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 حد البغاة -6

  :لهم شوكة وَمنَعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل  هم قوم البغاة

 سائغ، فيشقون عصا الطاعة له.

  :أصناف البغاة 

البغاة هم كل طائفة منعت الحق الذي عليها.. أو تميزت عن إمام 

المسلمين بحال أو مكان.. أو خلعت طاعته.. أو خرجت عليه تريد 

 ومنعة.خلعه.. ولهم شوكة 

 فهؤالء وأمثالهم بغاة ظلمة.

 والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثالثة أصناف:

 إما أن يكونوا قطاع طريق.. أو يكونوا بغاة.. أو يكونوا خوارج.

 فهؤالء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. 

  :صفة الخوارج 

ه الخوارج قوم خرجوا على اإلمام علي رضي هللا عنه، واستحلوا دم

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٬ودماء المسلمين وأموالهم، وسبَي نسائهم، وكفَّروا أصحاب رسول ا

 وهؤالء يكف ِّرون مرتكب الكبيرة، ويرون أنه مخلد في النار.

ون الَحـُروري ة، وقد ظهروا بالعراق، وكانوا متشددين في الدين بال  ويسم 

 فقه، فقاتلهم اإلمام علي رضي هللا عنه. 

َن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬إِّذَا َحدَّثْتُُكْم َعْن َرُسولِّ ا قَاَل: ْنـهُ  عَ َي هللاُ َرضِّ  َعلِّـيَعْن  -1 رَّ مِّ فأَلْن أخِّ

، أَحبُّ إِّ  ْن أْن أقُوَل عَ  لَـيَّ السََّماءِّ يَوإِّذَا َحدَّثْتُُكْم  ،ليَقُ  لَـمْ َما  لَـْيـهِّ مِّ َما فِـّ
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يبَـيْ  ْعُت َرُسوَل االنَُكْم فَإِّنَّ بَـيْ وَ  نِـّ ُرُج يَـخْ سَ : »يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َحْرَب َخْدَعةٌ، َسمِّ

ي ، سُ  فِـّ َمانِّ قَْوٌم أْحدَاُث األْسنَانِّ رِّ الزَّ ْن خَ فَـهَ آخِّ ، يَقُولُوَن مِّ  ْيـرِّ اُء األْحالمِّ

، يَْقَرُؤوَن القَْولِّ  يَّةِّ رَ يُـجَ قُْرآَن ال البَرِّ ُز َحنَاجِّ ينِّ يَـمْ ، ُهـمْ اوِّ َن الد ِّ ُرقُوَن مِّ

، ْهـمُ ُرُق السَّ يَـمْ َكَما  يَّةِّ مِّ َن الرَّ ي، فَإِّنَّ ُهـمْ فَاْقتُلُو ُهـمْ وتُـمُ فَإِّذَا لَقِّي مِّ ـمْ قَتْ  فِـّ  لِّـهِّ

ْندَ ا لَـُهـمْ ْن قَتَ لِّـمَ أْجًرا،  يَاَمةِّ اليَْوَم  ٬عِّ  .(1)متفق عليه «.قِّ

يَعْن أَ وَ  -2 يٍد  بِـّ ي هللاُ الَسعِّ ِّ َرضِّ ي  هُ أَ  ْنـهُ عَ  ُخدْرِّ ْعُت َرُسوَل ا نَـّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسمِّ

ي ُرجُ يَـخْ »يَقُوُل:  ـمْ قُِّروَن َصالَتَُكْم َمَع َصالَ تَـحْ ُكْم قَْوٌم فِـّ هِّ يَاَمُكْم َمَع تِـّ ، َوصِّ

يَامِّ  ـمْ صِّ ـمْ ، َوَعَملَُكْم َمَع َعمَ هِّ رَ يُـجَ قُْرآَن الَ ال، َويَْقَرُءوَن لِّـهِّ ُز َحنَاجِّ ، ُهـمْ اوِّ

ينِّ َكَما يَـمْ  َن الد ِّ ،  ْهـمُ ُرُق السَّ يَـمْ ُرقُوَن مِّ يَّةِّ مِّ َن الرَّ ييَْنُظُر مِّ النَّْصلِّ فَالَ  فِـّ

يى َشْيئًا، َويَْنُظُر يَـرَ  يى َشْيئًا، َويَْنُظُر يَـرَ قِّْدحِّ فاَلَ ال فِـّ يشِّ فَالَ  فِـّ الر ِّ

ياَرى تَـمَ ى َشْيئًا، َويَ يَـرَ   .(2)متفق عليه .«فُوقِّ ال فِـّ

  :حكم الخروج على إمام المسلمين 

يتحقق األمن، وتأمن  نَْصب اإلمام من أعظم واجبات الدين، وبوجوده

 السبل، ويطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم.

فتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار و ظلم، ما لم يرتكب كفراً بواحاً 

عندنا من هللا فيه برهان، سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين.. أو بعهٍد 

لناس حتى من اإلمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل الحل والعقد.. أو بقهره ل

 أذعنوا له ودََعوه إماماً.

وال يُعزل بفسقه حتى يرتكب كفراً بواحاً عندنا من هللا فيه برهان، ومن 

                                                 

  واللفظ له. ،(1066(, ومسلم برقم )5057أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

  .(1064ومسلم برقم )واللفظ له، , (5058أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)
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 خرج عليه فيجب قتاله.

ْعُت َرُسوَل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن َعْرفََجةَ َرضِّ  إن هُ َستَُكوُن »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسمِّ

َي جَ َهنَاٌت َوَهنَاٌت، فََمْن أََرادَ أَْن يُ  ، َوهِّ ةِّ هِّ األُم  َق أَْمَر َهذِّ بُوهُ ـفَر  يٌع، فَاْضرِّ مِّ

، َكائِّناً َمْن َكانَ   .(1)أخرجه مسلم .«بِّالس ْيفِّ

  :ما يجب على إمام المسلمين 

 إمام المسلمين يجب أن يكون رجالً مسلماً.

.. وحفظ الدين.. وتنفيذ ملسو هيلع هللا ىلصويلزم اإلمام الحكم بكتاب هللا وسنة رسوله 

وإقامة الحدود.. وجباية الصدقات.. والحكم بالعدل.. وحماية أحكام هللا.. 

بالد اإلسالم.. وتحصين الثغور.. وجهاد األعداء.. وتعليم أحكام 

اإلسالم.. والدعوة إلى هللا.. ونشر اإلسالم.. والنصح للرعية.. والرفق 

 بهم.. وعدم غشهم.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 [. 26ص: ]   (جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ْعُت َرُسولَ سَ قاَل:  ْنـهُ َي هللاُ عَ َمْعقَِّل ْبَن يََساٍر َرضِّ َوعن  -2 َما »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا مِّ

ْن َعْبٍد يَسْ  يَّةً، تَـرْ مِّ يهِّ هللاُ َرعِّ يَّ لِّـرَ وُت َوُهَو َغاشٌّ يَـمُ وُت يَْوَم يَـمُ عِّ هِّ عِّ ، إِّال تِـّ

َم هللاُ عَ   .(2)متفق عليه «.َجنَّةَ ال ـْيـهِّ لَ َحرَّ

ْعُت النَّ : قَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َمْعقَِّل ْبَن يََساٍر َرضِّ َوعن  -3 يَّ َسمِّ ْن »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ َما مِّ

ْد َرائَِّحةَ الَجنَّةِّ َعْبٍد  يَحٍة، إِّال لَـْم يَـجِّ يَّةً، فَلَـْم يَـُحْطَها بِّنَصِّ  .«اْستَـْرَعاهُ هللاُ َرعِّ

                                                 

 . (1852برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 ، واللفظ له. (142(, ومسلم برقم )7151أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه

  :ما يجب على األمة 

يجب على األمة أن تطيع إمام المسلمين في غير معصية هللا، وال تنزع 

 يداً من طاعة، وتناصحه بالمعروف، وتصبر على َجوره.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 .[59النساء: ]  (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ي  َعنِّ الن   اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َرضِّ  َعنِّ اْبنِّ ُعَمرَ وَ  -2 َمْرءِّ ال لَـىعَ »أَن هُ قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

يٍَة، فَإْن فِّـيالس ْمُع َوالط اَعةُ،  لِّـمِّ ُمسْ ال هَ، إال  أَْن يُْؤَمَر بَِّمْعصِّ َما أََحب  َوَكرِّ

يٍَة، فاَلَ َسْمَع َوالَ َطاَعةَ  َر بَِّمْعصِّ  .(2)متفق عليه «.أُمِّ

يٍم ا َعنْ وَ  -3 ِّ تَـمِّ ي  يَّ أنَّ النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ  لدَّارِّ يَحةُ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ يُن النَّصِّ «. الد ِّ

هِّ َولِّـَرُسولِّـهِّ َوأل ٬»لِّـَمْن؟ قال: نَا: لقُ  تَابِـّ ـمْ َولِّكِّ هِّ تِـّ يَن َوَعامَّ ةِّ الُمْسلِّـمِّ  .«ئِّمَّ

   .(3)أخرجه مسلم

  :موانع التكفير 

 نع من موانع التكفير.ال يجوز ألحد أن يكف ِّر أحداً قام به ما

 وموانع التكفير أربعة، وهي:

: كحديث عهد باإلسالم، أو كان في مكان يُعذر فيه كبعض األماكن الجهل -1

 النائية في البر والبحر. 

