وج َب قتله أو قتاله يُستباح
الذي ُشرع من قتالهم فقط ،وليس كل من َ
لذلك ماله».
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»« :وش ُّر من
قاتلهم علي :هم اخلوارج ،ومع هذا فلم يحكم فيهم بحكم الكفار ،بل
ح َّرم أموالهم وسبيهم».
َ
متَنِعِ نيَ،
وقال في «مجموع الفتاوى»َ « :ف َه ُؤلءِ يُقَاتَلُو َن َما َدا ُموا ُ ْ
ْ
قِ
َو َل ت ُْس َبى َذ َرارِ ُّي ُه ْمَ ،و َل تُ ْغنَ ُم أَ ْم َوالُ ُه ْم ا َّلتِي لَ ْم يَ ْستَعِ ينُوا ِب َها َعلَى ال تَالِ ،
ني مِ ْن َخيْ ٍل َو ِس َل ٍح َو َغيْرِ َذل َ
ِك،
سلِمِ َ
استَ َعانُوا ِبهِ َعلَى قِ تَالِ ْال ُ ْ
َوأَ َّما َما ْ
ي الْ ُعل َ َماءِ َ ،و َق ْد ُروِ َي َع ْن َعل ِِّي بْنِ أَبِي َطال ٍِب أَ َّن ُه نَ َه َب
فَفِ ي أَخْ ذِ ِه ِنزَا ٌع بَ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َع ْس َك ُرهُ َما فِ ي َع ْسكرِ ْ َ
ال َوارِ ِجَ ،ف ِإ ْن َرأى َول ُِّي ال ْمرِ أ ْن يَ ْستَبِي َح َما فِ ي
َع ْس َكرِ ِه ْم مِ ْن ْالَالِ َكا َن َه َذا َسا ِئ ًغا».

وروى البخاري في صحيحه عن عمر أن رج ً
ال على عهد النبي [
كان اسمه عبد الله ،وكان يُضحك رسول الله [ ،وكان النبي [ قد
فجلد ،قال رجل من القوم:
جلده في الشراب ،فأتي به يوماً فأمر به ُ
اللهم العنه ،ما أكث َر ما يُؤتى به ،فقال النبي [( :ال تلعنوه ،فو الله ما
يحب الله ورسولَه).
علمت ،إال أ َّنه
ُ
ُ
قال ابن تيمية في «منهاج السنة»« :قد نهى النبي [عن لعنةِ هذا
املعي الذي كان يكثر شرب اخلمرً ،
معلل ذلك بأنه يحب الله ورسوله،
َّ
ً
مع أنه [ لعن شارب اخلمر مطلقا ،فدل ذلك على أنه يجوز أن يُلعن
املعي الذي يحب الله ورسوله ،ومن املعلوم أن
املطلق ،وال جتوز لعنة
َّ
َّ
مؤمن فال بد أن يحب الله ورسوله».
كل
ٍ
وقد ورد عن بعض السلف الترخيص في لعن رؤوس أهل البدع
والضالل ممن اشتد أذاهم للمسلمني ،كاملختار بن أبي عبيد ،وبشر
املريسي ،واجلهم بن صفوان ،ونحوهم.
وعلى أي حال ال ينبغي أن يكون اللعن والسب ديد ًنا للمسلم ،لقوله
س ْالُؤْمِ ُن ب َّ
ِالط َّعانِ َ ،وال اللَّ َّعانِ َ ،وال الْف ِ
شَ ،وال الْ َبذِ يءِ ) رواه
َاح ِ
[( :لَيْ َ

خامسًا :وأما لعن اخلوارج ففيه تفصيل:
 -1فإن كان ذلك على سبيل العموم ،كما لو قال :لعن الله أهل البدع،
أو :لعنة الله على اخلوارج ،أو :لعن الله الظاملني املجرمني ،أو :لعن الله
هذا التنظيم املجرم :فهذا اللعن جائز وال بأس به.
