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حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار

مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
وبعد:
فقد سألين أحد اإلخوة األفاضل  -وفقه اهلل  -ممن يكتب يف الشبكة وقد رمز لنفسه
باسم (أخو من طاع اهلل ) عن حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ،وفيما يلي نص
السؤال مع اإلجابة:

* * *
"السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
ضرب أمريكا بأسلحة الدمار
ال خيفى ما نُشر يف وسائل اإلعالم عن نيَّة القاعدة
َ
يسمى بأسلحة الدمار الشامل ،من نوازل العصر احلديث ،ومل جند من
الشامل ،ومبا َّأن ما َّ
َّ
تكلم فيها من املعاصرين:
فما حكم استعمال اجملاهدين هلا؟
وإذا قيل باجلواز :فهل جتوز مطلقًا؟
العدو إالَّ هبا ،أو خيشى أن يستعملها إن مل يسب
شر ِّ
أم للضرورة؟ كأن ال يندفع ُّ
اجملاهدون إىل ضربه هبا؟ وهل هي مناقضة ملقصود اإلنسان من عمارة األرض أم ال؟
وهل هي داخلة يف قوله تعاىل( :ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل)؟ أم َّأن اآلية
حممولة على فعله بغري ح ٍّ كاآليات اليت جاءت يف ذمِّ القتل وحنوه؟

الجواب:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
وبعد:
فهذه املسألة اليت ذكرت  -أيها األخ الكرمي  -مسألة تستح رسالة كاملة؛
جتمع فيها األدلة وأقوال أهل العلم ،وحترر فيها األقوال يف مسائل :دار احلرب ،وطرق
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دفع الصائل ،وجهاد الدفع ،ومعىن إهالك احلرث والنسل شرعا ،وغري ذلك ،ولعلي
أمجع يف ذلك ما تيسر إن شاء اهلل تعاىل.
واعلم  -أخي الكرمي  -أن كلمة (أسلحة الدمار الشامل) غري حمررة ،فهم
يقصدون هبا األسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية دون غريها ،فلو استخدم أحد
شيئا من هذه األسلحة فقتل ألفا من الناس لشنوا عليه التهم واحلروب اإلعالمية وأنه
استخدم أسلحة (حمرمة دوليا) ،ولو استخدم قنابل شديدة االنفجار تزن الوحدة منها
( 7طن) فقتل من جرائها ثالثة اآلف أو أكثر لكان استخدم األسلحة املسمو هبا
دوليا.
ومن املعلوم أن تأثري جمموعة كيلوات من اليت إن يت يعترب من الدمار الشامل إذا
قرنته بتأثري حجر املنجني سابقا ...وقذيفة من اآلر يب جي أو اهلاون يعترب من الدمار
الشامل إذا قرنته برمي السهام سابقا ...ومن املعلوم أن الكفار يف زمننا هذا إمنا جعلوا
هذه األسلحة املسماة بأسلحة الدمار الشامل (أسلحة ردع) لتخويف غريهم ...وما
هتديد أمريكا للعراق عنا ببعيد باستخدام هذه األسلحة لو هامجت العراق إسرائيل...
فما الذي يبيحها ألمريكا والكفار وحيرمها على املسلمني؟ ..ولو أن مجاعة مسلمة
صالت على النفس أو العرض ومل تندفع إال بقتل مجيع أفرادها فإنه جيوز قتلهم كما
ذكره أهل العلم يف أبواب دفع الصائل ...فكيف بالكافر الصائل على الدين والنفس
والعرض والعقل والوطن؟
فإذا مل يندفع الكفار عن املسلمني إال باستخدام مثل هذه األسلحة جاز
استخدامها حىت لو قتلتهم عن بكرة أبيهم وأهلكت حرثهم ونسلهم.
اهلل.

وكل هذا له أصل يف السرية النبوية وأحاديث اجلهاد وأقوال أهل العلم رمحهم
وسأذكر األدلة بالتفصيل على ذلك يف الرسالة املذكورة إن شاء اهلل تعاىل.
واهلل تعاىل أعلم".
انتهى السؤال مع اإلجابة.

* * *

منرب التوحيد واجلهاد

( )2

حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار

وقد مجعت هذه الرسالة املختصرة يف هذه املسألة ،حيث سأتكلم عن حكم
استخدام هذه األسلحة من خالل أربعة مباحث:
المبحث األول :يف مقدمات مهمة.
المبحث الثاني :يف ذكر األدلة على جواز استخدام هذه األسلحة.
المبحث الثالث :يف ذكر كالم أهل العلم يف هذا الباب.
المبحث الرابع :شبهات وردود.
أسأل اهلل سبحانه أن ينفع مبا مجعته ،وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي.

وصلى اهلل على نبينا حممد
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المبحث األول

مقدمات مهمة
وسأذكر هنا ثالث مقدمات خمتصرة هي كاملدخل هلذه الرسالة:

المقدمة األولى :أن التحريم هلل سبحانه ال لغيره من البشر:
ِ
ص ُ ِ
قال تعاىل( :وال تَـ ُقولُوا لِما تَ ِ
ب َه َذا َح ٌ
ام لِتَـ ْفتَـ ُروا
الل َو َه َذا َح َر ٌ
ف أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َعلَى اللَّ ِه الْ َك ِذ َ ِ
َّ
ب ال يُـ ْفل ُحو َن) (النحل.)441:
ين يَـ ْفتَـ ُرو َن َعلَى الله الْ َكذ َ
ب إن الذ َ
يقول ابن كثري رمحه اهلل تعاىل (( :)191/2هنى اهلل تعاىل عن سلوك سبيل املشركني
الذين حللوا وحرموا مبجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من األمساء بآرائهم من :البحرية،
والسائبة ،والوصيلة ،واحلام ،وغري ذلك مما كان شرعا هلم ابتدعوه يف جاهليتهم) اهـ.
قلت :ومن ذلك ما يف شرائع الكفار اليوم مثل قوهلم عن الشيء :حمرم دوليا ،أو
مناقض للشرعية الدولية ،أو مينعه القانون الدويل ،أو خمالف مليثاق حقوق اإلنسان ،أو مليثاق
جنيف ،وحنو ذلك ،ومنه موضوع هذه الرسالة حيث يقولون عنها :األسلحة احملرمة دوليا!
وكل هذه املصطلحات ال وزن هلا يف الشرع؛ ألن اهلل سبحانه هو املنفرد باحلكم
حم إَِّال لِلَّ ِه أ ََمَر أََّال تَـ حعبُ ُدوا إَِّال إِيَّاهُ) (يوسف :من
وبالتشريع كما قال تعاىل( :إِ ِن ح
احلُك ُ
اآلية ،)44وقال تعاىل( :أ حَم َهلُ حم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُ حم ِم َن الدِّي ِن َما َملح يَأح َذ حن بِِه اللَّهُ) (الشورى:
اْلَحل ُ َو حاأل حَم ُر) (ألعراف :من اآلية.)14
من اآلية ،)21وقال تعاىل( :أَال لَهُ ح
وهذا أمر ظاهر عند املسلمني ال حيتاج إىل استدالل.
فإذا تقرر هذا علمت أن قوهلم (األسلحة احملرمة دوليا) ال قيمة له ،وإمنا ينظر يف
حكم هذه األسلحة يف الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من املسلمني ،وأريد أن أنبه هنا إىل
أمرين:
األمر األول  :أن قوهلم (أسلحة الدمار الشامل) يعنون هبا األسلحة النووية واجلرثومية
والكيماوية ،فعندهم أن أي استخدام لشيء من هذه األسلحة فهو انتهاك للقانون الدويل،
فلو أن دولة قامت بضرب أخرى بأطنان القنابل (التقليدية) فقتلت منها عشرات اآلالف
فإن هذا استعمال ألسلحة جمازة دولياً ،ولو أن أخرى استخدمت شيئاً يسريا مما يسمى
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بأسلحة الدمار الشامل ومل تقتل إال بضع مئات لكان هذا استعماالً ألسلحة حمرمة دولياً،
فظهر هبذا أهنم ال يريدون هبذه املصطلحات محاية البشر كما يزعمون ،بل يريدون محاية
أنفسهم واحتكار مثل هذه األسلحة حبجة (حترميها دولياً).
األمر الثاني :أن الذين يتشدقون مبحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل كأمريكا
وبريطانيا هم أول من استخدم هذه األسلحة ،فربيطانيا استخدمت السال الكيماوي ضد
العراقيني يف احلرب العاملية األوىل ،وأمريكا استخدمت السال النووي ضد اليابان يف احلرب
العاملية الثانية ،كما أن ترسانتهم  -مع اليهود  -مليئة هبذه األسلحة!

