُّٱ

 .)1( َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

لة عليه فليس لكم أن دالاملنافقني، وأختلفتم ىف كفرهم مع تظاهر ا فما لكم أصبحتم فئتني ىف
ختتلفوا ىف شأهنم، وكيف تفرتقون ىف شأهنم وقد صرفهم اهلل عن احلق الذى أنتم عليه، مبا كسبوا من 
أعمال الشرك وأجرتحوا من املعاصى، وقد أركسهم اهلل، وجعلوا ميشون على وجوههم ناكسي الرؤوس، 

ىف الضالل، وبعدهم عن احلق، وأنتم يا أيها املؤمنون ليس بإستطاعتكم أن تبدلوا سنن بسبب إيغاهلم 
اهلل، ألن من قضت سنن اهلل ىف خلقه أن يكون ضاالً عن طريق احلق فلن جتد له سبيالً ميكن أن يضل 

 .)2(بسلوكها إىل احلق

قعة من أرضه، وتغتال أية ر وقال اخلطيب: "النفاق أخبث نبتة وأشأمها، نبت ىف كيان اجملتمع،   
واملنافقون هم أخبث داء وأقتله، إذا تسلطوا على جمتمع وأوجدوا ألنفسهم مكانًا فيه". ولقد أبتلى 

بالنفاق واملنافقني، الذين كانوا عدوا خفياً، يظاهر العدو الظاهر  –شأهنم شأن أي جمتمع  –املسلمون 
شركني انت سيوف املسلمني قد عرفت طريقها إىل رقاب املالذين يلقاه املسلمون ىف ميدان القتال، وإذا ك

الكافرين، وأخذت حبقها منهم، فإن أمر املسلمني مع املنافقني كان على خالف، حيث يظهر فيهم 
املنافق بأكثر من وجه، فال يدرون على أي وجه يتعاملون معه، وال على أي وجه يأخذون ، فهو مسلم 

 . )3(طنهىف ظاهره مشرٌك أو كافٌر ىف با

ومن محاية الدولة اإلسالمية، وجيب على املسلمني كافة أن حيموا ىف دولتهم اإلسالمية، لئال " 
يفىن الضروريات اخلمسة الىت جيب محايتها وال يستطيع محاية هذه الضروريات فرادى فرادى بل ميكن 
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ا ، ولذلك أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقتل رؤوس الكقر الذين كانو "احلماية مجيع اجملتمع اإلسالمى
 يألبون األعداء على املسلمني، ككعب بن أشرف، وإبن أىب احلقيق اليهوديني. 

ب عليهم وكان أحد الثالثة الذين تي-فعن عبدالرمحن بن عبداهلل بن كعب بن مالك عن أبيه  
صلى   عليه وسلم وحيرض عليهم كفار قريش، وكان النيبوكان كعب بن أشرف يهجو النيب صلى اهلل –

اهلل عليه وسلم حني قدم املدينة وأهلها أخالط منهم املسلمون واملشركون يعبدون األوثان واليهود، 
فلما أىب  رب والعفو، الصنبيه ب –عز وجل –وكانوا يؤذون النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، فأمر اهلل 

ى النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر النيب صلى اهلل عليه ذع "أي يكف" عن أكعب بن أشرف أن ينز 
وسلم سعد بن معاد أن يبعث رهطًا يقتلونه، فبعث حممد بن مسلمة، وذكر قصة قتله، فلما قتلوه 
فزعت اليهود واملشركون، فغدوا على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل، فذكر هلم 

 عليه وسلم الذين كان يقول، ودعاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أن يكتب بينه النيب صلى اهلل
 وبينهم كتابًا ينتهون إىل ما فيه، فكتب النيب صلى اهلل عليه وسلم بينه وبينهم وبني املسلمني عامة

 . )1(صحيفةً 

جوانبها  كل  وهذا يدل على وجوب محاية الدولة اإلسالمية الىت تطبق الشريعة اإلسالمية من"
  "املختلفة، ويدل أيضاً على حرمة اخلروج على الدولة اإلسالمية.

ومن قتال من نقض العهد وحرض اهلل املؤمنني بقتاهلم وذكر أن ال ختشوه فاخلشية أحق هلل    
 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ

 يل ىل مل خل  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض  خضحض

 يه ىه مه جه ينىن من  خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم

 . )2( َّ يي  ىي مي خي حيجي
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إن املسلمني ىف حالة الرخاء والسعة، قد ينضم إليهم غريهم ممن يطمعون ىف حتقيق مكاسب  
مادية وال يريدون رفع كلمة اهلل على كلمة الكفر، وهؤالء أي املنافقني، قد خيفى أمرهم على كثري من 

   )1(املسلمني وأكرب كاشف هلم هو القتال،

 مث هت ٹٱٹٱُّٱ، من ذنوهبم أي تنقيهم من الذنوب وختليصهم منهامحيص املؤمنني ــومن ت
 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جسمخ جخ مح جح مج حج

 خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع جعمظ حط

اآلية األوىل   )2(َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
لذى ا وكذلك تدل على أن يعلم املؤمن أن القتال"تدل أن القتال له سجاٌل بني املسلمني والكافرين، 

حتت الضوابط الشرعية يكسب فيه الشهيد. واآلية الثانية تدل على أن القتال املوافق للشريعة اإلسالمية 
ميحص املؤمنني الذنوب أي يكون كما ولدت أمه بشرط أن ال يكون عليه حق من حقوق الناس، 

فوس بعض ضعفاء لتظهر نوالتداول إمتحاٌن ميتحن اهلل املؤمنني ليميز الصادقني املؤمنني واملنافقني و 
املؤمنني من كذورهتا، فتصفوا مما شابه وخالطها وال يكون ذلك إال بالتجارب الكثرية واإلمتحان 

وال يغرتن بعض الناس ىف القتال الذى ليس ىف حدود الشريعة مثل التفجريات الدامرة، " (3)الشديد.
   "الذى يزيل روح املدمر واجملتمع الربيء.
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في الفقه االسالمى مشروعية القتال: لثالثاالمبحث   
حني بعث النيب صلى اهلل عليهوسلم إىل حني لقي اهلل عز وجل أول ما اوحي إليه ربه تبارك وتعاىل   

أن يقرأ بإسم ربه الذى خلق ذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ ىف نفسه ومل يأمره إذ ذاك بتبليغ مث أنزل عليه 
فنبأه بقوله إقرأ وأرسله باملدثر مث أمره أن ينظر عشريته  (1)َّ مب خب حب جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱ

د نبوته ينذر بع"مبكة"األقربني مث أنذر من حوهلم من العرب مث أنذر العاملني فأقام بضع عشرة سنة 
 ،بالدعوة بغري قتال وال جزيًة ويؤمر بالكف والصرب والصفح، مث أذن له ىف اهلجرة من مكة أىل املدينة 

 القتال مث أمره أن يقاتل من قتله ويكف عمن إعتزله ومل يقاتله مث أمره بقتال املشركني مث بعد ذلك ىف
حىت يكون الدين كله هلل، مث كان الكفار معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقســام اهل صلح وهدنة، وأهل 

ى العهد علحرب، وأهل ذمة، فأمر أن يتم ألهل العهد والصلح عهدهم وان يويف هلم به ما إستقاموا 
فإن خاف منهم خيانًة نبذ إليهم عهدهم ومل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد وأمر أن يقاتل من 
نقض عهده، وملا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها فأمره فيها أن يقاتل عدوه من 

ني والغلطة عليهم، كفار واملنافقأهل الكتاب حىت يعطوا احلزية أو يدخلوا ىف اإلسالم وامره فيها بقتال ال
. وقال الشيخ اإلسالم إبن تيمية: أنه من )2(فقاتل الكفار بالسيف والسنان واملنافقني باحلجة واللسان

 .)3(املعلوم أن القتال إمنا شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالربهان واآليات ملا أحتيج إيل القتال
وأمره فيها بالرباءة من عهود الكقار ونبذ عهودهم إليهم وجعل أهل العهد ىف ذلك ثالثة أقسام 
قسمًا أمره بقتاهلمـ ومهـ الذين نقضوا عهده ومل يستقيمو له فحارهبم وظهر عليهم، وقسمًا هلم عهد 

هٌد ومل حياربوه ع مؤقت مل ينقضوه ومل يظاهروا فأمره أن يتم هلم عهدهم إىل مدهتم، وقسٌم مل يكن هلم
 خن حن جن ٹٱٹٱُّٱأو كان هلم عهٌد مطلٌق فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا إنسلخت قاتلهم 

)4( َّ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 

فأستقر أمر الكفار معه بعد نزول سورة براءة على ثالثة أقسام حماربني له، وأهل عهد، وأهل 
ذمة، مث آلت حال أهل العهد والصلح إىل اإلسالم، فصاروا معه قسمني حماربني وأهل ذمة واحملاربني 
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 فله، خائفون منه فصار أهل األرض معه ثالثة أقسام مسلم مؤمن به، ومسامل له آمٌن، وخائ
 حمارب. 

