توضع يف غري موضعها
آية َ

اُهَا َعلَى ْاْلم ْخرى فَ َقاتِلموا الَِِّت تَ بغِي ح ََّّت تَِفيء إِ ََل أَم ِر َِّ
اّلل ]
ت إِ ْح َد م
[ فَِإن بَغَ ْ
َ ْ
ْ َ
َ
بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ِ
ِ ِ
اُهَا َعلَى ْاْلم ْخ َرى
ت إِ ْح َد م
َص ِل محوا بَ ْي نَ مه َما فَِإن بَغَ ْ
ني اقْتَ تَ لموا فَأ ْ
قال تعاَلَ [:وإِن طَائَِفتَان م َن ال مْم ْؤمنِ َ
فَ َقاتِلموا الَِِّت تَب ِغي ح ََّّت تَِفيء إِ ََل أَم ِر َِّ
اءت فَأَصلِحوا ب ي نَ هما ِِبلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطموا إِ َّن َّ
ب
اّللَ مُِي ُّ
ْ
ْ َ
اّلل فَِإن فَ ْ ْ م َ ْ م َ َ َ
َ
ِِ
ني ]احلجرات.9:
ال مْم ْقسط َ

جرت العادة عند بعض الفصائل الشامية كما هو حاصل اآلن يف الغوطة الشرقية إذا تقاتل

فصيالن  ..تداعى شيوخ كل فصيل ليحكم على الفصيل اآلخر أبنه هو الظامل الباغي ،وأن فصيله هو
املظلوم املبغى واجملين عليه  ..مث يقومون بتعبئة عناصر الفصيل على قتال الفصيل اآلخر  ..مستدلني ِبآلية
اُهَا َعلَى ْاْلم ْخ َرى فَ َقاتِلموا الَِِّت تَ ْب ِغي ] ،فيفين الفصيالن بعضهما
ت إِ ْح َد م
الكرمية الواردة أعاله [ فَِإن بَغَ ْ
البعض ،وخباصة إن كاان متكافئان يف القوة ،كما هو احلال بني جيش اإلسالم ،وفيلق الرمحن !...
ويف أحسن اْلحوال بل وأسوأها وأشدها وأنكاها عندما يقوم شيوخ كل فصيل تعصباً لفصيلهم

إبقناع واستعطاف من يستطيعون إقناعه من الفصائل اْلخرى أبن فصيلهم هو الفصيل املظلوم املبغي عليه
 ..عساها تقف جبواره ومعه ضد الفصيل اآلخر الذي أيضاً قد جيد من ينصره ويؤارره من الفصائل املسلحة
ٍ
حينئذ بني فصائل ،وفصائل  ..إَل أن تتقاتل فصائل الثورة بعضها مع بعض ،وتفين بعضها
 ..فيكون القتال
بعضاً  ..فيضيعون وتضيع بضياعهم الثورة وأهدافها  ..وميكنون للنظام النصريي اجملرم من رقاهبم ورقاب
ذويهم ،ومن يمقاتلون دوهنم من مسلمي ومستضعفي أهل الشام  ..واي لفرحة ،ومشاتة العدو هبكذا نتيجة!
مث هم بعد كل ذلك تراهم يستدلون روراً وجهالً على فعاهلم اخلاطئة ِبآلية الكرمية الواردة أعاله [
ِ َّ ِ
عرب !!...
ت إِ ْح َد م
فَِإن بَغَ ْ
اُهَا َعلَى ْاْلم ْخ َرى فَ َقاتلموا ال ِِت تَ ْبغي  ،]..وعلى مبدأ وطريقة عليهم اي َ
وهذا فهم خاطئ وظامل ليآية الكرمية ،وذلك من أوجه:

أوهلا :أن الطائفتني أو الفصيلني املتقاتلني ُها خصمان لبعضهما البعض  ..واخلصم ال يمرجى منه
إنصاف خصمه  ..كما ال جيور ْلحدُها أن يكون خصماً وحكماً يف ٍ
آن معاً  ..لذا لتحديد الباغي منهما،

وما له وما عليه ،ال بد من تشكيل هيئة قضائية مستقلة عن أطراف النزاع يكون قراراها ملزماً وحمرتماً ،حتكم

يف املتنارعني ،وتنظر يف دعاويهما  ..وتبني َمن الظامل الباغي منهما ،ومن املظلوم.