المقدمة الثانية :أن األصل في القتل اإلحسان:
فقد ثبت يف الصحيح عن شداد بن أوس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم( :إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا
ذحبتم فأحسنوا الذحبة ،وليحد أحدكم شفرته ولري ذبيحته).
قال النووي رمحه اهلل (شر مسلم ( :)147/13وقوله صلى اهلل عليه وسلم:
"فأحسنوا القتلة "؛ عام يف كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وىف حد وحنو ذلك ،وهذا
احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد اإلسالم).
وقال ابن رجب رمحه اهلل (جامع العلوم واحلكم؛ ص ( :)112واإلحسان يف قتل ما
جيوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غري زيادة
يف التعذيب فإنه إيالم ال حاجة إليه ...وأسهل وجوه قتل اآلدمي ضربه بالسيف على العن ؛
قال اهلل تعاىل  -يف ح الكفار –" :فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب" ،وقال" :سألقي
يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان").
وقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان إذا بعث سرية قال هلم( :ال متثلوا،
وال تقتلوا وليدا).
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم قال( :أعف الناس قتلة أهل اإلميان).
وروى البخاري من حديث عبداهلل بن يزيد رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم( :هنى عن املثلة).
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واألحاديث يف ذلك كثرية ،وكلها تدل على أن األصل اإلحسان يف قتل من جيوز قتله
وعدم اإلسراف يف ذلك.
إال أن هذا األصل له استثناءات ،ومن هذه االستثناءات موضوع املقدمة الثالثة...

المقدمة الثالثة :التفريق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه:
فمن القواعد الثابتة يف الشرع التفري بني املقدور عليه وغري املقدور عليه ،ويدل عليه
قوله تعاىل( :فاتقوا اهلل ما استطعتم) ،وهذا مطرد يف عامة أبواب الشريعة؛ سواء يف أبواب
العبادات أو أبواب املعامالت ،وقد ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب
صلى اهلل عليه وسلم قال( :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم").
قال النووي رمحه اهلل على هذا احلديث (شر صحيح مسلم ( :)142/9هذا من
قواعد اإلسالم املهمة ،ومن جوامع الكلم اليت أعطيها صلى اهلل عليه وسلم ،ويدخل فيها ما
ال حيصى من األحكام؛ كالصالة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركاهنا أو بعض شروطها أتى
بالباقي ،وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل املمكن )...اهـ.
وقد استنبط أهل العلم من هذه النصوص وحنوها قاعدة (ال واجب مع العجز ،وال
حمرم مع الضرورة).
واملقصود من هذه القاعدة هنا أن ما وجب يف أبواب اجلهاد إمنا يكون حسب
القدرة ،أما إذا مل يقدر عليه فإنه يسقط ،كغريه من األبواب:
 ) 1فاإلحسان يف القتل إمنا يكون حال القدرة ،أما إذا مل يقدر اجملاهدون على ذلك
مثل اضطرارهم لقصفهم وتدمريهم أو حتريقهم أو إغراقهم وحنو ذلك فإنه جيوز.
 )2وكذلك فإن اجتناب قتل النساء والصبيان إمنا يكون يف حال التمكن من متييزهم،
أما إذا مل يقدروا على ذلك كحال تبييت الكفار أو اإلغارة عليهم وحنو ذلك فإنه جيوز
قتلهم تبعا للمقاتلني.
 ) 3وكذلك فإن قتل املسلم حمرم ال جيوز ،ولكن إذا اضطر اجملاهدون إىل قتله لعدم
القدرة على دفع الكفار ،أو جهادهم ،إال بذلك جاز ،كمسألة الترتس وحنوها.
وهكذا يف عامة مسائل اجلهاد ،وسيأيت مزيد بيان إن شاء اهلل يف املباحث القادمة.
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المبحث الثاني

األدلة على جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل
تمهيد:
ذكرت يف املبحث الساب أن األصل هو اإلحسان يف القتل ،ومن ذلك قتل الكفار،
وهذا ال يكون إال عند القدرة على ذلك ،ولكن قد يكون الكفار يف حال ال ميكن معه أن
يقاوموا ويدفعوا عن بالد اإلسالم ويكف شرهم عن املسلمني إال بأن يقصفوا مبا يسمى
بأسلحة الدمار الشامل على حنو ما يقرره أهل اْلربة واجلهاد؛ فإذا رأى أهل احلل والعقد من
اجملاهدين بأن شر الكفار ال يندفع إال هبا جاز استعماهلا ،وأسلحة الدمار الشامل ستقتل
كل من تقع عليه من الكفار سواء كانوا من املقاتلني ،أو من النساء والصبيان ،وستقوم
بتدمري وحرق األرض ،واألدلة على جواز ذلك يف هذه احلالة كثرية ،وهي على قسمني:

القسم األول :أدلة خاصة لعصر معين ولعدو معين:
وذلك مثل حال أمريكا يف هذا الزمن؛ فإن مسألة ضرهبا هبذه األسلحة جائز بدون
ذكر أدلة القسم الثاين التالية (أدلة املشروعية العامة)؛ ألن اهلل سبحانه يقول (وإن عاقبتم
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ،ويقول تعاىل( :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما
اعتدى عليكم) ،ويقول تعاىل( :وجزاء سيئة سيئة مثلها) ،والناظر يف اعتداءات أمريكا
على املسلمني وأراضيهم خالل العقود املاضية خيلص إىل جواز ذلك باالستناد إىل باب
(املعاملة باملثل) فقط؛ بدون حاجة إىل ذكر األدلة األخرى ،وقد مجع بعض اإلخوة عدد
قتالهم من املسلمني بأسلحتهم املباشرة وغري املباشرة فوصل العدد إىل قريب من عشرة
ماليني ،وأما األراضي اليت أحرقتها قنابلهم ومتفجراهتم وصوارخيهم فال حيصيها إال اهلل ،وآخر
ما عايناه ما حصل يف أفغانستان والعراق ،وهذا غري ما سببت حروهبم على كثري من
املسلمني من التشرد ،فلو ألقيت عليهم قنبلة هتلك منهم عشرة ماليني ،وحترق من أراضيهم
قدر ما أحرقوا من أرا ضي املسلمني كان هذا جائزا بال حاجة إىل ذكر أي دليل آخر ،وإمنا
األدلة األخرى قد حنتاجها لو أردنا أن هنلك منهم أكثر من هذا العدد!!

القسم الثاني :أدلة عامة لمشروعية هذا العمل مطلقاً إذا اقتضاه الجهاد في
سبيل اهلل:
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وهي النصوص اليت تدل على جواز استخدام مثل هذه األسلحة إذا رأى أهل اجلهاد
املصلحة يف استعماهلا ،واألدلة على ذلك كثرية وسأذكر منها ثالثة:

الدليل األول :النصوص التي تدل على جواز تبييت المشركين ولو أصيبت
ذراريهم:
ومنها ما يف الصحيحني عن الصعب بن جثامة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من املشركني فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال( :هم
منهم).