فقد لعن الله تعالى الظاملني{ :أَال لَ ْعنَ ُة اللَّهِ َعلَى َّ
الظ ِ ِ
النيَ} [هود،]18:
َج َع ْل لَ ْعنَ َة اللَّهِ َعلَى الْ َكاذِ ِبنيَ} [آل عمران.]61 :
والكاذبني{ :ثُ َّم نَبْتَهِ ْل َفن ْ
ولعن رسول الله [ :من لعن والديه ،وآكل الربا ،والسارق ،وغير ذلك.
وقد انعقد اإلجماع على ذلك ،قال ابن العربي في «أحكام القرآن:
«وأما لعن العاصي مطلقاً؛ فيجوز إجماعاً».
وعلى هذا فيجوز لعن اخلوارج جملة ،فيقال :اللهم العن اخلوارج؛
لعظم إفسادهم ،وقتلهم املسلمني ،وتكفيرهم ،والغدر بهم ،وقد ورد عن
بعض الصحابة :لعن األزارقة (وهم فرقة من اخلوارج).

يس ُّب وال يط َعن؛ قال
فاملسلم َع ُّف اللِّسان ،ط ِّيب القول ،ال يشتُ ُّم وال ُ
الله تعالىَ { :و ُق ْل لِعِ َبادِ ي يَقُولُوا ا َّلتِي ِه َي أَ ْح َس ُن}.
أنس ]( :لَ ْم يَ ُك ْن َر ُسو ُل اللَّهِ [ َو َسلَّ َم َف ِ
اح ًشاَ ،والَ لَ َّعا ًنا،
وقال ٌ
س َّبا ًبا) رواه البخاري.
َوالَ َ
ثم إن اللعن يقتضي الدعاء على اإلنسان بالطرد واإلبعاد من رحمة
الله ،واألولى الدعاء له بالهداية واإلنابة ،كما قيل للنبي [ :يَا َر ُسو َل
اهدِ َد ْو ًسا،
ص ْت َوأَبَ ْتَ ،فا ْد ُع اللَّ َه َعلَيْ َها .فقَا َل( :اللَّ ُه َّم ْ
اللَّهِ  ،إ َِّن َد ْو ًسا َع َ
َوأْ ِت بِهِ ْم).

املعي منهم ،كما لو قال :لعنة الله على فالن،
 -2أما لعن الشخص
َّ
أو :فالن لعنه الله.
فمثل هذا اللَّعن محرم وال يجوز عند جمهور العلماء؛ ألن مقتضى هذا
اللعن الدعاء عليه بأن يُطرد ويُب َعد من رحمة الله ،ونحن ال نعلم احلال
التي يختم له بها.
فاسق بعينه:
«إن لع َن
ٍ
قال أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين»َّ :
غي ُر جائز ،وعلى اجلملة ففي لعن األشخاص خط ٌر فليُجتَنَب».
قال اإلمام النووي في «شرح صحيح مسلم»َ :
«ل يَ ُجو ُز لَ ْع ُن ٍ
أحد بعينه،
َ
ات َعلىَ
َص َش ْر ِع ٍّي أ َّن ُه َم َ
مسل ًما كان ،أو كاف ًرا ،أَ ْو َدا َّب ًة ،إ َِّل َم ْن َع ِل ْمنَا ِبن ٍّ
ِيس».
ي ُ
الْ ُك ْفرِ أَ ْو َ ُ
وت َعلَيْهِ َك َأبِي َج ْه ٍل َو ِإبْل َ

سادسًا :أما الدعاء على اخلوارج بسبب ظلمهم وبغيهم وإفسادهم:
فهذا جائز ،قال الله جل وعال { :ال يُ ِح ُب الل ُه ا َ
ِالسوءِ مِ َن ال َقولِ
جل ْهر ب ُّ
سمي ًعا َعلي ًما} [النساء.]148:
إال َمن ُظلِم َو َكا َن الل ُه َ
عن ابن عباس قالَ :
«ل يُ ِح ُّب اللَّ ُه أَ ْن يَ ْد ُع َو أَ َح ٌد َعلَى أَ َح ٍد ،إ َِّل أَ ْن
ص لَ ُه أَ ْن يَ ْد ُع َو َعلَى َم ْن َظل َ َمهَُ ،و َذل َ
ِك َق ْولُهُ:
يَ ُكو َن َم ْظلُو ًماَ ،ف ِإ َّن ُه َق ْد أ ُ ْر ِخ َ
ص َب َر َف ُه َو َ
خيْ ٌر لَهُ» أخرجه الطبري في تفسيره.