وسبب نزول اآلية الكرمية يزيد هذا املعىن وضوحاً ،أخرج أمحد وغريه ،عن ٍ
أنس قال :قيل للنيب
محارا ،وانطلق املسلمون
ملسو هيلع هللا ىلص ،لو أتيت عبد هللا بن أيب رأس النفاق ؟ فانطلق إليه نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص وركب ً
ميشون ،وهي أرض سبخة ،فلما انطلق إليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ":إليك عين ،فوهللا لقد آذاين ريح محارك " ،فقال
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رجل من اْلنصار :وهللا حلمار رسول هللا أطيب رُيا منك .قال :فغضب لعبد هللا رجال من قومه ،فغضب
لكل واحد منهما أصحابه ،قال :فكان بينهم ضرب ِبجلريد واْليدي والنعال ،فبلغنا أنه أنزلت فيهمَ [:وإِ ْن
ِ
ِِ
َص ِل محوا بَ ْي نَ مه َما ].
ني اقْتَ تَ لموا فَأ ْ
طَائَِفتَان م َن ال مْم ْؤمنِ َ
قال ابن كثري يف التفسري :وذكر سعيد بن جبري ":أن اْلوس واخلزرج كان بينهما قتال ِبلسعف
والنعال ،فأنزل هللا هذه اآلية ،فأمر ِبلصلح بينهما " .فكان احل َكم واملصلح هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وليس أحداً
من طريف النزاع.
َص ِل محوا بَ ْي نَ مه َما ] ،وذلك حبمل الطائفتني املتنارعتني على
اثنيها :اخلطوة الثانية تكون بتحقيق [ فَأ ْ
النزول عند حكم هللا تعاَل والرضى به  ..وبيان ما هلما وما عليهما  ..وهذه اخلطوة " اإلصالح " ينبغي أن
تمعطى حقها من حيث الوقت ،وإفراغ اجلهد  ..فإن أبت الطائفتان التوقف عن القتال ،واالنصياع حلكم هللا
ٍ
حينئذ الطائفتان ِبغيتان  ..فإن رضيت ووافقت إحداُها على النزول والرضى حبكم هللا تعاَل
تعاَل  ..تكون

 ..واْلخرى أبت إال أن تستمر يف القتال  ..تكون اْلخرى ٍ
حينئذ هي الفئة الباغية.

أي أن حتديد الفئة الباغية ال يكون خالل تقاتل الطائفتني  ..وقبل اإلصالح  ..ال؛ وإمنا يكون بعد
تشكيل قضاء مستقل  ..وبعد اإلصالح بينهما  ..وإفراغ اجلهد والطاقة يف اإلصالح  ..والِت أتىب
ٍ
حينئذ هي الفئة الباغية  ..ويكون بغيها بسبب عدم توقفها عن
اإلصالح ،والقبول حبكم هللا  ..تكون
القتال ،وعدم إجابتها حلكم هللا وأمره ،واستمرارها ِبلعدوان.
قال ابن جرير يف التفسري :وإن طائفتان من أهل اإلميان اقتتلوا ،فأصلحوا أيها املؤمنون بينهما
ت
ِبلدعاء إَل حكم كتاب هللا ،والرضا مبا فيه هلما وعليهما ،وذلك هو اإلصالح بينهما ِبلعدل [ فَِإ ْن بَغَ ْ

