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١٦٥

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  

  :امللخص 

ً متمثلة في كتاب هللا َّ السمحةَّأن الشریعة اإلسالمیة  وسنة -  عز وجل -ِّ

َ ھي خیر ما یستعان بھما في تحقیق األمن والسالمة لجمیع العالم رسولھ   َّ ِ

 في المذھب الحنفي وفي غیره من َّأن كالم األئمة الفقھاءو.  إلسالميا

َّلھ الجانب الكبیر من األھمیة في بیان جزئِیات الشریعة اإلسالمیة، المذاھب  ِّ َ

َوبیان خلفیاتِھا التي ما زالت وال تزال تقع یوما بعد یوم، ِمما یجعلنا نشخص  ْ َ َّ ً َّ

ْبھم وتصانیفھم التي مضى على بعِضھا ًبأبصارنا دوما إلى االستفادة من كت

ِّعدة قرون، ِمما یجعلنا نزداد یقینا بأن الشریعة اإلسالمیة صالِحة لكل زمان  ٌ َّ ًَّ َّ ُ

ُتطرقت و .ومكان  إلى الحدیِث عن الخارجین على اإلمام من خالل أبواب البحثْ

ُالموضوع بتمھید یتعلق بحكم الخروج على اإل َّوأقسامھم، ومھدت لِھذا ِ مام؛ َّ

ٌلكي أبین للقارئ أن جریمة البغي جریمة شنعاء، متوعد علیھا من جانب  ََّّ ٌِّ

ْالشرع بوعیٍد عظیم؛ إذ إن من نتائجھ تفریق وحدة َ َ َّ ْ ُ المسلمین وتضامنِھم،  َّ

ُوعرقلة مسیرِة الحیاة نحو األفضل واألكمل، وتظھر آثار ْ ذلك في سفك دماء  َ َ

َّاألبریاء، وقتل العزل واآل ٌمنین من المسلمین ِمما ال یرضاه شرع وال عقلُْ َّ ْ ُ . 

ّوبینت  في ثنایا البحث منھج البغاة وخروجھم على إمام الحق، فھو  ٌ بعد عن ّ ْ ُ

َّالحق ونفور منھ، ومن بعد عن الحق ونفر، فكأنما خر من السماء، فتخطفھ  َ ُ َ َ ٌَّ َ

ْالطیر أو تھوي بھ الریح في مكان سحیق َ.  



       

    

 

 

  

  

 

١٦٦

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

 

Summary : 
 

That the tolerant Islamic law represented in the book of Allah - 

the Almighty - and the Sunnah of His Messenger - peace be 

upon him - is the best used to achieve security and safety for all 

the Islamic world. And that the words of the imams of the 

scholars in the Hanafi school and in other doctrines have a 

great importance in the statement of the elements of Islamic 

law, and the statement of the backgrounds that are still and still 

fall day after day, which makes us always diagnosed with the 

use of their books and their class, which have been several 

centuries,Which makes us sure that Islamic law is valid for all 

time and place. I have explained to the reader that the crime of 

the prostitute is a heinous crime, and is threatened by the 

Sharia with great promise. The result of this is the separation of 

the unity and solidarity of the Muslims and the obstruction. 

The march of life towards the best and the most complete, and 

show the effects of this in shedding the blood of innocent 

people, and killing the unarmed and safe from the Muslims, 

which does not satisfy the law or mind. It is clear that in the end 

of the study the approach of the prostitutes and their departure 

to the imam of the truth, he is after the truth and the denial of it, 

and after the right and the exile, as if he had fallen from the sky. 



       

    

 

 

  

  

 

١٦٧

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

   :المقدمة  

یت�ھ الحك��م ا َلحم�د � ال�ذي خل�ق آدم، وجعل�ھ خلیف��ة ف�ي األرض، وأم�ره وذرِّ ُ َ َ ً َ
َّب�الحق، وع��دم اتب�اع الھ��وى، وح��ذر م�ن البغ��ي والف�ساد ف��ي األرض، وأم��ر  ِّ ِ ِّ

َّبُمقاتلة الباغین حتى یفیئوا إلى أمر هللا، والصالة وال�سالم عل�ى رس�ول هللا،  َّ ِ
ِخیر من قام بإمام�ة الم�سل ِّمین، فق�رر م�ا ُی�صلح م�ن ش�أنھم إل�ى ی�وم ال�دین، ْ ِ ِ ْ َّ

َوأوضح بُسنتھ حدوَد مقاتلة البغاة والمرتدین والك�افرین، مم�ا ُیب�رز محاس�ن  ِ ِِ ْ َّ

ّومزای��ا م��ا أت��ى ب��ھ م��ن دی��ن، وعل��ى ص��حابتھ المطھ��رین، وعل��ى الت�� َّ ابعین ِ

 .ِّوتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین

  : ّأما بعد

 الم�ذھب عن�د فقھ�اءّالفقھی�ة المتعلق�ة ب�البغي والبغ�اة فھذا بح�ث ف�ي األحك�ام 

 ف�ي  الفقھی�ةمم�ن أھمی�ة الموض�وع م�ن خ�الل بی�ان أص�ولھْتكحیث الحنفي، 

 العالم العربي واإلس�المي ف�ي َدِشھحیث  وربطھا بالواقع المعاصر، المسألة

دة، وخ�روج ال�بعض ھن�ا وھن�اك ِّھ المتع�دِلَوُھذا الزمان أزمات سیاسیة في د

ى إلى اشتعال نار الح�روب ف�ي ال�دول، َّلحاكم متأولین، األمر الذي أدعلى ا

            .   واألموال ماء واألعراضِّواستباحة الد

ا َم�ِ ل؛»الفق�ھ الحنف�يأحك�ام الُبغ�اة ف�ي «قد وقع اختی�اري عل�ى موض�وع و  

ل ّ ولكون�ھ أو؛للفقھ الحنفي من اتساع وانتشار في البالد العربی�ة واإلس�المیة

الفع�ل  فقد أولى فقھاء الم�ذھب الحنف�ي أھمی�ة كبی�رة لھ�ذا مذاھب ظھوراً ،ال

َلم؛  الجلل نعم�ة األم�ن ل ت�ھزعزعل، ویحدثھ من تف�سخ ف�ي المجتم�ع الم�سلم اِ

ّین��شر الرع��ب والخ��وف واالض��طراب؛ ل��ذا تح��دث لكون��ھ  و؛واألم��ان فی��ھ

لن�اس حك�م ّالفقھاء عن أحكام البغي والبغاة، وأس�ھبوا ف�ي ذل�ك حت�ى یبیِّن�وا ل

  . َّالشرع في المسألة 

  : وعلى ھذا األساس فقد كانت خطة البحث على النحو التالي



       

    

 

 

  

  

 

١٦٨

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

    :وفیھ مطلبان حقیقة البغي، : المبحث األول 

  .معنى البغي لغة واصطالحا ً : المطلب األول  

     .- رضي هللا عنھ–شبھة البغاة وخروجھم على علي :   الثاني لمطلبا

   . فتنة وواجب المسلم اتجاھھا ال  :الثانيالمبحث 

 وفی�ھ أصناف البغاة وأحكام قتالھم واس�تتابتھم وأس�رھم، : المبحث الثالث

   :   مطالب ةثالث

  . أصناف الخارجین عن طاعة إمام الحق :المطلب األول

  .  من یقتل منھم ؟ : المطلب الثاني

  .ْ حكم الباغي إن وقع في األسر :المطلب الثالث 

  : ثالثة مطالب أحكام  البغي المالیة، وفیھ  :المبحث الرابع

  .ضمان أھل البغي : المطلب األول 

  .   میراث الباغي : المطلب الثاني 

الح من أھل الفتنة وفي عساكرھم : المطلب الثالث    .حكم بیع السِّ

  الخوارج بین فقھ الماضي والحاضر: المبحث الخامس 

  أھم النتائج  الخاتمة و

    

  



       

    

 

 

  

  

 

١٦٩

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  ولالمبحث األ

  حقیقة البغي 

  :وفیھ مطلبان 

   .معنى البغي لغة واصطالحا ً :   المطلب االول

 ب على بلد كذا،ّتغل: یقال : )١(»حاحالصِّ«ذكر في : البغي لغة   

   .ًاَرْقھاستولى علیھ 

ِّفأھُل البغي ُھم الخارُجون على اإلمام الحق «: صطالحا ً إ البغي  َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ
ِ ِِ َِ ْ ْ ْ َ

ٍّبغیر حق َ ِ ْ َ ِ«)٢(.   