{إِال َم ْن ُظ ِل َم} َو ِإ ْن َ
وقد دعى النبي [ وصحابته على عدد من الظلمة.
لكن ال يجوز التعدي في الدعاء عليهم ،كالدعاء مبوتهم على الكفر،
أو الدعاء على من ال يستحق كالذرية واألهل ،أو سبهم وشتمهم مبا
يتضمن قذف أعراضهم ،أو السخرية ِ
بخلقتهم ،ونحو ذلك.
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الترمذي.

ومع كل ما تقدم:
فينبغي عدم اليأس من دعوة هؤالء إلى احلق ،وتبصيرهم به ،وال َّرد
على شبههم ،فقد عاد على يدي ابن عباس من اخلوارج األول أكثر
من ثلثهم.
نسأل الله تعالى أن يهدي منهم من كان في هدايته خير لإلسالم
واملسلمني ،وأن يرد كيدهم ،ويكف بأسهم ،وأن يُعلي راية اجلهاد في
بالد الشام وسائر بالد املسلمني ،وأن يرد عنها ما يكاد بها.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

حكم تكفري تنظيم (الدولة)
ولعنهم وحكم أسراهم وأمواهلم من
اخلوارج
الســؤال :ســبق أن قلتــم أن تنظيــم الدولــة خــوارج ،فهــل
اخلــوارج كفــار ،وهــل جيــوز لعنهــم والدعــاء عليهــم؟
وهــل يبــدؤون بالقتــال؟ ومــا حكــم أســرهم ،ومــا حكــم
األســلحة واألمــوال الــي نغنمهــا منهــم؟
اجلواب:
احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وبعد:
فإن اخلوارج من أهل البدع والضالل ،وأرباب الفسق واالنحراف ،وهم
مع ذلك مِ ن أهل امللة اإلسالمية في اجلملة ،فال يُح َكم بخروجهم من
الدين بإطالق ،ويجوز الدعاء عليهم ،ولعنهم على سبيل العموم ،واتباع
مدبرهم ،واإلجهاز على جريحهم ،وقتل أسيرهم في حال املصلحة.
ً
أول :الذي عليه عامة العلماء من السلف واخللف :عدم تكفير
اخلوارج ،ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يَحكموا
بكفر اخلوارج مع قتالهم لهم ،كما روى ابن أبي شيبة في «املصنف»
بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب ،قالُ « :كن ُْت ِعنْ َد َعل ٍِّيَ ،ف ُس ِئ َل َع ْن
أَ ْهلِ ال َّن ْهروان (يعني :اخلوارج)  ،أَ ُه ْم ُم ْشرِ ُكونَ؟
َقا َل :مِ َن ِّ
الش ْر ِك َف ُّروا.
قِ ي َلَ :ف ُمنَافِ قُو َن ُه ْم؟.
ً
َّ
ُ
َّ
َ
ني َل يَ ْذك ُرو َن الل َه إِل قلِيل .
َقا َل :إ َِّن ْالُنَافِ قِ َ
قِ ي َل لَهَُ :ف َما ُه ْم؟
َقا َلَ :ق ْو ٌم بَ َغ ْوا َعلَيْنَا».