اُهَا َعلَى اْل ْخ َرى ] يقول :فإن أبَت إحدى هاتني الطائفتني اإلجابة إَل حكم كتاب هللا له ،وعليه
إِ ْح َد م
وتع ّدت ما جعل هللا عدالً بني خلقه ،وأجابت اْلخرى منهما [ فَ َقاتِلموا الَِِّت تَ ْب ِغي ] يقول :فقاتلوا الِت
تعتدي ،وأتىب اإلجابة إَل حكم هللا ا -ه .
اثلثها :بعد أن يتحدد الباغي منهماِ ،بستمرار عدوانه ،وعدم انصياعه حلكم هللا تعاَل ،وحكم
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ..أتيت مرحلة قتاهلا  ..لكن من الذي يقاتلها؟
يقاتلها طرف اثلث متمثل ِبإلمام أو احلاكم املسلم املتنفذ ومعه مجيع املؤمنني  ..أو من ينوب عنه،
من ذوي الشوكة واملنعة ممن يقدرون على إيقاف الباغي عن بغيه ،وأطره إَل احلق أبقل مفسدة من مفسدة
بغي الباغي ذاته  ..وقويل :أبقل مفسدة من مفسدة بغي الباغي ذاته  ..هو شرط  ..وإال نكون ممن يزيل
مفسدة صغرى مبفسدة كربى  ..وضرر أصغر بضرر أكرب ،وهذا خبالف ما يقضي به النقل والعقل.
النيب
أخرج ابن جرير الطربي يف التفسري بسنده ،عن ابن عباس هنع هللا يضر قال ":فإن هللا سبحانه أمر ّ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َو َسلَّم واملؤمنني إذا اقتتلت طائفتان من املؤمنني أن يدعوهم إَل حكم هللا ،وينصف بعضهم
َ
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من بعض ،فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب هللا ،حَّت ينصف املظلوم من الظامل ،فمن أىب منهم أن جييب فهو
ويقروا حبكم هللا.
ِبغ ،فح ّق على إمام املؤمنني أن جياهدهم ويقاتلهم ،حَّت يفيئوا إَل أمر هللاّ ،

وقال أي ابن جرير  :حدثين يونس ،قال :أخربان ابن وهب ،قال :قال ابن ريد :هذا أمر من هللا

أبوا قاتلوا الفئة الباغية،
الوالة كهيئة ما تكون العصبة بني الناس ،وأمرهم أن يصلحوا بينهما ،فإن ْ
أمر به م
حَّت ترجع إَل أمر هللا ،فإذا رجعت أصلحوا بينهما ،وأخربوهم أن املؤمنني إخوة ،فأصلحوا بني أخويكم.
قال :وال يقاتل الفئة الباغية إال اإلمام ا -ه .
فتأمل قول ابن عباس ":فح ّق على إمام املؤمنني أن جياهدهم ويقاتلهم " .وقول ابن ريد ":وال يقاتل
ّ

الفئة الباغية إال اإلمام " .وهذا حق ْلنه لو استشرف العامة وكل أحد لقتال الفئة الباغية من غري سلطان
وال شوكة  ..لزاد الطني بلة  ..وتعدد البغي والبغاة  ..وتشعبت اْلهواء واْلغراض  ..ولرمبا أصبحنا أمام
بغاة وطوائف ِبغية  ..وليس طائفة واحدة.
لكن نقول :يف حال عدم وجود اإلمام العام ،ووجود من ينوب عنه من ذوي الشوكة واملنعة  ..وكان
قادراً على إيقاف مفسدة بغي الباغي من غري مفسدة  ..أو مبفسدة أو ضرر أقل من مفسدة وضرر الباغي

 ..فهذا وجه جائز  ..تؤيده وتقره نصوص الشريعة الِت جاءت بدفع الضرر واْلذى قدر املستطاع ،كما
قال تعاَل [:فَاتَّ مقوا َّ
استَطَ ْعتم ْم ]التغابن.61:
اّللَ َما ْ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":فإذا أمرتمكم بشيٍء ويف رواية :أبم ٍر فأتوا منهم ما استطعتم " متفق عليه .وحدود
االستطاعة أن ال يؤدي إرالة املنكر إَل منكر أكرب ،وال إرالة الضرر إَل ضرر مثله أو أكرب ،وال إرالة املفسدة

مبفسدة مثلها أو أكرب منها  ..فالضرر وكذلك املنكر عندما يمزال بال ضرر ،أو بضرر أقل  ..ومفسدة

أقل ،ال خالف على مشروعية رواله.

رابعها :فإن فاءت وعادت الطائفة الباغية إَل رشدها ،فأوقفت عدواهنا ،ورضيت حبكم القضاء

