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  .كتاب الحرابة
ويسعون يف األرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع  ذين حياربون اهلل ورسولهإمنا جزاء ال{: اهللا  قول :الحرابةواألصل في 

  .}أيديهم وأرجلُهم من خالفٍ أو يُنفوا من األرض ذلك هلم خزيٌّ يف الد�يا وهلم يف اآلخرة عذابٌ عظيم
  هل هذه اآلية في المحاربين أو ال؟

  في المحاربين أّنها الجمهوريرى.  
 إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي : وقال بعض الناس اإلبل، فأمر بهم رسول  واستاقوا

  .عت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهمفقط اهللا 
  .}فاعلموا أنّ اهلل غفورٌ رحيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{ :لقوله  ؛أنها في المحاربين والصحيح
  .في المحاربين تكون أن ، فلزم من ذلكالكفار مشترطة في توبةغير عدم القدرة عليهم ذلك أّن 

  :حصر في خمسة أبوابالكتاب ين والنظر في أصول هذا
بماذا و ، وفي مسقط الواجب عنه وهي التوبة، فيما يجب على المحاربو ، والنظر في المحارب، النظر في الحرابة
  .تثبت هذه الجناية

  :الحرابةالباب األول في النظر في 
  .السبيل خارج المصر ها إشهار السالح وقطععلى أنّ  لفقهاءا اتفققد ف :فأما الحرابة

  :واختلفوا فيمن حارب داخل المصر
 داخل المصر وخارجه سواء :ل مالكفقا.  
  ّفقال وفّرق الشافعي: 

ذلك وللم يكن ذلك محاربة داخل المصر، بغض النظر عن العدد، ) قّوة المغالبة(إذا كانت هناك شوكة 
  .ة إنما تتأتى بالبعد عن العمرانالمغالب ألنّ  ؛يشترط فيها البعد عن العمران

  .، وأما غير ذلك فهو عنده اختالسإذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربةّما أ
 ال تكون المحاربة في المصر :وقال أبو حنيفة.  

  .الباب الثاني في النظر في المحارب
  .فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة، وهو المسلم والذمي :فأما المحارب

  .الباب الثالث فيما يجب على المحارب
  :وأما ما يجب على المحارب

  :االّتفاق لّ مح: أوالً 
اهللا هو القتل  حقَّ  واتفقوا على أنّ  ،لآلدميين وحقٌّ   هللا على أنه يجب عليه حقٌّ  لفقهاءا اتفقفقد 

  .في آية الحرابة  ا نص اهللاوالصلب وقطع األيدي وقطع األرجل من خالف، والنفي على م
  :محّل الخالف: ثانياً 

  :و مرتبة على قدر جناية المحاربواختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أ
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  :فقال مالك
  .وٕانما التخيير في قتله أو صلبه من قتله، وليس لإلمام تخيير في قطعه وال في نفيه، إن قتل فال بدّ   -أ 
  .ي قتله أو صلبه أو قطعه من خالفٕان أخذ المال ولم يقتل فال تخيير في نفيه، وٕانما التخيير فو   -ب 
  .ي قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيهٕاذا أخاف السبيل فقط فاإلمام عنده مخير فو   -ج 

  :راجع في ذلك إلى اجتهاد اإلمام أن األمر عندهومعنى التخيير 
  .ألن القطع ال يرفع ضرره ؛و صلبهفإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير، فوجه االجتهاد قتله أ  -أ 
  .ما هو ذو قوة وبأس قطعه من خالفوٕان كان ال رأي له وٕان  -ب 
  .والنفيبأيسر ذلك فيه وهو الضرب وٕان كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ   -ج 

  :وجماعة من العلماءالشافعي أبو حنيفة و وذهب 
  :وعليه إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه،

  .ي إال من لم يأخذ المال وال قتلفال يقتل من المحاربين إال من قتل، وال يقطع إال من أخذ المال، وال ينف
  :وقال قوم

  .لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذهر فيهم على اإلطالق، وسواء قتل أم اإلمام مخيّ إّن 
  ير أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟في اآلية للتخي "أو"هل حرف : وسبب الخالف

 في اآلية للتفصيل "أو"قالوا بأّن  :فأبو حنيفة والشافعي.  
 على التفصيل والبعض على التخييرحمل البعض من المحاربين  ومالك.  
  .}بواأو يصلّ{ : معنى قوله اختلفوا في :مســألة
 إنه يصلب حتى يموت جوعا :ال قومفق.  
 ويصلب معاً  بل معنى ذلك أنه يقتل :وقال قوم.  

