د .حممد توفيق رمضان البوطي

البغاة

البغاة
الدكتور حممد توفيق رمضان البوطي
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين.
اهلل ال سهل إال ما جعلته سهالً ،وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهالً.
بك اهلل استعنت ،وعليك توكلت واعتمدت ،ومنك استلهم السداد والرشد.
أما بعد.
فإن مسألة البغاة من املسائل الدقيقة اليت تناوهلا الفقه اإلسالمي ،وهي على جانب من األمهية
واخلطورة ،ألن اخلطأ يف فهمها ،أو اختالط حقيقتها على الباحث مبسائل الصيال واحلرابة وغريها ،يؤدي
إىل التسرع يف إصدار أحكام باطلة ،واختاذ مواقف جمانبة للصواب من بعض القضايا واحلوادث اليت جتري
هنا وهناك.
وظاهرة البغي قدمية ،رافقت ظهور الدولة اإلسالمية منذ عصر النبوة ،ويف حقها نزلت آيات احلجرات
اليت مطلعها(( :وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا))...
وقد تزايدت _لسبب أو ألخر_ ظواهر البغي بعد عصر النبوة .وال تزال إىل يومنا هذا ،كما تزايدت
صور اخلروج على احلكام من األنواع األخرى غري البغي ،ولكل منها أحكام ختتلف عن أحكام األخرى
اختالفاً واضحاً يدركه من كان ذا علم وفقه وحتقيق.
وأنا ال أريد أن أسقط األحكام على الوقائع املعاصرة يف هذه املسألة ،فذلك ليس من شأين ،ولكين
أريد أن اجتهد يف وضع صورة واضحة للبغي وأحكام البغاة ،ومتيزها عن املظاهر األخرى ،وذلك من
خالل عرض موضوعي جمرد واضح ،مستمد من النصوص الشرعية وآراء يف املذاهب األربعة.
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وقد جريت يف موضوعي حسب اخلطة التالية:
بني يدي املوضوع _ :تعريف البغاة
_ األصل الشرعي ملسألة البغاة.
املبحث األول _ :اخلروج على اإلمام
_ أنواعه وموقع البغي منها
املبحث الثالث _ :مقومات ظاهرة البغي
 _1اخلروج على اإلمام  -اإلمامة وأحكامها
 معىن اخلروج البغاة على اإلمام _2املنعة والشوكة واملغالبة
 _3التأويل املسوغ خلروجهم
_ القصد اجلنائي
_ الوصف الشرعي لظاهرة البغي
حكم البغي ،وهل البغي كفر؟ وهل وصف البغي مذمة؟...
_ حكم البغاة :مقاتلتهم ولكن بعد _ :التثبت من أهنم بغاة شرعاً
_ مفاوضة البغاة ملعرفة سبب خروجهم
_ آداب قتال البغاة
املبحث الرابع _ :أحكام قتال البغاة:
_ حكم استعانة البغاة بالكفار على أهل العدل
_ حكم استعانة أهل العدل بالكفار على البغاة
_ حكم ما جيري من أمور الوالية حتت سلطان البغاة
_ أحكام القتلى يف املعركة مع البغاة
_ أحكام أموال البغاة وأسلحتهم
_ بيان الفروق بني البغاة وأهل احلرابة
وعلى اهلل أتكل وبه استعني إنه نعم املوىل ونعمن النصري.
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بني يدي البحث
_ تعريف البغاة:
البغاة لغة مجع باغ ،اسم فاعل من بغى يبغي :مبعىن طلب ابتغى .ومنه قوله تعاىل (( :ذلك ما كنا
نبتغي )) 1أي نطلب.
وبَغَت األ ََمةُ تبغي بغياً وبغاء :إذا عهرت .والبغي :األمة أو احلرة الفاجرة ،ومنه قوله تعاىل(( :وال
تكرهوا فتيانكم على البغاء )) 2أي الفاحشة.
وبغى عليه يبغي بغياً :عال وظلم وعدل عن احلق ،فهو باغ ،واجلمع بغاة ،ومنه قوله تعاىل:
3
(( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ))
وفئة باغية :خارجة عن طاعة اإلمام العادل.
ويف املصباح :بغى على الناس بغياً :ظلم واعتدى ،فهو باغ ،واجلمع :بغاة .وبغى :سعى بالفساد .ومنه
الفرقة الباغية :ألهنا عدلت عن القصد .ومنه قوله تعاىل (( :فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت
4
تبغي حىت تفيء إىل أمرا اهلل ))
ويف اصطالح الفقهاء:
(( هم خمالفو اإلمام خبروج عليه وترك االنقياد له ،أو منع حق توجه عليهم ،بشرط شوكة هلم وتأويل
5
ومطاع فيهم ))
وعند آخرين الباغي (( اخلارج عن طاعة اإلمام احلق ))
أو هم (( فرقة أبت طاعة اإلمام احلق يف غري معصية مبغالبة ولو تأويالً ))
أو (قوم من أهل احلق بايعوا اإلمام وراموا خلعه أو خمالفته بتأويل سائغ :صواب أو خطأ ،وهلم منعة
6
وشوكة)
) سورة الكهف.46 :
) سورة النور.33 :
) سورة القصص64 :
) احلجرات.9 :
) مغين احملتاج.123/6 :
) فتح القدير.333/5 :
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ويقرتح األستاذ املرحوم عبد القادر عوده 1تعريفاً جيمع نقاط االتفاق بني املذاهب وهو( :اخلروج على
اإلمام مبغالبة ))
أقول :ولعله إذا أضيف إليه قيد أخر هو _ :بتأويل غري مقطوع بفساده _ كان أمجع فيما أظن واهلل
أعلم .والعالقة بني املعىن الشرعي واملعىن اللغوي واضحة فالبغاة قوم جتاوزوا على احلق عندما عدلوا عن
طاعة اإلمام ،وسعوا إىل خلعه.
_ األصل الشرعي ملسألة البغاة:
األصل يف موضوع البغاة قوله تعاىل (( :وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت
إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن
2

اهلل حيب املقسطني ))
وقد ورد يف سبب نزوهلا أقوال منها :3ما روى سعيد عن قتادة إهنا نزلت يف رجلني من األنصار كانت
بينهما مالحاة يف حق بينهما ،فقال أحدمها لألخر :آلخذنه عنوًة ،لكثرة عشريته وإن اآلخر دعاه إىل
احلاكمة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فأىب أن يتبعه ،ومل يزل هبم األمر حىت تدافعوا وتناول بعضهم
بعضاً باأليدي والنعال ،فنزلت هذه اآلية فيهم.
أيب بن سلول من اخلزرج ورهط عبد اهلل بن رواحة
ومنها ما حكى قوم أهنا نزلت يف رهط عبد اهلل بن ّ
أيب ،وهو يف
من األوس ،وسببه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقف على محار له على عبد اهلل بن ّ
أيب أنفه ،وقال:
جملس قومه فراث محار النيب صلى اهلل عليه وسلم ،أو سطح غباره ،فأمسك عبد اهلل بن ّ
لقد آذانا ننت محارك .فغضب عبد اهلل بن رواحة ،وقال :إن محار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أطيب
رحياً منك ومن أبيك .فغضب قوم واقتتلوا بالبغال واأليدي ،فنزلت هذه اآلية.
وقد صحح ابن عريب الرواية الثانية ،ولعلها أصح إسناداً من حيث صحة اخلرب ،أما من حيث كوهنا
سبب نزول اآلية ،فإنين أميل إىل ترجيح الرواية األوىل لسببني.