الشرعي واملستقل  ..هنا يتوجب وقف قتاهلا مباشرة  ..والعودة هبا والطائفة اْلخرى إَل اخلطوة اْلوَل من
اءت فَأَص ِلحوا ب ي نَ هما ِِبلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطموا إِ َّن َّ
ب
اّللَ مُِي ُّ
جديد وهي اإلصالح ِبلعدل ،كما قال تعاَل [:فَِإن فَ ْ ْ م َ ْ م َ َ َ
ِِ
ني ] .فالقتال مل يمشرع لذاته أو للثأر واالنتقام ،ال؛ وإمنا حلمل الطائفة الباغية على أن توقف بغيها،
ال مْم ْقسط َ
وترضى حبكم القضاء الشرعي واملستقل  ..فإن حتقق هذا الغرض  ..تعني وقف القتال وال بد.
وقوله تعاَلِِ [:بل َْع ْد ِل ]؛ ْلن العدل تطيب به النفوس ،وتذهب اْلحقاد والضغائن ،وأيخذ كل
طرف حقه من غري أن يكون ظاملاً وال مظلوماً.
وخالف العدل ،الظلم  ..والصلح ِبلظلم؛ يعين بقاء أسباب النزاع واالقتتال قائمة  ..ويعين بقاء

جذور املشكلة  ..وأن تبقى النفوس مشحونة ِبْلحقاد والكراهية  ..والشعور ِبلغنب والظلم  ..مستعدة
لالنقضاض من جديد عندما تتوفر الظروف املواتية  ..وهذا وصف ال ينهي املشكلة  ..وإمنا يبقيها قائمة
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وقابلة لالشتعال يف أي وقت آخر تتوفر فيه الظروف املناسبة  ..وهو ماال ُيبه هللا تعاَل وال يرضاه [ إِ َّن
ِِ
َّ
ني ].
اّللَ مُِي ُّ
ب ال مْم ْقسط َ
تنبيه هام :بقي أن نشري إَل أم ٍر هام؛ وهو يف حال قتال الفئة الباغية من قبل احلاكم املتنفذ ،أو
من ينوب عنه من ذوي الشوكة واملنعة  ..يف دار احلرب  ..وكان العدو اْلكرب واْلخطر واْلشد ظلماً
وكفراً ،حمدقاً ِبلداير ،وعسكر املسلمني  ..وسيستفيد من هذا التقاتل الداخلي بني املسلمني  ..وبطريقة قد
تؤدي إَل استيالئه على الداير ،واستئصال عسكر املسلمني ومن وراءهم من املستضعفني  ..كما هو احلال

يف مثال الغوطة الشرقية  ..ففي هذه احلالة الفقه يقضي إبيقاف وأتجيل قتال الفئة الباغية إَل أن تتوفر
الظروف املواتية ،والِت تسمح هبكذا عمل أبقل ضرٍر ممكن  ..ومن دون احتمال وقوع املخاطر واْلضرار
اآلنفة الذكر أعاله.
فمن أهل العلم من نقل اإلمجاع على أن احلدود الشرعية ال تمقام يف دار احلرب خشية أن يفر
احملدود إَل العدو احملارب ،فيفتنت يف دينه  ..وحَّت ال يتقوى به العدو على قتال وحماربة املسلمني  ..فيكون
أتجيل قتال الفئة الباغية  ..دفعاً للمحظور املشار إليه من ِبب أوَل.

قال القرطيب يف التفسري ":لو أن علياً تعاطى القود منهم أي من قتلة عثمان هنع هللا يضر لتعصبت هلم

قبائل وصارت حرِب اثلثة ،فانتظر هبم أن يستوثق اْلمر وتنعقد البيعة ،ويقع الطلب من اْلولياء يف جملس
احلكم ،فيجري القضاء ِبحلق ،وال خالف بني اْلمة أنه جيور لإلمام أتخري القصاص إذا أدى ذلك إَل إاثرة
الفتنة أو تشتيت الكلمة "ا -ه .
يؤجل القصاص ،وقتال
فإذا كان اخلليفة العام جلميع املسلمني كما يقول القرطيب جيور له أن ّ
الفئة الباغية ،إَل حني آخر يراه مناسباً أكثر  ..إذا كان تنفيذ القصاص أو قتال الفئة الباغية سيرتتب عليه
فتنة ،وتشتيت الكلمة ،وتفريق الصف  ..فمن ِبب أوَل يف مثالنا يف الغوطة الشرقية مع غياب اإلمام أو
احلاكم العام أنه جيور ذلك ،بل جيب  ..دفعاً للفتنة ،واإلهنيار ،وضياع البالد والعباد يف قبضة الطاغوت،

ونظامه النصريي اجملرم.

هكذا نفهم اآلية الكرمية الواردة أعاله  ..وهكذا ينبغي أن نفهمها ونتعامل معها  ..وآخر دعواان
أن احلمد هلل رب العاملني.

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
6161/1/61
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