  

ُبیانُھ َ ِ أن الُمسلمین إذا اجتمُعوا على إمام وصاُروا آمنین بھ :َ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ َْ ْ َّ َ، 

َفخرج علیھ طائفة من الُمؤمنین َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ٌ َ َ ََ َ فإن فعلوا ذلك،َ َِ َ ُ َ َْ ْ لظلم ظلمُھم؛ِ َ َ َ ٍ ْ
ُ ْ فُھم لیُسوا  بھ،ِ َ ْ َ

ِمن أھل البغي ْ َ ْ ِ ْ َْ َ وعلیھ أن یتُرك،ِ َ َ َْ ْ َْ ِ ْ الظلم وُینصفُھمَ َ ِ ْ َ َ ْ ُ وال ینبغي للناس أن ُیعینوا ،ُّ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ََ َ َْ

ْاإلمام علیھم ِ ْ َ َ ََ ِ ِ ألن فیھ إعانة على الظلم؛ْ
ْ ُّ َ َ ًَ َ ِ ِ َّ َ َ وال أن ُیعینوا تلك الطائفة على ،ِ َ ََ َ ََ ِ ِ َِّ ْ ُ ْ َ

ًاإلمام أیضا ْ َ ِ َ ِ ِ ألن فیھ إعانة لُھم على خُروجھم على اإل؛ْ ْ َ َ ََ َ َْ ْ ِِ ِ ُ ً َ ِ ِ َّ ِمامَ ْ وإن لم یكن ،َ ُْ َ َْ َ ِ
ِذلك لظلم ظلمُھم ولكن لَدعوى الحق والوالیة ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ِّْ ْ ْ ْ َ ٍَ

ُ فقالوا،ُ َ َ الحق معنا :َ َ َ َُّ ْ فُھم أھُل ،ْ َ ْ َ

ِالبغي ْ َ ِ فعلى كلِّ من یقوى على القتال أن ینُصر إمام الُمسلمین على ھُؤالء ،ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َْ ْ َْ ِ َ َُ

                                                           

ِّالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح «، )هـــ١٤٠٧(اجلــوهري أبونــصر، امساعيــل بــن محــاد الفــارايب، :   ينظــر )١(

دار : ، الناشـــر ١٩٥، ص١، ج٦: األجـــزاء، عـــدد٤أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، ط: ، حتقيـــق »العربيـــة

 . بريوت–العلم للماليني 

تبــني احلقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية «، )هـــ١٣١٣(الزيلعي،عثمــان بــن علــي بــن حمجــن، :  ينظــر )٢(

 .  القاهرة – بوالق –املطبعة الكربى األمريية :   الناشر ٢٢٠، ص١٠، ج١، ط»الشليب



       

    

 

 

  

  

 

١٧٠

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

َالخا َرجینْ ِ ِ ألنُھم ملُعونون على لسان صاحب الشرع؛ِ ْ َّ َ َِّ ِ َِ َ َ َ َِ ُ ْ ْ  حیث قال علیھ َِ

َّالصالة والسالم     .)١(}الفتنة نائمة لعن هللا من أیقظھا { َّ

  

    شبھة البغاة وخروجھم على علي : المطلب الثاني 

، مام، وخرجوا من طاعة اإلٍعلى بلدلمین ْن المس مٌب قومّذا تغلإ

إذا ل ْدَع أھل الَّنإ، فٍ واجبٍ لیس بأمرْولكن ،لى الجماعةلى العود إإدعاھم 

وا ما یقاتلون ُمِلَھم قد عّألن« ؛ علیھمٌلم یفعلوا ذلك، بل قاتلوھم فال شيء

 عوةَّذین بلغتھم الدّین وأھل الحرب الِّتدْر كحال الُم، فحالھم في ذلك،علیھ

 )٢(بلَّمي بالنَّ، كالر الحرب ما یجوز بھ قتال أھلم بكلِّولھذا یجوز قتالھ

                                                           

َّإن { : نــس، وعنــد نعــيم بــن محــاد يف كتــاب الفــنت عــن ابــن عمــر بلفــظ  رواه الرافعــي يف أماليــه عــن أ)١(

ٌالفتنــــة راتعــــة يف بــــالد اهللا تطــــا يف خطامهــــا، ال حتــــل ألحــــد أن يوقظهــــا، ويــــل ملــــن أخــــذ خبطامهــــا  ْ { 

: ، رقــــم احلــــديث »كــــشف اخلفــــاء«العجلــــوين، امساعيــــل بــــن حممــــد ، : ضــــعيف ، ينظــــر  واحلــــديث 

  ٨٣، ص ٢، ج١٨١٧

ٌالسهام العربية، ومجعه نبال، والنُّشاب الرتكية، الواحدة نشابة، ورجل نابـل وناشـب: َ النبل  )٢( ٌ ٌ َّ َُّ ِ
َْذو نـبـل : ّ

َّوذو نشاب، ينظر ِاملطرزي، ناصر بن عبد السيد بن علي،: ُ َّ
ُ

ِاملغرب يف ترتيب املعرب«، )م١٩٧٩(  ُِْ ُ
ْ« ،

 –مكتبـة أسـامة : ،  الناشـر ٢٨٤، ص٢، ج١: حممود فاخوري وعبـد احلميـد خمتـار، الطبعـة: حتقيق 

 ٢٩٣، ص١، ج»املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري«حلب ، والفيومي، أمحد بن حممد بن علي، 

 ) .٢(املكتبة العلمية ، بريوت، عدد االجزاء : الناشر 



       

    

 

 

  

  

 

١٧١

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

قتالھم  َّألن ؛ات باللیلَارعلیھم، والبیَّرسال الماء والنإو، )١(یقِنَجْوالمن

   . )٢( »ینِّتدْر كقتال أھل الحرب والُم،ٌفرض

  

 ٍ ابن عباسذنفأھ َّنإف ،فعل كذلك - عنھ  ُ هللاَ رضي–اً َّ علیَّألنو « 

فلذلك  ،  وناظرھم قبل قتالھم،)٣(اءَرْوَرَأھل حفدعا  -  عنھما ُ هللاَ رضي–

وقد ذكرت  )٤(»ءواَّخر الدآ َّ الكيَّ ألن؛ ذلك على القتالَمِّدَق ُیْ أناألحسُنكان 

 فقال « ، ومنھالھم  - رضي هللا عنھ–كتب التاریخ تفاصیل مناظرة علي 

ُأنشدكم با�: ِّحكومتكم یوم صفین، قال : فما أخرجكم علینا ؟ قالوا : ٌعلي  ُُ ْ ،

ُأتعلمون أنُھم حیث رفعوا المصاحف، فقلتم  نجیبھم إلى كتاب هللا، قلت : ّ

ّإني أعلم بالقوم منكم، إنھم لیسوا بأصحاب دین : لكم  ِّ.....«)٥(.   

  

م أبا َّا حكَّ لم– عنھ ُ هللاَ رضي– ا ً علیَّأن:  قیل في سبب خروجھم

لمین على ْسالُم   منة ٌموسى األشعري بینھ وبین معاویة، خرجت طائف

                                                           

ِ املنجنيــق  )١(
َ ْ

َ
َّاآللــة الــيت تـرمــى �ــا احلجــارة وكــرات اللهــب، وهــي كلمــةٌ  معربــةٌ  وأصــ:  ُ َ َ ُْ : لها فارســي، ينظــرّ

ِ، واملطـــرزي، ١٤٥٥، ص٤، مـــصدر ســـابق، ج»ِّالـــصحاح«اجلـــوهري،  ِّ
ُ

ِاملغـــرب يف ترتيـــب املعـــرب« ُِْ ُ
ْ« ،

   . ٣٤٩، ص١مصدر سابق، ج

ّ السرخسي، حممـد بـن أمحـد بـن أيب سـهيل، : ينظر )٢( ُاملبـسوط «، )هــ١٤١٤(َّ ، ١٠، بـدون طبعـة، ج»َْ

   . بريوت –دار املعرفة :   الناشر ١٢٨ص

َ  حروراء )٣( ْ ّهو موضع على ميلني من الكوفة، كان أول إجتماع اخلوارج به، وهم الذين خالفوا علياً ، : ََ َّ

ُفنسبوا إليها، ينظر
ِ عبـداهللا : ، تقـدمي وتعليـق»األنساب«السمعاين، عبد الكرمي بن حممد بن منصور، : ُ