  :اختلفوا فيما بينهم أُيقتل أوًال أم ُيصلبوهؤالء 
  .ثم يصلبوُيصّلى عليه  قتل أوالً ي :فقال أشهب

  .ثم يقتل في الخشبةإنه يصلب حيا  :ابن القاسم وابن الماجشون وقال
  :وهؤالء اختلفوا في الصالة عليه

  .له ال يصلى عليه تنكيالً  :بعضهم فقال
  .يقف خلف الخشبة ويصلى عليه :وقيل

  .في الخشبة أنزل منها وصلى عليه إذا قتل: وقال سحنون
  خشبة بعد الصالة؟وهل يعاد إلى ال

  .فيه قوالن عنه
  خشبة أكثر من ثالثة أيامأنه ال يبقى على ال :الحنفية قالو. 
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  :}أيديهم وأرجلهم من خالف أو تقطع{ : قوله معنى :مســألة
  .د قطعت يده اليسرى ورجله اليمنىأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عا

  :واختلف إذا لم تكن له اليمنى
 تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى :فقال ابن القاسم.  
  ورجله اليسرى تقطع يده اليسرى :أشهبوقال.  
  :}ضأو ينفوا من األر{: أيضا في قوله  واختلف :مســألة
  إن النفي هو السجن :أبو حنيفة ورواية عن مالكفقال.  
 بته،إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر تو  :رواية ابن القاسم عن مالك 

  .البلدين أقل ما تقصر فيه الصالة ويكون بين
 معنى النفي هو فرارهم من اإلمام إلقامة الحد عليهم، فأما أن ينفى بعد أن يقدر  :وقال ابن الماجشون

 .عليه فال
 باإلتباعأما النفي فغير مقصود، ولكن إن هربوا شردناهم في البالد  :وقال الشافعي.  
 ويسجن دائما هي عقوبة مقصودة، فقيل على هذا ينفى :رواية عن الشافعي.  
  ي من أرض اإلسالم إلى أرض الحربأ :}ينفواأو  {وقيل معنى.  
  :حــالراج

فسكم أو اخرجوا من ولو أ�ا كتبنا عليهم أن اقتلوا أ�{ :لقوله  ؛والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم
كالضرب والقتل، وكل ما يقال فيه  ؛فسوى بين النفي والقتل، وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات ؛}دياركم

  .سوى هذا فليس معروفا ال بالعادة وال بالعرف
  .الباب الرابع في مسقط الواجب عنه من التوبة

  .}أن تقدروا عليهمن تابوا من قبل إال الذي{ :، فإن األصل فيه قوله وأما ما يسقط الحق الواجب عليه
  :عة مواضعواختلف من ذلك في أرب

  هل تقبل توبته؟: الموضع األّول
  :فإن ألهل العلم في ذلك قولين

 لقوله  ؛إنه تقبل توبته :األشهر: }إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{ .  
 لم تنزل في المحاربينه د؛ ألّن اآلية عنتوبتهإنه ال تقبل  :والثاني.  

  :صفة التوبة التي تسقط الحكم :الثانيالموضع 
  :الفإنهم اختلفوا فيها على ثالثة أقو 

 أن توبته تكون بوجهين :البن القاسم: أحدها:  
  .ك ما هو عليه وٕان لم يأت اإلمامأن يتر  :أحدهما
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  .مام طائعاأن يلقي سالحه ويأتي اإل :والثاني
 أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر  :البن الماجشون: والقول الثاني

  .الحدّ لجيرانه، وٕان أتى اإلمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه 
 إن توبته إنما تكون بالمجئ إلى اإلمام، وٕان ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكما  :والقول الثالث

  .حكام إن أخذ قبل أن يأتي اإلماممن األ
هو أن توبته قيل إنها تكون بأن يأتي اإلمام قبل أن يقدر عليه، وقيل إنها إنما تكون إذا ظهرت  وتحصيل ذلك
  .فقط، وقيل تكون باألمرين جميعا توبته قبل القدرة

  صفة المحارب الذي تقبل توبته؟: لثالثاالموضع و 
  :ثالثة أقواللفوا فيها أيضا على الذي تقبل توبته، فإنهم اخت وأما صفة المحارب

 أن يلحق بدار الحرب :أحدها.  
 أن تكون له فئة :والثاني.  
 بدار الحرب أو لم يلحق لحق ،كيفما كانت له فئة أو لم تكن :والثالث.  

  :امتنع فأمنه اإلمام على أن ينزلإذا  واختلف في المحارب
 الحرابة ويسقط عنه حدّ  ،له األمان :فقيل.  
 يؤمن المشركما ألنه إنّ  ؛أمان له ال :وقيل.  

  :ما الذي يسقط بالتوبة: والموضع الرابع
  :اختلفوا في ذلك على أربعة أقوالوأما ما تسقط عنه التوبة، ف

 وحقوق الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق اهللا ط عنه حدّ سقِ التوبة إنما تُ  أنّ  :لمالك: أحدها 
  .اآلدميين

 التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق اهللا من الزنى والشراب والقطع في السرقة،  نّ أ :والقول الثاني
  .ماء إال أن يعفو أولياء المقتولويتبع بحقوق الناس من األموال والد

  بعينه في أيديهم وال أن التوبة ترفع جميع حقوق اهللا، ويؤخذ بالدماء وفي األموال بما وجد  :الثالثالقول و
  .تتبع ذممهم

 إن التوبة تسقط جميع حقوق اهللا وحقوق اآلدميين من مال ودم إال ما كان من األموال  :والقول الرابع
  .قائم العين بيده

  .الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجناية
  :لشهادةوأما بماذا يثبت هذا الحد فباإلقرار وا

  .ادة المسلوبين على الذين سلبوهميقبل شه مالك
  .نفسهم وال لرفقائهم ماال أخذوهشهادة أهل الرفقة عليهم إذا لم يدعوا ألعنده تجوز  :الشافعيو 

  .الحرابة بشهادة السماع وتثبت عند مالك
 