وأما سريته ىف املنافقني فإنه أمر أن يقبل منهم عالنيتهم ويكل سرائرهم إىل اهلل وأن يقاتلهم 
بالعلم واحلجة وامره أن يعرض عنهم ويغلط عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إىل نفوسهم وهناه أن يصلى 

ه ىف أعدائه من هلم فهذه سريتعليهم وأن يقوم على قبورهم وأخرب أنه إن إستغفر هلم فلن يغفر اهلل 
 .)1(الكفار واملنافقني

فلما إستقر رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم باملدينة "وأذن بالقتال" وأيده اهلل بنصره بعباده 
املؤمنني األنصار وألف بني قلوهبم بعد العداوة واإلحن الىت كانت بينهم فمنعته أنصار اهلل وكتيبة اإلسالم 

وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا حمبته على حمبة اآلباء واألبناء واألزواج وكان أوىل هبم من األسود واألمحر 
الصرب والعفو والصفح بمن أنفسهم.. واهلل سبحانه وتعاىل يأمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم قبل إذن القتال 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ تهمحىت قويت شوك
 .)2( َّ مث زث رث يت ىتنت مت زت رت  يب

  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱأذن للقتال  نهمقويت شوكفلما 
مث فرض عليهم قتال املشركني كافة وكان حمرمًا مث   ،وهي أول سورة نزلت ىف القتال )3( َّ حن جن

مأذوناً به مث مأموراً به ملن بدئهم بالقتال مث مأموراً به جلميع املشركني إما فرض عني على أحد قولني او 
 . )4(فرض كفاية على املشهور

  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ

 مه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل

 .)3( َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه
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مجلة أحكام منها األمر بقتال الذين يقاتلون املسلمني أي يبدئوهنم بالقتال  ةاأليه وضحت هذ
على أن يكون قتاهلم ىف سبيل اهلل أي لتكون كلمة اهلل هي العليا، وكذلك وضحت حرمة اإلعتداء 
وهنت عن اإلعتدا بصفة مطلقة وتعليل ذلك بأن اهلل ال حيب املعتدين، وهدت دليل على أنه حكم 

غري قابل للنسخ، كما أن فيه تنفريًا للمسلم منه فإن كل مسلم حريٌص على أن يكون  مستقر حمكمٌ 
ممن حيبهم اهلل، ال ممن ال حيبهم اهلل، وكذلك نبهت األيات ان الفتنة ىف الدين أشد من القتل ألن القتل 

-ل واإلرادة عقالروح وال –أعداء على الكيان املادى لإلنسان اجلس والفتنة اعداء على الكيان املعنوى 
. وتقرير غاية القتال هو إتقاء الفتنة وتوطيد حرية اإلميان للناس، بكسر شوكة املتجربين ىف األرض 

 .   )1(يفتنون الناس عن دينهم

 خت حت جت هب ٹٱٹٱُّٱكما   "ولوال كان القتال الشرعى لفسد الناس األرض ىف الظلم والفساد"

 .)2( َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت  مت

ولوال أن اهلل يدفع بأس أهل البغي واجلور واآلثام بأهل الصالح واخلري لغلب أهل الفساد،   
 -رعأي ش-وبغوا على الصاحلني، وصار هلم سلطاٌن ففسدت األرض، فكان من رمحة اهلل أن أذن 

 ىللمصلحني بقتال بغاة املفسدين واهلل مين على عباده ويرمحهم ويدفع عنهم، وله احلكمة واحلجة عل
 خلقه ىف مجيع أقواله وأفعاله. 

تبينت األية أن هذا التدافع بني الناس بني اخلري والشر بني احلق والباطل بني األغنياء والضعفاء بني 
األغنياء الفقراء، بني األفراد واألفراد وبني اجلماعات واجلماعات، وبني األمم واألمم هذا التدافع يدخل 

من  فسبحان" ......."ىف كل متجه فيها، وعلى مورد من مواردهاىف كل موقع من مواقع احلياة، و 
خالف بني الناس فجعل من هذا التخالف مادة احلياة والبناء والعمران ولوال ذلك لفسدت األرض 

فضل على العاملني. قال أبو حعفر ولوال أن اهلل يدفع ببعض الناس وهم أهل  ووضاع الناس ولكن اهلل ذ
الطاعة له واإلميان به بعضاً، وهم أهل املعصية هلل والشرك به كما دفع على املستخلفني عن طالوت يوم 

. ومن مشروعية القتال هلا حكمة، كما أن التكاليف )3(جالوت من أهل الكفر باهلل واملعصية له
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مية كلها منوط حبكم ومصاحل التعود علي اهلل تعلي،ألنه غين عن العاملني، وإمنا تعود علي خلقه، اإلسال
فما من تكليف االوراءه حكمة ومصلحة للخلق، علمها من علمها وجهلها من جهلها،ولكن املقطوع 

ه احلكيم، فهو ئبه أنه سبحانه وتعايل اليشرع شيئا عبثا، كما الخيلق شيئا هلوا والباطال،فإن من أمسا
واأليات الىت ذكرناها وضحت مشروعية القتال، قبل إذن   )1(حكيم فيما خلق، وحكيم فيما شرع

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱالقتال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعمل 
    .بعدما أذن اهلل وشرع إليه بالقتال ولكن مل يشرع إلكراه األخرين بدخول يف الدين  )2( َّ مب
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انة حكم اإلستعو  ،المحاربين والمرتدين والخوارج،وقتال البغاة، ضوابط الفصل الثالث:
 بغيرالمسلمين وآراء الفقهاء

 ضوابط قتال البغاةالمبحث األول:
قتال و هاملراد من قتال البغاة: اإلمام،أما لىالتعدى وجتاوزاحلد، وكذ اخلروج عالبغي معناها اللغوى: 

اإلمام العادل للفئة الباغية عليه، او الباغية على فئة أخرى من املسلمني، فإن مما شرعه القرءان من 
القتال الداخلى قتال الفئة الباغية أي املعتدية على غريها بغري حق وال سيما البغي على اإلمام العادل 

ى بعض، منذ اد يبغى بعضهم علاملطاع، وال عجب أن يبغى بعض الفئات على بعض، فقد رأينا األفر 
 زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱأن كانت البشرية أســرة واحدة مكونة من رجل وزوجه وأوالدمها، 

 مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 .)1( َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس

اإلنسان على أخيه اإلنسان، وقتله بغري جرم جناه، فال تعجب إذا بغى بعض وهكذا بغي   
 . )2(الفئات على بعض

وجيب قتال البغاةحيت يرجعوا إيل احلق،ولكن اليقتل أسريهم واليتبع مدبرهم والجياوز علي    
قتال الطائفة مر بفاهلل تعاىل قد أ –رمحه اهلل  –قال شيخ اإلسالم بن تيمية   )3(جرحيهم والتقسم أمواهلم

الباغية، فيكون قتاهلا كان واجبًا مع علي رضي اهلل عنه، والذين قعدوا عن القتال هم مجلة أعيان 
الصحابة كسعد وزيد وإبن عمر وأسامة وحممد بن مسلمة، وهم يرون النصوص عن النيب صلى اهلل 

نٌت، القاعد فيها خرٌي ستكون ف  عليه وسلم ىف القعود عن القتال ىف الفتنة وقوله صلى اهلل عليه وسلم
من القائم، والقائم فيها خرٌي من املاشى،  واملاشى خرٌي من الساعى، ومن يشرف هلا تشرفه ومن وجد 
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ملجأ او معاذًا فليعد به.وقوله صلى اهلل عليه وسلم يوشك أن يكون خري مال املسلم غنٌم يتبع هبا 
 .)1(شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت

أن األمر بقتال الطائفة الباغية مشروٌط بالقدرة واإلمكان، إذ ليس قتاهلم ألوىل من قتال املشركني 
والكفار، ومعلوٌم أن ذلك مشروٌط بالقدرة واإلمكان، فقد تكون املصلحة املشروعة أحياناً هي التآلف 