) التشريع اجلنائي اإلسالمي.466/2 :
) احلجرات.9 :
) أحكام القرآن البن العريب،1676/6 :
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أيب ليس طائفة مؤمنة ،بل كان
أحدمها :أن اآلية تقول (( وإن طائفتان من املؤمنني ))...وعبد اهلل بن ّ
رأس النفاق.
الثاين :أن السبب األول واضح يف كونه خصومة بني طرفني على حق بينهما أي إهنا منازعة بني
الطائفتني ،أما السبب الثاين فهي موقف إمياين طيب من إساءة وجهها عبد اهلل بن أيب حنو رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم .واخلرب صحيح من حيث كونه قد جرى فعالً ولكن مناسبة نزول اآلية أضعف من
مناسبة اخلرب األول.
هذا وقد اعترب العلماء هذه اآلية أصالً يف أمرين:
األول منهما :مسألة البغاة ،قال القرطيب يف بياهنا ( فبهذه اآلية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية
1

على اإلمام) ...
األمر اآلخر :مسألة مقاتلة املسلمني إن اقتضى الشرع ذلك .قال أبو بكر بن العريب (هذه اآلية أصل
عول الصحابة ،وإليها جلأ األعيان من أهل امللة،
يف قتال املسلمني ،والعمدة يف حماربة املتأولني ،وعليها ّ
2
إذ مثة من منع قتال املؤمنني حمتجاً بظاهر حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم" :قتال املؤمن كفر")
املبحث األول :اخلروج على اإلمام
أنواع اخلروج على اإلمام:
ليس كل خروج على اإلمام بغياً ،بل اخلروج على اإلمام على أنواع ،خيتلف حكم كل نوع منها عن
حكم سائرها.
فقد صنف الفقهاء اخلروج على اإلمام إىل أربعة أنواع ،قال البهويت يف كشاف القناع:3
( اخلارجون عن قبضته _أي إطاعته_ أصناف أربعة باالستقراء:
أحدمها :قوم امتنعوا عن طاعته ،وخرجوا عن قبضته بغري تأويل _أي شبهة_ فهؤالء القطاع ،ساعون
يف األرض الفساد ،وتقدم ذكرهم يف الباب قبله.

) اجلامع ألحكام القرآن.324/14 :
) أحكام القرآن البن عريب.1675/6 :
) كشاف القناع.141/4 :
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نفر يسري ال منعة _أي قوة_ هلم ،كالعشرة وحنوهم ،وحكهم حكم
الثاين :قوم هلم تأويل ،إال أهنم ٌ
قطاع الطريق .ألنا لو أثبتنا للعد اليسري حكم البغاة يف سقوط ضمان ما أتلفوا ،أفضى إىل إتالف أموال
الناس.
الثالث :اخلوارج الذين يكفرون املسلم بالذنب ،ويكفرون أهل احلق وعثمان وعلي وطلحة والزبري وكثرياً
من الصحابة رضي اهلل عنهم .ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم ،فهم فسقة
باعتقادهم الفاسد .قال يف املبدع :تتعني استثابتهم  ،فإن تابوا ،وإال قتلوا على إفسادهم ،ال على
كفرهم .وجيوز قتلهم ابتداءً_ أي وإن مل يبدأوا بالقتال ،واإلجهاز على جرحيهم...
إىل أن قال:
الرابع :قوم من أهل احلق بايعوا اإلمام وراموا خلعه _أي عزله_ أو خمالفته ،بتأويل سائغ ،صواب أو
خطأ ،وهلم منعة وشوكة ،حبيث حيتاج يف كفهم إىل مجع جيش وهم البغاة )
وذكر يف فتح القدير 1قريباً من هذا التصنيف ،وكذلك املرحوم األستاذ عبد القادر عودة يف كتابه (
التشريع اجلنائي ) 2إال أنه أعتربه ثالثة أصناف ،وجعل الصنف الثالث قسمني :أحدمها اخلوارج ،واآلخر
البغاة.
مر أن من خرج بال شوكة وال تأويل أو بأحدمها دون اآلخر ال يعترب من البغاة بل هم من
ويتضح مما ّ
احملاربني وحكمه حكم قطاع الطريق ،فإن كان له تأويل وشوكة ومنعة فهو إما من اخلوارج أو من البغاة
عند من اعترب اخلوارج فئة من البغاة.
البغي وأركانه
ذكرنا أن البغي :خروج على اإلمام احلق مبغالبة بشرط شوكة ومنعة ،وتأويل.
وبناءً على ذلك فأركانه:
_اخلروج على اإلمام _اخلروج مبغالبة _القصد اجلنائي _الشوكة واملنعة _التأويل املسوغ
الركن األول :اخلروج على احلاكم.
هناك إذاً "إمام" و "خروج عليه"
) فتح القدير.336/5 :
) التشريع اجلنائي اإلسالمي.469/2 :
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من اإلمام؟ وما حكم اإلمامة؟
اإلمام :رئيس الدولة اإلسالمية األعلى ،كاخلليفة ،ومن ميلك صالحيته التنفيذية ،أو من ينوب منابه.
واإلمامة فرض كفاية ألهنا ( موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين ،وسياسة الدنيا ،وعقدها ملن يقوم
هبا واجب باإلمجاع ...ففرض علينا طاعة أويل األمر فينا ،وهم األئمة املتأمرون علينا..
فإذا ثبت وجوب اإلمامة ،ففرضها على الكفاية كاجلهاد و طلي العلم ،فإذا قام هبا من هو من أهلها،
سقط فرضها عن الباقي .وإن مل يقم هبا أحد خرج من الناس فريقان:
أحدمها :أهل االختيار ،حىت خيتاروا إماماً لألمة.
الثاين :أهل اإلمامة ،حىت ينتصر أحدهم لإلمامة .وليس من عدا هذين الفريقني من األمة يف تأخري
1

اإلمامة حر ٌج وال مأ م )
كيف تثبت إمامة اإلمام:
تثبت إمامة اإلمام شرعاً بإحدى الصور التالية:
 _1باختيار أهل احلل والعقد ( من العلماء ووجوه الناس ) له ،كما جرى يف خالفة سيدنا أيب بكر
رضي اهلل تعاىل عنه.
 _2بعهد اإلمام القائم باإلمامة إىل إنسان من بعده .كما عهد سيدنا أيب بكر رضي اهلل عنه
باخلالفة إىل سيدنا عمر الفاروق رضي اهلل عنه.
 _3جيعل األمر شورى يف عدد حمصور ،ليتفق أهلها على واحد منهم أ ,من غريهم ،خيتارونه إماماً
كما فعل سيدنا عمر رضي اهلل عنه .حيث جعل األمر شورى بني ستة من أجالء الصحابة فوقع
اتفاقهم على عثمان رضي اهلل عنه.
 _6بالقهر والغلبة واالستيالء :إذا كان املستويل على األمر أهالً لإلمامة شرعاً ،وكان استيالؤه على