َ
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»َ « :ولَ ْم يُ َك ِّف ْر ُه ْم َعل ُِّي بْ ُن أبِي َطال ٍِب
ني َم َع
َو َس ْع ُد بْ ُن أَبِي َو َّق ٍ
الص َحابَةِ  ،بَ ْل َج َعلُو ُه ْم ُم ْسلِمِ َ
اص َو َغيْ ُر ُه َما مِ ْن َّ
الد َم ْ َ
ال َرا َم َوأَ َغا ُروا َعلَى أَ ْم َوالِ
قِ تَالِهِ ْمَ ،ولَ ْم يُقَا ِتل ْ ُه ْم َعل ٌِّي َحتَّى َس َف ُكوا َّ
َ
ْال ُ ْسلِمِ نيََ ،فقَاتَل َ ُه ْم ِل َدف ِْع ُظلْمِ هِ ْم َوبَ ْغيِهِ ْمَ ،ل ِل َّن ُه ْم ُكفَّا ٌر».
َ
و َقا َل ا َ
خل َّطابي ،كما نقله عنه احلافظ في الفتح« :أ ْج َم َع ُعل َ َماء
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
ْ
ْ
ني َعلى أ َّن ال َوارِ ج َم َع َ
ضللته ْم فِ ْرقة مِ ْن فِ َرقِ ال ْسلِمِ نيَ،
ْال ُ ْسلِمِ َ
ني
َوأَ َجازُوا ُمنَا َك َحته ْم َوأَ ْكل َذبَائِحه ْمَ ،وأَ َّن ُه ْم َل يُ َك َّف ُرو َن َما َدا ُموا ُمتَ َم ِّسكِ َ
ال ْس َلم».
صلِ ْ ِ
ِب َأ ْ
1

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»« :بل كانت سيرةُ علي
والصحابة في اخلوارج مخالف ًة لسيرة الصحابة في أهل الردة ،ولم
علي ذلك ،ف ُع ِل َم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا
يُنكر أح ٌد على ٍّ
مرتدين عن دين اإلسالم».
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»ْ :
الص ِحيح ْالُخْ تَار ا َّلذِ ي
«ال َ ْذ َهب َّ
َ
َ
َ
َقالَ ُه ْالَ ْكثَ ُرو َن َو ْ ُ َ
ال ِّققُونَ :أَ َّن ْ َ
ال َوارِ َج َل يُك َّف ُرو َن ك َسا ِئرِ أ ْهل الْ ِب َد ِع».
صول مِ ْن أَ ْهل
وقال ابن حجر في «فتح الباري»َ « :و َذ َه َب أَ ْكثَ ُر أَ ْهل ْالُ ُ
السنَّة ِإلَى أَ َّن ْ َ
ال ْس َلم يَ ْجرِ ي َعلَيْهِ ْم ِلتَلَف ُِّظهِ ْم
ال َوارِ ج ُف َّساقَ ،وأَ َّن ُح ْكم ْ ِ
ُّ
َي َو ُم َو َ
ال ْس َلمَ ،وإ َّ َ
ب َّ
ِنا ُف ِّسقُوا ِبتَ ْكفِ يرِ ِه ْم
ِالش َها َدت ْ ِ
اظ َبتِهِ ْم َعلَى أَ ْر َكان ْ ِ
اسدَ ،و َج َّر ُه ْم َذل َ
ني ُم ْستَنِدِ ي َن ِإلَى تَ ْأوِ يل َف ِ
احة دِ َماء
ْال ُ ْسلِمِ َ
ِس ِت َب َ
ِك ِإلَى ا ْ
َ
َ
ِّ
ُ
ْ
َّ
ُم َخالِفِ يهِ ْم َوأ ْم َواله ْم َوالش َها َدة َعليْهِ ْم بِالك ْفرِ َوالش ْرك».
وعليه:
فال يصح إطالق القول بكفر «تنظيم الدولة» ،وال مينع ذلك من وقوع
ً
ناقضا من نواقض اإلسالم ،أو كونه
بعض أفرادهم في الكفر؛ الرتكابه
من غير املسلمني املندسني في صفوفهم ،أو غير ذلك ،لكن ال يكون
ٍ
احلكم عليه إال ٍ
شرعية ،بعد استيفاء الشروط ،وانتفاء املوانع.