جود القدرة مرة، واإلمام إذا إعتقد و باملال واملساملة واملعاهدة كما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم غري 
ومل تكن حاصلة كان الرتك ىف نفس األمر أصلح. ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته، 
علم أنه قتال فتنة فال جتب طاعة اإلمام فيه إذ طاعته إمنا جتب ىف ما مل يعلم املأمور أنه معصية بالنص، 

معني  مل جيب عليه أن يعدل عن نص –ذى تركه خري من فعله ال –فمن علم إن هذا هو قتال الفتنة 
خاص إىل نص عام مطلق، ىف طاعة أوىل األمر وال سيما وقد أمر اهلل تعاىل عند التنازع بالرد إىل اهلل 
والرسول. ويشهد لذلك أن الرسول أخرب بظلم األمراء بعده وبغيهم وهنى عن قتاهلم ألن ذلك غري 

 . )2(من مصلحته، كما هني املسلمون ىف أول اإلسالم عن القتال مقدور، إذ مفسدته أعظم

طاعة األئمة واجبة إاليف معصية اهلل،والجيوز اخلروج عليهم ماأقامواالصالة ومل يظهروا فكرا 
بواحا،وجيب الصرب علي جورهم وبذل النصيحة هلم وعليهم عن املسلمني وكف يد الظامل وحفظ 

 )3).ثغورهم

الواجبات الضرورية ىف اإلسالم وطاعته واجٌب دييٌن، مثله مثل باقى الشرائع  نصب اإلمام من    
اإلسالمية، من أقل هبا كان عاصياً ومن فعلها كان مطيعاً، فكذلك طاعة ويل األمر، من أطاعه باملعروف 
 أثيب، ومن عصاه تعرض للعقوبة من اهلل، ودليل ذلك عن إبن عباس رضى اهلل عنه قال النيب صلى اهلل
عليه وسلم: )من رأي من أمريه شيئًا يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحٌد يفارغ اجلماعة شربًا فيموت إال 
مات ميتة اجلاهلية(. وعن عرفجة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 

من   اكائن  لسيفضربوه باا)إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيٌع ف
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. ففى هذه النصوص وغريها وجوب طاعة احلاكم ىف غري معصية، وهو مما أمر اهلل به ورسوله )1(كان(
 .)2(من طاعة والة األمر ومناصحتهم

الطائفة الباغية هي طائفة مسلمٌة على أخرى يتصور ىف عدة حاالت منها: حالة اخلروج على 
اً، جيب وجبت طاعته، واخلروج املسلح عليه يكون بغيًا حمرماإلمام الذى ثبتت إمامته، ومتت بيعته، و 

إهناؤه، مامل يرتكب اإلمام كفراً بواحًا عندنا فيه من اهلل برهاٌن، ومنها غياب اإلمام األعظم )اخلليفة( 
يقوم مقامه األمري، أو الرئيس، أو امللك، او احلاكم اإلقليمى ىف قطر من األقطار، فإن ما نيض باإلمام 

حكام ينتقل إىل هذا الرئيس اإلقليمى، حىت ال تتعطل األحكام واملصاحل، إال ما يتعلق بوحدة من أ
األمة ومصريها املشرتك، فمن خرج على ملكه أو أمريه، الذى إستقر حكمه ودان له الناس وأطاعوه، 

أن فيهم مطاٌع  و  وإنقادو له طوعاً وكرهاً كان باغياً إذا توفرت فيه شروط البغي، وهي الكثرة، والشوكة،
كما يرى بعض األمة، ألن الواجب هو طاعة ويل األمر، ومعونته، والنصح له، ما دام ملتزماً بشرع اهلل، 
عاماًل ملصلحة شعبه، غري موال ألعدائه، وإن إحنرف ىف بعض اجلزئيات، ال تزول طاعته بل وجبت 

ياج بعض  والقالقل، تنيجة هلطاعته كما كانت لكي تستقر أمور الناس، وال تتعرض حياهتم للفنت
الورعني، أو املتشددين الذين يثورون ألدىن جور يقع، أو معصية تظهر، واإلستجابة املطلقة لدواعى 

 . )3(اهلياج لكل إحنراف يعرض األمة خلطر حىت ال حتمد عقباه

ذه جير هفإذا كان هذه منزلة احلاكم ىف اإلسالم فإن غيابه بسبب موته او اإلطاحة به، واحلالة 
إىل وقوع قتال الفتنة بني أفراد األمة واألصل ىف الشريعة اإلسالمية أن اإلطاحة ىف احلاكم أو اخلروج 
عليه من كبائر الدنوب، مما يرتتب عليه من املفاسد العظيمة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم شرع إجياب 

و أشٌد ، فإذا إنكار املنكر يستلزم ما هإنكار املنكر ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهلل ورسوله
منه، وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنه ال يصوغ إنكاره، وإن كان اهلل يبغضه وميقت أهله، وهذا كاإلنكار 

 .)4(على امللوك والوالة باخلروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة
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لمني فإذالقيهم هم املسإذاإجتمع البغاة وصارت هلم شوكةجيهزاإلمام إليهم بعساكره،ويستنفرعلي
ل إذالقيهم أن بوا قاتلهم واألفضان ان فعله كف عنهم،و اوا فقدعوهم إيل العدل وإن يتفر يفبنبغي أن 

يقهم ن تشد شوكتهم فاليطال، وإن خشي إذاأمسك اميسك هلم حيت يكونوا هم الذين يبدأون بالقت
 ها اإلمام:ــــ ضوابط البد أن يراعي يف قتاهلمولكن فالبأس أن يبدأبالقتال، 

 . إذاغلب وقهرهم فإنه اليقتلهمالضوابط األويل:
 . :اليسبيهم.الضابط الثاين

 اليقسم أمواهلمالضابط الثالث: 
 .اليقتل أسراهمالضابط الرابع: .

 .الجيهز علي جرحيهمالضابط اخلامس:
 .اليتبع مدبرهمالضابط السادس:
قال حممد بن  )1(أهل العدل من أمواهلم رده عليهمإذارجعوا تائبني فماوجد يف أيدي الضابط السابع:

  رن مم ٹٱٹٱُّٱرشيد روي عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه أنه قال يف تأويل هذه األية 
 .(2) َّ نن من زن

عوهم إيل حكم  أن يدمننين اهلل أمر نبيه صلي اهلل عليه وسلم إذا ماإقتتلت طائفتان من املؤ ا  
امل،فمن ظجابوا حكم بينهم بكتاب اهلل حيت يتصف املظلوم من ل اهلل وينصف بعضهم من بعض،فأن

   )3(منهم فهو باغ وحق علي اإلمام أن يقاتلهم ويقامسهم حيت يرجعوا إيل أمراهلل ويقروا حكم اهلل أىب
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 : ضوابط قتال المرتدين والخوارجالمبحث الثاني

ايتٌ خصائص متميزة، ومن مث ينبثق منهج ذن اإلسالم تصور مستقل للوجود واحلياة، تصور كامل دو ا
مستقٌل للحياة كلها، بكل مقوماهتا وإرتباطاهتا، ويقوم عليه نظام ذو خصائص معينة. هذا التصور 
خيالف خمالفة أساسية سائر التصورات اجلاهلية قدميًا وحديثًا ، ولكن األصول الىت تنبثق منها هذه 

املة ولكن وذكرنا أن الدين اإلسالمي دين مس  ،شرية من نظائرهااجلزئيات خمتلفةٌ عن سائر ما عرفته الب
نهم ت الباغية مثل اخلوارج واملرتدين، واحملاربني وكل مايف بض احلا الت جيوز القتال كما إذاظهر فئ

أحكام وضوابط، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع أبا أبا سعيد اخلدر يقول مسغت رسول اهلل 
لم، يقول خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم،يقرءون القرءان الجياوز صلي اهلل عليه وس

 .(1(حناجرهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية

املرتد هو من ترك دين اإلسالم وهو عاقل بالٌع خمتاٌر غري مكره إىل دين آخر كالنصرانية أو  
 دة باطلة ومذهب فاسد كالشيوعية، أو إىل تبىناليهودية أو غري ذلك من األديان الباطلة، أو اىل عقي

نظرية إحلادية أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصالة أو الزكاة أو قال قوالً ال حيتمل 
و متأخٌر أو اتأويالً غري الكفر، أو حكم بغري ما أنزل اهلل مع إعتقاده بأن نظام اإلسالمي نظام رجعٌي 