ً من الخطأ -2 : كمن حكم بغير ما  أنزل هللا وهو ال يدري، أو فعل شيئا

                                                 

 . (142ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7150أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 ، واللفظ له. (1839قم )(, ومسلم بر2955أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (55برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 الشرك أو المحرمات يظنه جائزاً. 

 حتى تقام عليه الحجة، ويصر على فعله. فهذا مخطئ ال يكفر

: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل ل المعتبرالتأوي -3

 منفصل عنه، وهو كل ما كان مبنياً على شبهة، وخلصت نية صاحبه هلل. 

: من أُكره على الكفر، بأن ُضرب وُعذب ليرتد عن اإلسالم، أو اإلكراه -4

 يسب اإلسالم. 

 فر إذا فعل ذلك؛ ألنه مكره. فهذا ال يك

  .[286البقرة: ]  (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ)قال هللا تعالى:   -1

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وقال هللا تعالى:  -2

  .[106النحل: ]  ( گگ گ

  :كيفية معاملة البغاة 

 إذا لم يكن للبغاة منعة فلإلمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا.  -1

إن تأهب البغاة للقتال، وكان لهم شوكة ومنعة، فعلى اإلمام أن يراسلهم،  -2

ويسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة 

 كشفها، وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه. 

م الطاعة، ولزوم جماعة المسلمين، فإن رجعوا ثم يدعوهم إلى التزا -3

 وتابوا فقد انتهى األمر.

فهم القتال، فإن أصروا استعان باهلل وقاتلهم،  -4 إن لم يرجعوا وعظهم وخوَّ

 وعلى الرعية أن يعينوا اإلمام عليهم حتى يندفع شرهم، وتطفأ فتنتهم. 

 مدمرة، والقنابل المحرقة. إذا قاتلهم اإلمام فال يقتلهم بما يعم  كالقذائف ال  -5
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وال يجوز قتل ُمدْبرهم، وذريتهم، ومن ترك القتال منهم، وال اإلجهاز 

، على جريحهم، ومن أُسر منهم ُحبس حتى تخمد الفتنة، وال تُغنم أموالهم

 ن. وال تُسبى ذراريهم؛ ألنهم مسلمو

فهو بعد انقضاء القتال، وخمود الفتنة، ما تلف من أموالهم حال الحرب  -6

هدر، ومن قُتل منهم فهو غير مضمون، وهم ال يضمنون أنفساً والأمواالً 

 تلفت حال الحرب.

 [.153]األعراف:  (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)قال هللا تعالى: 

  :ما يجب فعله عند اقتتال طائفتين من المؤمنين 

، إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان

 وتضمن كل واحدة ما أتلفت على األخرى.

ً من  وال تكفران بهذا القتال؛ ألن قتال المؤمن أو قتله ليس كفراً مخرجا

 الملة.

ً ألموالهم وذرياتهم، مع  ً لدمائهم، وحفظا ويجب اإلصالح بينهم؛ حقنا

 مراعاة العدل واإلحسان في الصلح.

فيء إلى أمر هللا؛ قطعاً فإن لم يستجيبوا قاتل اإلمام الباغية منهما حتى ت

 لدابر الشر، وإخماداً لنار الفتنة.

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 9الحجرات: ]  (  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ْعُت َرُسوَل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن َعْرفََجةَ َرضِّ وَ  -2  ُكمْ َمْن أَتَا»يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسمِّ

ٍد،  لَـىَ يٌع، عَ َجـمِّ َوأَْمُرُكْم  َق يُـرِّ َرُجٍل َواحِّ يدُ أَْن يَُشق  َعَصاُكْم، أَْو يُفَر 
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 .(1)أخرجه مسلم .«اَعتَُكْم، فَاْقتُلُوهُ َجـمَ 

  :الحكم إذا لم يستجب اإلمام لمطالب البغاة 

 للبغاة مع اإلمام ثالث حاالت:

 اإلمام األمر، فنكف عنهم.أن يكف البغاة عن القتال إذا بيَّن لهم  -1

 أن يستمروا في القتال والخروج بعد بيان األمر لهم. -2

 فهؤالء يجب قتالهم؛ إلخماد فتنتهم.