وما يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما( :أن النيب صلى اهلل
عليه وسلم أغار على بين املصطل وهم غارون يف نعمهم فقتل املقاتلة وسىب الذرية).
ومنها :ما رواه أمحد وأبو داود من حديث سلمة بن األكوع قال( :أمر رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم علينا أبا بكر رضي اهلل عنه فغزونا ناسا من املشركني فبيتناهم نقتلهم،
وكان شعارنا تلك الليلة :أمت ،أمت ،قال سلمة :فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات
من املشركني).1
وقد ثبت مع ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن قتل النساء والصبيان.2
ولكن إذا مجعت بني هذه األحاديث ظهر لك أن املنهي عنه قصدهم بالقتل ،أما إذا
كان قتلهم تبعا كحال البيات واإلغارة وعند عدم التمكن من متييزهم فال بأس بذلك ،فال
يعطل اجلهاد من أجل وجود نساء وصبيان الكفار.
وقد بوب البيهقي رمحه اهلل يف (السنن الكربى  )78/9على حديث الصعب بقوله:
( باب قتل النساء والصبيان يف التبييت والغارة من غري قصد وما ورد يف إباحة التبييت)

3

 1واحلديث صححه ابن حبان واحلاكم ،وإسناده جيد؛ من طري عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة
عن أبيه ،وهذا على شرط مسلم.
 2وهذا النهي معلل بعدم قتاهلم ،فإذا قاتلت املرأة أو الصيب مع الكفار فإهنم يقاتلون كما يقوله عامة أهل
العلم.
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وذكر فيه هذا احلديث مث نقل قول الشافعي رمحه اهلل( :ومعىن هنيه عندنا  -واهلل أعلم  -عن
قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم ،قال:
ومعىن قوله "هم منهم" أهنم جيمعون خصلتني :أن ليس هلم حكم اإلميان الذي مينع الدم،
وال حكم دار اإلميان الذي مينع الغارة على الدار).4
وقد قال اإلمام أمحد كما يف (املغين ( :)234/9ال بأس بالبيات ،وهل غزو الروم إال
البيات ،قال :وال نعلم أحدا كره بيات العدو) اهـ.
وقد ذكر الطحاوي رمحه اهلل اآلثار اليت يف النهي عن قتل النساء والصبيان مث ذكر
حديث الصعب بن جثامة يف التبييت مث قال (شر معاين اآلثار ( :)222/3فلما ملا ينههم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الغارة وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين حيرم
القصد إىل قتلهم دل ذلك أن ما أبا يف هذه اآلثار ملعىن غري املعىن الذي من أجله حظر ما
حظر يف اآلثار األول ،وأن ما حظر يف اآلثار األول هو القصد إىل قتل النساء والولدان،
والذي أبا هو القصد إىل املشركني وإن كان يف ذلك تلف غريهم ممن ال حيل القصد إىل
تلفه حىت تصح هذه اآلثار املروية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال تتضاد ،وقد أمر
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالغارة على العدو ،وأغار على اآلخرين يف آثار عدد؛ قد
ذكرناها يف باب الدعاء قبل القتال ،ومل مينعه من ذلك ما حييط به علمنا أنه قد كان يعلم أنه
ال يؤمن من تلف الولدان والنساء يف ذلك ،ولكنه أبا ذلك هلم؛ ألن قصدهم كان إىل غري
تلفهم ،فهذا يواف املعىن الذي ذكرت مما يف حديث الصعب ...فكذلك العدو قد جعل لنا
قتاهلم ،وحرم علينا قتل نسائهم وولداهنم ،فحرام علينا القصد إىل ما هنينا عنه من ذلك،
وحالل لنا القصد إىل ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غريهم ،وال ضمان
علينا) اهـ.
وهكذا احلال يف هذا الباب:
فإذا قرر اجملاهدون أن شر الكفار ال يندفع إال بتبييتهم بأسلحة الدمار الشامل جاز
استخدامها ولو أهلكتهم مجيعاً.

 3وقد ذكر البيهقي رمحه اهلل يف هذا الباب عددا من األحاديث اليت تدل على جواز تبييت العدو غري ما
سب ؛ منها :حديث غزوة خيرب ،وقصة قتل ابن أيب احلقي  ،وكعب بن األشرف ،وكلها يف الصحيح ،وقد
استدل هبا الشافعي رمحه اهلل تعاىل أيضاً يف (األم) .239/4
 4وكالم الشافعي رمحه اهلل هذا موجود يف (الرسالة) ص .299
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الدليل الثاني :النصوص التي تدل على جواز حرق بالد العدو ،ومنها:
ما يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال( :حرق رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم خنل بين النضري وقطع" ،ويف ذلك نزل قوله تعاىل( :ما قطعتم من لينة أو
تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اهلل) ،وقد جاء يف بعض الروايات عند الشيخني أن
اسم األرض احملروقة (البويرة) وفيها يقول حسان بن ثابت رضي اهلل عنه:

فهان على سراة بين لؤي

حري بالبويرة مستطري

ومنها :ما رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه من حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنه أن
النيب صلى اهلل عليه وسلم بعثه إىل أرض يقال هلا أبىن  -وقيل :يبىن  -فقال( :أئتها صباحاً
مث حرق) ،ويف سنده نظر.5
واحلديث األول من األصول اليت دلت على جواز التحري يف أرض العدو ،وقد بوب
البخاري رمحه اهلل على هذا احلديث بقوله (باب حرق الدور والنخيل) ،وبوب عامة من
أخرجه من أهل احلديث عليه بنحو هذا.6
وقال الرتمذي رمحه اهلل بعد روايته هلذا احلديث( :وهذا حديث حسن صحيح ،وقد
ذهب قوم من أهل العلم إىل هذا؛ ومل يروا بأسا بقطع األشجار وختريب احلصون ،وكره
بعضهم ذلك وهو قول األوزاعي؛ قال األوزاعي :وهنى أبو بكر الصدي يزيد أن يقطع شجرا
مثمرا أو خيرب عامرا ،وعمل بذلك املسلمون بعده ،7وقال الشافعي :ال بأس بالتحري يف

 5يف سنده صاحل بن أيب األخضر ،وهو ضعيف ،وتوبع يف روايته عن الزهري كما عند الشافعي يف األم
 212/4إال أن املتابعة ضعيفة ،ورواه سعيد بن منصور يف سننه عن سليمان بن يسار مرسالً ،وأخرجه
البزار 24/7وقال :وهذا احلديث رواه غري صاحل عن الزهري عن عروة مرسالً ،وأسنده صاحل ،وال نعلمه
يروى هبذا اللفظ إال عن أسامة اهـ.
 6بوب أبو داود عليه بقوله (باب في الحرق في بالد العدو) ،وبوب الرتمذي عليه بقوله (باب في
التحريق والتخريب) ،وبوب ابن ماجه عليه بقوله (باب التحريق بأرض العدو) ،وبوب البيهقي عليه
بقوله (باب قطع الشجر وحرق المنازل).
 7وقد ناقش الشافعي كالم األوزاعي  -رمحهما اهلل  -يف (األم)  219/4فقال( :أما الظن به  -يعين أبا
بكر رضي اهلل عنه  -فإنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يذكر فتح الشام ،فكان على يقني منه ،فأمر
برتك ختريب العامر وقطع املثمر ليكون للمسلمني ،ال ألنه رآه حمرما؛ ألنه قد حضر مع النيب صلى اهلل
عليه وسلم حتريقه بالنضري وخيرب والطائف ،فلعلهم أنزلوه على غري ما أنزله عليه ،واحلجة فيما أنزل اهلل عز
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أرض العدو وقطع األشجار والثمار ،وقال أمحد :وقد تكون يف مواضع ال جيدون منه بدا
فأما بالعبث فال حترق ،وقال إسحاق :التحري سنة إذا كان أنكى فيهم) اهـ.
وقال احلافظ رمحه اهلل يف كالمه على حديث ابن عمر (فتح الباري ( :)111/6وقد
ذهب اجلمهور إىل جواز التحري والتخريب يف بالد العدو ،وكرهه األوزاعي والليث وأبو ثور؛
واحتجوا بوصية أيب بكر جليوشه أن ال يفعلوا شيئا من ذلك ،وأجاب الطربي بأن النهي
حممول على القصد لذلك ،خبالف ما إذا أصابوا ذلك يف خالل القتال كما وقع يف نصب
املنجني على الطائف ،وهو حنو ما أجاب به يف النهي عن قتل النساء والصبيان ،وهبذا قال
أكثر أهل العلم ،وحنو ذلك القتل بالتغري  ،وقال غريه :إمنا هنى أبو بكر جيوشه عن ذلك
ألنه علم أن تلك البالد ستفتح فأراد إبقاءها على املسلمني ،واهلل أعلم) اهـ.
وقال العيين رمحه اهلل (عمدة القاري( :)274/14حديث ابن عمر دال على أن
للمسلمني أن يكيدوا عدوهم من املشركني بكل ما فيه تضعيف شوكتهم ،وتوهني كيدهم،
وتسهيل الوصول إىل الظفر هبم؛ من قطع مثارهم ،وتغوير مياههم ،والتضيي عليهم باحلصار،
وممن أجاز ذلك الكوفيون ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق والثوري وابن القاسم ،وقال
الكوفيون :حيرق شجرهم ،وخترب بالدهم ،وتذبح األنعام وتعرقب إذا مل ميكن إخراجها) اهـ.
وهذا احلديث ظاهر يف الداللة على جواز حتري بالد العدو إذا اقتضى القتال ذلك.

