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َّ
ملخ�ص البحث
هيدف البحث إىل بيان مفهوم اجلهاد عند ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ  ،إ ْذ يم ِّثل صورة واضحة

ينطلق من قصد َّية الدفاع عن اإلسالم والبالد ،واحلفاظ عن النفس واملال
خاصة ،وهو
ُ
َّ
مظهرا واالعتداء وس��لب احلقوق معل�ًم�اً  ،ويف ذلك ر ٌد
يعرف للهج��وم
والع��رض ،ال
ُ
ً

ٌ
صارخ عىل الذين اتهَّ موا اإلسالم باإلرهاب والقتل وما إىل ذلك من صور التامدي.

تكون البحث من أربعة حماور تس��بقها متهيد ومقدِّ م��ة وتعقبتها خامتة ،بينَّ التمهيد
َّ
األول بعنوان :مفهوم اجلهاد عند الش��يخ
مفه��وم اجلهاد لغ ًة
واصطالحا ،وجاء املحور َّ
ً
حمم��د بن إدري��س ِ
احلليِّ ّ  ،ورشوط��ه ،وواقع اجلهاد م��ع احلاكم اجلائر ،وتن��اول املحور
َّ
الث��اين :قتال الك َّفار ..أصنافهم ..رشوط قتاهلم وأس��اليبه ..غنائمهم ،إجابات الش��يخ
حممد بن إدريس ِ
احلليِّ ّ وإيضاحاته عىل قتال الك َّفار ،وبيان أصنافهم ورشوط وأس��اليب
َّ
قتال الكفار ،وكيف َّية تقس��يم غنائمهم ،وس�� َّلط املحور الثالث :أه��ل البغي ..املفهوم..
أصنافه��م ..رشوط قتاهل��م ،يف تعريف الباغ��ي ،وتصنيف أهل البغ��ي ورشوط قتاهلم
عند الش��يخ حممد بن إدريس ِ
احلليِّ ّ ُ ،
��ص املحور الرابع ببيان مقاصد اجلهاد ،بوصفه
وخ َّ
َّ
فريضة من فرائض اإلسالم.

وق��د اعتمدنا يف تبيان ه��ذه املحاور األربعة عىل ما دونه اب��ن إدريس ِ
احلليِّ ّ يف كتابه
ُ
َّ

الق ِّيم (الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي) ،الس َّيام يف كتاب اجلهاد وسرية اإلمام باب فرض
اإلسالمي.
اجلهاد ،زد عىل ذلك الرجوع إىل الكتب الفقه َّية واألصول َّية لعلامء الدين
ّ
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يب عند املس��لمني عا َّم��ة ،واإلمام َّية
املع��امل ،س��اطعة املظاه��ر يف املفهوم
اجله��ادي اإلجيا ّ
ّ

)هـ598 حل ِّل ّي (ت
ِ مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا

Abstract
The research aims to clarify the concept of Al-Jihad among Ibn
Idris Al-Hilli as it represents a clear-cut picture, shining appearances
Imami in particular, and it stems from the intention of defending
Islam and the country and preserving self, money and presentation,
it is not known to attack as a manifestation and assault and the
deprivation of rights Teacher, and that is a blatant response to
those who have accused Islam of terrorism, murder, and other
forms of persistence.
The research consisted of four topics, preamble, introduction
and conclusion, the preamble clarified the concept of Al-Jihad
with language and terminology, and the first topic came under
the title: The concept of Al-Jihad for Sheikh Muhammad bin Idris
Al-Hilly, and its conditions, and the reality of Al-Jihad with the
unjust ruler.
The second topic dealt with: the fight of the infidels.. their
classes.. the conditions of their fighting and its methods.. their
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

in the positive jihadi concept among Muslims in general, and the

املحاويلي
 �أجمد �سعد �شلاَّ ل.م.�أ//ال�شريفي
 رحيم كرمي علي.د.�أ
ّ
ّ

spoils, the answers of Sheikh Muhammad bin Idris Al-Hilli and his
clarifications on the fight of the infidels, the statement of their
classes and the conditions and methods of fighting the infidels,
and how to divide their spoils, And the third topic shed: The
people of the prostitute, the concept, their classes, the conditions