ببينة
َّ
وإنا يُحكم عليهم بالبدعة والضاللة ،كما قال اإلمام اآلجري في كتابه
َ
ً
َ
ميا َو َحدِ يثا أ َّن ْ َ
ال َوارِ َج َق ْو ُم ُسوءٍ ،
«الشريعة»« :لَ ْم يَخْ تَل ِِف الْ ُعل َماءُ َقدِ ً
َ
َّ
َّ
هِ
صا ُموا
صل ْوا َو َ
صلَّى الل ُه َعليْ َو َسل َمَ ،و ِإ ْن َ
صاةٌ ِللَّهِ تَ َعالَى َو ِل َر ُسولِهِ َ
ُع َ
َ
س َذل َ
ْ
َ
عِ
فِ
َ
ِك ِبنَافِ ٍع لَ ُه ْم».
ي
ل
ف
ِ،
ة
د
ا
ب
ل
ا
ي
وا
د
ه
ت
اج
َو ْ َ ُ
َ َ
ْ َ
ثانيًا :يعامل قتالهم وموتاهم كموتى بقية املسلمني :من التغسيل،
والتكفني ،والصالة عليهم ،فما زال املسلمون يصلون على كل من أظهر
اإلسالم ما لم يُ ْعلَم عنه نفاق أو ر َّدة.
قال إبراهيم النخعي« :لم يكونوا يَحجبون الصالةَ عن ٍ
أحد من أهل
القبلة رواه الاللكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة».
وقال اإلمام مالك« :ال تُتْ َر ُك الصالةُ على أحد مات ممن يصلي إلى
القبلة».
قال ابن عبد البر في «االستذكار»« :وهو قول الشافعي وجماعة
الفقهاء يُصلَّى على ك ِّل من شهد أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول
[».
ولكن يُشرع ألهل املكانة والعلم عدم الصالة عليهم عقوب ًة ونكاالً لهم،
وزجراً عن أفعالهم؛ فقد ترك النبي [ الصالة على قاتل نفسه ،وعلى
ِّ
الغال من الغنيمة ،وعلى املدين ،مع أمره للصحابة بالصالة عليهم.
قال ابن تيمية في «منهاج السنة»« :وإذا كان في ترك الصالة على
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الداعي إلى البدعة واملظهر للفجور مصلح ٌة من جهة انزجار النَّاس،
مشروعا ملن يُ َؤ ِّث ُر ترك صالته في الزجر بأن
فالكف عن الصالة كان
ً
ال يصلى عليه».

ال ْج َها ُز َعلَى
َف َل َريْ َب أَ َّن ُه يَ ُجو ُز َقتْ ُل أَ ِسيرِ ِه ْم َويجوز ا ِّت َبا ُع ُم ْدبِرِ ِه ْمَ ،و ْ ِ
َ
َجرِ ِ
ني ِبب َِلدِ ِه ْم َعلَى َما ُه ْم َعليْهِ َف ِإ َّن ُه
يحهِ ْم؛ َف ِإ َّن َه ُؤ َلءِ إ َذا َكانُوا ُمقِ يمِ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ِقِ
فِ
ِ
ِ
ني أ ْن يَقْص ُدو ُه ْم ي بِلدِ ه ْم ل تَالِهِ ْم َحتَّى يَكو َن ال ِّدي ُن
يَ ِج ُب َعلى ال ْسلِمِ َ
ُكلُّ ُه ِللَّهِ ».
وهذا هو األليق بهذه الفئة؛ قطعاً إلفسادهم ،وهو يتناسب مع مكرهم
وغدرهم املتكرر وامتناعهم من النزول على حكم الله تعالى ،وإجرامهم
في خاصة املسلمني وقادتهم وفضالئهم.
بل إنه يجوز قتل الفرد الواحد منهم وإن لم يكن له جماع ٌة أو فئة،
إن كان من الدعاة لهذه البدعة ملا في بقاءه من ضرر على املسلمني.