هو خمرٌي بني منهج اهلل ومناهج البشر، والردة له أنواٌع ردة ىف اإلعتقاد، وردة ىف  أن غريه أفضل منه أو
هلل نكر من املسلمني وجود اان من ااألقوال وردٌة ىف األفعال. وقد إتفقت علماء األمة اإلسالمية على 

ثياًل مشاهبًا مأو إنكر صفات الكمال هلل، او أشرك باهلل سبحانه وتعاىل، فجعل هلل ولداً أو بنات أو 
أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة فهو مرتد خارج عن دين اإلسالم. مبعىن األمر املعلوم من الدين 

كان قطعي و بالسنة املتواترة و اما ثبت بنص القران الكرمي  فهومرتد خارج عن دين االسالم  بالضرورة
  (2).تواتر إمجاعاً قطعياً قولياً غري سكوتىو بإمجاع مجيع الصحابة املاالداللة وليس فيه شبهٌة 

 أخربنا مالك،عن زيدإبن أسلم أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم،قال:من بدل دينه فأقتلوه.
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أخربنا إبن عيينة،عن أيوب بن أيب متيمة،عن عكرمة قال: ملابلغ إبن عباس رضي اهلل عنه أن عليا حرق 
 (1).لوهتلتهم لقول النيب صلي اهلل عليه وسلم:من بدل دينه فأقتاملرتدين قال لوكنت أنا مل أحرقهم ولق

مرئ مسلم اعن إبن مسعود رضي اهلل عنه قال:قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم:الحيل دم 
يشهد أن الإله إالاهلل وأين رسول اهلل إالبأحدي ثالث الثيب الزاين،والنفس بالنفس،)أي املرتد(املفارق 

 .(2)اإلسالم رجع إىليعن اإلسالم بأي ردة كانت فيقتل إن مل  رتدالكل من للجماعة وهذا عام 

اخلوارج هم الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمانًا وعليًا وطلحة وزبري وكثرٌي من الصحابة، 
ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء من أصحاب املتأخرين أهنم 

اخلوارج حكمهم حكمهم، وهذا قول أىب حنيفة، والشافعي، ومجهور الفقهاء، وكثرٌي من أهل بغاٌة أي 
احلديث ومالك يرى إستقامتهم، فإن تابوا، وإال قتلوا على إفسادهم، ال على كفرهم، وذهب طائفة 

 ىف من أهل احلديث إىل أهنم كفاٌر مرتدون حكمهم جكم املرتدين تباح دمائهم وأمواهلم، فإن حتيزوا
مكان، وكانت منة والشوكة، صاروا أهل حرب، كسائر الكفار وإن كانوا ىف قبضة اإلمام، إستتاهبم  
كإستتابة املرتدين، فإن تابوا، وإال ضربت أعناقهم وكانت أمواهلم فيئًا ال يرثهم ورثتهم املسلمون،  ملا 

التكم وٌم حتقرون صروي أبو سعيد قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: )خيرج ق
. عن أيب سلمة بن عبدالرمحن أنه مسع أباسعيداخلدري يقول مسعت رسول اهلل صلي اهلل (3)بصالهتم(

عليه وسلم يقول خيرج فيكم قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم،وأعمالكم مع أعماهلم،يقرءون القرءان 
ر يف الريش القدح فالتري شيئا،تنظالجياوز حناجرهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية،تنظر يف 

  (4).فالتري شيئا

أخربنا مالك،أخربنا عبدالرمحن بن حممدبن عبدالقارئ،عن أبيه،قال قام رجل علي عمر بن    
اخلطاب من قبل أيب مو سي،فسأله عن الناس،فأخربه،مث قال هل عندكم من مغربة خرب؟قالوا:نعم رجل  

ثاوأطعمتموه  الكفر بعد إسالمه،فقال ماذافعلتم؟قالوا قربناه فضربنا عنقه،قال عمرفهال طبقتم عليه بيتا ث
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خر املرتد ثالثاإن ان شاءاهلل اإلمام اكل يوم رغيفا،وأستبتموه،لعله يتوب ويرجع إيل أمر اهلل قال حممد 
 .(1)طمع يف توبته أوشاءله ذلك املرتد وإن مل يطمع يف ذلك ومل يشأله املرتدفقتله فالبأس بذلك كله

تابه رتد فإن إرتد الرجل عن اإلسالم إستوأعلم أن اإلنسان الجيوز قتله إالبأحدي ثالث منهم امل 
اإلمام فإن تاب قبل منه،وإالقتل واألفضل أن يستتيبه اإلمام ثالثة أيام يكرر عليه التوبة فإن تاب قبل 

ل منه،وإن أباقتله باإلتفاق. فإن مل يستتبه فقتله أوقتله رجل غري اإلمام فالشيئ عليه يف ذلك ألنه حال
رتداد الرجل فقدذكرنا حكمه أنفاوالثاين إرتداداملرأةا فإن إرتدة املرأةحلرة، فإهنا الدم،وللردة عدة أنواع إ

يستتاب فإن مل تتب حبست وأجربت  علي اإلسالم،فإماأن تعود إيل اإلسالم أومتوت واليقتل علي 
حال وهذا قول أيب حنيفة وأصحابه ويف قول مالك والشافعي تقتل املرأةكماتقتل 

دالبالغ إذاإرتد عن اإلسالم فإن حكمه حكم الرجل احلر،فإن تاب يقبل منه وإالقتل الرجل،والثالث:العب
متفقا،والرابع:إذاإرتدت املرأةفإهناالتقتل ولكنها حتبس وتضرب فبما بني األيام حيت تسلم أويكون حاهلا  
كذلك،واخلامس:إرتداد الصيب،قال الشافعي ليس بإرتداده والبإسالمه بشيءحيت يكون ذلك منه 
البلوغ، وقال  أبوحنيفة إرتداده إرتداد كما إسالمه إسالم،وقال أبويوسف وحممد وزفر إسالمه 

 .(2)إسالم،وإرتداده إرتداد والسادس :إرتداد اجملنون فإن إرتداده ليس بشيء متفقا

وقد أختلف حكم املرأة إذاإرتدت وقال بعض العلماء يقتل كمايقتل الرجل، وقال بعضهم  
حبال، والراجح يقتل كما يقتل الرجل لقول النيب صلي اهلل عليه وسلم،)من بدل دينه بس واليقتل حي

 فأقتلوه( وهذا احلديث عام لكل من كفر بعد اإلسالم، الفرق بني رجل والإمرأة.

البغاة واخلوارج بينهما فرق،البغاة هم املخالفون، إمام بتأويل باطل ظنا وشوكة هلم،وجيب 
      .(3)هم قوم يكفرون مرتكب كبرية ويرتكون اجلماعات فاليقاتلون مامل يقتلواقتاهلم،وأما اخلوارج و 
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مال املرتد يكون علي وجهني،ماإكتسبه قبل الردة وبعد الردة،ماإكتسبه قبل الردة فإن املرتد 
 هإذاقتل أوحلق بدار احلرب فإن املال لورثته، يقسم بينهم بعد ما يقضي ديونه،وبنفذ وصاياه، وأماإكتسب

بعد الردة يف قول أيب حنيفة ومالك والشافعي لبيت مال املسلمني،أماقول أيب يوسف وحممد لورثته من 
    (1)املسلمني كماله الذي إكتسبه قبل الردة.
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 :ضوابط قتال المحاربينثالثالالبمحث 

 أوالصلب،أوقطع اليدوالرجل مناحملارب هو أحد األنواع املذكورة يف القرءان الكرمي، القتل 
خالف،أوالنفي من األرض،يفعل اإلمام مارأي فيه صالحا لكل من قطع طريقا إذاكان قدسعي يف 

 ىب نب مب  زب  ٹٱٹٱُّٱ (1).األرض فسادا فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب

 ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق

َّ  (2 ). 