َّ
العدد الرابع عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
م2019 األول
َّ كانون/هـ1441 مجادى األوىل

for their fight, in defining the prostitute, and the classification of
the people of the prostitute and the conditions for their fighting at
Sheikh Muhammad bin Idris Al-Hilli, and the fourth topic singled
out a statement: the purposes of Al-Jihad, as an obligation of
Islam.
And we have relied on clarifying these four subjects on what Ibn
Idris Al-Hilly wrote in his valuable book (Al-Saraer Al-Hawy Le-Tahrir
Al-Fatwy), especially in the book of Al-Jihad and the biography of
the Imam the chapter of imposing Al-Jihad, In addition, we refer
to the books of jurisprudence and fundamentalism for Islamic
scholars.
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املقدِّ مة
عز املس��لمني ،راف��ع العلامء ،ونارص األتقياء،
رب العاملني ،املوفق ملا فيه ّ
احلَ ْم��دُ هللِ ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حممد ،وآله الط ِّيبني الطاهرين.
والصالة والسالم عىل نبينا ّ

ِ
ِّل� ورؤاه يف اجلهاد ر ًّدا عىل األقوال
م َّثلت أطروحات الش��يخ َّ
حممد بن إدريس احل� يِّ ّ

أن اإلس�لام َّ
الزائفة التي أطلقها أعداء اإلس�لام ،ومنها َّ
حث عىل القتل املتم ِّثل باجلهاد

تارةً ،وإزالة الش��به وااللتب��اس الدائر حول واقع اجلهاد مع احلاك��م اجلائر تار ًة أخرى،
األول يف اختيار املوضوع.
حقيقة بات هذا األمر الدافع َّ

عُ��دَّ الش��يخ محُ مد بن إدري��س ِ
اهلجري/الثاين عرش
احلليِّ ّ خالل الق��رن الس��ادس
ّ
َّ
املي�لادي رائ��دً ا من رواد حركة اإلص�لاح والتجديد يف حوزة ِ
احل َّل��ة العلم َّية ،إ ْذ م َّثلت
َّ
ّ

��زا معرف ًّيا يف املنظومة اإلس�لام َّية عا َّمة،
أطروحات��ه ورؤاه اإلصالح َّي��ة والتجديد َّية ح ِّي ً
الفقه��ي الواضح عن��ده يف ِّ
ظل املس��ائل الفقه َّية
نرق��ب التفكري
خاص��ة ،إ ْذ
ُ
واإلمام َّي��ة َّ
ّ
ِ
املعريف الذي وصل إلينا ،ومن املس��ائل
نتاجه
واألصول َّي��ة والتفس�ير َّيةَ ،ب ْل َه ال ُّلغو َّي��ة يف
ّ

التي أصبحت مشغلة البحث الذي نروم اخلوض فيه مفهوم اجلهاد ورشوطه ومقاصده

التجديدي.
عنده؛ ليكون ْبو َصلتنا يف الدخول إىل فكره
ّ

إن الفكر اجلهادي عند اب��ن إدريس ِ
وال ُب��دَّ ِمن القولَّ :
احلليِّ ّ يم ِّث ُل صور ًة واضحة
َّ
َ

يب عند املس��لمني عا َّم��ة ،واإلمام َّية
املع��امل ،س��اطعة املظاه��ر يف املفهوم
اجله��ادي اإلجيا ّ
ّ
ينطلق من قصد َّية الدفاع عن اإلس�لام والبالد واحلفاظ عن
خاص��ة ،هذا املفهوم الذي
ُ
َّ
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معلم ،ويف
يعرف للهجوم
النفس واملال والعرض ،ال
ُ
مظهرا واالعتداء وسلب احلقوق اً
ً

ٌ
ص��ارخ عىل الذين اتهَّ موا اإلس�لام باإلرهاب والقتل وم��ا إىل ذلك من صور
ذل��ك ر ٌد
التامدي.

