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 حد أهل البغي -6

 هم قوم لهم شوكة وَمنَعة يخرجون على اإلمام بتأويل سائغ، يريدون البغاة :

 وشق عصا الطاعة له.  ،أو مخالفته ،خلعه

 :صفة البغاة 

كل طائفة منعت الحق الذي عليها، أو تميزت عن إمام المسللمين، أو خلعلت 

 طاعته، فهم بغاة ظلمة، والبغاة المسلمون ليسوا كفاراً. 

  :كيفية معاملة البغاة 

إذا خرج البغاة على اإلمام فعليه أن يراسللهم، ويسلألهم ملا ينقملون منله، فل ن  -1

 ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. 

فهم القتال، فل ن أرلروا قلاتلهم، وعللى رعيتله  ف ن رجعوا وإال وعظهم وَخوَّ

 معونته حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.

 ،م اإلمام فال يقتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة، وال يجوز قتل ذريلتهمإذا قاتله -2

 وَمْن ترك القتال منهم.  ،وجريحهم ،وُمْدبِرهم

 وَمْن أُسر منهم ُحبس حتى تخمد الفتنة، وال تُغنم أموالهم وال تسبى ذراريهم.

 بعد انقضاء القتال وخمود الفتنلة ملا تللف ملن أملوالهم حلال الحلرب فهلو هلدر، -3

وال أنفساً تلفت حال  ،وَمْن قُتل منهم فهو غير مضمون، وهم ال يضمنون ماالً 

  القتال.

 :ما يجب فعله عند اقتتال طائفتين 

أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحلدة ملا  ،إذا اقتتلت طائفتان لعصبية

 ، ويجب اإلرالح بينهما. أتلفت على األخرى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ ڻ ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) قال هللا تعالى: -1
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 .[9]الحجرات/ (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ

َمللْن أَتَللاُكْم »يقللول:  ×عللن عرفجللة ر للي هللا عنلله قللال: سللمعت رسللول هللا و -2

  َ َوأَْملللُرُكْم َجيِمْيللليَع، َعلَلللى َرُجلللُل َواِحلللُد، يُِريلللدُ أَْن يَُشلللقَّ َعَصلللاُكْم، أَْو يُفَلللر ِ

 .(1)أخرجه مسلم«. لُْوهُ َجيَماَعتَيُكْم فَاْقتُ 

 :حكم الخروج على إمام المسلمين 

نصب اإلمام من أعظم واجبات الدين، وتحرم معصليته والخلروج عليله وللو  -1

جار وظلم، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عنلدنا ملن هللا فيله برهلان، سلواء  بتلت 

هل الحل إمامته ب جماع المسلمين، أو بعهد من اإلمام الذي قبله، أو باجتهاد أ

والعقد، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماملاً، وال يُليعزل بفسلقه، ملا 

 لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من هللا فيه برهان.

الخارجون عن طاعة اإلمام إما أن يكونوا قطاع طريلق، أو يكونلوا بغلاة، أو  -2

لللرون  ملللاء ، ويسلللتحلون دكبيلللرةال بمرتكللليكونلللوا خلللوارج وهلللم اللللذين يُكف ِ

 .المسلمين وأموالهم، وهؤالء فسقة يجوز قتالهم ابتداء

فحكمه حكم عصاة فهؤالء الثال ة خارجون عن طاعة اإلمام، من مات منهم 

 .الموحدين

  :ما يجب على إمام المسلمين 

إمام المسلمين يجب أن يكون من الرجلال ال ملن النسلاء، فللن يفلل  قلوم َولَّلوا  -1

 أمرهم امرأة. 

ام حمايللة بللالد اإلسللالم، وحفلل  الللدين، وتنفيللذ أحكللام هللا، وإقامللة ويللزم اإلملل

الحلللدود، وتحصلللين الثغلللور، وجبايلللة الصلللدقات، والحكلللم بالعلللدل، وجهلللاد 

 األعداء، والدعوة إلى هللا، ونشر اإلسالم.

يجب على اإلمام أن ينص  لرعيته، وال يشق عليهم، وأن يرفق بهم في سائر  -2
                                                           

 (.1852برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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َمللا ِمللْن َعْبللُد يَْسللتَْرِعيِه هللا َرِعيَّللةً، يَلليُموُت يَللوَم : »×أحللوالهم، فقللد قللال النبللي 

َم هللا َعلَْييِه الَجنَّةَ   .(1)متفق عليه«. يَيُموُت َوُهَو َغاشٌّ ِلَرِعيَّتِيِه إالَّ َحرَّ

 :يجب على األمة طاعة اإلمام في غير معصية هللا عزوجل 

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

 . [59]النساء/ (ۇجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

َعلَلى الَملْرِء الُمْسِلليِم »أنله قلال:  ×عن ابن عمر ر ي هللا عنهما عن النبي و -2

السَّْمُع َوالطَّاَعةُ فِْييَما أََحبَّ َوَكِرهَ إالَّ أَْن يُْؤَميَر بَِمْعِصيَُة، فَل ْن أُِملَر بَِمْعِصليَُة، 

 .(2)متفق عليه«. َطاَعةَ  فاَل َسْمَع َوال

   توبة من ارتكب جريمة توجب حدا : 

 إن كانت توبته بعد القدرة عليه فهذه التوبة ال تُسقط الحد. 

يَّة قبل القدرة عليه فتُقبل توبته، وتُْسِقط  وإن كانت توبة مرتكب الجريمة الحد ِ

  عنه الحد، رحمة من رب العالمين برفع العقاب عن المذنبين التائبين.

گ گ  ڑ ک ک ک ک  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڎ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) قال هللا تعالى: -1

ه ه  ه   ه ہ  ہ ہ   ہ ۀ   ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .[34-33]المائدة/  (ے

 .[153]األعراف/ (ۀ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) قال هللا تعالى:و -2

                                                           

 ( واللف  له.142(، ومسلم برقم )7151، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)

 ( واللف  له.  1839(، ومسلم برقم )2955، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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