عن إبن عباس رضي اهلل عنهما يف قطاع الطريق إذا أخذوااملال ومل يقتلوا قطعت أيديهم  
خافوا السبيل ومل يأخذوا املال نفوا من أرض، عن علي ، عن علي ن احلسني اوأرجلهم من خالف،وإذا 

 (3)أرجلهم و قال: ال واهلل مامسل رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم عينا والزادأهل اللقاحغي قطع أيديهم 
ويعاقب احملاربني أن يقتل، أويصلب،أوالنفي من األرض اليت إغرتف الذنب، ويصلب علي خشية 
أوجدار بعدالقتل حيت أشهر أمره يومني أوثالثة أيام،وتعم العقوبة،فلوكانوا عشرة وإشرتكوا يف قتل 

ملال الذي ،ويؤخذ منهم اواحد،فإن أخذوا ماله،أي مجعوا بني القتل وأخذاملال فإهنم يقتلون ويصلبون
إغتصبوه،أما إذاقتلوا بدون أخذاملال فإهنم يقتلون ولوعفا ويل املقتول فال تسقط العقوبةعنهم ويتحتم 

 علي اإلمام أن يقطع.
أما إذاأخدوا املال ولوكان األخذ واحدا فإهنم البد من القطع من كل واحد منهم يده اليمين    

وإذاكان  (3)والنفي احلبس عند أيب حنيفة،أما عندالشافعي،النفي من بلد ايل بلد،  (4)ورجله اليسري.
السنة واإلمجاع متفقني علي أن الصائل املسلم إذامل يندفع صوله إالبالقتل قتل،وإن كان املال الذي 
 يأخذ قرياطا من دينار)أي من شيء صغري(،كماقال النيب صلي اهلل عليه وسلم، يف احلديث الصحيح،

من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد،من قتل دون حرمه فهو شهيد، فكيف 
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بقتال احملاربني عن شرائع اإلسالم احملاربني هلل ورسوله الذين صوهلم وبغيهم أقل مافيهم،أن اإلمام 
اربني، الساعني احمل يراسلهم املفاواضاة،فإن ذكروا شبهة يبينها، وإن ذكروا مظلمة أزاهلا،فأي شبهة هلالء

يف األرض فسادا، اخلارجني عن شرائع الدين، والريب أهنم اليقولون أهنم أقوم بدين اإلسالم، علما 
وعمال من هذه الطائفة بل هو مع دعواهم اإلسالم، يعلمون أن هذه الطائفة أعلمهم بإسالم منهم،وأتبع 

ك وهم مع ذلك، يبدأون املسلمني له منهم، وكل حتت أدمي السماء من مسلم، وكافر، يعلم ذل
  (1)بالقتال،فأمتنع أن تكون هلم شبهة يستحلون هبا قتال املسلمني.

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ، أن أناسا من عرينة فدموا علي رسول اله صلي اهلل عليه 
أبواهلا،فلماصحوا، و وسلم،فأجتووا املدينة،فبعثهم النيب صلي اهلل عليه وسلم،إيل ذودله، فشربوا من ألباهنا 

إرتدوا عن اإلسالم، وقتلوا راعي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم، وأستاقوا اإلبل، فبعث رسول اهلل عليه 
 .(2)وسلم، يف أثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأجلهم، ومسل أعينهم،

م عن أنس رضي اهلل عنه، قال:قدم علي النيب صلي اهلل عليه وسلم: ناس من عرينة، فقال هل 
اموا رسول اهلل عليه وسلم، لوخرجتم إيل ذودنا، فكنتم فيها،فشربتم يف ألباهنا وأبواهلا ففعلوا، فلما صحوا،ق

إيل راعي رسول اهلل عليه وسلم،فقتلوه، وأنطلقوا حماربني، وأستاقوا ذود رسول اهلل عليه وسلم،فأرسل يف 
أنس بن مالك رضي اهلل عنه حدثهم، أن  أن (3)طلبهم، فأيت هبم،فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم،

ناسا أورجاال من عكل أوعرينة قدموا علي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم، فقالوا يارسول اهلل، إنا أهل 
ضرع ، ومل نكن أهل ريف، وأستومخوا املدينة، فأمرهلم رسول اهلل عليه وسلم،بذود وراع،وأمرهم أن 

وا راعي ا،فلما صحوا، وكانوا بناحيةاحلرة، كفروا بعد إسالمهم، وقتلخيرجوا فيها،فشربوا من لبنها وأبواهل
رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم، وأستاقوا  الذود فبعث الطلب يف أثارهم،فأيت هبم،فسمروا 

 .(4)اعينهم،وقطعوا أيديهم وأرجلهم، مث تركهم يف احلرة علي حاهلم حيت موتوا 
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 :علي حسب مراتبهميف الفقه اإلسالمي ضوابط قتال احملاربني 

 قتلوا الناس بدون أخذ املال فإهنم يقتلون ويصلبون. اذاالضابط األويل:

 خذوا املال ومل يقتلوا  الناس قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف.اذا ا الضابط الثاين:

 خافوا السبيل ومل يأخذوا نفوا من األرض.اذا ا الضابط الثالث:
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 :حكم ا الستعانة بغير المسلمينرابعالمبحث ال
تنفسم اإلستعانه على قسمني: اإلستعانة بغري املسلمني على غري املسلمني، و اإلستعانة بغري 

 املسلمني على املسلمني. 

ذهب مجاعة من الفقهاء إىل أنه ال جيوز اإلستعانة بكافر ىف القتال، ألن الكافر ال يؤمن أن 
أو يغدر هبم، ويطلع عدوهم على عوراهتم، والقتال ىف اإلسالم ديىن اهلدف الصبغة، خيون املسلمني 

وهو من أرقى ما يتعبد به املسلم لربه، بل هو أفضل ما يتطوع به، فال خيلص فيه إال ألهل الدين 
 خت حت جت هبمب خب حب جب  هئ  ٹٱٹٱُّٱ،(1)أنفسهم، والكفر كله ملٌة واحدةٌ 

 .(2) َّ جح مج حج مث  هت مت

فكيف خيلص كافٌر ىف قتال كافر مثله حلساب أهل اإلسالم. ويدل على هذا ما رواه مسلم 
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل يوم بدر، فلما كان حبر 
الوبرة أدركه رجٌل قد كان يذكر فيه جرأة وجندة ففرح أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني 
رأوه فلما أدركه، قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جئت ألتبعك وأصيب معك، قال: )اتؤمن باهلل 

 ورسوله؟ قال: ال، قال: )فأرجع فلن أستعني مبشرك(. 

وذهب مجاعٌة إىل جواز اإلستعانة بالكفار ىف القتال مستدلني بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 حنني، وكان ال يزال على الشرك، وخرجت خزاعة مع النيب صلى اهلل عليهإستعان بصفوان بن أمية يوم 

وسلم على قريش عام الفتح، وهم مشركون، وىف حديث ذى خممر: ))ستصاحلون الروم صلحًا آمنًا، 
اهر من األدلة عدم جواز اإلستعانة مبن  ظوتغزون أتنم وهم عدوًا من وراءكم((. قال الشوكاىن: أن ال

  .(3)مطلقاً، ملا ىف قوله صلى اهلل عليه وسلم )إنا ال نستعني باملشركني(كان مشركاً 

 إختلف الفقهاء ىف مسألة إستعانة املسلمني بغريهم ىف قتال غري املسلمني على أقوال: 

 مذهب احلنفية:
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وقال حممد بن احلسن الشيباىن من احلنفية: وال بأس بأن يستعني املسلمون بأهل الشرك على أهل 
ك إذا كان حكم اإلسالم هو الظاهر عليهم. وقال اإلمام أبوبكر اجلصاص احلنفي: وقال أصحابنا الشر 

ال بأس باإلستعانة من املشركني على قتال غريهم من املشركني إذا كانوا مىت ظهروا كان حكم اإلسالم 
اتلوا معهم. أن يق هو الطاهر، فأما إذا كانوا لو طهروا كان حكم الشرك هو الغالب فال ينبغى للمسلمني

وقال عالء الدين الكاساىن: وال ينبغى للمسلمني أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار ألنه ال يؤمن 
غدرهم، إذ العداوة الدينية حتملهم عليه، إال إذا إضطروا إليهم. وقال كمال الدين بن اهلمام: ويستعان 

 أس باإلستعانة بأهل الكتاب ىف قتال من سواهمبالكفار عندنا إذا دعت احلاجة. وقال الطحاوي: ال ب
 .إذا كان حكمنا هو الغالب، ويكرهون ما سوى ذلك إذا كانت احكامنا خبالف ذلك

 ن مذهب احلنفية جواز اإلستعانة باملشركني على قتال الكفار، ولكنهم قّيدوا ذلك بشرطني: اولذا يتضح 

 املسلمني على الكفار.  ذا كان حكم اإلسالم هو الطاهر بعد غلبةااألول: 

 .  (1)ن تدعوا احلاجة والضرورة إىل اإلستعانة هبماالثاىن: 

 مذهب الشافعية: 