وق��د اعتمدن��ا يف تبي��ان هذه املح��اور األربعة ع�لى ما دون��ه ابن إدري��س ِ
احلليِّ ّ يف
ُ
َّ

ِ
كتابه الق ِّيم (الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي) ،ال س�� َّيام يف كتاب اجلهاد وس�يرة اإلمام

ب��اب فرض اجلهاد ،زد عىل ذل��ك الرجوع إىل الكتب الفقه َّي��ة واألصول َّية لعلامء الدين

اإلسالمي.
ّ

رب العاملني.
حل ْمدُ هللِ ِّ
وا َ
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ُ
البحث ِمن أربعة حماور يس��بقها متهيد ومقدِّ م��ة وتعقبتها خامتة ،بينَّ َ التمهيد
تكون
َّ
األول بعنوان :مفهوم اجلهاد عند الش��يخ
مفه��وم اجلهاد لغ ًة
واصطالحا ،وجاء املحور َّ
ً
محُ م��د بن إدريس ِ
احلليِّ ّ  ،ورشوطه ،وواقع اجلهاد مع احلاكم اجلائر .تناول املحور الثاين:
َّ
حممد
قتال الك َّفار ...أصنافهم ...رشوط قتاهلم وأس��اليبه ...غنائمهم ،إجابات الشيخ َّ
ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ وإيضاحاته عىل قتال الك َّفار ،وبيان أصنافهم ورشوط وأس��اليب قتال
واخت��ص املحور الثالث :أهل البغي وس�يرة اإلمام
الك َّف��ار ،وكيف َّية تقس��يم غنائمهم،
َّ
ِ
ِّل� ،وبينَّ املحور الرابع :مقاصد
فيهم ،ورشوط قتاهلم عند الش��يخ َّ
حممد بن إدريس احل� يِّ ّ
ِ
ِ
بوصفه فريض ًة من فرائض اإلسالم.
اجلهاد،

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

التَّمهيد
مفهوم اجلهاد

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

قب��ل الول��وج يف بيان رؤى حممد بن إدريس ِ
احلليِّ ّ وفك��ره يف باب اجلهاد ،ال بدَّ من
َّ

واصطالح��ا ،مقرونًا بآيات من كتاب اهلل القرآن الكريم،
إيض��اح مفهوم اجلهاد لغ ًة
ً
وعىل النحو اآليت:

�أ َّو اًل :اجلها ُد ً
لغة
جلهد :بالفتح
واجلهدُ  :بفتح اجليم
م��ن كلمة (ج هـ د):
ْ
وضمه��ا ،تعني :الطاقة ،وا َ
ِّ

وج َهدَ :
وأج َهدَ َها :إذا محل عليها يف الس�ير فوق طاقته��اَ ،
املش�� َّقة ،ويق��ال َج َهدَ دا َّبت��هْ ،
يس��م فاعله ،فهو
وج ِهدَ  :الرجل عىل ما مل
الرجل يف كذا أي جدَّ فيه وبالغ وباهبام قطعُ ،
ّ

ِ
اهدُ  :بذل
مجَ ْه��و ٌد من املش�� َّقة،
االجته��ا ُد -الت ََّج ُ
وجاهدَ يف س��بيل اهلل :مجُ َ َ
َ
اهدَ ةًِ -ج َها ًداْ -

جهدَ  ،ويجَ َهد:
الوس��ع وا َمل ْجهود ،وبمعنى آخ��ر لفظ (جهاد) مأخوذ من فعلَ :ج َه��دَ َ -
مصدر من :جهدٌ  -جهدً ا ،فهوِ :
جاهدٌ  ،إ ْذ قيل:
َ ْ
َ َ