الدليل الثالث :النصوص التي تدل على جواز ضرب األعداء بالمنجنيق
ونحوها مما يعم الهالك به؛ ومنها:
ما رواه أبو داود يف املراسيل وغريه مرسال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نصب على
أهل الطائف املنجني .8
وما رواه البيهقي وغريه أن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه نصب املنجني على أهل
اإلسكندرية.

وجل يف صنيع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " اه ،وناقشه غريه كالطربي واحلافظ ابن حجر وابن العريب
والشوكاين وغريهم رمحهم اهلل مجيعاً.
 8وروي موصوالً عند العقيلي والبيهقي وغريمها ،ويف وصله نظر ،وقد بوب اجملد بن تيمية على هذا
احلديث يف أحكامه بقوله( :باب جواز تبييت الكفار ورميهم باملنجني وإن أدى إىل قتل ذراريهم تبعا).
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وما رواه البيهقي أيضاً عن يزيد بن أيب حبيب رمحه اهلل  -يف فتح قيسارية  -قال:
(فكانوا يرموهنا يف كل يوم بستني منجنيقا) ،وذلك يف زمن عمر بن اْلطاب رضي اهلل عنه.
وجرى أمر املسلمني يف مغازيهم على هذا ،فروى سعيد بن منصور عن صفوان بن
عمرو :أن جنادة بن أىب أمية األزدي وعبد اهلل بن قيس الفزاري وغريمها من والة البحر ومن
بعدهم  -وكانوا على عهد معاوية رضي اهلل عنه  -كانوا يرمون العدو من الروم وغريهم
بالنار ،وحيرقوهنم ،هؤالء هلؤالء ،وهؤالء هلؤالء ،قال( :مل يزل أمر املسلمني على ذلك).
وروى سعيد بن منصور عن علقمة أيضاً أهنم غزو على عهد معاوية وكانوا يرمون
باملنجني يف غزوهتم.
وقد اتف أهل العلم على جواز رمي العدو باملنجني وحنوه يف اجلملة.
ومن املعلوم أن حجر املنجني ال مييز بني النساء والذرية وغريهم ،كما أنه يدمر ما
يأيت عليه من بناء أو غريه.
فدل هذا على أن أصل تدمري بالد الكفار وقتلهم  -إذا اقتضاه اجلهاد ورآه أهل
احلل والعقد من اجملاهدين  -مشروع؛ فإن املسلمني كانوا يضربون تلك البالد باجملاني حىت
تفتح ،ومل يرد عنهم أهنم كفوا خوفاً من استئصال الكفار ،أو خشية تدمري بالدهم ،واهلل
تعاىل أعلم.
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المبحث الثالث

كالم أهل العلم في هذا الباب
تمهيد:
سأذكر يف هذا املبحث مجلة من أقوال أهل العلم على اختالف مذاهبهم تدل على
جواز حتري بالد العدو وهدم ديارهم إذا اقتضى اجلهاد ذلك ،وأريد أن أنبه إىل أمور قبل
ذكر هذه األقوال:
أوالً :إن كالم أهل العلم املذكور يف هذا الباب إمنا هو يف (جهاد الطلب) ،ومن
املعلوم أن ما ثبت جوازه يف جهاد الطلب فإنه يثبت يف (جهاد الدفع) من باب أوىل؛ ألن
جهاد الدفع آكد وأعظم وجوباً بال خالف بني أهل العلم.
ثانياً :إن كالم أهل العلم على اختالف مذاهبهم يدل داللة صرحية على أن االهنزامية
إمنا جاءت مع هذا العصر ،وأن شريعة اإلسالم منها بريئة ،وأن علماء اإلسالم بريئون منها؛
فإنك ال جتد يف عباراهتم أي حماولة لكسب مودة الكفار ،أو للتوفي بني شريعة اإلسالم وما
يسمونه حقوق اإلنسان بزعمهم ،أو الكالم عن (الشعوب احملبة للسالم) ،فانظر إىل أقواهلم
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(ال بأس حبرق حصون املشركني بالنار)( ،أو تغريقها باملاء)( ،أو تسميم مياههم)( ،أو
ختريب ديارهم وهدمها) ،وغري هذه العبارات اليت يشرق هبا االهنزاميون.
ثالثاً :أن كالم أهل العلم هذا كان يف جتويز أسلحة الدمار الشامل اليت يف عصرهم
واليت تقتل الكفار مع ذراريهم ،بل نص السيوطي من الشافعية على ذلك بقوله( :و "نصب
عليهم املنجني " رواه البيهقي ،وقيس به ما في معناه مما يعم اإلهالك به) اهـ.
وهذا العبارة أقرها كثري من علماء الشافعية كما سيأيت إن شاء اهلل ،وكذلك قال ابن
حجر اهليتمي( :وقتلهم بما يعم) اهـ ،وهذا كأنه نص يف مسألتنا.
رابعاً :أن كالم أهل العلم هنا أيضاً دال على جواز ما يسمى باألسلحة اجلرثومية؛
فإن منهم من نص على جواز رمي الكفار باحليات والعقارب ،وعلى جواز تسميم مياههم.
خامساً :أن أهل العلم اتفقوا يف اجلملة على ما سب  ،ولكن فد خيتلفون يف بعض
التفاصيل؛ ولكنهم لو اختلفوا يف بعض ذلك فإمنا يكون هذا عند السعة يف جهاد الطلب،
أما إذا اقتضت ضرورة اجلهاد ذلك فال ينبغي أن يكون هناك خالف.