األمر بعد موت اإلمام السابق أو عزله.
وال ينعزل اإلمام السابق بالغلبة إال إن كان استيالؤه على األمر بالغلبة أيضا .أم إن كان بالبيعة
والعهد 2فال ينعزل بالقهر والغلبة .حلديث (( إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما )) أخرجه مسلم.
) األحكام السلطانية.4 :
) مغين احملتاج.132/6 :
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معىن خروج البغاة وحكمه:
ذكرنا أن اخلروج على اإلمام :هو االمتناع عما وجب من طاعته يف تنفيذ أمر واجتناب هني يف غري
معصية اهلل سبحانه .إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ،أو السعي إىل عزله والعمل على خلعه.
وقد يعترب انفراد فئة من الناس ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء ،واستقالهلم بشكل ما عن سيطرة
إمام املسلمني خروجاً ،بل يشرتط بعض العلماء كون املمتنعني عن واجب الطاعة والساعني إىل خلع
اإلمام منفردين ببلدة أو موضع من صحراء العتبارهم بغاة ،إال أن املعتمد أن ذلك ليس بشرط.
فقد ذكر اخلطيب يف شرح اإلقناع عند شرحه للشرط الثاين ملقاتلة البغاة_ ( :أن خيرجوا عن قبضة
اإلمام_ أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء ،كما نقله يف الروضة وأصلها عن
مجع ،وحكى املاوردي االتفاق عليه) 1إال أن البجريمي علق على ذلك مبا نقله عن الرملي :وال يشرط
انفرادهم ببلد أ ,قرية على األصح .وإمنا يعترب اخلروج بغياً إذا كان بعد ثبوت اإلمامة لإلمام واستقرار
األمر له.
فال يرد االحتجاج خبرج الزبري واحلسني ،إذ خرجا على بين أميه ،ألهنما إمنا خرجا قبل ثبوت البيعة
2
للمستخلف واستقرار األمر له.
3

واخلروج على اإلمام حرام ،وإن كان فاسقاً على املعتمد.
والدليل على ذلك أحاديث منها حديث حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه ،قال قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم (( :يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبديي وال يستنون بسنيت ،وسيقوم فيكم رجال قلوهبم
قلوب شياطني يف جثمان إنس .قال :قلت :كيف أصنع يا رسول اهلل ،إن أدركت ذلك؟ قال :تسمع
أخرجه أبو داود والرتمذي
وتطيع ،وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع ))
والنسائي.
وأخرج الشيخان وأمحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (( :من نزع يده من طاعة إمامه ،فإنه
يأيت يوم القيامة وال حجة له ،ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه ميوت ميتة جاهلية ))
) البحريي على اخلطيب.276/6 :
) حتفة احملتاج.44/9 :
) شرح النووي لصحيح مسلم،229/12 :
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وقال اإلمام النووي رمحه اهلل يف شرح احلديث (( وأنه ال تنازع األمر أهله )) ..من صحيح مسلم( :
ومعىن احلديث :ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم ،وال تعرتضوا عليهم ،إال أن تروا منهم كفراً حمققاً
تعلمونه من قواعد اإلسالم .فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا احلق حيث كنتم ،وأما اخلروج عليهم
وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني ،وإن كانوا فسقة ظاملني .وقد تظاهرت األحاديث مبعىن ما ذكرته .وأمجع
1
أهل السنة أن ال ينعزل السلطان بالفسق) ...
الركن الثاين :اخلروج مغالبة.
فسر العلماء املغالبة بإظهار القهر ،وقيل باملقاتلة 2.واملراد أن يكون استعمال القوة أسلوب اخلروج .أما
ٍ
حينئذ _أي يف حال
إن كان غري مصحوب باستعمال القوة فال يعترب بغياً ،3ويعامل من عصى اإلمام

ٍ
ٍ
كعاص فيعاقب العقوبة املقررة شرعاً حداً أو تعزيراً.
كعاص،
عدم استعمال القوة_
ويستدل العلماء هلذا القيد بفعل سينا علي رضي اهلل عنه مع اخلوارج عندما قام أحدهم عند باب
املسجد يقول _ال حكم إال هلل_ يعرض بسيدنا علي ألنه قبل التحكيم مع سيدنا معاوية رضي اهلل
عنهما .فلم يتعرض هلم حىت استعملوا القوة وقال هلذا الرجل (( :كلمة حق أريد هبا باطل ،لكم علينا

ثالث :ال مننعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسم اهلل ،وال مننعكم من الفيء مادامت أيديكم معنا ،وال
4
نبدؤكم بقتال ))
وإىل هذا املعىن يشري قول املرغينائي من احلنفية ( وإذا تغلب قوم من املسلمني على بلد وخرجوا عن
5
طاعة اإلمام)..
وهل يشرتط أن يستعمل البغاة القوة أوالً العتبار خروجهم بغياً؟
هذا ما ذهب إليه اجلمهور ومنهم الظاهرية.

) شرح النووي لصحيح مسلم.336/12 :
) الشرح الصغري.626/6 :
) التشريع اجلنائي.486/2 :
) املرجع نفسه.488 /2 :
) فتح القدير.336/5 :
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وقد نقل املرحوم األستاذ عبد القادر عودة عن احلنفية 1أهنم يعتربون حالة البغي قائمة من وقت
جتمعهم بقصد القتال واالمتناع من اإلمام ألن لو انتظر حقيقة قتاهلم رمبا ال ميكنه الدفع.
ولكين وجدت الكاساين يقول يف بدائع الصنائع ( :2وال يبدؤهم اإلمام بالقتال حىت يبدؤوه ،ألن
قتاهلم لدفع شرهم ،ال لشر شركهم ،ألهنم مسلمون ) وهو ما ذكره الكمال يف اهلداية ،ولكنه
3
نقل عن جواهر زاره أنه عند احلنفية جيوز أن يبدأهم بالقتال إذا تعسكروا واجتمعوا.
والذي اعتقده أن املسألة موضع اتفاق ،وإمنا تصور االختالف بسبب نقل رأي املذهب من كتب
غريه ،واملراد بالقتال حقيقة مباشرة القتال ولكن األئمة متفقون على مباشرة القتال عند إقدام البغاة على
_يف التحفة_ ( أنه جيب
أي تصرف خيشى املسلمون من عواقبه ،فقد نقل ابن حجر املاوردي
قتال البغاة إن تعرضوا حلرام أو أخذ مال بيت املال ،أو تعطل جهاد الكفار بسببهم ،أو منعوا واجباً ،أ,
تظاهروا على خلع إمام انتقدت بيعته أي أو ثبتت باالستيالء فيما يظهر .فإن اختل ذلك كله _أي مل
يوجد شيء مما مر_ جاز قتلهم) ..
وهذا ما يفهم من كالم البهويت يف كشاف القناع الذي ذهب إىل جواز حماربتهم إن خاف ( َكلَبَهم )
4
أي شرهم.
بناء على ما سبق يتضح يل أن اخلروج على اإلمام مغالبة شرط العتباره بغياً ،وأن املراد باملغالبة:
املقاتلة أو مباشرة تصرفات عدوانية هتدد سالمة الدولة اإلسالمية :كالتعرض للحرمي ،أو أخذ مال بيت
املال ،أو متر عن أداء واجب أو أن يتعطل واجب اجلهاد بسبب خروجهم.
ويعترب جتمعهم حاملني للسالح أو متأهبني للقتال ومستعدي له مع امتناعهم عن الطاعة موجباً
ملبادرهتم بالقتال إن تصرفوا على النحو الذي يهدد سالمة الدولة كما أوضحت.
أما إن جتمعوا متأهبني للقتال ومستعدين له ممتنعني عن الطاعة دون تلك التصرفات العدوانية فإنه جيوز
أن يبادرهم اإلمام بالقتال دفعاً لشرهم الذي خيشى إن بادروا به أن نصيب السيطرة عليه.
) التشريع اجلنائي.488/2 :
) بدائع الصنائع.167/6 :
) فتح القدير.334/5 :
) كشاف القناع.142/4 :
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البغاة