الش ْ
جه��د َّ
صَ :ج��دَّ وب��ذل غاية وس��عهَ ،ج َه��دَ يف األَم��رَ :با َل َغ؛ لقول��ه تعاىل:
��خ ُ
َ
ِ
﴿و َأ ْقس��موا بِ��اهللِ جه��دَ َأي هِ ِن ِ
��ات ِعنْدَ اهللِ
ُ��ن هِ َبا ُق ْ
��ل إِ َّنماَ الآْ َي ُ
اء هْ ُت ْم آ َي�� ٌة َل ُي ْؤمن َّ
��م َلئ ْ
َ َ ُ
َ ْ ْ ماَ ْ
��ن َج َ
ِ
ُون﴾(.)1
اء ْت لاَ ُي ْؤ ِمن َ
َو َما ُي ْشع ُرك ُْم َأ هَّنَا إِ َذا َج َ

ِ
ِ
ِ
جل ْهدُ  :املش�� َّقة ،والنهاية والغاية،
َج َه��دْ ُت َف ْو َق َطا َقتي :تَع ْب ُت َم َع ُب ُلو ِغ ا ْل َـم َش�� َّقة ،ا َ
ُون ا ْلـم َّطو ِع�ين ِمن ا ْلـم ْؤ ِمنِني فيِ الصدَ َق ِ
ِ
ِ
ات
َ
َّ
الو ْس��ع وال َّطاقة؛ لقوله تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
ُ
ين َي ْلمز َ ُ ِّ َ َ ُ
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ِ
ِ
ِ
ون إِلاَّ جهدَ هم َفيسخَ ر َ ِ
ِ
يم﴾(.)2
ين لاَ جَيِدُ َ
ون من ُْه ْم َسخ َر اهللُ من ُْه ْم َو َل ُـه ْم َع َذ ٌ
َوا َّلذ َ
اب َأل ٌ
ُ ْ ُ ْ َْ ُ

َج َهدَ َ
وفرقهَ ،جهدَ يف العداوة :بالغ
املالَّ :فرقه مجي ًعا ههنا وههنا ،وأجهد ماله :أفناه َّ
﴿و َأ ْق َس ُموا بِاهللِ َج ْهدَ َأ ْيماَ هِ ِن ْم َلئِ ْن َأ َم ْر هَ ُت ْم َل َيخْ ُر ُج َّن ُق ْل
يف اليمني واجتهد فيه؛ لقوله تعاىلَ :
﴿و َأ ْق َس ُموا بِاهللِ َج ْهدَ
لاَ ُت ْق ِس ُموا َطا َع ٌة َم ْع ُرو َف ٌة إِ َّن اهللَ َخبِ ٌري بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون﴾( ،)3وقوله تعاىلَ :
وت َب ىَل َو ْعدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َأ ْيماَ هِ ِن ْم لاَ َي ْب َع ُ
ون﴾(.)4
ث اهللُ َم ْن َي ُم ُ
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
وكلمة (اجلهاد) :اسمَ :جهاد ،ومجعُ :ج ُهدٌ (.)5

ِِ
اعدُ َ ِ
جهاد :معناه :اجلهاد بالس�لاح؛ لقوله تعاىل﴿ :لاَ يس��ت َِوي ا ْل َق ِ
ني
ون م َن ا ْل ُـم ْؤمن َ
َ
َ ْ
ِ ِ
الض ِر وا ْلـمج ِ
يل اهللِ بِ َأ ْم َوالهِِ ْم َو َأ ْن ُف ِس ِ
ون فيِ َس��بِ ِ
َغ�ْي�رْ ُ ُأ يِ
ين
اهدُ َ
��ه ْم َف َّض َل اهللُ ا ْل ُـم َجاهد َ
ول رَّ َ َ ُ َ
ِ ِ
ِِ
بِ َأ ْم َوالهِِ ْم َو َأ ْن ُف ِس ِ
ين
ـح ْسنَى َو َف َّض َل اهللُ ا ْل ُـم َجاهد َ
ين َد َر َج ًة َو ُكلاًّ َو َعدَ اهللُ ا ْل ُ
��ه ْم َع ىَل ا ْل َقاعد َ
ِِ
ين َأ ْج ًرا َعظِيماً ﴾(.)6
َع ىَل ا ْل َقاعد َ
ِِ
ِ ِ
ني
َجه��اد :معناه :اجلهاد بالقول؛ لقوله تعاىلَ ﴿ :ي َاأ هُّ َيا النَّبِ ُّي َجاهد ا ْل ُك َّف َار َوا ْل ُـمنَافق َ
َوا ْغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم َو َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس ا ْل َـم ِص ُري﴾(.)7