أوالً :من كالم الحنفية:
 )4قال السرخسي نقال عن محمد بن الحسن (شرح السير الكبير :)4111/1
(قال :وال بأس للمسلمني أن حيرقوا حصون املشركني بالنار ،أو يغرقوها باملاء ،وأن ينصبوا
عليها اجملاني  ،وأن يقطعوا عنهم املاء ،وأن جيعلوا يف مائهم الدم والعذرة والسم حىت يفسدوه
عليهم ،ألنا أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم؛ ومجيع ما ذكرنا من تدبري احلروب مما حيصل به
كسر شوكتهم ،فكان راجعا إىل االمتثال ،ال إىل خالف املأمور ،مث يف هذا كله نيل من
العدو ،وهو سبب اكتساب الثواب ،قال اهلل تعاىل" :وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم
به عمل صاحل" ،وال ميتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمني فيهم من أسرى ،أو
مستأمنني ،صغارا أو كبارا ،أو نساء أو رجاال ،وإن علمنا ذلك؛ ألنه ال طري للتحرز عن
إصابتهم مع امتثال األمر بقهر املشركني ،وما ال يستطاع االمتناع منه فهو عفو) اهـ.
 )4وقال السرخسي في (المبسوط ( :)16/41وال بأس بإرساله املاء إىل مدينة
أهل احلرب ،وإحراقهم بالنار ،ورميهم باملنجني  ،وإن كان فيهم أطفال أو ناس من املسلمني
أسرى أو جتار) اهـ.
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 )3وقال الكاساني (بدايع الصنايع ( :)414/1ال بأس بإحراق حصوهنم بالنار،
وإغراقها باملاء ،وختريبها وهدمها عليهم ،ونصب املنجني عليها؛ لقوله تبارك وتعاىل" :خيربون
بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني" ،وألن كل ذلك من باب القتال؛ ملا فيه من قهر العدو
وكبتهم وغيظهم ،وألن حرمة األموال حلرمة أرباهبا ،وال حرمة ألنفسهم حىت يقتلون ،فكيف
ألمواهلم؟) اهـ.
 )1وقال العبادي في (الجوهرة النيرة "( :)462/4فإن أبوا استعانوا عليهم باهلل
تعاىل" :ألنه هو الناصر ألوليائه واملدمر ألعدائه ،قوله  -أي املاتن – "ونصبوا عليهم
اجملاني " :أي ينصبوهنا على حصوهنم ويهدموهنا ،كما نصبها النيب صلى اهلل عليه وسلم على
أهل الطائف ،قوله "وحرقوهم" :ألن "النيب صلى اهلل عليه وسلم أحرق البويرة" وهو موضع
بقرب املدينة فيه خنل ،قوله "وأرسلوا عليهم املاء وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم" :ألن يف
ذلك كسر شوكتهم وتفري مجعهم وقد صح أن "النيب صلى اهلل عليه وسلم حاصر بين
النضري وأمر بقطع خنيلهم وحاصر أهل الطائف وأمر بقطع كرومهم" .قوله "وال بأس برميهم
وإن كان فيهم مسلم أسري أو تاجر" :يعين يرميهم بالنشاب واحلجارة واملنجني ؛ ألن يف
الرمي دفع الضرر العام بالذب عن مجاعة املسلمني وقتل التاجر واألسري ضرر خاص) اهـ.

ثانياً :من كالم المالكية:
 )4قال ابن العربي (أحكام القرآن ( :)411/1اختلفت الناس يف ختريب دار
العدو وحرقها وقطع مثارها على قولني:9
األول :أن ذلك جائز؛ قاله يف املدونة.
الثاين :إن علم املسلمون أن ذلك هلم مل يفعلوا ،وإن ييأسوا فعلوا؛ قاله مالك يف
الواضحة ،وعليه تناظر الشافعية ،والصحيح األول .وقد علم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن خنل بين النضري له ،ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية هلم ووهنا فيهم ،حىت خيرجوا
عنها ،فإتالف بعض املال لصال باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقال) اهـ.

 9أصحاب القولني يتفقون على أنه إذا مل تكن األرض ستعود هلم فإنه جيوز ذلك ،فأصحاب القول األول
جييزون ختريب بالد العدو مطلقا ،وأما أصحاب القول الثاين فيمنعون ذلك إذا كانت ستئول للمسلمني.
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 )4قال ابن فرحون في (تبصرة الحكام ( :)56/4مسألة :ويقاتل العدو بكل
نوع ،وبالنار إن مل يكن غريها وخيف منهم ،فإن مل خيف فقوالن ،مسألة :مل خيتلف يف رمي
مراكبهم باملنجني  ،وكذلك حصوهنم ،وإن كان فيهم مسلمون) اهـ.
 )3وقال المواق (التاج واإلكليل "( :)611/1بقطع ماء وآلة" ابن القاسم :ال
بأس أن ترمى حصوهنم باملنجني  ،ويقطع عنهم املري واملاء وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية،
وقاله أشهب .قال يف املدونة :وال بأس بتحري قراهم وحصوهنم ،وتغريقها باملاء ،وحرابتها،
وقطع الشجر املثمر ،وغريه؛ لقوله تعاىل" :وال يطئون موطئا"" .وقد قطع عليه السالم خنل
بين النضري وأحرقها") اهـ.
 )1وقال الخرشي (شرح خليل ( :)443/3جيوز قتال العدو إذا مل جييبوا إىل ما
دعوا إليه جبميع أنواع احلرب؛ فيجوز قطع املاء عنهم ليموتوا بالعطش ،أو يرسل عليهم
ليموتوا بالغرق على املشهور ،أو يقتلوا باآللة :كضرب بالسيف ،وطعن بالرمح ،ورمي
باملنجني  ،وما أشبه ذلك من آالت احلرب) اهـ.

ثالثاً :من كالم الشافعية:
 )4قال الشافعي (األم ( :)461/1وإذا حتصن العدو يف جبل أو حصن أو خندق
أو حبسك أو مبا يتحصن به :فال بأس أن يرموا باجملاني  ،والعرادات ،والنريان ،والعقارب،
واحليات ،وكل ما يكرهونه ،وأن يبثقوا عليهم املاء ليغرقوهم ،أو يوحلوهم فيه ،وسواء كان
معهم األطفال والنساء والرهبان أو مل يكونوا؛ ألن الدار غري ممنوعة بإسالم وال عهد،
وكذلك ال بأس أن حيرقوا شجرهم املثمر ،وغري املثمر ،وخيربوا عامرهم ،وكل ما ال رو فيه
من أمواهلم) اهـ.
 )4وقال الحافظ ابن حجر العسقالني (فتح الباري ( :)466/1وقد ذهب
اجلمهور إىل جواز التحري والتخريب يف بالد العدو ،وكرهه األوزاعي والليث وأبو ثور،
واحتجوا بوصية أيب بكر جليوشه أن ال يفعلوا شيئا من ذلك ،وأجاب الطربي بأن النهي
حممول على القصد لذلك خبالف ما إذا أصابوا ذلك يف خالل القتال كما وقع يف نصب
املنجني على الطائف ،وهو حنو ما أجاب به يف النهي عن قتل النساء والصبيان ،وهبذا قال
أكثر أهل العلم ،وحنو ذلك القتل بالتغري  ،وقال غريه :إمنا هنى أبو بكر جيوشه عن ذلك
ألنه علم أن تلك البالد ستفتح فأراد ابقاءها على املسلمني ،واهلل أعلم) اهـ.
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 )3وقال ابن حجر الهيتمي (تحفة المحتاج "( :)414/5وجيوز حصار الكفار
يف البالد والقالع" وغريها" ،وإرسال املاء عليهم" وقطعه عنهم" ،ورميهم بنار ومنجني "
وغريمها ،وإن كان فيهم نساء وصبيان ،ولو قدرنا عليهم بدون ذلك كما قاله البندنيجي وإن
قال الزركشي الظاهر خالفه؛ وذلك لقوله تعاىل" :وخذوهم واحصروهم"؛ وألنه "صلى اهلل
عليه وسلم حصر أهل الطائف ورماهم باملنجني " رواه البيهقي وغريه" ...وإن كان فيهم
مسلم" واحد فأكثر" .أسري أو تاجر جاز ذلك" أي إحصارهم وقتلهم مبا يعم ،وتبييتهم يف
غفلة ،وإن علم قتل املسلم بذلك لكن جيب توقيه ما أمكن" .على املذهب" لئال يعطلوا
اجلهاد علينا حببس مسلم عندهم ،نعم يكره ذلك حيث مل يضطر إليه ،كأن مل حيصل الفتح
إال به حترزا من إيذاء املسلم ما أمكن مثله يف ذلك الذمي وال ضمان هنا يف قتله؛ ألن
الفرض أنه مل تعلم عينه) اهـ.
 )1وقال السيوطي في (أسنى المطالب  - :)454/1وأصل الكالم لزكريا
األنصاري "( :-و" جيوز "إتالفهم باملاء والنار" ،قال تعاىل" :وخذوهم واحصروهم" ،و
"حاصر صلى اهلل عليه وسلم أهل الطائف" رواه الشيخان ،و "نصب عليهم املنجني " رواه
البيهقي ،وقيس به ما يف معناه مما يعم اإلهالك به )10اهـ.