إذا لم يكشف لهم اإلمام الشبهة، ولم يُزل المظلمة، فليس لهم الخروج  -3

 عليه، وال يجوز لهم قتاله، وعليهم أن يصبروا.

، َرُسوَل هللا إِّن ا ُكن ا بَِّشر ٍ  ُت: يَالقُ  قاَل: ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ  اليَـَمانِّ ُحذَْيفَةُ ْبُن عن  -1

ي، فَنَْحُن ْيـرٍ فََجاَء هللاُ بِّخَ  ، فِـّ ْن َوَراءِّ َهذَا  لفَـهَ هِّ ؟ قَاَل:  ْيـرخَ المِّ « نَعَمْ »َشر 

 ْيـرِّ خَ ال َوَراَء ذَلِّكَ  لفَـهَ ُت: لقُ « نَعَمْ »؟ قَاَل: ْيـرٌ َوَراَء ذَلَِّك الش ر  خَ  لُت: هَ لقُ 

؟ قَاَل:  ةٌ الَ »ُت: َكْيَف؟ قَاَل: لقُ « نَعَمْ »َشر  ي أَئِّم  تَدُوَن يَـهْ يَُكوُن بَْعدِّ

ُهـدَ  ياَي، َوالَ يَْستَن وَن بُِّسن  بِـّ ـمْ ، َوَسيَقُوُم تِـّ يهِّ َجاٌل قُلُو فِـّ قُلُوُب  بُـُهـمْ رِّ

ينِّ  يالش يَاطِّ ؟ يَا َرُسوَل هللا إِّْن ُت: َكْيَف أَْصنَعُ لقَاَل قُ « ُجثَْمانِّ إْنٍس  فِـّ

ذَ »أَْدَرْكُت ذَلَِّك؟ قَاَل:  َب َظْهُرَك، َوأُخِّ ، َوإِّْن ُضرِّ يرِّ يُع لِّألَمِّ تَْسَمُع َوتُطِّ

 .(2)أخرجه مسلم «.َمالَُك، فَاْسَمْع َوأَطعْ 

ِّ َعنِّ النَّ  اْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َرضِّ  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس وَ  -2 ي  ْن أمِّ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ هَ مِّ هِّ َمْن َكرِّ يرِّ

هُ يَْصبِّْر، فَإِّ لَشْيئًا فَ  َن السُّ  نَـّ يتَةً َجاهِّ لَمْن َخَرَج مِّ ْبًرا َماَت مِّ ـيَّ َطانِّ شِّ متفق  .«ةً لِّ

                                                 

 . (1852برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (1847برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)عليه

  :الفرق بين البغاة والمحاربين 

ً على غير تأويل، بل  -1 ً وعصيانا المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقا

 فساداً في األرض.

 على تأويل فيَقتل ويأخذ المال.  أما الباغي فهو الذي يحارب

إذا أُخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة، ويَرد ما أَخذ  -2

 من مال.

أما الباغي إذا أُخذ ولم يتب فال يقام عليه حد الحرابة، وال يؤخذ منه ما 

 أَخذ من مال إال إن كان موجوداً بعينه فيرده إلى صاحبه. 

م شوكة ومنعة، وأما قطاع الطريق فليس لهم شوكة فقد البغاة جماعة له -3

 يكونوا واحداً أو أكثر. 

  :الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين 

أن يقصد اإلمام بقتال البغاة ردعهم ال قتلهم.. ويكف عن ُمدْبرهم.. وال 

يُـْجهز على جريحهم.. وال يقتل أسراهم.. وال يَـْغنم أموالهم.. وال تُْسبى 

يهم.. وال يُقذفون بما يهلكهم.. وال تُـحرق بيوتهم ومزارعهم إال إن ذرار

 فعلوا ذلك بالمسلمين.

أما المشركون فلإلمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به؛ ألن البغاة مسلمون 

 بخالف الكفار.

البقرة: ]  (  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)قال هللا تعالى:  

                                                 

 . (1849ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7053أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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190.] 

  قُتل من البغاة: حكم الصالة على َمْن 

البغاة من المسلمين خرجوا على اإلمام بتأويل سائغ، فمن قُتل منهم فهو 

 مسلم، يغس ل، ويكف ن، ويصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين.
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