اه��دُ وا فيِ اهللِ ح َّق ِجه ِ
جه��اد :معناه :اجله��اد بالعمل؛ لقول��ه تعاىل ﴿ :وج ِ
��اد ِه ُه َو
َ
َ
َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
اج َتباكُم وما جع َل ع َليكُم فيِ الدِّ ِ ِ
ني
يم ُه َو َس�َّم�اَّ ك ُُم ا ْل ُـم ْس��لم َ
ين م ْن َح َرجٍ م َّل َة َأبِيك ُْم إِ ْب َراه َ
ْ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ
��هيدً ا ع َليكُم و َتكُونُوا ُش��هدَ اء ع ىَل الن ِ ِ
ِ
الر ُس ُ
يموا
��ن َق ْب ُل َوفيِ َه َذا لِ َيك َ
َ َ َ
��ول َش ِ َ ْ ْ َ
م ْ
َّ��اس َف َأق ُ
ُون َّ
الصلاَ َة َوآتُوا ال َّزكَا َة َوا ْعت َِص ُموا بِاهللِ ُه َو َم ْولاَ ك ُْم َفن ِ ْع َم ا ْل َـم ْولىَ َونِ ْع َم الن َِّص ُري﴾(.)8
َّ

َجه��اد :ثالث��ة أرضب :جماهدة العدو الظاه��ر ،جماهدة الش��يطان ،جماهدة النفس؛
ِ
اهدُ لِنَ ْف ِس ِ
لقول��ه تع��اىل﴿ :ومن جاهدَ َفإِ َّن جُي ِ
��ه إِ َّن اهللَ َلغَن ِ ٌّي َع ِ
ني﴾( ،)9وقوله
��ن ا ْل َعا َلـم َ
َ َ ْ َ َ �َم�اَ َ
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َج ْهدٌ  -جاهدٌ َ -ج ْهدٌ َ -ج ِهيد :عظيم بالغ ،بصعوبة كربى.

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

تعاىل﴿ :فَلاَ تُطِ ِع ا ْلكَافِ ِرين وج ِ
اهدْ ُه ْم بِ ِه ِج َها ًدا َكبِ ًريا﴾(.)10
َ َ َ

كام تك��ون املجاهدة بـ(اليد) و(اللس��ان) ،ق��ال« :جاهدوا املرشك�ين بأيديكم

وألسنتكم وأموالكم»(.)11

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

نخل��ص بعد هذا املتق��دِّ مَّ ،
أن الداللة املحور َّية لتعريفات م��ادة (ج هـ د ) هي َب ْذل
ِ
والطاقة ،والوصول إىل أعىل درجات احلصول عىل األمر املراد من خالل إتعاب
الوسعِ،
ُ
تلمسناه من اآليات
النفس واملش�� َّقة ،واجلهاد يكون بالفعل ،والقول ،والنفس ،وهذا ما َّ
ان الرشي َف ِ
القرآنية املذكورة آن ًفا ،وكذا احلدي َث ِ
ان.
َّ