الركن الثالث :القصد اجلنائي.
1
انفرد بذكر هذا القيد املرحوم الشيخ عبد القادر عوده.
وقد فسره بقصد اخلروج على اإلمام وعلى وجه املغالبة .فمامل يقصد اخلروج أو مل يكن خروجه على
وجه املغالبة فال يعترب باغياً.
وبناءً على ذلك فإن جمرد االمتناع عن الطاعة ال على وجه املغالبة والقهر ،ال يعامل صاحبه معاملة
البغاة ،بل يعاقب على ذلك باعتباره عاصياً بالعقوبة املقررة شرعاً حداً أو تعزيراً.
الركن الرابع :الشوكة واملنعة.
املراد بالشوكة واملنعة أن يكون اخلارجون على اإلمام احلق من القوة حبيث حيتاج يف كفهم إىل مجع
جيش 2،وذهب بعض العلماء إىل اشرتاط كوهنم على جانب من (الكثرة) أو (القوة) ولو حبصن ميكنهم
3
بذلك مقاومة اإلمام.
ولكن اإلمام ابن حجر آثر على ذلك أن يقال :حبيث ال يسهل الظفر هبم ،أو حبيث ال يندفعون إال
4
جبيش ،فالقلة الذين يتمتعون بفضل القوة بغاة باتفاق.
وحيتج البهويت الشرتاط الكثرة العددية بقوله ( :ألنا لو أثبتنا للعدد اليسري حكم البغاة يف سقوط
5

ضمان ما أتلفوا افضى إىل إتالف أموال الناس )
6
ولذلك فإن غياب هذا الشرط يف اخلارجني على اإلمام جيعلهم قطاع طرق ال بغاة.
بناء على ذلك فإن مقومات الشوكة واملنعة يف البغاة هي متتعهم بقوة جتعلهم مرهويب اجلانب ال يسهل
السيطرة عليهم وذلك بتوفر :الكثرة العددية ،فال بد أن يبلغوا عدداً حيقق هلم هذه القوة.
7
أما إذا ( نفراً يسرياً ال منعة هلم كالواحد واالثنني والعشرة ،فهؤالء قطاع طرق )
) التشريع اجلنائي/2 :
) املغين ،523/8 :كشاف القناع141/4 :
) مغين احملتاج ،123/6 :البجريمي على اخلطيب.274/6 :
) التحفة.44/9 :
) كشاف القناع.141/4 :
) املرجع نفسه.
) املغين.523/8 :
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البغاة

ويرى بعض العلماء وجود حصن يستولون بسببه على منطقة ويتحصنون به صورة حتقق الشوكة
1
واملنعة.
وهل يشرتط وجود (املطاع) فيهم؟
نص الشافعية على اشرتاط ذلك ،ودار اخلالف فيما بينهم حول اعتبار وجود املطاع شرطاً لتحقق
وجود صفة الشوكة واملنعة ،أم إنه شرط باإلضافة إىل شرط الشوكة ولعل اخلالف لفظي ،والسبب يف
اشرتاط املطاع أي (املتبوع) وإن مل يعترب إماماً أن ال قوة ملن ال جيمع كلمتهم مطاع.
هذا ومل يشرتط املالكية يف البغاة الشوكة واملنعة ،واكتفوا خبروجهم على اإلمام مغالبة ولو تأويالً ويرى
2
املالكية إمكان أن يكون الباغي واحداً.

الركن اخلامس :التأويل.
يشرتط العتبار اخلروج على اإلمام بغياً استناد اخلارجني إىل تأويل ( أي دليل يف نظرهم ) يعتقدون به
شرعية خروجهم ،وال بد أن يكون هذا التأويل غري مقطوع بفساده .وإال كان خروجهم حرابة يعامل
أصحاهبا معاملة الصائلني وقطاع الطرق.
ومثال التأويل الذي ال يقطع بفساده :تأويل اخلارجني من أهل اجلمل وصفني على سيدنا علي رضي

اهلل عنه ،بأنه يعرف قتلة عثمان رضي اهلل عنه ،وال يقتص منهم ملواطأته إياهم ،وهو كالم باطل لكنه
حمتمل ،أي غري مقطوع بفساده .وكتأويل من امتنعوا من دفع الزكاة لسيدنا أبو بكر رضي اهلل عنه ،وليس
ممن منع الزكاة مطلقاً بأهنم ال يدفعون الزكاة إال ملن كانت صالته سكناً هلم وهو سيدنا رسول اهلل صل
اهلل عليه وسلم 3.أما من منع الزكاة عناداً واملرتدون وحنوهم من مل يكن هلم تأويل أصالً أو كان هلم
تأويل مقطوع بفساده فليوا بغاة ،فيرتتب على أفعاهلم مقتضاها من ضمان ما أتلفوا وفساد ما حكموا مما
سيأيت مباشرة إن شاء اهلل.
هل يعترب اخلوارج بغاة؟

) حتفة احملتاج.44/9 :
) الشرح الصغري.626/6 :
) البجريمي على اخلطيب،276/6 :
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البغاة

صنف الكمال بن اهلمام من احلنفية اخلارجني إىل أربعة أصناف فجعل اخلوارج صنفاً والبغاة صنفاً
آخر ،وكذلك فعل ابن قدامة يف املغين والبهويت يف كشاف القناع وهو ما يفهم من كالم النووي يف
1
املنهاج ،ويؤكده بيان شراح املنهاج كالتحفة واملغين ،فقد اعترب اخلوارج إذا قاتلوا قطاع طريق.
إال أن ابن حجر ذكر أهنم ال يكفرون وال يفسقون ويرتكون مامل يقاتلوا ،أو يرتتب هبم ضرر ويعزرون
بسبب أهل العدل ،ويعترب ما ورد يف حقهم ككالب أهل النار والوعيد الشديد يف حقهم أنه بالنسبة
2
غلو.
ألحكام اآلخرة ال يف الدنيا .وأن موقفهم خمالفة اجتهادية فيها ّ
وذهب ابن قدامة إىل أن متأخري احلنابلة يرون أهنم بغاة وحكمهم حكمهم ،ويرد على من قال
بارتدادهم ،3ويعتربهم البهويت فسقة باعتقادهم الفاسد ونقل عن املبدع قوله :تتعني استثابتهم ،فإن تابوا
وإال قتلوا على إفسادهم ال على كفرهم.