ال فيكره، ان الشافعي قال:إن كان حسن الرأي يف املسلمني،ودعت احلاجة إيل اإلستعانة، أستعني به، و ا
وجيوز اإلستعانة باملنافق إمجاعا إلستعانته صلي اهلل عليه وسلم، بعبداهلل إبن أيب، عن عائشة رضي اهلل 
عنهاأن النيب صلي اهلل عليه وسلم، قال: لرجل مشرك تبعه يوم بدر)إرجع فلن أستعني مبشرك( عن 

ان حبرالوبرة، لم،قبل بدر،فلما كعائشة رضي اهلل عنها قالت: خرج رسول اهلل صلي اهلل عليه عليه وس
 أدركه رجل قدكان تذكر فيه جرأة وجندة،ففرح أصحاب رسول اهلل عليه وسلم، 

 حني رأوه، فلما أدركه قال لرسول اهلل عليه وسلم،جئت ألتبعك وأحببت معك قال:أتؤمن باهلل؟ 

وز ة من قال الجيقال ال، قال فأرجع فلن أستعني مبشرك فلما أسلم أذن له، وهذا احليث من أدل
 اإلستعانة باملشركني يف القتال،وهو قول طائفة من أهل العلم،وذهب اهلادوية، 

وأبوحنيفة وأصحابه إيل جواز اإلستعانة، قالوا:ألنه صلي اهلل عليه وسلم، إستعان بصفوان بن أمية يوم 
اهلل عليه وسلم  ل صليحنني، وأستعان بيهود بين قينقاع،  واجلمع بني الروايات، بأن الذي رده الرسو 
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يوم بدركان يرجي أن يسلم، فصدق ظنه،أوأن اإلستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها وهذا أقرب،وقد 
إستعان يوم حنني جبماعة من املشركني تألفهم بالغنائم، وقد إشرتط اهلادوية أن يكون معه مسلمون 

ذن للمشركني أن يغزوا معه ويستتعني وذهب طائفة إيل أن اإلمام أن يأ (1)يستقل هبم يف إمضاء األحكام
 هبم ولكن بشرطني:ــ   

  .أوال: أن يكون يف املسلمني قلة وتدعوا احلاجة إيل ذلك 

لإلمام أن  (2)ثانيا:أن يكونوا ممن يوثق هبم فالختشي تأثرهم،فميت فقد هذا الشرطان مل جيز
يستعني هبم، قالوا ومع وجود الشرطني جيوز اإلستعانة هبم ومتسكوا يف ذلك، مبارواه إبن عباس أن رسول 
اهلل صلي اهلل عليه وسلم،إستعان بيهود بين قينقاع، وإستعان بصفوان بن أمية يف قتال هوازن يو حنني، 

ركني علي الوا والبأس أن يستعان باملشقالوا حديث عائشة كان يوم بدر وهومتقدم فيكون منسوخا، مث ق
فؤائد  يتحد ث عن  قتال املشركني، إدا خرجوا طوعا واليسهم هلم، ويدعم إبن القيم هذا الرأي وهو 

صلح احلذيبية،فيقول اإلستعانة باملشركني املأمون يف القتال الشرعي جائزة عند احلاجة،إذاكان فيه 
 ذه أخبارهم.مصلحة أنه أقرب إيل إختالطه بالعدو وأخ

وقال النووي: جيوز اإلستعانة بأهل الذمة وباملشركني ىف الغزو، ويشرتط أن يعرف اإلمام حسن 
رأيهم ىف املسلمني، ويأمن خيانتهم، وشرط اإلمام النووى والبغوي وآخرون شرطًا ثالثًا وهو أن يكثر 

وقال  ا مقاومتهم مجيعاً.املسلمون حبيث لو خان املستعان هبم وإنضموا إىل الذين يغزوهم ألمكنن
 املاوردي: فإذا ثبت جواز اإلستعانة هبم فعلى ثالثة شروط:

 ( أن يكون باملسلمني إليهم حاجٌة، فإن إستغنوا عنهم مل جيز.1 

 ( أن يأمنهم املسلمون حبسن نياهتم فإن خافوا مل جيز.2 

 جيز، فإذا إن وافقوهم مل(أن خيالفوا معتقد املشركني كاليهود مع النصارى وعبدة األوثان، ف3 
خرجوا على هذه الشــروط إجتهد وايل اجليش رأيه فيهم فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكاياهتم، 
أفردهم حبيث يرى أنه أصلح. أما ىف حاشية العسكرى، أو من أمامه أو من وراءه، إن كان إختالطهم 
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لقطع لعمل بشواهد األحوال املختلفة أوىل من اباملسلمني أوىل، ألال تقوى شوكتهم خلطهم هبم فإن ا
 .(1)بأحدها

وأشرتاط بن قدامة أن يكون الكافر حسن الرأي باملسلمني، وأشرتط أخرون أن يكون مع اإلمام 
 . (2)مسلمون يستغل هبم ىف إمضاء األحكام، وقيد بعض األئمة اجلواز بأن يكونوا قداماً للمسلمني

 مذهب املالكية: 

يعىن –يل بن إسحاق: وحرم نبل سٌم وإستعانٌة مبشرك إال خلدمة. وقال شحنون شيخ خلالقال 
هل كان مالك يكره أن يستعني املسلمون باملشركني ىف قتاهلم؟ قال مسعت مالكاً يقول:  –إلبن القاسم 

 ابلغىن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: لن أستعني مبشرك. قال إبن القاسم وال أرى أن يستعينو 
هبم يقاتلون معهم إال أن يكونوا نواتية أو قداماً. وقال أبو عبداهلل املواق، وروى أبو الفرج عن مالك ال 
بأس لإلمام أن يستعني باملشركني ىف قتال املشركني إذا إحتاج إىل ذلك، وهذا يتضح أن مذهب املالكية 

ستثىن حالة احلاجة واية أبو الفرج عن مالك تحترمي اإلستعانة بغري املسلمني ىف القتال لغري الفتنة إال أن ر 
 . (3)لذلك

 مذهب احلنابلة: 

إختلفت الروايات عن اإلمام أمحد ىف جواز اإلستعانة بغري املسلمني ىف القتال. قال إبن قدامة: 
وال يستعان مبشرك وهبذا قال بن املندر واجلوزجاين، ومجاعٌة من أهل العلم، وعن أمحد ما يدل على 

اإلستعانة به. وكالم اخلرقي يدل عليه أيضاً عند احلاجة وهو مذهب الشافعي، ويشرتط أن يكون جواز 
من يستعان به حسن الرأي، فإن كان غري مامون عليهم مل جتزئه اإلستعانة به، ألننا إذا منعنا اإلستعانة 

 .(4)مبن ال يؤمن من املسلمني مثل املخذل واملرجف فالكافر أوىل

م بإستعانة املشركني ىف القتال على غري املسلمني، ولكن السؤال املهم هل جتوز املسلوقد ختلصنا 
 بغري املسلم على أخيه املسلم؟
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إن األصل اإلسالمى األصيل: ان املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، وان املسلمني أمةٌ 
عضاً ؤمن كالبنيان يشد بعضه بواحدٌة يسعى بذمتهم أذناهم، وهو يٌد على من سواهم، وأن املؤمن للم

وانه ال جيوز للمسلم أن يقاتل املسلم، فهذا من عمل جلاهلية، لقد منع الفقهاء ىف قتال اإلمام للبغاة 
أن يستعني عليهم بالكفار، ألن قتال املسلم للمسلم له شروطه وضوابطه فال جيوز فيه أن يتبع جمربٌ أي 

ذه ، وال أن يقتل أسريهم، واملسلم حني يقاتل املسلم يلتزم هبفاٌر من املعركة، وال أن جيهز على جريج
الشروط حبكم ديين، والكافر حني يقاتل مع املسلمني ال يضمن تقييده هبذه الشــروط، لذا ال جيوز 

 . (1)اإلستعانة به

نه أقال اإلمام تقي الدين إبن تيمية رمحه اهلل: أما إذا كان البغي جمتهدًا ومتؤوال، ومل يتبني له 
باغ، بل إعتقد أنه على احلق وإن كان خمطئاً ىف إعتقاده، مل تكن تسميته باغياً، موجبة إلمثه فضالً عن 
أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة املتؤولني يقولون مع األمر بقتاهلم قتالنا هلم لدفع ضرر 

 بغيهم ال عقوبة هلم، بل للمنع من العدوان. 