 .طباعة والتوزيع ، دار الفكر لل١٣٤، ص٤مركز اخلدمات واالحباث، ج: عمر، الناشر

ّالسرخسي، :    ينظر)٤(
ِ
َ ُاملبسوط«ّ   .١٢٨، ص١٠، مصدر سابق، ج»َْ

، ١يوسـف بـك حممـد، ط: ، عنايـة »تـاريخ األمـم وامللـوك«الطربي، حممـد بـن جريـر الطـربي،:   ينظر )٥(

 .مصر –املطبعة احلسينية :  الناشر ٦٣، ص٥ج



       

    

 

 

  

  

 

١٧٢

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

 القتال َكَ ترٌ، وعليصِّّ بالنٌالقتال واجب :، وقالوا– عنھ ُ هللاَ رضي– ٍّعلي

ا ذكروا َّ، فلمھمت لكشف شبھٍ عبدهللا بن عباسٌيعلحكیم، فأرسل َّبالت

، وفیھ ٍ حمامِضْیَ لیست بأدنى من بُھذه الحادثة : ٍ عباس، قال ابُنشبھتھم

 ُّفكان تحكیم علي ،)١(َّ حم مس خس حس جس مخ  ُّ:  بقولھ تعالى حكیمّالت

 على ٌ قومَّ، فتاب البعض وأصرة علیھمَّجم الُحُھَمَزْلأ، فللنصِّ موافقا ً

  .)٣(،)٢(ذلك

  

  

  

                                                           

  )  .٩٥(اآلية :  سورة املائدة )١(

أكرم ضياء : ، حتقيق»املعرفة والتاريخ«، )هـ١٤٠١(فسوي، يعقوب بن سفيان بن جوان، ال:   ينظر )٢(

 ٠مؤسسة الرسالة،بريوت  : ، الناشر٥٢٢، ص١، ج٢العمري، ط

َّابــــن األثــــري، حممــــد حممــــد عبــــد الكـــــرمي ، : ، ينظــــر»ذكــــر إعتــــزال اخلــــوارج عليــــاً  ورجــــوعهم إليــــه  « )٣(

: ، الناشـر ٦٧٨، ص٢، ج١ّ عمرعبـد الـسالم تـدمري، ط:، حتقيـق»الكامل يف التـاريخ«،)ه١٤١٧(

 . لبنان -دار الكتاب العريب، بريوت 



       

    

 

 

  

  

 

١٧٣

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

   . الفتنة وواجب المسلم اتجاھھا  :  المبحث الثاني

 ى الحسُنَوَ ھو ما ر-)١(  عنھُ هللاَ رضي– عن أبي حنیفة ُّيِوْوالمر 

 لُِّ على كَ وجب:، قالوالمینْس بین الُمْإذا وقعتنة ْتِ الفَّأن:  عن أبي حنیفة

 «:-  علیھ وسلمُ صلى هللا– لقولھ ؛، ویقعد في بیتھَنةْالفت یعتزل ْ أنٍلمْسُم

ّستكون بعدي فتن غالظ شداد، خیر الناس بعدي مسلموا أھل البوادي ال  ٌ ٌ

  عدمٌ محمول على حال«  فھو)٢(» ْیتندون من دماء المسلمین وال أموالھم

ّ اإلمام الداعي إلى القتال، أما إذا كان المسلمون مجتمعین على إمام وجود ّ

ٍكانوا آمنین بھ وإسالمھ، فخرج علیھ طائفة ٌ من المؤمنین، فحینئذ یجب 

ًعلى من یقوى على القتال أن یقاتلھم نصرة إلمام المسلمین ْ«)٣(  

 ْإنف، س بیتكالْح أمنا ًَسْلِح ْنُ ك«:  من أصحابھ في الفتنة ٍاحدَلو وقال

ٌمحمول على ما إذا   فھذا ،)٤(»فكن عبدهللا المقتول أو عند هللا  ، علیكَلِخُد

                                                           

َواملروي من لزوم البيت حممول على حال عدم اإلمام، أمـا إعانـة اإلمـام احلـق، فمـن الواجـب عنـد   « )١( ِّ َ ُ َ ّ ٌ ُ
ِ

ْ ُُ ُّ ِ َْ
َالغناء والقدرة  ْ فـتح القـدير « الواحـد الـسيواسي، ابن اهلمام ، كمال الدين حممـد بـن عبـد: ، ينظر»٠٠ُ

دار : ، الناشــر ١٠:، عــدد األجــزاء١٠٣، ص٦، بــدون طبعــة وبــدون تــاريخ، ج»للكمــال ابــن اهلمــام

 .الفكر 

وفيـه حيـان بـن حجـر ومل أعرفـه، وبقيـة رجالـه : يقول اهليثمي» الكبري«و» األوسط« رواه الطرباين يف  )٢(

حــــسام الــــدين : ، حتقيــــق»ع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــدجممــــ«اهليثمــــي، نــــور الــــدين علــــي، : ثقــــات، ينظــــر 

ــــن هــــشام، : ، الناشــــر٣٠٤، ص٧القدســــي، ج ــــة الرســــالة، و اهلنــــدي، عــــالء الــــدين املتقــــي ب « مكتب

، )٣٠٩٧٤: (، رقـــم احلـــديث١صـــفوت الـــسقا، ط: ، حتقيـــق»كنزالعمـــال يف ســـنن األقـــوال واألفعـــال 

  . ، مكتبة الرسالة ١٤٦، ص١١ج

، ٧، ج١:، ط»البناية شـرح اهلدايـة«، )هـ١٤٢٠( بن أمحد بن موسى بن أمحد،العيين، حممود:  ينظر)٣(

 . بريوت، لبنان -دار الكتب العلمية: ، الناشر٣٠٢ص

فــذكر :  يقــول-صــلى اهللا عليــه وســلم–ُمسعــت رســول اهللا :  قــال-ُرضــي اهللا عنــه–ٍ  عــن ابــن مــسعود )٤(

تلـك : مىت ذلك يا ابن مـسعود ؟ قـال: هّقتالها كلهم يف النار، قلت في: بعض حديث أيب بكرة، قال

ْأيــام اهلــرج حيــث ال يــأمن الرجــل جليــسه ، قلــت فمــا تــأمرين إن أدركــين ذلــك الزمــان؟ قــال  ُ ُ َّ ُ = ُّتكــف : ُ



       

    

 

 

  

  

 

١٧٤

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

ّلم یكن لھم إمام، وما ُروي عن جماعة من الصحابة أنُھم قعدوا في الفتنة،  ّ ٍ َ َِ ٌ ْ
ٍمحمول على أنُھ لم یكن لھم قدرة وال غناء، وُربما كان بعضھم  فیتردد من  ُّ ََّ ٌ ٌَ ٌ ُ ّ

  .)١(  القتالحلِّ

لمون مجتمعین ْس كان الُمْنإ، ففي بیتك ال قاصدا ً  كن ساكنا ً معناهُ

، من المؤمنینةٌ  ئفا علیھ طَجَ فخر،بل آمنھُّمنین بھ والسآ، وكانوا ٍإمامعلى 

لمین ْس الُم إمامقاتل مع ُیْ من یقوى على القتال أنلُِّ على ك یجُبٍفحینئذ

َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ُّ: بقولھ تعالى،الخارجین
)٢(، 

ماطة إ، ولمینْسذى الُمأوا ُدَ الخارجین قصَّ وألن؛ حقیقة للوجوبواألمُر

 عن ٌّي ففي القیام بقتالھم نھة،َّ، وخروجھم معصیینِّاألذى من أبواب الد

  . )٣(»وطُسْبَالم«، كذا في »ٌھ فرضّنأ ور،المنك

  

  

  

                                                                                                                                                    

ُلــسانك ويــدك، وتكــن حلــساً  مــن أحــالس بيتــك، فلمــا قتــل عثمــان طــار قلــيب مطــاره، فركبــت حــىت = َ
ِ ُِ

ِّأتيت دمشق، فلقيت خرمي بن فاتك األسدي ٍ
ُ ُ ّ، فحدثته، فحلف باهللا الـذي ال الـه إال هـو لـسمعه مـن ُ َ

ُ كمــا حدثنيــه ابــن مــسعود، -صــلى اهللا عليــه وســلم–رســول اهللا  أبــو داود، : ، ينظــر)احلــديث ضــعيف(َّ