ا�صطالحا
ثان ًيا :اجلها ُد
ً
يف ِّ
ظل الوقوف عىل تعريفات علامء املصطلحات ،بدا لنا أنهَّ ا تتضافر يف َّ
أن اجلهاد:
هو ُ
«رضب من الفعل
جل ْه ِد والطاقة يف الدفاع عن النفس ،وحماربة األعداء ،فهو:
ٌ
بذل ا َ
يتغ َّل��ب به الكائن الواعي عىل م��ا يعرتض طريقه من عقبات خارج َّي��ة أو داخل َّية»(،)12

وأيضا هو:
وه��و« :الدعاء إىل الدين
ِّ
احل��ق واملحاربة عن أدائه عند إنكارهم عن��ه»(ً ،)13
املبالغة واس��تفراغ ما يف الوس��ع والطاقة من قول أو فعل ،ورش ًعاُ :
قتال من ليس له ذ َّمة
قتال دفا ًعا عن الدِّ ين والوطنِ ،
من الك َّفارِ ،
اجل َه��ادٌ :
اجل َهاد :كفاح ،وهو :مجيع األفعال

ٍ
أرض
عدو يستهدف املسلمني ،أو لتحرير
تتم لنرش اإلسالم ،أو :لصدِّ ٍّ
أو األقوال التي ُّ
مسلمة ،أو ملساعدة مسل ٍم ما واملسلمني(.)14

واصطالح��اَّ :
إن تعريف اجلهاد
وزب��دة القول بعد ه��ذا العرض ملفهوم اجلهاد لغ ًة
ً

قارا يف املنظومة اإلس�لام َّية ،ال يكا ُد خيتل��ف دالل ًة من داللته ال ُّلغو َّية
بوصفه
ً
مصطلحا ًّ
الو ْس ِع والطاقة واستفراغ املش َّقة؛ للدفاع عن القيم واملقدَّ سات.
املحور َّية بذل ُ
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املحور الأ َّول
حل ِّل ّي
إدري�س ا ِ
مفهوم اجلهاد و�شروطه عند ابن � ٍ
ِ
فرائض اإلس�لام،
تصوره الواعي له ،ق��ال« :اجلها ُد فريض ٌة من
��ص ُّ
مانعُ ،ي َل ِّخ ُ
جام��ع ٌ
ٌ
ورك�� ٌن من أركانه ،وهو من ف��روض الكفايات ،معنى ذلك أنَّه إذا ق��ام اجلهاد يف قيامه
كفاية ،وغناء عن الباقيني ،وسقط عن اآلخرين ،ومتى مل يقم به أحد حلق مجيعهم الذم،

واستح ُّقوا بأرسهم العقاب»(.)15

نلمح يف هذا التعريف مجلة من األمور:
َّأولاً  :اجلهاد فريض ٌة من فرائض اإلسال ِم.
ثان ًيا :رك ٌن من أركان اإلسالم.

ِ
الكفاي��اتَ ،أي :إذا قام به َم ْن يف قيامه كفاية س��قط عن
ثال ًث��ا :فرض من ف��روض
اآلخرين.

وق��د وصفه أم�ير املؤمنني من ُ
خلاصة
«باب من أب��واب اجلنَّة فتحه اهلل َّ
قبل أنَّهٌ :

أوليائه ،وهو لباس التقوى ،ودرع اهلل احلصينة ،وجنَّته الوثيقة»(.)16

الروم��ي َّ
أن تعريفات اجلهاد الت��ي وردت من العلامء من باب
حممد صادق
ّ
وي��رى َّ

اإلمج��ال وال نناقش يف كوهنا جامع��ة مانعةَّ ،
مصطلحا رشع ًّيا
وإن مفهوم اجلهاد لي��س
ً
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إن َأول ما يلقانا يف كتاب اجلهاد عند ابن إدريس ِ
تعريف
احلليِّ ّ تعريفه اجلهاد ،وهو
ٌ
َّ َّ

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

اللغوي ،وأحس��ن ما قيل يف املقام« :أنَّه استفراغ
خالصا ،بل اس��تُعمل يف الرشع بمعناه
ّ
ً
الوسع يف مدافعة العدو»(.)17