4

وذهب احلنفية _كما نقل الكمال بن اهلمام يف فتح القدير_ 5إىل أن حكمهم حكم البغاة ،ونسب
ذلك إىل مجهور الفقهاء واحملدثني ونسب إىل مالك ما نقله البهويت عن املبدع من استثابتهم أو قتلهم
لفسادهم ال لكفرهم.
الوصف الشرعي للبغي والبغاة
البغاة :قوم مسلمون ،على جانب من العلم يؤهلهم لالجتهاد ،اختذوا موقف اخلروج على احلاكم ،بناء
على تأويل حيتجون به يف اعتقادهم.
فإن كانوا غري مؤهلني لالجتهاد يف معرفتهم الفقهية ومقدرهتم العلمية ....
أو كانوا قد خرجوا معاندة دون تأويل شرعي أصالً ....
أو خرجوا بتأويل باطل قطعاً ....
) التحفة.46/9 :
) التحفة.48/9 :
) املغين.533/8 :
) كشاف القناع.147/4 :
) فتح القدير.336/5 :
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البغاة

فهؤالء ليسوا بغاة ،إمنا هم قطاع طريق 1وصائلون.
2
ولذلك مل يعترب الشافعية _على األصح من أقواهلم_ إطالق اسم "البغاة" عليهم ذمة!
بل لقد نص النووي يف املنهاج على قبول شهادهتم واعتماد قضاء قاضيهم ،مامل يستحلوا نساءنا
3
وأموالنا ألهنم بذلك ليسوا عدوالً ،وشرط الشاهد والقاضي العدالة.
وذهب البهويت إىل أن البغاة _ما مل يكونوا مبتدعة_ فليسوا فسقة ،بل خمطئني يف تأويلهم فتقبل
4
شهادهتم.
بينما ذهب احلنفية إىل أن البغاة فسقة كما ذكره اكمال يف فتح القدير 5.ويفهم من كالم املالكية
اتفاقهم مع اجلمهور فيما ذهبوا إليه من عدم تفسيقهم مامل يكونوا مبتدعني ألهنم قالوا بصحة قضاء
6

قاضيهم وإمضائه.
أما البغي فقد مر معنا أنه حرام بإمجاع املسلمني.
وإمنا مل يفسق البغاة مع كون البغي حراماً باإلمجاع ألهنم إمنا خرجوا جمتهدين معتمدين على تأويل
يعتقدونه مسوغاً خلروجهم ،وإمنا قوتلوا ألهنم يشكلون خطراً بالقوة اليت بارزوا هبا الدولة اإلسالمية
واملنعة اليت يتمتعون هبا وحرصاً على مجع مشل األمة ،ومبوجب النصوص الشرعية اليت أمرت مبقاتلتهم.
قتال البغاة( :أحكامه وآدابه)
متهيد :مر معنا أن البغي حر ٌام شرعاً ،ألن الشريعة اإلسالمية أوجبت طاعة اإلمام يف املعروف ،كما
أوجبت احلرص على اجتماع الشمل ووحدة الكلمة.
فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي اهلل عنه ،قال قال رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم:
7
(( من رأى من أمريه شيئاً يكرهه ،فليصرب ،فإنه من فارق اجلماعة فمات فميتته جاهلية ))
) حتفة احملتاج.48/9 :
) حتفة احملتاج ،45/9 :ومغين احملتاج.126/6 :
) مغين احملتاج.126/6 :
) كشاف القناع ،145/4 :واملغين.536/8 :
) فتح القدير.361/5 :
) جواهر اإلكليل.266/2 :
) انظر صحيح مسلم.1666/3 :
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البغاة

(( من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات فميتته جاهلية ،ومن قاتل حتت راية عمية يغضب
لعصبة ،أو يدعو إىل عصبة أو ينصر عصبة ،فقتل فقتلته جاهلية ،ومن خرج على أميت يضرب برها
1
وفاجرها ،وال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي ٍ
عه عهده فليس مين ولست منه ))
والبغي ال خيرج صاحبه من اإلسالم ،إال إن اعتقد مكفراً ،أو فعالً مكفراً صرحياً.
ومقاتلة الباغي ليس لكفره ،وإمنا خلطر فعله على وحدة األمة واجتماع كلمتها .ووحدة األمة من أعظم
مقاصد الشريعة الغراء والدين احلنيف ،ومن أبرز توجيهاته العظيمة.
قال تعاىل (( :واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا )) 2وقال سبحانه (( :إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا
3
بني أخويكم ،واتقوا اهلل لعلكم ترمحون ))
قال صلى اهلل عليه وسلم (( :إنه ستكون هنات وهنات ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي
4
مجيع ،فاضربوه بالسيف _ويف رواية فاقتلوه_ كائناً من كان ))
ذلك ألن تفرق األمة وتشرذمها خطر جسيم ال يوازيه خطر ،يؤذن بزوال جمدها ،واهنيار وجودها،
وجيعلها سهلة املنال للطامعني .واخلطر الذي يهدد األمة يف وحدهتا يهدد األمة يف عقيدهتا ويف أخالقها
ويف اقتصادها ويف وجودها كله.
أليس هذا ما نراه اليوم ونشعر به؟!
ولذلك كان البغي عدواناً على وجود األمة وسالمتها ،وليس جمرد عدوان على فئة أو رجل.
ولذك أوجب اهلل علينا مقاتلة البغاة فقال (( :فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل ))
ولكن قبل أن يرفع اإلمام السالح يف وجه البغاة جيب أن نعرف أحكام قتال البغاة وآدابه.
أ_ قبل القتال:
 _1ال يعد اخلروج على طاعة اإلمام يف معصية أمر هبا بغياً ،بل إن من الواجب أن خيالف املرء أمراً

فيه معصية اهلل ،وال طاعة ملعروف يف معصية اخلالق.
) صحيح مسلم.1664/3 :
) سورة آل عمران173 :
) احلجرات.17 :
) صحيح مسلم.1669/3 :
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البغاة

 _2ال جتوز مقاتلة البغاة مامل يباشروا هم بذلك_ ،مثل ذلك_ أي مبنزلة مباشرهتم للقتال :إن
تصرفوا أي تصرف عدواين يهدد سالمة الدولة اإلسالمية ،كالتعرض للحرمي ،أو أخذ مال بيت مال ،أو
مترد عن أداء الواجب ...أ ,إن محلوا السالح وتأهبوا للقتال ،أ ,متيزوا بدار اعتزلوا فيها ...ومثل ذلك أي
1
تصرف يدل على نية القتال...
 _3وقبل مقاتلتهم جيب على اإلمام أن يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحاً يسأهلم ما ما ينقمون ،كما
فعل سيدا علي رضي اهلل عنه ،عندما أرسل إىل اخلوارج حبروراء عبد اهلل بن عباس فما ودهم ،وذلك
ليزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة.
ب_ أحكام قتال البغاة وآدابه:
ذكر القرايف يف الفروق 2وابن جزيء يف القوانني الفقهية 3أ ،قتال البغاة خيتلف عن قتال املشركني بأحد
عشر وجهاً ،وسأتناوهلا بشرح مقتضب مؤيد باملذهب األخرى:
 _1أن يقصد مبقاتلتهم ردعهم ال قتلهم ،ألن املقصود _كما يقول ابن قدامة وغريه_ كفهم ودفع
4
شرهم ،ال قتلهم.
 _2ال يقتل مدبرهم ،وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة 5،بل نقل ابن قدامة اإلمجاع عليه ولكن
قيد يف اهلداية ذلك فيما إذا مل تكن هلم فئة ينحازون إليها ،فإن كانت أجهز على جرحيهم واتبع
6
موليهم.
 _3ال جيهز على جرحيهم ،وهو متفق عليه كالذي سبق ،وقيده احلنفية بالقيد املذكور أنفاً.
7
 _6اتفق الفقهاء على عدم قتل أسراهم.
8
 _5كما اتفق الفقهاء على عدم اغتنام أمواهلم ،ألهنم مل يكفروا ،وعصمة األموال ثابتة لديهم.
) فتح القدير،336/5 :
) الفروق.161/6 :
) القوانني الفقهية.265 :
) كشاف القناع.142/4 :
) املرجع نفسه.
) فتح القدير.336/5 :
) فتح القدير :املوضع نفسه.
) كشاف القناع.146/4 :
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البغاة