ــــن اســــحاق،  ــــن األشــــعث ب ــــق »ســــنن أيب داود«ســــليمان ب ــــد، : ، حتقي ّحممــــد حمــــي الــــدين عبــــد احلمي َّ

 . بريوت –املكتبة العصرية، صيدا :  ، الناشر ٣١٤ ص،٦، ج٤٢٥٨: ، رقم احلديث٤:عدداألجزاء

 . ١٠٣، ص٦، مصدر سابق، ج»فتح القدير«ابن اهلمام، :   ينظر)١(

  ) .٩(اآلية :  سورة احلجرات )٢(

ّالسرخسي، :  ينظر )٣(
ِ
َ ُاملبسوط«ّ    .١٢٤، ص١٠، مصدر سابق، ج»َْ



       

    

 

 

  

  

 

١٧٥

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  ھم وأسرھم أصناف البغاة وأحكام قتالھم واستتابت:الثالثالمبحث 

  :وفیھ ثالثة مطالب

 وھم على ِّالخارجون عن طاعة إمام الحق : المطلب األول 
  أصناف

َأحدھا*  «  ٍ الخارُجون بال تأویل :َُ ِ َ ِ ٍبمنعة َ َ َ ٍوبال منعة ِ َ َّیأخذون أموال الناس  ََ ُ ُ

ِوُیخیفون الطریق وُھم قطاُع الطریق ویقتلونھم  ِ
َّ َّ ُّ ْ ِ.  

ِوالثاني*      ّ إال أنھم  ال منعة لھم ، لكن لھم تأویل، فحكُمُھم لكٌ قوم كذ :ّ ّ

ُِحكم قطاع الطریق، إن قتلوا قتلوا وُصلُبوا، ِ ُ َُ َ ْ ّ ِوإن أخذوا مال الُمسلمین  ّ ْ ُْ

ْقطعت أیدیھم وأرُجلُھم على ما عرف  ُْ ْ ِْ ِ ُ.  

ُوالثالث     *   ِقوم لھم منعة وحمیة ٌ خرجوا علیھ بتأویل أنُھ على باطل: ِ ّ ٍ َّ ِ َ ٌ ٌ ْ 

ِكفر أو معص ْ ٍ ْ ُّة ُیوجُب قتالُھ بتأویلھم، وھؤالء ُیسمون بالخوارج یستحلون َیُ ِ ِ َِ َْ ٍِ َ ُّ ْ ِ ِ ِ
ِّدماء الُمسلمین وأموالُھم ویسُبون نساءُھم وُیكفُرون أصحاب رُسول هللا  َ َْ ِْ ِ ِ– 

                 .  )١( »- صلى هللا علیھ وسلم

    یقتل منھم ؟ من: المطلب الثاني  

فكل من ال یجوز قتل�ھ م�ن أھ�ل  من یجوز قتلھ منھم ، ومن ال یجوزبیان « 

الحرب من ال�صبیان والن�سوان واألش�یاخ والعمی�ان ال یج�وز قتل�ھ م�ن أھ�ل 

ألن قتلھم لدفع ش�ر قت�الھم فیخ�تص بأھ�ل القت�ال وھ�ؤالء لی�سوا م�ن ؛ البغي 

 وبع��د أھ��ل القت��ال ، ف��ال یقتل��ون إال إذا ق��اتلوا ، فیب��اح ق��تلھم ف��ي ح��ال القت��ال

الف��راغ م��ن القت��ال ، إال ال��صبیان والمج��انین عل��ى م��ا ذكرن��ا ف��ي حك��م أھ��ل 

  . أعلم - سبحانھ وتعالى-الحرب وهللا 

                                                           

   .٢٩٩، ص١٣، مصدر سابق، ج»فتح القدير«ابن اهلمام ،:  ينظر )١(



       

    

 

 

  

  

 

١٧٦

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

 

ْ، وإن ك�ان  كان قاتل مع مواله یجوز قتلھْفإن العبد المأسور من أھل البغي 

ّ ولك���ن یح���بس حت���ى ی���زول بغ���یھم فی���رد،یخ���دم م���واله ال     . عل���یھمّ

 

َّألن ذلك أنف�ع ل�ھ، ؛ یمسك، ولكنھ یباع ویحبس ثمنھ لمالكھَّوأما الكراع فال  

ْوال یج���وز للع���ادل أن یبت���دئ بقت���ل ذي رح���م مح���رم من���ھ م���ن أھ���ل البغ���ي  َّْ

ّمباشرة، وإذا أراد ھو قتلھ، لھ أن یدفعھ وإن كان ال یندفع إال بالقتل فیج�وز  ْ ْ

َّلھ أن یتسبب لیقتلھ غیره، بأن یعقر دابتھ؛ لیترجل فیقتلھ غیر ْ ه بخ�الف أھ�ل ْ

َّالح��رب، فإن��ھ یج��وز قت��ل س��ائر ذوي ال��رحم المح��رم من��ھ مباش��رة وت��سببا ً  َّ ّ

 )١(»ّابتداء إال الوالدین

 

َّ  حب جب هئ مئ  ُّ 
ْووجھ الفرق أن الشرك في األص�ل  )٢( َّ

    :مبیح لعموم قولھ

ًّإال أنھ خ�ص من�ھ األب�وان ب�نص خ�اص حی�ث ق�ال هللا   َّ َّ  -  تب�ارك وتع�الى-ّ

ّفبق��ي غیرھم��ا عل��ى عم��وم ال��نص  ،)٣( }وص��احبھما ف��ي ال��دنیا معروف��ا{ 

َّألن اإلس�الم ف�ي األص�ل عاص�م لقول�ھ ص�لى هللا علی�ھ ؛ بخالف أھ�ل البغ�ي

ّوالب�اغي م�سلم، إال ٤) (} فإذا قالوھا عصموا مني دم�اءھم وأم�والھم { سلمو

ْأن��ھ أب��یح قت��ل غی��ر ذي ال��رحم المح��رم م��ن أھ��ل ال َّ َّ ھم ال ّ بغ��ي دفع��ا ً ل��شرِّ

ْلشوكتھم، ودفع الشر یحصل بالدفع والتسبیب لیقتل�ھ غی�ره، فبقی�ت الع�صمة  ّ َّّ

   . َّعما وراء ذلك بالدلیل العاصم

                                                           

  .١٥٤، ص٧، مصدر سابق، كتاب السري، ج»بدائع الصنائع« الكاساين ، :   ينظر )١(

  ) .٥(  سورة التوبة ، اآلية )٢(

  ) .١٥(   سورة لقمان ، اآلية )٣(

، مــصدر ســابق، »صــحيح البخــاري«البخــاري، : ، ينظــر }....أمــرت أن أقاتــل النــاس { حــديث   )٤(

  .  ١٣٩٩: كتاب الزكاة، رقم احلديث 



       

    

 

 

  

  

 

١٧٧

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  .  ْحكم الباغي إن وقع في األسر  : الثالث المطلب 

  

یةٌ ، وال ُیقسم لھم مال؛ لقول علي یوم الجمل«    ٍّوال ُیسبى لھم ذرِّ ٌ ُ َّ َّ ُ :

ٌُیقتُل أسیر وال ُیكشُف ستر، وال ُیؤخذ مالوال  ٌ ٌُ٠٠« 
 رضي - ھ لقولو ؛)١(

ٌال ُیذفُف على جریح، وال ُیقتُل أسیر، وال ُیتبُع ُمدبر، وكان ال «: هللا عنھ ٌَّ ٍَّ
َ

 ھذا مقول َّنإ، ف)٢( »َمن اعترف شیئا ً فلیأخذه : یأخذ ماال ً لمقتول، یقوُل 

ٌستر ُفَكشوال ُی:  -  عنھ ُ هللاَ رضي– ٌّعلي ْ رى ت، أال مُھى نساُؤَبْسُ، أي ال تِ

 -ن تكون عائشةَِممت فلَّذا قسإ، فقال مة ذلكْسِوه قُألَ سٍّ علي  أصحابَّأن

  .ساءِّة النَمْ لقسٌ ؟  ففي ھذا رد- عنھاُ هللاَرضي

  

 :  في عدم قتل األسیر)٣( یوم الجمل–َرضي هللا عنھ – ٍّعلي وقول

ذا إا َّ، وأمٌ كثیرةٌ جماعة ألھل البغيْذا لم یكنإا كان فیما َمّنإ، ٌ أسیرتُلْقوال ُی