رابعاً :من كالم الحنابلة:
 )4قال ابن قدامة (المغني ( :)431/5مسألة :قال  -يعين اْلرقي –" :وإذا
حورب العدو ،مل حيرقوا بالنار" :أما العدو إذا قدر عليه ،فال جيوز حتريقه بالنار ،بغري خالف
نعلمه ،وقد كان أبو بكر الصدي رضي اهلل عنه يأمر بتحري أهل الردة بالنار ،وفعل ذلك
خالد بن الوليد بأمره ،فأما اليوم فال أعلم فيه بني الناس خالفا ...فأما رميهم قبل أخذهم
بالنار ،فإن أمكن أخذهم بدوهنا ،مل جيز رميهم هبا؛ ألهنم يف معىن املقدور عليه ،وأما عند
العجز عنهم بغريها ،فجائز ،يف قول أكثر أهل العلم ،وبه قال الثوري ،واألوزاعي،
والشافعي ...وكذلك احلكم يف فتح البثوق عليهم ،ليغرقهم ،إن قدر عليهم بغريه ،مل جيز،
إذا تضمن ذلك إتالف النساء والذرية ،الذين حيرم إتالفهم قصدا ،وإن مل يقدر عليهم إال
به ،جاز ،كما جيوز البيات املتضمن لذلك .وجيوز نصب املنجني عليهم .وظاهر كالم أمحد
جوازه مع احلاجة وعدمها) اهـ.
 10وهذه العبارة (وقيس به ما يف معناه مما يعم اإلهالك به)  -وهي نص يف موضوعنا  -تداوهلا فقهاء
الشافعية وأقروها ،فانظر مثالً( :حتفة احملتاج) ( ،242/9مغين احملتاج) ( ،31/6فتوحات الوهاب)
( ،191/1التجريد) .214/4
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 )4وقال البهوتي في (كشاف القناع "( :)15/3وكذا جيوز رميهم" أي :الكفار
" بالنار ،واحليات ،والعقارب يف كفات اجملاني  ،وجيوز تدخينهم يف املطامري ،وفتح املاء
لغرقهم ،وفتح حصوهنم وعامرهم"؛ أي :هدمها عليهم؛ ألنه يف معىن التبييت "فإذا قدر
عليهم مل جيز حتريقهم" حلديث "إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا
القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة" ،ولقوله صلى اهلل عليه وسلم؛ "فإنه ال يعذب بالنار إال
رب النار" رواه أبو داود وكان أبو بكر يأمر بتحري أهل الردة بالنار وفعله خالد بن الوليد
بأمره) اهـ.
 )3وقال أيضاً (شرح منتهى اإلرادات "( :)143/4و" جيوز "رميهم" أي الكفار
"مبنجني " نصا .ألنه صلى اهلل عليه وسلم "نصب املنجني على الطائف" رواه الرتمذي
مرسال ،ونصبه عمرو بن العاص على اإلسكندرية ،فظاهر كالم أمحد جواز مع احلاجة
وعدمها" .و" جيوز رميهم "بنار ،و" جيوز "قطع سابلة" أي طري " ،و" قطع "ماء" عنهم،
"و فتحه ليغرقهم ،و" جيوز "هدم عامرهم" ،وإن تضمن إتالف ،حنو نساء وصبيان؛ ألنه يف
معىن التبييت) اهـ.
 )1وقال الرحيباني في (مطالب أولي النهى "( :)641/4و" جيوز "رميهم
مبنجني " نصا "ألنه صلى اهلل عليه وسلم نصب املنجني على الطائف" رواه الرتمذي
مرسال .ونصبه عمرو بن العاص على اإلسكندرية ،وظاهر كالم أمحد جوازه مع احلاجة
وغريها "و" جيوز رميهم بـ "نار وبنحو عقارب"؛ كأفاعي "وتدخينهم مبطامر" وهي احلفرية يف
األرض ،قاله يف القاموس" ،و" جيوز "قطع سابلة" ،أي :طريقهم عنهم" ،و" قطع "ماء"
عنهم "وفتحه ليغرقهم ،و" وجيوز "هدم عامرهم" ،وإن تضمن إتالف حنو نساء وصبيان إذا
مل يقصدهم ،ألنه يف معىن التبييت) اهـ.

خامساً :من كالم الظاهرية:
قال ابن حزم في (المحلى ( :)311/6جائز حتري أشجار املشركني ،وأطعمتهم،
وزرعهم ،ودورهم ،وهدمها ،قال اهلل تعاىل" :ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على
أصوهلا فبإذن اهلل وليخزي الفاسقني" ،وقال تعاىل" :وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون
من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل" ،وقد أحرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خنل
بين النضري  -وهي يف طرف دور املدينة  -وقد علم أهنا تصري للمسلمني يف يوم أو غده)
اهـ.

سادساً :من كالم غيرهم من المجتهدين:
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 )4قال الصنعاني في (سبل السالم ( :)64/1وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما
قال" :حرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خنل بين النضري وقطع" متف عليه .يدل على
جواز إفساد أموال أهل احلرب بالتحري والقطع ملصلحة ،ويف ذلك نزلت اآلية "ما قطعتم
من لينة ...اآلية" ،قال املشركون :إنك تنهي عن الفساد يف األرض فما بال قطع األشجار
وحتريقها؟..وقد ذهب اجلماهري إىل جواز التحري والتخريب يف بالد العدو ،وكرهه األوزاعي
وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي اهلل عنه وصى جيوشه أن ال يفعلوا ذلك ،وأجيب بأنه
رأى املصلحة يف بقائها ألنه قد علم أهنا تصري للمسلمني فأراد بقاءها هلم ،وذلك يدور على
مالحظة املصلحة) اهـ.
 )4وقال الشوكاني في (نيل األوطار  - :)12/2بعد ذكره جملموعة أحاديث منها
حديث ابن عمر الساب ( :-واألحاديث املذكورة فيها دليل على جواز التحري يف بالد
العدو ،قال يف الفتح  -مث نقل كالم احلافظ الساب وأقره  -مث قال :وال خيفى أن ما وقع من
أيب بكر ال يصلح ملعارضة ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا تقرر من عدم حجية
قول الصحايب) اهـ.
 )3وقال أيضاً في (السيل الجرار ( :)631/1قد أمر اهلل بقتل املشركني ،ومل
يعني لنا الصفة اليت يكون عليها ،وال أخذ علينا أن ال نفعل إال كذا دون كذا ،فال مانع من
قتلهم بكل ٍ
سبب للقتل من رمي ،أو طعن ،أو تغري  ،أو هدم ،أو دفع من شاه  ،أو حنو
ذلك )11اهـ.

 11مث تكلم عن النهي عن التحري خاصة ،والتحري إذا مل يضطر له اجملاهدون حيرمه طائفة من أهل
العلم ،أما إذا اضطروا له حبيث ال ميكن جهادهم إال به فالعلماء متفقون على جوازه كما سب .
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المبحث الرابع

شبهات وردود
تمهيد:
لعل أبرز الشبهات اليت ترد يف هذا الباب ما يلي:
الشبهة األولى :حترمي قتل النساء والصبيان.
الشبهة الثانية :حترمي اإلفساد يف األرض.
الشبهة الثالثة :أن هذه األسلحة ستقتل قسماً من املسلمني.
وسأقوم باإلجابة عن كل شبهة باختصار:

الشبهة األولى :تحريم قتل النساء والصبيان:
قالوا :ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما( :أن امرأة وجدت
يف بعض مغازي النيب صلى اهلل عليه وسلم مقتولة ،فأنكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قتل النساء والصبيان" ،وثبت يف صحيح مسلم عن بريدة بن احلصيب رضي اهلل عنه أنه
قال( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف
خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريا ،مث قال :اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل ،قاتلوا
من كفر باهلل ،اغزوا :وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال متثلوا ،وال تقتلوا وليدا) ،وغريها من النصوص
وكلها تدل على حترمي قتل النساء والصبيان ،واستخدام مثل هذه األسلحة سيقتل هؤالء.