قال ابن تيمية في «الفتاوى»« :فأما قتل الواحد املقدور عليه من
اخلوارج؛ كاحلرورية والرافضة ونحوهم :فهذا فيه قوالن للفقهاء هما
روايتان عن اإلمام أحمد ،والصحيح :أنه يجوز قتل الواحد منهم؛
كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد».
كما يجوز حبسهم ملفاداة أسرى املسلمني منهم ،أو محاولة ثنيهم عن
بدعتهم.

ثالثًا :ذهب فريق من أهل العلم إلى أن حكم اخلوارج كحكم البغاة
من حيث إنهم :ال يبدؤون بقتال ،وال يجهز على جريحهم ،وال يُتبع
مدبرهم ،وال يقتل أسيرهم.
والصواب الذي عليه كثير من احملققني أن حكم اخلوارج يختلف عن
ألن البغاة هم اخلارجون على جماعة املسلمني أو إمامهم
حكم البغاة؛ َّ
ٍ
لشبهة عرضت لهم ،لكنهم ال يكفرون املسلمني وال يستحلون دماءهم،
ً
ولذلك ال يقاتلون إال لرد بغيهم وعدوانهم؛ خالفا للخوارج الذي
يكفرون املسلمني ويستحلون دماءهم ،ولهم طائفة ممتنعة ،فيُقاتلون
ألجل بدعتهم وضاللهم ِّ
وكف شرهم عن األمة ،كما ورد األمر النبوي
بذلك.
ويدل على ذلك أن أمير املؤمنني علي بن أبي طالب لم يعامل اخلوارج
كما عامل البغاة من أهل اجلمل وصفني.
الص ِحي ُح إ ْن َشا َء اللَّهُ :أَ َّن
قال ابن قدامة املقدسي في «املغني»َ « :و َّ
َ
ْ َ
ال ْج َها ُز َعلَى َجرِ ِ
يحهِ ْم؛ ِل ْمرِ ال َّنب ِِّي [
ال َوارِ َج يَ ُجو ُز َقتْل ُ ُه ْم ابْ ِت َدا ًءَ ،و ْ ِ
َ
َّ
َ
ِ
دِ
اب َم ْن قتَل ُه ْم.
ِب َقتْلِهِ ْم َو َو ْع ه بِالث َو ِ
َف ِإ َّن َع ِل ًّيا ]ُ َقا َل :لَ ْو َل أَ ْن تَبْ َطرواَ َ ،
با َو َع َد اللَّ ُه ا َّلذِ ي َن
ل َّدثْتُ ُك ْم ِ َ
ِسانِ ُم َح َّم ٍد [.
يَ ْقتُلُونَ ُه ْم َعلَى ل َ
َ
َّ
َو ِلَ َّن ِب ْد َعتَ ُه ْم َو ُسو َء فِ ْعلِهِ ْم ،يَ ْقت َِضي ِحل دِ َمائِهِ ْم؛ ِب َد ِليلِ َما أخْ َب َر ِبهِ
اللْقِ َو ْ َ
ال َّنب ُِّي [ مِ ْن ِع َظ ِم َذنْبِهِ ْمَ ،وأَ َّن ُه ْم َش ُّر ْ َ
ي ُر ُقو َن
اللِيقَةِ َ ،وأَ َّن ُه ْم َ ْ
مِ ْن الدِّينِ َ ،وأَ َّن ُه ْم كِ َل ُب النَّارِ َ ،و َح ِّثهِ َعلَى َقتْلِهِ ْمَ ،و ِإخْ َبارِ ِه ِب َأ َّن ُه لَ ْو أَ ْد َر َك ُه ْم
لَ َقتَل َ ُه ْم َقتْ َل َع ٍاد.
َ
َ
َ
َف َل يَ ُجو ُز ْ َ
ب ْن أ َم َر ال َّنب ُِّي [ بِالْك ِّف َعنْ ُه ْمَ ،وتَ َو َّر َع كثِي ٌر مِ ْن
إلا ُق ُه ْم ِ َ
اب َر ُسولِ اللَّهِ [َ َع ْن قِ تَالِهِ ْمَ ،و َل ِب ْد َع َة فِ يهِ ْم».