 _4ال نسىب ذراريهم ،ولكن إن وقعوا يف األسر مل يطلقوا حىت تنقضي احلرب.
1
وهل جتوز مبادلة األسرى؟ نص على جواز البهويت
ولكن إذا انتهت املعركة أطلق سراحهم وال جيوز حبسهم بعد ذلك 2.أما قبل انتهاء املعركة فال يطلقون
إال إذا أمن رجوعهم إىل القتال.
 _6ال يستعان عليهم مبشرك 3،بل نص يف التحفة 4على منع االستعانة مبن يرى قتل مدبرهم أو
تذفيف جرحيهم كاحلنفية.
 _8ال يصاحلون على مال ،وإن وادعهم على مال بطلت املوادعة ،ونظر يف املال :فإن كان من فيئهم
يرد هلم وصرف الصدقات يف أهلها والفيء يف مستحقيه .وإن كان من خالص
أ ,كان من صدقاهتم مل ّ
5

أ/واهلم مل جيز أن ميلكه عليهم ووجب رده إليهم.
العرادات :6وهي سالح يشبه املنجنيق ،وال يرميهم باملنجنيق وسائر األسلحة
 _9ال ينصب عليهم ّ
اليت يعم إتالفها ،من قذف هلب وإحراق بنار وحنوه من األسلحة اليت تفعل فعلها يف عصرنا ،وقد نص
على ذلك فقهاء الشافعية واحلنابلة واملالكية 7،واستثىن العلماء حاالت الضرورة :كأن حيتاط البغاة بغريهم
ومل يكن التخلص من شرهم إال بذلك ،أو إن رماهم البغاة بتلك األسلحة جاز رميهم هبا لقوله تعاىل:
(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم )).
 _17ال حترق عليهم املساكن.
 _11ال تقطع أشجارهم.
مسائل يف أحكام قتال البغاة
حكم استعانة أهل العدل بالكفار على البغاة:
) املرجع نفسه.
) األحكام السلطانية.47 :
) األحكام السلطانية.47 :
) حتفة احملتاج ،63/9 :كشاف القناع.142/4 :
) األحكام السلطانية.47 :
) العرادات :شيء أصغر من املنجنيق[:القاموس احليط].
) األحكام السلطانية ،41 :حتفة احملتاج ،62/9 :كشاف القناع،143/4 :
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د .حممد توفيق رمضان البوطي

ذهب مجهور الفقهاء 1إىل حترمي استعانة أهل العدل بالكفار على البغاة ،سواء كان الكفار من أهل
الذمة أم من أهل الشرك أم من غريهم ،إال يف حال االضطرار.
وفصل احلنفية فقالوا 2:إن كان حكم أهل الشرك ظاهراً على أهل العدل مل يكن ألهل العدل
االستعانة هبم على البغاة ومثال ذلك مالو ظهر أهل البغي فأجلؤوا أهل العدل إىل أهل الشرك.
فاستعانتهم بأهل الشرك يف هذه احلالة حرام ،أما استعانة أهل العدل _وهم ظاهرون_ بالذميني وببغاة
آخرين فال بأس.
حكم أهل الذمة إذا أعانوا البغاة:
ذهب الشافعية واحلنابلة 3إىل أن إعانة أهل الذمة للبغاة نقض للعهد ،ويصبحون بذلك حربيني
ويعاملون على ذلك األساس ،فتحل دماؤهم وأمواهلم ألهنم فقدوا عصمة دمائهم وأمواهلم بنقض العهد
وحماربتهم ألهل العدل ،إال إذا ادعوا عذراً ،كأن زعموا أهنم أكرهوا على إعانة البغاة مثالً ،أو جهلوا أن
البغاة إمنا حياربون أهل العدل وظنوا أهنم حياربون عدواً خارجياً ،إذا تثبت عذرهم مل ينتقض عهدهم
4
ويعاملون معاملة البغاة أنفسهم ،ولكنهم يضمنون ما أتلفوه حال احلرب بينما ال يضمن البغاة ذلك.
أما املالكية فقد فرقوا بني بغاة هلم تأويل وبغاة ليس هلم تأويل فاعتربوا إعانة أهل الذمة ملن هلم تأويل
يف بغيهم غري ناقضة للعهد ،فال يضمنون ،أما عانتهم لبغاة معاندين ال تأويل هلم فإهنا نقض للعهد ،ويف
5
هذه احلالة يعترب الذمي ضامناً ،وإذا وقع بيد املسلمني فإنه يعترب وماله فيئاً للمسلمني.
6
وذه احلنفية إىل أن حكم أهل الذمة إذا أعانوا البغاة حكم البغاة أنفسهم.
حكم ما جيري من أمور الوالية حتت سلطان البغاة:

) حتفة احملتاج ،63/9 :كشاف القناع.146/4 :
) فتح القدير.361/5 :
) حتفة احملتاج ،61/9 :كشاف القناع.144/4 :
) كشاف القناع :املرجع نفسه.
) الشرح الصغري.637/6 :
) فتح القدير.361/5 :
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البغاة