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال:
إنه قد ثبت يف النصوص األخرى جواز قتل النساء والصبيان يف حال التبييت واإلغارة
كحديث صعب بن جثامة رضي اهلل عنه الساب  ،وقد مجع أهل العلم بني هذه النصوص
بأن النهي متوجه عندما ميكن متييز النساء والصبيان من غريهم ،وأما يف حالة عدم التمكن
من متييزهم عن غريهم فإنه جيوز قتلهم تبعا لغريهم ،وقد سب أن نقلنا كالم أهل العلم يف
املبحثني السابقني وقد نصوا على جواز قتل النساء والصبيان عندما ال ميكن متييزهم ،ونقلنا
قول الشافعي رمحه اهلل (الرسالة ص ( :)299ومعىن هنيه عندنا  -واهلل أعلم  -عن قتل
النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم ،قال :ومعىن
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قوله "هم منهم" أهنم جيمعون خصلتني :أن ليس هلم حكم اإلميان الذي مينع الدم ،وال
حكم دار اإلميان الذي مينع الغارة على الدار) اهـ.12
وال ميكن متييزهم عند ضرهبم هبذه األسلحة ،فحكم ذلك كحكم التبييت وضرهبم
باملنجني وحنو ذلك ،وقد نص بعض أهل العلم  -يف املبحث الساب  -على أنه يقاس على
املنجني غريه مما يعم اإلهالك به كقول السيوطي( :وقيس به ما في معناه مما يعم اإلهالك
به) اهـ.

الشبهة الثانية :تحريم اإلفساد في األرض:
قالوا :إن استخدام مثل هذه األسلحة سيفسد األرض ،ويهلك احلرث والنسل ،وقد
ض بـع َد إِص ِ
ِ
الح َها) (ألعراف:
هنى اهلل سبحانه عن ذلك :فقال تعاىلَ ( :وال تـُ حفس ُدوا ِيف حاأل حَر ِ َ ح ح
ِ
ِ
من اآلية ،)16وقال تعاىل( :وإِ َذا تَـوَّىل سعى ِيف حاألَر ِ ِ
َّس َل
ك ح
احلَحر َ
ض ليُـ حف ِس َد ف َيها َويـُ حهل َ
َ َ ََ
ح
ث َوالن ح
ب الح َف َس َاد) (البقرة.)241:
َواللَّهُ ال ُِحي ُّ

والجواب على هذه الشبهة من وجهين:
الوجه األول  :أن هذه الشبهة أول من ذكرها اليهود ،وأجاب عنها اهلل سبحانه
وتعاىل يف القرآن ،فقد روى ابن إسحاق يف السرية عن يزيد بن رومان ،وأبو داود يف املراسيل
عن عبداهلل بن أيب بكر ،وغريمها :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتى بىن النضري
فتحصنوا ،فقطع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النخل ،وحرق ،فنادوا  -حني رأوا النخل
تقطع وحترق  :-يا حممد! قد كنت تنهى عن الفساد ،فما بال قطع النخل وحرقه؟ فأنزل اهلل
13
(ما قطعتم من لينة) اآلية.
الوجه الثاني :أنه إذا تعارضت مفسدتان دفعت أعظمهما بارتكاب أدنامها باالتفاق،
ومفسدة بقاء الكفار على كفرهم وعدم دخوهلم يف حكم اإلسالم أعظم من مفسدة ختريب
بالدهم وهدمها ،وهذا باتفاق الفقهاء؛ لذلك اتفقت أقواهلم على أنه إذا مل يقدر اجملاهدون
عليهم إال مبا يتس بب بقتل نسائهم وصبياهنم وحنو ذلك فإنه جيوز هلم مع أن أصل هذا
 12راجع كالم أهل العلم يف الدليل األول من املبحث الثاين ،وكالمهم املنقول يف املبحث الثالث فإهنم
نصوا على قتل النساء والصبيان يف حال التبييت واإلغارة والضرب باملنجني وحنو ذلك.
 13راجع ما ذكرته من كالم أهل العلم ،وتبويبات أهل احلديث ،على قصة حرق خنل بين النضري يف
الدليل الثاين من املبحث الثاين.
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منهي عنه ،وهذا كله يف جهاد الطلب ،وقد سب نقل كالم أهل العلم يف ذلك أثناء الكالم
يف املبحث الثالث.
فإذا كان جمرد بقاء الكفار على كفرهم أعظم فساداً من ختريب ديارهم ،فما ظنك
باحلكم إذا كان بقاؤهم مع ذلك سيكون مهدداً لبالد املسلمني ،ودينهم ،وأعراضهم،
ودمائهم ،وأمواهلم؟!
وجهاد الدفع أعظم وجوباً باإلمجاع ،وما جاز يف جهاد الطلب جاز يف جهاد الدفع
من باب أوىل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل (الفتاوى الكربى( :)124/4 :وأما قتال الدفع
فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين فواجب إمجاعاً ،فالعدو الصائل الذي يفسد
الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ،فال يشرتط له شرط بل يدفع حبسب
اإلمكان ،وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم) اهـ.

الشبهة الثالثة :أن هذه األسلحة ستقتل قسماً من المسلمين:
قالوا :إن بالد الكفار ال ختلو من املسلمني ،إما من التجار ،أو السيا  ،أو املقيمني،
أو غري ذلك ،واستخدام مثل هذه األسلحة سيقتل هؤالء ،ومن اجملمع عليه حرمة دماء
ِ
ِ
املسلمني ،وقد قال تعاىل( :ولَوال ِرج ٌ ِ
ُوه حم
ال ُم حؤمنُو َن َون َساءٌ ُم حؤمنَ ٌ
وه حم أَ حن تَطَأ ُ
ات َملح تَـ حعلَ ُم ُ
َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍِِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ين َك َف ُروا
فَـتُصيبَ ُك حم محنـ ُه حم َم َعَّرةٌ بغَ حري ع حلم ليُ حدخ َل اللهُ يف َر حمحَته َم حن يَ َشاءُ لَ حو تَـَزيـَّلُوا لَ َعذبحـنَا الذ َ
ِمحنـ ُه حم َع َذاباً أَلِيماً) (الفتح :من اآلية ،)21فقد صرف اهلل سبحانه النيب صلى اهلل عليه وسلم
عن مكة خشية على املسلمني املختلطني بالكفار.