ص َح ِ
أَ ْ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»َ « :وأَ َّما ُج ْم ُهو ُر أَ ْهلِ
ي (أَ ْهلِ ْ َ
ي ْ َ
م ْن
(ال َوارِ ِج ْالَارِ قِ نيَ) َوبَ ْ َ
الْعِ ل ْ ِم َفيُ َف ِّر ُقو َن بَ ْ َ
ال َملِ وصفني) ِ َّ
َ
َ
يُ َع ُّد مِ ْن الْبُغَا ِة ْالُتَأ ِّو ِلنيََ ،و َه َذا ُه َو ْال َ ْع ُر ُ
الص َحابَةِ َ ،و َعليْهِ َعا َّم ُة
وف َع ْن َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
أَ ْهلِ ْ َ
ِ
ةِ
الدِ ِ
وص أكثرِ الئ َِّم َوأتْ َباعهِ ْم
يث َوالْ ُف َق َهاءِ َو ْالُتَ َكلِّمِ نيَ ،و َعلَيْهِ نُ ُ
ص ُ
اب َمال ٍِك َوأَ ْح َمد َو َّ
الشافِ عِ ِّي َو َغيْرِ ِه ْم».
ص َح ِ
مِ ْن أَ ْ
وعليه:
فاخلوارج يقتل أسيرهم ،ويجهز على جريحهم ،ويتبع مدبرهم ،ويجوز
ابتداؤهم بالقتال.
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
َ
ِ
ءِ
ة
ف
ئ
ا
ط
م
ه
ل
ن
ا
ك
ا
ذ
إ
ل
ؤ
ه
و
«
«الفتاوى»:
في
قال ابن تيمية
متَ ِن َع ٌة
َ
َ
َ
ُ ْ
ُْ

رابعًا :أما األموال التي حتت أيديهم:
فما كان منها من األموال العامة :كاألسلحة ،وآبار النفط ،واملباني
احلكومية ،واملصانع وغيرها :فال تُغنم وال تُقسم ،بل يُحافظ على
عملها قدر املستطاع لتبقى منفعتها العامة؛ مع توفير احلراسة
واحلماية لها ،كما سبق في فتوانا (حكم االستيالء على األموال العامة
وآبار النفط وإدارتها).
وما كان من أموال اغتصبوها أو أخذوها من أهلها بسبب
أحكامهم اجلائرة :فإنها تُعاد ألصحابها.
وأما األموال اخلاصة هبم :فمذهب كثير من العلماء أنها ال تُغنم،
وإمنا تُدفع لذويهم ،فبغيهم وخروجهم يحل قتالهم وال يحل أموالهم،
إال أن يستعينوا بهذا املال على قتال املسلمني ،فمثل هذا يحبس عنهم
حتى تنتهي فتنتهم ،ويجوز أن يؤخذ منهم إن كان في ذلك مصلحة
للمسلمني ،وبحكم شرعي.
قال ابن املناصف في كتابه «اإلجناد في أبواب اجلهاد»« :الصحيح :أنه
ال يُستباح منهم ما ٌل بِحال ،إال ما استُهلك في حومة القتال لضرورة
دفاعهم ،والنظر في استصالحهم املأمور به شرعاً ،ألن الله تعالى
يقولَ { :والَ تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَيْنَ ُك ْم بِالْ َب ِ
اطلِ } ،وهؤالء إمنا أبيح قتالهم
الستصالح فاسدهم ،وردعهم عن اإلقبال على باطلهم ،حتى يفيئوا
إلى أمر الله ،فلم يُؤذن في أموالهم؛ وال في ِسبائهم بالوجه الذي أُذن
به في الكفار ،بل ك ُّل ذلك منهم معصو ٌم بحرمة اإلسالم ،إال املقدار
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