قد يبدو للمرء أن أحكام البغاة وتصرفاهتم يف مناطق نفوذهم ال تعترب وال يعتد هبا ،ألننا إذ ال نعرتف
بواليتهم فإننا ال نعرف بآثارها ونتائجها.
ولكن األمر خبالف ذلك ،بل فيه تفصيل سببه أن البغاة عندما أجروا هذه التصرفات واألحكام
استندوا إىل (تأويل) يسوغ هلم _يف اعتقادهم_ ذلك .ومن  م كان يف أحكامهم وتصرفاهتم ما يعت ّد به
وترتتب عليه آثاره ،ومنها ماال يعت ّد به وال يعرتف بآثاره ونتائجه.
وهاكم بيان ذلك:
الشهادة والقضاء:
ذهب مجهور الفقهاء إىل قبول شهادة البغاة وإقرار قضائهم املرتتب عليها أو كل قضائهم.
ألننا ال نعترب البغاة فسقة من حيث بغيهم الذي تأولوه ،إال إن كان الشاهد أو القاضي غري عجل
بسبب فساده يف العقيدة أو بسبب فسق ،أو كان ممن يستحل الكذب لنصرة باطله أو لنصرة معتنقي
1
ٍ
فعندئذ ،ال تقبل شهادهتم ،وال ترتتب عليها آثارها القضائية ،كما ا ينفذ قضاؤهم.
مذهبه،
وهب احلنفية إىل رد شهادهتم ،وبطالن قضاء قاضيهم إ ،كان منهم ،ألهنم فسقة ببغيهم يف مذهب
أيب حنيفة ،أما إذا كتب قاضي البغاة إىل قاضي أهل العدل بقضاء اعتمد فيه على شهادة شاهد من
2
أهل العدل أنفذه.
للمالكية تفصيل بني بغاة متأولني وبغاة معاندين ،فقاضي املتأولني قضاؤه ماض ال يتعقب ،أما
3
فريد.
املعاند فيتعقب قضاؤه فما كان صواباً مضى وإال ّ
الزكاة واجلزية واخلراج:
اتفق الفقهاء على أن البغاة إذا مجعوا زكاة من حتت سيطرهتم أجزأت عنهم ومل يطالبهم اإلمام
العدل هبا مرة أخرى ،1وفرق احلنابلة بني الزكاة وبني اخلراج واجلزية من حيث قبول دعوى دفع كل من
2
ذلك فمن أدى دفع زكاة إليهم قبل بغري ميني ،وال يقبل ادعاء دفع اخلراج أو اجلزية إال ببينة.
) التحفة ،48/9 :كشاف القناع ،144/4 :املغين،538/8 :
) بدائع الصنائع ،162/6 :فتح القدير.361/5 :
) الشرح الصغري.137/6 :
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البغاة

أحكام قتلى املعركة مع البغاة:
إذا مت القتل يف احلرب بني أهل العدل والبغاة فإن كان يف عسكر أهل البغي _أي يف مناطق نفوذهم
فآياً كان طرفاه فال قصاص فيه وإن كان عمداً ،3ألنه يقع حيث يتعذر االستيفاء تنقطع الوالية ،4وهل
يرتتب على القتل حرمان من املرياث؟ قال احلنفية :ال حيرم العادل إن قتل باغياً لسقوط عصمة دم البغاة
بالبغي ،أما العكس فقد أطلق أبو يوسف حرمان الباغي ،وفصل الطرفان حبسب اعتقاد القاتل ،فإن
5
اعتقد أنه حمق بقتله مل حيرم وإال حرم.
6
وأطلق املالكية واحلنابلة احلكم بأن قتال البغاة ال حيرم من املرياث.
أما الشافعية فقالوا حبرمان القاتل من املرياث مطلقاً لعوم احلديث (ليس لقاتل مرياث)أخرجه البيهقي
بإسناد حسن_7
مر أنفاً أن
هذا بالنسبة إىل مسألة حرمان القاتل من املرياث ،أما بالنسبة لضمان النفس واملال فقد ّ
احلنفية قالوا بعدم القصاص إذا مت القتل يف عسكر أهل البغي.
وذهب الشافعية واحلنابلة إىل التفريق يف إتالف النفس واملال بني حال احلرب وغريها:
فما أتلف من مال ونفس يف حال احلرب مل يضمن إذا كان املتلف من أهل العدل واملتضرر من البغاة

أو العكس لقول الزهري (هاجت الفتنة وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متوازون فأمجعوا على
8
أن ال بقاء أحد ،وال يؤخذ مال على تأويل القرآن ،إال ما وجد بعينة)
9
ويف قول عند الشافعية بضمان الباغي دون أهل العدل ،ألن أهل العدل حمقون والبغاة مبطلون.

كشاف القناع،144/4 :

) حتفة احملتاج،49/9 :
)
) فتح القدير.339/5 :
) بدائع الصنائع.162/6 :
) املرجع السابق يف ( )1و(.)2
) جواهر االكليل ،266/2:كشاف القناع.143/6 :
) حتفة احملتاج /9 :التشريع اجلنائي./2 :
) كشاف القناع ،145/4 :البجريمي.217/6 :
) مغين احملتاج.125/1 :
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إذا مت القتل يف غري حالة احلرب :فما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل ،أ ,العكس إن مل يكن يف
قتال ضمن ك هنما ما أتلف من نفس أو مال ،جرياً على األصل يف اإلتالفات ،نعم إن قصد أهل
العدل بإتالف املال إضعافهم وهزميتهم مل يضمنوا :قال املاوردي 1.هذا عند الشافعية ،وأطلق احلنابلة
وجوب ضمان ما أتلف يف غري احلرب .وأطلق احلنفية القول بعدم ضمان أهل العدل ملا أصابوه من
البغاة من دم أو جراحة أو مال استهلك .أما ما أصاب البغاة من أهل العدل فمختلف فيه ،وقال
2
األصحاب بأنه موضوع.
ما يصنع بقتلى الفريقني:
ذهب احلنفية إىل أن قتلى أهل العدل يف حرهبم مع البغاة يصنع هبم كما يصنع مع سائر الشهداء،
فال يغسلون ويدفنون بثياهبم ،ويصلى عليهم ألهنم شهداء قتلوا ظلماً ،أما قتلى أهل البغي :فيغسلون
ويكفنون ويدفنون ألن ذلك من سنة موتى بين آدم ،وال يصلى عليهم ( ألنه روي عن سيدنا علي كرم
اهلل وجهه أنه مل يصلي على أهل حروراء)
أما الشافعية ففي قتلى أهل العدل قوالن ،أحدمها :ال يغسلون وال يصلى عليهم تكرمياً وتشريفاً
كالشهداء يف قتال املشركني ،والقول اآلخر :يغسلون ويصلى عليهم 3 ،وذهب احلنابلة إىل ما ذهب
4

الشافعية إليه يف القول األول.
5
أما قتلى البغي فقد اتفق الشافعية واحلنابلة على أهنم يغسلون ويصلى عليهم ألهنم مسلمون.
أحكام أسرى املعركة مع البغاة:
اتفق اجلمهور على عدم حواز قتلى األسر من البغاة،6إال أن احلنفية أجازوا لإلمام قتل األسري إن
كانت هلم فئة استئصاالً لشأفتهم ،كما أجازوا أن يكتفي حببسه ريثما يتفرق مجعهم ،ويأمن
2
الناس غائلتهم 1.أما األسري من النساء والصبيان فال جيوز قتلهم باالتفاق.
) البجيمي على اخلطيب.217/6 :
) بدائع الصنائع.161/6 :
) األحكام السلطانية.47 :
) كشاف القناع.145/4 :
) األحكام السلطانية ،41 :كشاف القناع.145/4 :
) مغين احملتاج ،126/6 :كشاف القناع.145/4 :
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البغاة

وجتوز مبادلة أسرى أهل العدل بأسرى البغاة ،وال جيوز إفتاء البغاة أسراهم باملال ،كما ال جيوز عند
3
اجلمهور قتل أسرى البغاة وإن قتل البغاة أسرانا.
وجيوز لإلمام إطالق األسري من البغاة إن أمن رجوعه إىل القتال ،وقد أطق احلجاج أسرياً من أصحاب
غل يداً
قطري بن الفجاءة ،فطلب منه قطري العودة إىل القتال يف صفوف جنوده فقال :هيهات َّ
مطلقها ،واسرتق رقبة معتقها وأنشأ يقول أبياتاً مطلعها:
4
بيد تقر أهنا موالته...
أأقاتل احلجاج عن سلطانه
كما يطلق اإلمام األسري إذا أعلن الطاعة من تلقاء نفسه باختياره مببايعة اإلمام واإلقالع عن
5
خروجه.
وإذا قاتلت املرأة من أهل البغي جاز قتلها اثناء القتال ،وإن أسرها أهل العدل مل تقتل ،بل حتبس حىت
تنتهي فتنة البغاة.
أحكام أموال البغاة وأسلحتهم:
ال تغتنم أموال البغاة باالتفاق ،وال جيوز استعمال خيلهم وأسلحتهم عند اجلمهور إال لضرورة 6وأجاز
احلنفية استعمال ذلك إن احتاج أهل العدل إليها ،7واتفقوا على حبس ذلك عنهم إىل زوال بغيهم
وانتهاء حرهبم ،8وقال الشافعية بوجوب دفع أجرة ما استعمله أهل العدل إليهم بعد انتهاء بغيهم.