والجواب من ثالثة وجوه:
الوجه األول :أن هذه اآلية استدل هبا األوزاعي رمحه اهلل وغريه على الكف عن
الكفار إذا كان فيهم مسلمون خيشى عليهم  -يف جهاد الطلب – وليس يف هذه اآلية ما
يدل على التحرمي كما هو ظاهر ،وقد رد على هذا االستدالل مجلة من أهل العلم:
فقال أبو يوسف رمحه اهلل يف (الرد على سري األوزاعي) ص  66وما بعدها( :تأول
األوزاعي هذه اآلية يف غري موضعها ،ولو كان حيرم رمي املشركني وقتاهلم إذا كان معهم
أطفال املسلمني حلرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفاهلم ونساؤهم؛ فقد هنى رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النساء واألطفال والصبيان ،وقد حاصر رسول اهلل صلى اهلل
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عليه وسلم ،أهل الطائف ،وأهل خيرب ،وقريظة ،والنضري ،وأجلب املسلمون عليهم فيما بلغنا
أشد ما قدروا عليه ،وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف املنجني  ،فلو كان جيب على
املسلمني الكف عن املشركني إذا كان يف ميداهنم األطفال لنهي رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم عن قتلهم مامل يقاتلوا؛ ألن مدائنهم وحصوهنم ال ختلو من :األطفال ،والنساء،
والشيخ الكبري الفاين ،والصغري ،واألسري ،والتاجر ،وهذا من أمر الطائف وغريها حمفوظ
مشهور من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،مث مل يزل املسلمون والسلف الصاحل من
أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف حصون األعاجم قبلنا على ذلك ،مل يبلغنا عن أحد
منهم أنه كف عن حصن برمي وال غريه من القوة ملكان النساء والصبيان ،وملكان من ال حيل
قتله ملن ظهر منهم) اهـ.
وقد ذكر الشافعي رمحه اهلل يف (األم)  349/7قول األوزاعي ،مث أتبعه برد أيب يوسف
الساب  ،مث قال( :والذي تأول األوزاعي حيتمل ما تأوله عليه ،وحيتمل أن يكون كفه عنهم مبا
سب يف علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائعني ،والذي قال األوزاعي أحب إلينا إذا مل يكن
بنا ضرورة إىل قتال أهل احلصن..،كان تركهم إذا كان فيهم املسلمون أوسع وأقرب من
السالمة من املأمث يف إصابة املسلمني فيهم ،ولكن لو اضطررنا إىل أن خنافهم على أنفسنا إن
كففنا عن حرهبم قاتلناهم ومل نعمد قتل مسلم ،فإن أصبناه كفرنا ،14وما مل تكن هذه
الضرورة فرتك قتاهلم أقرب من السالمة وأحب إيل) اهـ.
وقال اجلصاص رمحه اهلل (أحكام القرآن ( :)189/3وأما احتجاج من حيتج بقوله:
"ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ...اآلية" ،يف منع رمي الكفار ألجل من فيهم من
املسلمني ،فإن اآلية ال داللة فيها على موضع اْلالف؛ وذلك ألن أكثر ما فيها أن اهلل كف
املسلمني عنهم؛ أل نه كان فيهم قوم مسلمون مل يأمن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم لو
دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم ،وذلك إمنا يدل على إباحة ترك رميهم واإلقدام عليهم،
فال داللة على حظر اإلقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمني؛ ألنه جائز أن يبيح الكف
عنهم ألجل املسلمني ،وجائز أيضا إباحة اإلقدام على وجه التخيري ،فإذا ال داللة فيها على
حظر اإلقدام .فإن قيل :يف فحوى اآلية ما يدل على احلظر ،وهو قوله" :مل تعلموهم أن
تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم" فلوال احلظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم
إياهم ،قيل له :قد اختلف أهل التأويل يف معىن املعرة هاهنا ،فروي عن ابن إسحاق أنه :غرم
 14مسألة الكفارة يف هذا املوضع خمتلف فيها ،فاملسألة فيها ثالثة أقوال:
األول :جتب الدية والكفارة :وهو املشهور عن املالكية والشافعية.
والثاني :جتب الكفارة دون الدية :وهو املشهور عن احلنابلة ،وهو قول الثوري.
والثالث :ليس فيه كفارة وال دية :وهو املشهور عن احلنفية.
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الدية ،وقال غريه :الكفارة ،وقال غريمها :الغم باتفاق قتل املسلم على يده؛ ألن املؤمن يغتم
لذلك وإن مل يقصده ،وقال آخرون :العيب ،وحكي عن بعضهم أنه قال :املعرة :اإلمث ،وهذا
باطل؛ ألنه تعاىل قد أخرب أن ذلك لو وقع كان بغري علم منا؛ لقوله تعاىل" :مل تعلموهم أن
تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم" ،وال مأمث عليه فيما مل يعلمه ,ومل يضع اهلل عليه
دليال ،قال اهلل تعاىل" :وليس عليكم جنا فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم)
فعلمنا أنه مل يرد املأمث ،"...وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز اإلقدام على الكفار مع العلم بكون
املسلمني بني أظهرهم وجب جواز مثله إذا ترتسوا باملسلمني؛ ألن القصد يف احلالني رمي
املشركني دوهنم ،ومن أصيب منهم فال دية فيه وال كفارة ,كما أن من أصيب برمي حصون
الكفار من املسلمني الذين يف احلصن مل تكن فيه دية وال كفارة ،وألنه قد أبيح لنا الرمي مع
العلم بكون املسلمني يف تلك اجلهة ،فصاروا يف احلكم مبنزلة من أبيح قتله فال جيب به
شيء ،وليست املعرة املذكورة دية وال كفارة؛ إذ ال داللة عليه من لفظه وال من غريه.
واألظهر منه ما يصيبه من الغم واحلرج باتفاق قتل املؤمن على يده على ما جرت به العادة
ممن يتف على يده ذلك ،وقول من تأوله على العيب حمتمل أيضا؛ ألن اإلنسان قد يعاب يف
العادة باتفاق قتل اْلطأ على يده ،وإن مل يكن ذلك على وجه العقوبة) اهـ.
الوجه الثاني :إننا لو قلنا هبذا القول على إطالقه لعطلنا اجلهاد بالكلية؛ ألنه ال ختلو
أرض من أراضي الكفار من مسلمني ،وما دام اجلهاد مأمورا به وقد دلت األدلة القطعية
على وجوبه ،وتواتر عمل املسلمني به ،وال يتحق إال هبذا ،فإنه جيوز.
قال حممد بن احلسن الشيباين (شر السري الكبري ( :)1467/4وال ميتنع شيء من
ذلك ما يكون للمسلمني فيهم من أسرى ،أو مستأمنني ،صغارا أو كبارا ،أو نساء أو رجاال،
وإن علمنا ذلك؛ ألنه ال طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال األمر بقهر المشركين،
وما ال يستطاع االمتناع منه فهو عفو) اهـ.
وقال العبادي احلنفي (اجلوهرة النرية ( :)218/2قوله (وال بأس برميهم وإن كان
فيهم مسلم أسري أو تاجر) :يعين يرميهم بالنشاب واحلجارة واملنجني ؛ ألن في الرمي دفع
الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين وقتل التاجر واألسير ضرر خاص )15اهـ.
وقال ابن حجر اهليتمي الشافعي (حتفة احملتاج "( :)242/9وإن كان فيهم مسلم"
واحد فأكثر" .أسري أو تاجر جاز ذلك" أي إحصارهم وقتلهم مبا يعم ،وتبييتهم يف غفلة،
 15هذا يصلح أن يكون وجهاً آخر للرد على هذه الشبهة.
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وإن علم قتل املسلم بذلك لكن جيب توقيه ما أمكن" ،على املذهب" لئال يعطلوا الجهاد
علينا بحبس مسلم عندهم) اهـ.
الوجه الثالث :إننا لو سلمنا هبذا؛ فإمنا يكون عند جهاد الطلب ،أما يف جهاد الدفع
فإنه جيوز قطعاً إذا مل يندفع الكفار إال به ،وهذا ينبغي أن يكون حمل اتفاق بني الفقهاء،
وقد سب ذكر قول الشافعي رمحه اهلل( :ولكن لو اضطررنا إىل أن خنافهم على أنفسنا إن
كففنا عن حرهبم قاتلناهم ومل نعمد قتل مسلم) ،وهذا كمسألة الترتس متاماً ،فإن أهل العلم
اتفقوا على جواز قتل الكفار ولو ترتسوا مبسلمني إذا اضطروا إىل ذلك:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :الفتاوى ( :)146/28وقد اتف
العلماء على أن جيش الكفار إذا ترتسوا مبن عندهم من أسرى املسلمني وخيف على
املسلمني الضرر إذا مل يقاتلوا فإهنم يقاتلون وان أفضى ذلك إىل قتل املسلمني الذين ترتسوا
هبم) اهـ.

انتهت الرسالة
هذا؛ وأسأل اهلل سبحانه أن ينفع مبا مجعته ،وأن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي.،

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

منبر التوحيد والجهاد
* * *
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
http://www.abu-qatada.com

منرب التوحيد واجلهاد
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