 إلستعانة بغري املسلمني ىف قتال املسلمني على قولني:أقوال العلماء ىف ا

القول األول: ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة إىل عدم جواز اإلستعانة بغري املسلمني 
على املسلمني. قال القرايف من املالكية ىف قتال أهل البغي، ال يستعان عليهم مبشرك وال يوادعهم على 

نصب عليهم الرعاداة وال حترق عليهم املســاكن وال يقطـــــع شــــجرهم. وقال الساوى، وال مال وال يت
يستعان عليهم مبشرك ولو خرج من نبسه طائعاً خبالف الكفار. وقال النووي من الشافعية: ال جيوز أن 

ص أن يؤكل  ايستعان عليهم بكفار، ألنه ال جيوز تسليط كافر على مسلم، وهلذا ال جيوز ملستحقى قص
كافر بإستيفائه، وال لإلمام أن يتخذ جالداً كافرًا إلقامة احلدود على املسلمني، وال جيوز أن يستعان 

 .(2)مبن يرى قتلهم مذبرين إما لعداوة وإما إلعتقاد

وقال إبن قدامة من احلنابلة قال أبوبكر: وإذا إقتتلت طائفتان من أهل البغي، فقدر اإلمام  
يعن واحدًة منهما ألهنما مجيعًا اخلطأ، وإن عجز عن ذلك، وخاف إجتماعهما على على قهرمها مل 

قتاله، ضم إليه أقرهبما إىل احلق، إن إستويا إجتهدا برأيه ىف ضم إحدامها، وال يقصد بذلك معونة 
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إحدامها، بل اإلستعانة على األخرى، فإذا هزمها، مل يقاتل من معه حىت يدعوهم إىل الطاعة، ألهنم 
د حصلوا ىف أمانه، وهذا مذهب الشافعى وال يستعني على قتاهلم بالكفار حبال، وال مبن يرى قتلهم ق

 مدبرين.

وال جيوز لإلمام أن يستعني على قتال اهل البغي مبن يرى جواز قتلهم مدبرين من املسلمني إال 
إذا كان مع  نة هبم جاز،أنه يعرف أهنم يظلمون، فإن كانوا ال يقدر على قتال أهل البغي إال باإلستعا

اإلمام من مينعهم من قتلهم مدبرين، وال جيوز لإلمام أن يستعني على قتاهلم بالكفار، ألهنم يرون قتل 
املسلمني مدبرين تشفياً ملا ىف قلوهبم، فإن قدر اإلمام على قهرمها مل يعاون إحدامها على األخرى ألهنما 

اتل كا ال يقدر على قهرمها ضّم إىل نفسه أقرهبما إىل احلق، وقعلى اخلطأ واملعونة على اخلطأ خطأٌ، وإن  
معها الطائفة األخرى، وال يقصد بقتاله معاونًة الطائفة الىت ضمها إىل نفسه، وإمنا يقصد رّد الدين 
يقاتلون إىل طاعته، فإذا إهنزمت الطائفة الىت قاتلها أو رجعت إىل طاعته مل يقاتل الطائفة الىت ضم إىل 

حىت يدعوهم إىل طاعته، ألنه يضمهم إليه صار هلم إمامًا هلم، فإذا إمتنعت من الدخول ىف نفسه 
 .(1)طاعته قاتلهم، فإن إستويت ىف الطائفتان إجتهد ىف أقرهبما إىل احلق وضم نفسه إليها

ألنه  (اهلل عليه وسلم )وال يقسم فيؤهموال جيوز أهل العدل أخذ أموال أهل البغي لقوله صلى 
ل ماهلم فإذا إنقضت احلرب ورجعوا إىل الطاعة وكان ىف   يد أهل العدل ماٌل ألهل البغي، أو ىف ال حي

مال  ال حيل)الكه، لقوله صلى اهلل عليه وسلم يد أهل البغي ماٌل ألهل العدل وجب رد كل مال إىل م
 .(2)( وألنه مسلم فلم جيز اإلنتفاع مباله من غري إذنهإمرئ مسلم إال بطيب نفس منه

إذا أتلف أحد الفريقني على اآلخر نفسًا أو مااًل قبل قيام احلرب أو بعدها وجب عليه الضمان ألنه 
أتلف مااًل حمرمًا عليه قبل القتال، فلزمه ضمانه كما لو أتلفوه قبل البغي، وإن أتلفوه ىف حال القتال، 

ى اإلتالف، م، والقتال يقتضوإن أتلف ذلك أهل العدل مل يلزمه ضمانه بال خالف ألهنم مأمورون بقتاهل
( قول القدمي جيب ضمانه وبه قال مالٌك 1وإن أتلف ذلك أهل البغى على أهل العدل ففيه قوالن: 

 مي زي ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ
 .(3) َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني
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والباغى ظاملٌ فوجب أن يكون عليه السلطان وهو القصاص، وألن الضمان جيب على آحاد 
هل البغي فوجب أن يكون على مجاعتهم وعكسه أهل احلرب، وقول اجلديد ال جيب )القصاص( أ

 من زن  رن مم ٹٱٹٱُّٱن حنبل وهو األصح، وعليهم الضمان وبه قال أبو حنيفة وأمحد ب
  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن
 . (1)  َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت

اإلستعانة على بغاة املسلمني بشرط أن يكون حكم القول الثاىن: ذهب احلنفية إىل جواز 
اإلسالم هو الطاهر. قال السرخسي احلنفي: وإن ظهر أهل البغي على أهل العدل حىت أجلئوهم إىل 
دار الشرك فال حيل هلم أن يقاتلوا مع املشركني أهل البغي، ألن حكم أهل الشرك طاهٌر عليهم أن 

ن املسلمني، إذا كان حكم أهل الشرك هو الطاهر. وال بأس يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي م
بأن يستعني أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على اخلوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهراً، 
ألهنم يقاتلون إلعزاز الدين، واإلستعانة عليهم بقوم منهم أ من أهل الذمة كاإلستعانة عليهم بالكالب. 

مام ولو ظهر أهل البغي على أهل العدل، فأجلئوهم إىل دار الشرك مل حيل هلم أن وقال كما بن اهل
يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي إذا كان حكم أهل الشرك هو الطاهر، وال بأس بأن يستعني أهل 

 رالعدل بالبغاة والذميني على اخلوارج إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر...ويتفق احلنفية مع اجلمهو 
ىف أنه ال حيل اإلستعانة بأهل الشرك إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، أما إذا كان حكم أهل 
العدل هو الطاهر فال بأس باإلستعانة بالذميني وصنف من البغاة ولو مل تكن هناك حاجة، ألن أهل 

 .(2)قتالال العدل يقاتلون إلعزاز الدين، واإلستعانة على البغاة هبم كاإلستعانة عليهم بأدوات

  حكم اإلستعانة بغري املسلمني.اجمليزين أدلة 

وأستدل اجمليزون لإلستعانة بغري املسلمني ىف القتال علي غري املسلمني بأدلة من األحاديث واآلثار 
 واملعقول. 

احلديث: عن أىب هريرة رضي اهلل عنه قال: شهدنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال 
اإلسالم: )هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتااًل شديدًا فأصابته  لرجل ممن يدعى
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جراحٌة فقيل يارسول اهلل الذى قلت له إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتااًل وقد مات، فقال 
، إذ كالنيب صلى اهلل عليه وسلم: )إىل النار(. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذل

قيل إنه مل ميت ولكن به جراحًا شديداً، فلما كان من الليل مل يصرب على اجلراح فقتل نفسه، فأخرب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك فقال: )اهلل اكرب، أشهد أىن عبداهلل ورسوله( مث أمر بالالً فنادى بالناس 

 . (1)ل الفاجر: أنه ال يدخل اجلنة إال نفٌس مسلمٌة وإن اهلل ليؤيد هذا برج

ومن اآلثار: قال إبن القيم معلقًا على صلح احلديبية، ومنها إن اإلستعانة باملشرك املأمون ىف 
القتال جائرٌة عند احلاجة، ألن عينة اخلزاعي كان كافرًا إذ ذاك وفيه من املصلحة أنه أقرب إختالطه 

ا دلت املعاهدين وأهل الذمة إذوأخذه أخبارهم. وقال احلافظ ىف الفتح: وفيه جواز إستصناع بعض 
القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل اإلسالم على غريهم ولو كانوا من أهل دينهم 
ويستفاد منه جواز إستصناع بعض ملوك العدو إستظهاراً على غريهم، وال يعد ذلك من مواالة الكفار، 

من  وكة مجعهم وإنكاء بعضهم ببعض، وال يلزموال موادة أعداء اهلل، بل من قبل إستخدامهم وتقليل ش
 . )2(ذلك جواز اإلستعانة باملشركني على اإلطالق

ومن املعقول: أن اإلستعانة بغري املسلمني عند احلاجة مبنزلة اإلستعانة بالكالب، أو كان ذلك 
 للمبالغة ىف قهر املشركني حيث يقاتلهم مبن يوافقهم ىف اإلعتقاد.