9

) بدائع الصنائع ،161/6 :فتح القدير.333/5 :
) املرجع نفسه من األحكام السلطانية والكشاف والبدائع.
) مغين احملتاج.126/6 :
) األحكام السلطانية.47 :
) مغين احملتاج ،126/6 :فتح القدير.336/5 :
) بدائع الصنائع ومغين احملتاج املوضع نفسه ،كشاف القناع.146/4 :
) البدائع.
) املوضع نفسه من البدائع والكشاف ومغين احملتاج.
) مغين احملتاج.126/6 :
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وإذا أتلف أهل العدل يف حال احلرب شيئاً من أموال البغاة مل يضمنوه هلم بعد انتهاء بغيهم ،كما ال
يضمن البغاة أيضاً ما اتلفوه حال احلرب من أموال أهل العدل .أما ما أتلف يف غري احلرب مضمون
مطلقاً.
ويف قول عند الشافعية :يضمن الباغي ما أتلفه من مال أهل العدل وال يضمن أهل العدل ما أتلفوه
1
من مال البغاة.
حكم اقتتال طائفتني باغيتني ،وتتمة يف أحكام عامة أخرى يف البغاة:
إذا اقتتلت طائفتان من املسلمني عصبية أو لغضب فكلتامها ظاملتان باغيتان ،وتضمن كل واحدة
_مبجموعها_ ما أتلفت على األخرى من نفس أو مال ،ألن مال املسلم ونفسه معصومان ،ولو قتل من
دخل بينهما بصلح وجهل قاتله ضمنتاه وإن علم القاتل إن من طائفة وجهل عينه ضمنته تلك
2
الطائفة.
وواجب اإلمام منعهما ،وال يعني إحدامها على األخرى ،فإن عجز عن منعهما قاتل أبعدمها عن احلق
مستعيناً بأقرهبما ،فإن استوتا اجتهد يف إعانة إحدامها برأيه ال بقصد معونتهما بل لالستعانة هبا على
3
األخرى فإن تغلب مل يقاتل من استعان هبا حىت يدعوها إىل الطاعة ألهنا غدت يف أمانه.
ولو غزا البغاة مع اإلمام مشركني ،كان هلم من الفيء ما كان ألهل العدل.
ولو قتل عادل عادالً يف قتال البغاة وزعم أنه ظنه باغياً ،حلف ووجبت الدية للعذر.
4
ولو قتل عادل باغياً ،أمنه عادل ،معتمداً اقتص منه .فإن ادعى اجلهل دفع الدية.
5
يكره ألهل العدل قتل ذي رحم من البغاة عند اجلمهور ،وخالف احلنابلة فقالوا بعدم الكراهة.
6
جيب على أهل العدل بذل جهدهم الستنقاذ م يقع من البغاة يف أسر املشركني.
بيان موضع الفرق ين البغاة وأهل احلرابة:
كشاف القناع.145/4 :

) مغين احملتاج،126/1 :
) كشاف القناع.146/4 :
) مغين احملتاج ،129/6 :املغين.528/8 :
) مغين احملتاج :املوضع نفسه.
) البجريمي على اخلطيب ،212/6 :فتح القدير،361/5 :
) البجريمي :نفس املوضع.
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أهل احلرابة هم أولئك الذين شهروا السالح وقطعوا الطريق وهددوا أمن الناس يف اجملتمع اإلسالمي يف
دمائهم وأمواهلم.
وقد عرف املواردي أهل احلرابة بقوله:
( طائفة من أهل الفساد اجتمعوا على شهر السالح وقطع الطريق وأخذ األموا وقتل النفوس ومنع
1
السابلة )
ويف حقهم نزلت اآلية القرآنية الكرمية:
(( إمنا جزاء من حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
2
وأرجلهم من خالف أو ينفوا يف األرض ))
وقد مر معنا أن الفقهاء اعتربوا من خرج على اإلمام بل تأويل ،أو بتأويل قطعي الفساد ،أ ,خرج
3
بتأويل سائغ لكن بال شوكة :من قطاع الطريق
كما اعترب النووي رمحه اهلل اخلوارج الذين تركوا اجلماعات وكفروا مرتكب الكبرية إذا قاتلوا حبكم قاطع
5
الطريق 4وأجرى الشافعية أحكام احلرابة على املتأول بال شوكة وعلى ذلك إذا مل يكن هلم تأويل.
6
وخيتلف حكم قتال البغاة عن قتال احملاربني بأمور:
_ جيوز تعمد قتل احملاربني ،أما البغاة فإن مقاتلتهم لقتاهلم اإلمام وأهل العدل وخروجهم وتفريق
اجلماعة ٌّ
حد استوجبه عملهم.
_ يقتل مدبرهم ،ألنه تنفيذ لعقاب وليس قمعاً لفتنة تنتهي بإلقاء السالح.
_ يضمنون ما أتلفوا من مال أو دم أثناء القتال أو خارج ،بينما ترجح لدى اجلمهور عدم ضمان
البغاة ألهنم متأولون ،الدليل كما قال الشربيين ( ألن الوقائع اليت جرت يف عصر الصحابة كموقعة اجلمل
1
وصفني ،مل يطالب بعضهم بعضاً بضمان نفس أو مال) ......
) األحكام السلطانية.42 :
) سورة املائدة.33 :
) كشاف القناع ،141/4 :فتح القدير ،336/5 :املغين.523/8 :
) مغين احملتاج.126/6 :
) املرجع نفسه.124 :
) انظر القوانني الفقهية البن جزيء.265 :
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مر ،أما البغاة فإن أسراهم يطلقون إذا
_ حيبس أسرى احملاربني حىت يربؤوا ذمتهم ،ألهنم ضامنون كما ّ
2
تفرق مجعهم وأعلنوا الطاعة وأمن احلاكم غائلتهم.
_ ال يعت ّد مبا مجعوا من زكاة أو جزية أو خراج ،ألهنم غر متأولني تأويالً تأوياً يسوغ عملهم.
3
مر معنا.
بينما جتزىء الزكاة واجلزية واخلراج اليت مجعها البغاة كما ّ

) مغين احملتاج.125/6 :
) املرجع نفسه.126/2 :
) تفاصيل ذلك مرت معنا يف البحث.14 :
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