 «: »الھدایة«حیث جاء في  ،ھم شاء حبسْنإ، و منھم األسیُرتُلْقُی ؛واُعَّتجم

الح، ویتأھبون للقتال، ینبغي أن یأخذھم،  ْوإذا بلغھ أنھم یشترون السِّ َّ

   )٤( »ویحدثوا توبة دفعا ً للشرّویحبسھم حتى یقلعوا عن ذلك، 

                                                           

طـالل : ، حتقيـق»اهلداية يف شرح بدايـة املبتـدي«املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل، :  ينظر )١(

  . لبنان - بريوت-دار احياء الرتاث العريب: ، الناشر٤١٢، ص٢يوسف، ج

حبيــب الــرمحن : ، حتقيــق »املــصنف«)  هـــ١٤٠٣(الــصنعاين، عبــدالرزاق بــن مهــام بــن نــافع، :  ينظــر )٢(

، ١٠، ج١٨٥٩٠: اهلنــد، رقــم األثــر–ا�لــس العلمــي : ، الناشــر ١٢٣، ص١٠، ج٢عظمــي، طاال

: ، حتقيـق»ّالدراية يف ختريج أحاديـث اهلدايـة «ّ، وورد يف العسقالين، أمحد بن علي بن حممد،١٢٣ص

 ٠ ١٣٨، ص٢، ج٧٤٦:  بريوت ، رقم االثر-دار املعرفة: عبداهللا هاشم املدين، الناشر

  .١٠٤، ص٦، مصدر سابق، ج»العناية شرح اهلداية«بابريت، ال:   ينظر)٣(

  .  ٤١٢، ص٢، مصدر سابق، ج»اهلداية يف شرح بداية املبتدي«املرغيناين، :   ينظر)٤(



       

    

 

 

  

  

 

١٧٨

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

 وال : عنھُ هللاَ رضي– ٍّ، وھو قول علياهّنَّا بیَِم؛ فلمةَّا عدم القسَّأم

 ،ھّوه في حقُفَرَ لم یكونوا صْنإ، و)١(لمونْسھم ُمّوألن :، وقولھ ٌالَ مُذَؤخُی

ھ یحمیھم َّألن ؛ُّذین وجب علیھم الحقّوھم ال ،ِّ، أي فعلى أھل الحقلھْفعلى أھ

ِأزعُجوا ْنإ، ومانَّلزتقبل من اْسفي الُمفیھ، أي  ْ  من يْغَ الب أھُلَعِلُْق، أي أُ

  . تجري أحكامھم ْر قبل أنْصِالم

                                                           

ّوأل�ــم مــسلمون، واإلســـالم يعــصم الــنفس واملـــال   " )١( ُ ُ ُ ، مـــصدر »فــتح القــدير«ابــن اهلمـــام، : ، ينظــر"ّ

 ٠ ١٠٤، ص٦سابق، ج



       

    

 

 

  

  

 

١٧٩

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  أحكام البغاة المالیة: المبحث الرابع

  

  : وفیھ ثالثة مطالب

  .ضمان أھل البغي  : األولالمطلب 

 ودخلوا مع أھل  البغيِّذا تاب أھُلإو« : )١(»وط ُسْبَالم«وفي 

 ما أتلفوا من )٢(، یعني بضمان»ٍا أصابوا بحالَّ ممٍءي بشذواَؤخُیلم ، لْالعد

وا وصاروا ُعَّبعد ما تجمذلك ذا أصابوا إ :اده بذلكَر، وُمالَوْفوس واألمُّالن

   . ٍأھل منعة

ا في َنْرُِما أَّألن ؛ فھم ضامنون لذلك، أصابوا قبل ذلكا ماَّفأم« 

سقاط إأویلھم الباطل في  ت، فال یعتبُرلیلّلزام بالدة واإلَّاجَح بالُم،ھمّحق

  . ٍ یصیروا أھل منعةْان قبل أنَمَّالض

ً حسالیلّلزام بالدنقطع والیة اإلإفقد ، ٌمنعةما صارت لھم ا بعدَّفأم َّ ،

مان عنھم، كتأویل أھل َّسقاط الضإ في ً كان باطالْنإو ، تأویلھمفیعتبُر

سول هللا  وأصحاب ر، وقعت الفتنةَّأن فیھ ، واألصُلالحرب بعدما أسلموا

 أریق ٍ دمَّلُ كَّفقوا على أنّ، فات كانوا متوافرین– صلى هللا علیھ وسلم –

 ٌن فھو موضوعآ بتأویل القرَّ استحلٍ فرجّلُ، وكٌبتأویل القرأن فھو موضوع

   .ٌموضوعن فھو آ أتلف بتأویل القرٍ مالّلُ، وك

                                                           

ّرخسي، ّالس:  ينظر )١(
ِ
ُاملبسوط«َ   .١٢٧، ص١٠، مصدر سابق، ج»َْ

َّ  ضــمن الــشيء بالكــسر )٢( َ
، »فــتح القــدير«ابــن اهلمــام، : أي كفــل بــه، يعــين الكفالــة، ينظــر): ضــماناً (ِ

ـــــــرازي، ٢١٨، ص٧مـــــــصدر ســـــــابق، ج ، ١٨٥، ص١، مـــــــصدر ســـــــابق، ج»ّخمتـــــــار الـــــــصحاح«ّ، وال

ِواملطرزي، ِّ
ُ

ِاملغرب يف ترتيب املعرب« ُِْ ُ
  .١٣، ص٢ر سابق، ج، مصد»ْ



       

    

 

 

  

  

 

١٨٠

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

ُّأفتیھم بأن یضمنوا ما أتلفوا من النف: َّوقد روى محمد قال  ُ وس ْ

ٌوھذا صحیح؛ : َّواألموال، وال ألزمھم بذلك في الحكم، قال شمُس األئمة 

  .)١(»َّألنھم كانوا معتقدین اإلسالم، وقد ظھر لھم خطؤھم

  

    .میراث الباغي : الثانيالمطلب 

   )٢( ھینْ في الوج الباغيُثِال یر: قال أبو یوسف  

 َأنا:  ذي قالّھ الْ، وفي الوجِّاعلى الحقَأن: ذي قالّھ الْأي في الوج

 ؛ بالخاطئًعتباراإم المیراث َرْح، فُیٍّ بغیر حقَتلَھ قّألن ؛)٣(على الباطل

ال و حابة،َّ، بقول الصمانَّ دفع الضِّ في حق،حیحَّأویل الصّ بالتَّ الحقَّنألو

یكفي  ٍ، وكم من شيء استحقاق المیراثِّحیح في حقَّلحاقھ بالصإ یجُب

   .اق، وال یكفي لالستحقعْللدف

 ءذي یثبت جزاّ لدفع الحرمان، ال؛ٌ تأویلھ معتبرَّإن: )٤(وھما یقوالن

ذا كان إ ُثِا یرَمّنإ ْ، ولكن المیراث یكون بالقرابةُ استحقاقَّثم ،على الفعل

  بخالف الخاطئ،ٌأویل عنده صحیحّذلك الت ْنإ، ف على تأویلھ الفاسدًاّرِصُم

                                                           

 .  ١٠٨، ص٦، مصدر سابق، ج»فتح القدير«ابن اهلمام ،:  ينظر )١(

اجلـامع «اللكنـوي، : ، ينظـر»ال يـرث البـاغي يف الـوجهني مجيعـاً : – رمحـه اهللا –وقال أبو يوسـف «  )٢(

   .٣١٩، ص١، مصدر سابق، ج»الصغري وشرحه النافع الكبري

   .٣٠٩، ص٧، مصدر سابق، ج»دايةالبناية شرح اهل«العيين، :   ينظر)٣(

ّوإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً ، فإنـه يرثـه، فـإن قتلـه البـاغي، وقـال قـد كنـت علـى حـق، وأنـا «  )٤( ٍّّ ُ ْ ِ ْ ٌ
ْاآلن على حق ورثه، وإن قال َُ َّقتلته وأنا أعلم أين على الباطل مل يرثه، وهذا عند أيب حنيفة وحممد : ٍّ َ– 

، »فــتح القــدير«ابــن اهلمــام، : ، ينظــر»ال يــرث البــاغي يف الــوجهني: و يوســف، وقــال أبــ-رمحهمــا اهللا 

  .١٠٦، ص٦مصدر سابق، ج



       

    

 

 

  

  

 

١٨١

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

، فعلم بھذا ةَّارة وال دیّباغي ال یلزمھ كفیة، والِّارة والدّلزمھ الكفت ھناك َّنإف