 اإلستعانة بغري املسلمني:أدلة املانعني حكم 

وأستدل املانعون لإلستعانة بغري املسلمني ىف القتال على غري املسلمني بأدلة من الكتاب والسنة 
 واملعقول. 

اذهم ألياء من الكتاب: حيث شدد سبحانه وتعاىل ىف النهي عن مواالة الكفار والركون إليهم وإخت
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱوأصدقاء 
 .(3) َّ حئ جئ يي  ىي

                                                             

   9 -6مرجع سابق، ص  ،الشحود (1)
 نفس املرحع (2)

 113سورة هود، اآلية  (3)
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 ين ىن منخن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱوقال أيضاً:   
 .(1)  َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه

 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٹٱٹٱُّٱ
 َّ  ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك اك يق ىق

(2).  
سلم قبل و ومن السنة: حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يوم بدر، فلما كان حبر الوبرة أدركه رجٌل قد كان يذكر فيه جرأة وجندة ففرح أصحاب رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم حني رأوه فلما أدركه، قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جئت ألتبعك وأصيب 

 (.معك، قال: )اتؤمن باهلل ورسوله؟ قال: ال، قال: )فأرجع فلن أستعني مبشرك

ومن املعقول: أن الكافر غري مأمون على املسلمني، فأشبه املخذل واملرجف كما أن الكافر ال يؤمن 
 .  (3)مكره، وغائلته خلبث طويته، واحلرب تقتضى املناصحة، والكافر ليس من أهلها

 لرتجيح:ا

 ".السنةو أن العلماء الذين مينعون بإستعانة بغري املسلمني لقوة أدلتهم بالكتاب  جحر وأ"
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             

 31سورة املائدة، اآلية  (1)
 116سورة آل عمران، األية  (2)
 19ف ، مرجع سابق، ص ئعلى بن نا،الشحود (3)
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 الخاتمة
 هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، أمحده سبحانه وتعلي  فمنه وتوفيقه وكرمه مت هذا البحث،بعنوان احلمد

الضوابط الشرعية للقتال يف الفقه اإلسالمي، والذي طرقت من خالل حديثه عن مفهوم القتال 
البغاة  املرتدين واخلوارج، وضوابط قتال هذافه،كما طرقت مراحل القتال وقتال ضوابطاومشروعيته، و 

 :"باحث، منهاونتائج اليت وصل إليها الستعانة بغري املسلمني.الواحملاربني،وكذلك أنواع القتال وحكم ا

 : أن اإلسالم دين مساملة.1

 األصل يف حفاظ األنفس واجب، ألنه من الضروريات اخلمس.  2

 :القتال غري ملزم إال يف بعض احلاالت.3

 : أن اإلستعانة بالكفار يف القتال غري جائزة إال لضرورة. 4

 : أن أهذاف القتال يف الفقه اإلسالمي ليس اإلكراه بدخول الناس يف الدين.3

 : أن نصب اإلمام وطاعته واجبة يف الشريعة اإلسالمية.8

 : اإلعتزال واهلروب يف الفتنة عند وقوعها.1

   مته حيا.: أن تكون حرمة اإلنسان امليت، كحر 6
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1266. 

مصطفي  ،حتقيق حممد عبد القادر عطا "،لفتاوى الكبرىا"، امحد عبد احلليم عبد السالم ،إبن تيمية 
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 2931يف كتاب اجلهاد والسري باب من يقاتل من وراء اإلمام،ويتقي به،حديث رقم  البخاريأخرجه 
 1641حديث رقم  -كتاب اإلمارة باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني  يف  ومسلم

ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، 3334يف كتاب اجلهاد والسري، حديث رقم  البخاري أخرجه
 2349باب برالوالدين وأهنما أحق به حديث رقم 
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 1182كيفية قسمة الغنيمة بني احلاضرين،حديث رقم 
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 ، د.ج،4،ط ق عبد الوهاب عبد يق،حت "موطأ اإلمام مالك" ايب عبداهلل، ، مالك بن أنس،األصبحي
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 1934يف كتاب اإلمارة،باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا،حديث رقم  مسلمرواه  
 241 – 8، بشرح النووى، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع مسلمرواه 
 1632رقم 
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 هكتب الفق

، مصطفي  -ـ حتقيق حممد عبد القادر عطا "الفتاوى الكبرى  عبداحلليم عبدالسالم، امحدابن تيمية،
 .لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –م 1961 /هـ1436، 3ج ،1،ط ،عبد القادر

 ، د.ج،4ط ،ق عبد الوهاب عبد اللطيفيقحت "موطأ اإلمام مالك،"مالك بن أنس ،األصبحي  
 د.م،د.ن.. م1994 /هـ1414

هرة مطبعة القا "،متن المنهج في مذهب اإلمام الشافعي " ، بن حممد بن أمحد كريا،ز األنصاري 
 .218د.ت،د.ن،ص  ، د.ط، د.ج،بعمارة باب اللوق

 ،1ط ،يق حممد نبيل البحصيليقحت :النتف في الفتاوي ،"علي بن احلسني بن حممد ،السعدي 
 .م  1998 /هـ 1411دار الكتب العلمية  بريوت لبنان  ،1ج

 "في الدين وتوضيح الفقهابهاج المؤمنين بشرح منهاج السالكين ،"عبد الرمحن بن ناصر ،السعدي
 – دار الوطن -م  2331 /هـ1422 ،2، ج1ط ،أيب حممد ،عبداهلل بن عبدالرمحن بن عبداهلل اجلربين

 .الرياض
 ،1،ط "،ة عقديةدراسة تأصيلي –القتال فى الفتنة "عبداهلل بن عبد العزيز بن عبداهلل ، ،السويد  

 .داراهلدي النبوي2336/هـ429، د.ج
دار الكتب  ،د.ت،2ج  .ط،–ه-234 "الشافعىمسند اإلمام "  ،إدريس بنحممد  ،الشافعي 

 لبنان –بريوت   -العلمية 
دار املعمور،  د.ج، ،1ط ،"الخالصة فى أهداف القتال فى اإلسالم "ف ،ئعلى بن نا ،الشحود 

 .هـ1433
 /هـ 1436 ،1ط "سلسلة متون الفقه  الدرر البهية في المسائل الفقهية" ،حممد بن علي،الشوكاين
 مكتبة الصحابة بطنطا1961

الرياض -، مكتبة املعارف4ج ،1ط  ،"سبل السالم شرح بلوغ المرام" ،حممد بن إمساعيل ،الصنعاىن،
 .م  2338 /هـ 1421
 ،د.ج،1ط  ،"الجهاد وأنواعه وأحكامه والحد الفاصل بينه وبين الفوضي"  -أمحد إبراهيم  ،العثمان

 .م 2331/ هـ 1426  -عمان –األردن  –دار األثرية 
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، 8ط ،تقدمي فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،الوالءوالبراء"،" حممد بن سعيد،القحطاين
 .العالم العريب اهـ الناشر الفتح 2،1423ج

  2ط ،"فقه الجهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته في ضوء القرءان والسنة"،يوسف ،القرضاوي
 .مكتبة وهبة م، 2339، 1ج، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل " ،بن رشد  حممد بن أمحد،القرطيب
 /هـ 1436 2طم 1968/هـ 1438  ،18، ج1،ط ،حتقق األسناد أمحد اجلبايب  "المستخرجة 

  .م1966
دار   ،د.ت،3د.ط ،ج "الفقه الواضح من الكتاب والسنة علي مذهب األربعة،"حممد بكر إمساعيل

 .املنار
 .مكتبة اإلرشاد د.ت،،21ج د.ط،، "كتاب شرح المهذب للشرازى"حممد جنيب ، ،املطبعى

 /هـ 1421، 3ج  ،1ط ،ق عبداملنعم شليب يقحت –"السنن الكبري"  ،أمحد بن شععيب   ،النسائي
 .مؤسسة الرسالة –م 2331

 