  .)١( الباغيُلِادَ العَذا قتلإ، كما حیحَّ بالصُّھ الحقّأن

 ،إذا أتلف مال الباغي العادل َّ أصحابنا أجمعوا على أنَّ وحاصلھ أن

یضمن : )٢( ُّيافعّ، وقال الشإذا أتلف مال العادل ال یضمنالباغي أو 

 رحمھما – ینِّالد مام ظھیراضي خان، واإلمام ق ذكره اإلكذا« ، الباغي

، أموال العادلباحة إعتقد إأي الباغي  ،باحة العتقاده اإل؛وال التزام ، –هللا 

  . )٣(»الكتاب«، ولم یعمل بموجب  العادل عصى هللا ورسولھَّبأن

َقتُل العادل الباغي قتل بحق، فال یمنُع اإلرث، وألبي : نقول    ٍّ ٌ َ

ّ في قتل الباغي العادل، أن التأویل الفاسد إنما ُیعتبُر في - رحمھ هللا- َُیوُسف ّ َّ

ّحق الدفع، والحاجة ھا ھنا إلى استحقاق اإلرث، فال یكون التأویُل ُمعتبرا ً  َّ ِّ

ُفي حق اإلرث، ولھما أن الحاجة إلى دفع الحرمان أیضا ً، إذ القرابة سبُب  َّ ِّ

َّاإلرث، فیعتبُر الفاسد فیھ، إال أن شرطھ  ّ ُكنت : َبقاءهُ على دیانتھ، فإذا قال ُ

َّعلى الباطل، لم ُیوجد الدافع فوجب الضمان  ّ ْ«)٤(.  

                                                           

ّأي أليب حنيفة وحممد يف قتل الباغي العـادل، أن احلاجـة إىل دفـع احلرمـان أيـضاً ، أي : وهلما فيه  « )١( َّ

ّيف دفـــع احلرمـــان عـــن اإلرث أيـــضاً ، يعـــين كمـــا أن تأويلـــه يعتـــرب يف حـــق د ُ ُفـــع الـــضمان، يعتـــرب يف دفـــع َّ َ ّ
العيـين، : ، ينظـر»ّاحلرمان؛ وألن القرابة سبب اإلرث فيعتربالفاسد، أي التأويل الفاسد يف دفـع احلرمـان

   . ٣٠٩، ص٧، مصدر سابق، ج»البناية شرح اهلداية«

َّاملـــاوردي، علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد، :  ينظـــر )٢( ام احلـــاوي الكبـــري يف فقـــه مـــذهب اإلمـــ«، )هــــ١٤١٩(َّ

ــــــــــــــــصر املــــــــــــــــزين ــــــــــــــــشافعي وهــــــــــــــــو خمت ــــــــــــــــق »َّال ــــــــــــــــي حممــــــــــــــــد معــــــــــــــــوض ، ط : ، حتقي ، ١٣، ج١:َّعل

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : ، الناشر ١٩:،عدداألجزاء١١٤ص

 .  أي القرآن الكرمي )٣(

 .      ١٠٧، ص٦، مصدر سابق، ج»فتح القدير«ابن اهلمام، : ينظر  " )٤(



       

    

 

 

  

  

 

١٨٢

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

ِّحكم بیع السالح من أھل الفتنة وفي  : الثالث المطلب
  .عساكرھم 

الح من أھل الفتنة وفي عساكرھم، أي عساكر «   ویكره بیع السِّ

 جف مغ جغ ُّ :ىّأھل الفتنة؛ ألنھ إعانة على المعصیة، قال هللا تعال

 مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف

» ََّّ جم هل
َّإال أن تقی ،كذلك یضا ًأالكوفة كم في غیر والح )٢(،)١( د یّ

 ّالإال یقاتل بھ  ماب، وال بیع  ًالّغاة خرجوا فیھا أو الُبَّأنوفة باعتبار ُالك

ْبالصنعة   «، ھإلی ُبَسْن فال ُی، بفعل غیره سالحا ًا یصیُرَمّنإھ َّألن؛ كالحدیدَّ

ّأال ترى أنھ یكره بیع المعازف، أي الطنابیرالتي یتخذھا أھل الیمن، وال  ّ ّ

ّیكره بیع الخشب، أي الذي یتخذ منھ المعزف، وعلى ھذا الحكم في 

   )٣(.»الخمرمع العنب، حیث ال یجوز بیع الخمر، ویجوز بیع عصیر العنب

، لتنا ھذه مسأ فينبیِّ –  عنُھُ هللاَ رضي–حنیفة ألبي ق ْ الفرَّثم

ن َّ العصیر مم بیعوعدم كراھة ، أھل الفتنةالح منة بیع السَِّّوھي كراھی

، وھا ھنا یقع بعین ة ھناك لم تقع بعین العصیرَّ المعصیَّألن؛ ه خمرا ًَذِخَّیت

، ةَّلى العامإرر ھنا یرجع َّ الضَّ أن،حیح بینھماَّق الصْ الفر:، وقیلالحالسِّ

  . )٤(»العنایة« كذا في، ةَّلى الخاصإوھناك یرجع 

  

  

                                                           

  .٣١٠، ص٧، مصدر سابق، ج»هلدايةالبناية شرح ا« العيين، :   ينظر)١(

  ) .٢(   سورة املائدة ، اآلية )٢(

   .٣١٠، ص٧، مصدر سابق، ج»البناية شرح اهلداية«العيين، :   ينظر )٣(

  .١٨٢، ص٨،مصدر سابق، ج»العناية يف شرح اهلداية«البابريت ، :   ينظر)٤(



       

    

 

 

  

  

 

١٨٣

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  الخوارج بین فقھ الماضي والحاضر: المبحث الخامس 

س�معت : ھ ق�ال ّ أن– رضي هللا عنھ – عن علي بن أبي طالب َيِوُر

ٌسیخرج قوم في آخر الزم�ان { :  یقول – صلى هللا علیھ وسلم –رسول هللا 
َحَداث األسنان ُسفھ ِ ُ ُة ال ُیجاوز إیم�انُھم َّ األحالم یقولون من قول خیر البریاءِ ُ ِ

ْحناجرُھم، یمُرقون من الدین كم�ا یم�ُرق ال�سھم م�ن الرمی�ة فأینم�ا لقیتُم�وھم  ُ َُّ َّ َِّ ُ ُ ْ ِّْ َ َ ِ
َّفاقتلوُھم، فإن في قتلھم أجرا ً لمن قتلھم یوم القیامة  ْ ُ{١ .   

 وكم���ا ج���اء ف���ي المبح���ث الثال���ث، حی���ث أوردت  الفقھ���اء ف���ي الماض���يف 

 بدء البغ�اة والخ�وارج بالقت�ال وف�ي قت�ل  كیفیةفينصوصاً  منتقاة من كتبھم 

 الحك��م یختل��ف ب��اختالف َّ أن أس��راھم واإلجھ��از عل��ى الجرح��ى، وال��صحیح

  َّھل لھم شوكة وجماعة أم أنھم أفراد مشتتون متفرقون؟: حالتھم

َتركون، وإذا قاتلونا فرادى أشتاتا رَددنا ع�دوانھم  فإذا كانوا متفرقین فإنھم ُی ْ ً ُ َ

ًولم نتبع ُمدبرا وال قتلنا أسیرا وال أجھزنا على جریح ًْ َ ّ.  

فعندئ�ذ ) ّأي ق�وة تمك�نھم م�ن الع�دوان(ّ أما إذا تجمعوا وص�ارت لھ�م ش�وكة 

ّیتعین البدُء بقتالھم قبل أن یبدؤونا ھم بالقتال، ویجوز اإلجھ�از عل�ى الم�دبر 

َ الواحد من ھؤالء إن سلمَّ ألن؛سیر والجریحواأل ِ َ إلى جماعتھ فازدادت  عاد ْ

   .ًبھ قوة

من المعاصر ومنذ عدة سنوات مضت اس�تفحل وب�ال الخ�وارج َّوفي ھذا الز

ماء ِّفق�د س�فكوا ال�دوعل�ى س�بیل المث�ال ّس�المیة في معظم البالد العربی�ة واإل

ة ش��نعاء وفج��روا ع��دة حی��ث ارتكب��وا جریم�� ّی��ة عم��ان األردن العاص��مةف��ي

 فنادق فیھا وقتلوا عشرات اآلمنین، وفي م�صر العروب�ة ك�ان لھ�م اعت�داءت

                                                           

، مصدر »السنن«والنسائي،، ١٩،ص٢٨،ج٦٨٦٣: ، رقم احلديث»الصحيح«ابن حبان ، :  ينظر )١(

  .٤٧٣، ص١٢، ج٤٠٣٣: سابق، رقم احلديث



       

    

 

 

  

  

 

١٨٤

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

ّالعبادة فیھ�ا وترص�د لآلمن�ین والجن�ود ف�ي س�یناء، وك�ذلك متكررة على دور

  .الحال في المملكة العربیة السعودیة

 ف�ي بدای�ة ً ملتبسا على الن�اسكان )خوارج العصر( قتال الدواعشف         

  ؟ أھو قتال فتنة ممنوع أم قتاُل دفع مشروع: مراأل

 ثم ساعدتنا داعش عل�ى نف�سھا حینم�ا أس�رفت ف�ي الغ�در والبغ�ي واإلج�رام 

ًوأثبتت على نفسھا تلك الجرائم كلھا كبرا وضالال ً ِ ، وشالالت الدم في الشام َ

َوالعراق ولیبیا التي أریقت على ی� د ع�ذر، وال ّد، فل�م یع�د لمت�ر مجرمیھ�اّيَدُ

َرك قتالھ�����ا الی�����ومیت����� ُإال أحم�����ق أو جب�����ان أو خ�����ائن معل�����وم الخیان�����ة َ ٌ ٌ ُ. 

ُلقد صار قتال داعش واج�ب الوق�ت ب�ال من�ازع، وأدرك�ت الغالبی�ة العظم�ى  َ

ّ لدفع شرھا وضرھا واتقاء أذاھا العظیم؛َضرورة قتالھامن المسلمین   تنفیذا ّ

ال�صحیح الح�دیث فف�ي   ص�لى هللا علی�ھ وس�لم،–لقول رسولنا الكریم محمد 

فأینم���ا لقیتم���وھم { : ّ یق���ول حبی���ب الح���ق محم���د  ال���ذي أخرج���ھ البخ���اري

   .١}ٌ قتلھم أجر لمن قتلھم یوم القیامةَّفاقتلوھم، فإن

حت��ى ت��دفعوا " ق��اتلوھم"، ول��یس "ف��اقتلوھم" ك�ذا ق��ال ب��صیغة األم��ر الج��ازم 

، أي ف�ي أي مك�ان »أینم�ا لقیتم�وھم«: وكذا ق�ال. صیالھم وعدوانھم فحسب

ف���ي الح���دیث (وق���ال ص���لى هللا علی���ھ وس���لم . أق���اتلوكم أم ل���م یفعل���واس���واء 

، فذكر قتل ع�اد )٢( }ّلئن أدركتھم ألقتلنھم قتل عاد{ ): الصحیح المتفق علیھ

 .. .بمعنى قتل االستئصال واإلفناء

                                                           

ـــــــسنن« النـــــــسائي، )١( ـــــــان ، ٤٧٣،ص١٢،ج٤٠٣٣: ، مـــــــصدر ســـــــابق، رقـــــــم احلـــــــديث»ال ، وابـــــــن حب

   .١٩، ص٢٨، ج٦٨٦٣: ، مصدر سابق، رقم احلديث»الصحيح«

، »سلسله الصحيحةال«االلباين، حممد ناصر الدين، : ، ينظر ) إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات  ( )٢(

: ، مـــــــــصدر ســـــــــابق، رقـــــــــم احلـــــــــديث»املعجـــــــــم الكبـــــــــري«، والطـــــــــرباين، ١٨٧، ص٢، ج٦٨٨بـــــــــاب 

  .١٧٧،ص١٣،ج١٥٠٤٥



       

    

 

 

  

  

 

١٨٥

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

 

ُ ترك��وا ْھ��م إنَّ ألن؛ٌ ابت��داء ال��دواعش بالقت��ال واج��ب م��ن أوج��ب الواجب��اتَّإن

ًدر عل�ى الع��دوان، وھ��م م�ستعدون أب��دا لقتالن��ا ول��ن ازدادوا ق�وة وص��اروا أق�� َ

 قتلن�ا واستئ�صالنا عن�دھم دی�ن، َّ ألن؛ّیستقر لھم قرار حتى یقتلونا عن آخرنا

ّوھو طریقھم إلى الجنة كم�ا ت�صور لھ�م عق�ولھم المری�ضة  ل�م نب�دأھم ْف�إن!  ُ

ُب��دؤونا، وإذا تركن��اھم الی��وم ونح��ن ق��ادرون عل��یھم ف��نحن ف��ي الغ��د ال��ضحیة 

 . .ة لغدرھم وعدوانھم ال محالةّتمیالح

بناء على ھذا الفھم الدقیق للمسألة ذھب جمھور فقھاء األحن�اف إل�ى 

 البغ��اة ُیھ��َدر دمھ��م ویج��وز قت��الھم م��ن وق��ت تجمعھ��م وامتن��اعھم ول��و ل��م َّأن

ع�ن " التشریع الجنائي في اإلسالم"نقلھ صاحب . یبدؤوا بالقتال أو االعتداء

  .)٢(»ح القدیرشر« و)١(»البحر الرائق«

          

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٦٥ -٦٠، ص١٤، ج»البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق«ابن جنيم ، :  ينظر )١(

   .٣٠٢، ص١٣، مصدر سابق، ج»فتح القدير«ابن اهلمام، :  ينظر )٢(



       

    

 

 

  

  

 

١٨٦

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

   الخاتمة وأھم النتائج

ْ المھمة المتعلقة بأحكام البغي ھِ وجزئیاتالبحثبعد االنتھاء من تفاصیل  َ ِّ َّ

ُ، توصلت إلى النتائج التالیةعند فقھاء المذھب الحنفيوالبغاة  ْ َّ:  

ًأوال ً متمثلة في كتاب هللا َّالسمحة َّأن الشریعة اإلسالمیة: َّ  - ز وجل  ع-ِّ

ِ ھي خیر ما یستعان بھما في تحقیق - صلى هللا علیھ وسلم -وسنة رسولھ 
َاألمن والسالمة لجمیع العالم اإلسالمي َّ .  

لھ  في المذھب الحنفي وفي غیره من المذاھب َّأن كالم األئمة الفقھاء: ًثانیا

یة في بیان جزئیات الشریعة اإلسالمیة، وب َّالجانب الكبیر من األھمِّ ِ یان َ

َخلفیاتھا التي ما زالت وال تزال تقع یوما بعد یوم، مما یجعلنا نشخص  َْ َّ َِّ ًِ

ِبأبصارنا دوما إلى االستفادة من كتبھم وتصانیفھم التي مضى على بعضھا  ْ ً

ٌعدة قرون، مما یجعلنا نزداد یقینا بأن الشریعة اإلسالمیة صالحة لكلِّ  ِ َِّ ًَّ ُ َّ

  .زمان ومكان

ُ تطرقت  :ثالثا ً ِ إلى الحدیث عن الخارجین على من خالل أبواب البحثْ

ِاإلمام وأقسامھم، ومھدت لھذا ِالموضوع بتمھید یتعلق بُحكم الخروج على  َّ َّ

ٌاإلمام؛ لكي أبیِّن للقارئ أن جریمة البغي جریمة شنعاء، متوعد علیھا من  َّ ٌَّ

ْجانب الشرع بوعید عظیم؛ إذ إن من نتائجھ تفریق وحدة ٍَ َ َّ ْ لمسلمین  ا َّ

ِوتضاُمنھم، وعرقلة مسیرة الحیاة نحو األفضل واألكمل، وتظھر آثاُر  ذلك  َِ

َّفي سفك دماء األبریاء، وقتل الُعزل واآلمنین من الُمسلمین مما ال یرضاه  ِ ْ َّ ْ ْ َ

  . ٌشرع وال عقل

 ّمام الحق، فھو إّبینت  في ثنایا البحث منھج البغاة وخروجھم على :  رابعا ً

ٌُبعد عن ا َّلحق ونفور منھ، ومن بُعد عن الحق ونفر، فكأنما خر من السماء، ْ َّ َ َ ََ ٌ

ْأو تھوي بھ الریح في مكان سحیقفتخطفھ الطیر  َ.  



       

    

 

 

  

  

 

١٨٧

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

ِھذا باإلضافة إلى ظھور الشریعة اإلسالمیة، وتفوقھا على جمیع القوانین  ُّ

َ یرى القارُئ مدى عدالة اإلسالم، البحث، ومن خالل ھذا  العقیمةَّالوضعیة

ْظرتھ إلى األحوال بمنظار الحق والعدل، لیس فیھا ُمجاملة وال میل ون َ َِّ ْ ِ ِ
ٌلألشخاص، وال األھواء، وال غرابة في ذلك؛ فالشریعة اإلسالمیة كاملة  َ

َغیر ناقصة، وعادلة غیر جائرة، تسعى إلى تحقیق األمن والرخاء للبشر  َ َ ِ ْ ٌْ

ٍجمیعا، لیست شریعة أغراض و َ    .ماویة عادلةأھواء، بل ھي شریعة سً

ٌّقد بینا خالل بحثنا عن أحكام البغي والبغاة، أن خروج البغاة مبني : خامسا ً َ َّ

َعلى تأویل سائغ، وھو من باب الخطأ في االجتھاد؛ لذا فإنھ ُروعي ھذا  ِ

ُالجانب في الشریعة اإلسالمیة على ما تقدم بیانھ في مواضیع  َّ؛ مما البحثَّ ِ

َُیحقق التوازن الكام ُ َل بالنسبة للمجتمع اإلسالمي، فبجانب الحزم الشدید َِّّ ْ ِ- 

ِألجل الحفاظ على وحدة الجماعة اإلسالمیة  ْ  نرى االقتصاد في تحقیق ھذا -َْ

ْالقصد على ما تقتضیھ الضرورة، ال ُیزاد على ذلك، وُیؤخذ بعین االعتبار  َ

ْاألخوة اإلسالمیة، ولو اتبع ھذا المسلك في الدولة اإلسالمیة ُّ َ لما استشرت َّ ْ َ

ْالفتن، ولما انفك عقد المسلمین ِ َِّ َ.  

  

  

  

  



       

    

 

 

  

  

 

١٨٨

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

  :فھرس المراجع

  . القرآ ن الكریم
  : والتخریجكتب الحدیث واآلثار

َّمحم�د مح�ي : ، تحقی�ق »سنن أب�ي داود«، سلیمان بن األشعث بن اسحاق، أبو داود 

  .  بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : ، الناشر ٤:ّالدین عبد الحمید، عدداألجزاء

ْ، محمد بن عیسى بن سورة ب�ن موس�ى، الترمذي  س�نن -الج�امع الكبی�ر« ،)م١٩٩٨(ّ

   .  بیروت-دار الغرب اإلسالمي: بشار عواد معروف، الناشر: ، تحقیق»الترمذي

حبیب : ، تحقیق »المصنف«، ) ھـ ١٤٠٣(، عبدالرزاق بن ھمام بن نافع، الصنعاني

   .  الھند–جلس العلمي الم: ، الناشر ٢:الرحمن االعظمي، ط

: ، تحقی�ق»ّالدرایة في تخریج أحادیث الھدای�ة« ،ّ، أحمد بن علي بن محمدالعسقالني

  .   بیروت-دار المعرفة: عبدهللا ھاشم المدني، الناشر

 :كتب الفقھ 

ف�تح الق�دیر للكم�ال اب�ن « ، كمال الدین محمد ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي، ابن الھمام

 دار الفكر : ، الناشر ١٠:وبدون تاریخ، عدد األجزاء، بدون طبعة »الھمام

َّ، محمد بن محمد بن محمود، البابرتي ، ب�دون طبع�ة وب�دون »العنایة ش�رح الھدای�ة«َّ

   .دار الفكر: تاریخ، الناشر

تبین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق «، )ھـ١٣١٣(،عثمان بن علي بن محجن، الزیلعي

 .   القاھرة– بوالق –بعة الكبرى األمیریة المط: ،  الناشر ١، ط»وحاشیة الشلبي

ُالمب�سوط«، )ھـ١٤١٤(، محمد بن أحمد بن أبي سھیل، َّالسرخسي ْ ، ب�دون طبع�ة،  » َ

    بیروت–دار المعرفة : الناشر 



       

    

 

 

  

  

 

١٨٩

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

، »البنای�ة ش�رح الھدای�ة«، )ھ�ـ١٤٢٠(، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد،العیني

 .بنان  بیروت، ل-دار الكتب العلمیة: ، الناشر١:ط

الج��امع ال��صغیر «، )ھ��ـ ١٤٠٦( محم��د عب��د الح��ي ب��ن محم��د، ،اللكن��وي 

  . بیروت–عالم الكتب : ، الناشر ١: ، ط»وشرحھ النافع الكبیر

َّ، علي بن محمد بن محمد،  الماوردي الح�اوي الكبی�ر ف�ي فق�ھ م�ذھب «، )ھ�ـ١٤١٩(َّ

، ١:، ط َّعل��ي محم��د مع��وض : ، تحقی��ق »َّاإلم��ام ال��شافعي وھ��و مخت��صر المزن��ي

 . لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر ١٩:عدداألجزاء

، »الھدایة في شرح بدای�ة المبت�دي«، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل،  المرغیناني

   . لبنان - بیروت-دار احیاء التراث العربي: طالل یوسف،  الناشر: تحقیق

  :  كتب التراجم

عب��دهللا : ، تق��دیم وتعلی��ق»األن��ساب«، من��صور عب��د الك��ریم ب��ن محم��د ب��ن ال��سمعاني،

  . دار الفكر للطباعة والتوزیع -مركز الخدمات واالبحاث: عمر، الناشر

  : كتب اللغة والمعاجم  

جماع�ة م�ن : ، تحقی�ق»التعریف�ات« ،)ھـ١٤٠٣(ّ، علي بن محمد بن علي، الجرجاني

   . لبنان-دار الكتب العلمیة ، بیروت: ، الناشر١:العلماء، ط

ِّال�صحاح ت�اج اللغ�ة «، )ھ�ـ١٤٠٧(، اسماعیل بن حم�اد الف�ارابي، لجوھري أبونصرا

، ٦:، ع��دد األج��زاء٤أحم��د عب��د الغفورعط��ار، ط: ، تحقی��ق »وص��حاح العربی��ة

 .  بیروت–دار العلم للمالیین : الناشر 

ك��شف الظن��ون ع��ن «) : م١٩٤١(، م��صطفى ب��ن عب��دهللا ب��ن كات��ب،  ح��اجي خلیف��ھ

  .  بغداد–مكتبة المثنى : ، الناشر ٢/١٢٨٢ »أسامي الكتب والفنون



       

    

 

 

  

  

 

١٩٠

 املجلد األول من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  
 أ���م ا����ة �� ا���� ا����� 

،  »مخت��ار ال��صحاح«، )م ١٩٩٩(َّ، محم��د ب��ن أب��ي بك��ر عب��د الق��ادر الحنف��ي، َّال��رازي

 ال����دار –المكتب����ة الع����صریة : ،  الناش����ر ٥یوس����ف ال����شیخ محم����د، ط : تحقی����ق 

  . صیدا–النموذجیة، بیروت 

، »ی�ب ال�شرح الكبی�رالم�صباح المنی�ر ف�ي غر«، أحمد ب�ن محم�د ب�ن عل�ي، الفیومي

 ) .٢(المكتبة العلمیة ، بیروت، عدد االجزاء : الناشر 

ِالمط���رزي  َّ ِالمغ���رب ف���ي ترتی���ب «، )م١٩٧٩( ، ناص���ر ب���ن عب���د ال���سید ب���ن عل���ي،ُ ْ ُ

ِالمعرب ْ مكتبة : ،  الناشر ١: محمود فاخوري وعبد الحمید مختار، الطبعة: ، تحقیق »ُ

  .  حلب–أسامة 

  : كتب التاریخ 

َّ، محمد بن محمد عبدالكریم،رابن األثی : ، تحقی�ق »الكامل في التاریخ«،)ھـ١٤١٧(َّ

  . لبنان–دارالكتاب العربي، بیروت : ، الناشر ١َّعمر عبد السالم تدمري ، ط 

یوس�ف ب�ك : ، عنای�ة »ت�اریخ األم�م والمل�وك«محمد بن جری�ر الطب�ري،الطبري، 

 .مصر –المطبعة الحسینیة : ، الناشر ١محمد،ط

أك�رم : ، تحقی�ق»المعرف�ة والت�اریخ«، )ھ�ـ١٤٠١( یعقوب بن سفیان بن ج�وان، ،الفسوي

   ٠بیروت   مؤسسة الرسالة،: ،  الناشر٢ضیاء العمري، ط

 