ويرى ابن إدريس ِ
أيضا أ َّن ُهَ « :م ْن كان غري متمكِّن يف القيام يف اجلهاد بنفس��ه،
احلليِّ ّ ً

وأق��ام غريه مقامه ،وجب ع�لى الثاين القيام به ،أ َّم��ا إذا كان متم ِّكنًا فال جيوز إقامة غريه

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مقامه ،ووجب عليه اجلهاد»(.)18

ِ
وج��ب عليه اجلهاد يتخ�َّي�رَّ بني ْ
أن
ِّل� (ت 726هـ) أنَّ��ه« :من َ
وي��رى العلاَّ م��ة احل� يِّ ّ
خيرج بنفس��ه وجياهد ،وبني ْ
أن يس��تأجر غريه ليجاهد عنه ،وتك��ون اإلجارة صحيحة،

الش��افعي (ت 204هـ) م��ن قبل اإلجارة ،وجيب
وال يلزم��ه ر ُّد األجرة»( ،)19وال يرى
ّ

عليه ر ُّد اإلجارة إىل صاحبها(.)20

حل ِّل ّي
�أ َّو اًل :املرابطة عند ابن �إدري�س ا ِ

ِ
(الرب��اط) ،وأصل ُه من ِرباط اخليل؛ َّ
ألن
ممَّ��ا ل ُه
ٌ
مس��يس بمفهو ِم اجلهاد ،املرابط ُة أو ِّ

ه��ؤالء يربطون خيوهل��م ّ
فس��مي املق��ام بالثغر ربا ًط��ا ْ
وإن مل يكن
كل قو ٍم بعد آخرين،
ِّ
خيل(.)21

ٌ
وأبان ابن إدريس عن املرابطة ،فقال« :واملرابط ُة فيها ٌ
جزيل إذا
وثواب
كبري،
ٌ
فضل ٌ

كان هن��اك إما ٌم ٌ
عادل ،وحدها ثالثة أيام إىل أربعني يو ًماْ ،
فإن زا َد عىل ذلك كان جها ًدا،
نذر املرابطة يف حال اس��تتار اإلمام ،وجب عليه الوفاء
وحكمه حكم املجاهدين ،و َم ْن َ

وإن َ
به ،غري أنَّه ال جياهد العدو ،إلاَّ عىل ما قلناه من الدفاع عن اإلس�لام والنفسْ ،
نذ َر
أن يرصف ش��ي ًئا من ماله إىل املرابطني يف حال ظهور اإلمام ،وجب عليه الوفاء بهْ ،
ْ
وإن

َ
جيب عليه الوفاء بالن��ذر -عىل قول بعض أصحابنا -بل
كان ذلك يف حال اس��تتاره ،ال ُ
رب»(.)22
قال يرصفه يف وجوه ال ِّ
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ِ
()23
وحممد بن
ِّل� ً
أيضا  ،والق��ولاَ ن يرجعان إىل خ�بر زرارة َّ
وهو ق��ول العلاَّ مة احل� يِّ ّ

مس��لم عن أيب جعفر الباق��ر ،وأبو عبد اهلل الص��ادق ،قال« :الرب��اط ثالثة أ َّيام،

يوما ،فإذا ما زاد ذلك فهو جهاد»(.)24
وأكثره أربعون ً

حل ِّل ّي
ثان ًيا� :شروط اجلهاد عند ابن �إدري�س ا ِ

ِ
أش��ار ابن إدريس ِ
يتوس��ع فيها ،قال« :و َي ْس ُق ُط
احلليِّ ّ إىل رشوط
اجلهاد ً
ُ
إجيازا ،إ ْذ مل َّ

برشطه»(.)25

ِ
اجله��اد« :وهي ْ
وي��رى َّ
أن يك��ون اإلمام العادل ال��ذي ال جيوز هلم
أن م��ن رشوط

نصبه اإلمام للقيام بأمر املسلمني
القتال إلاَّ بأمره ،وال يسوغ اجلهاد من دونه
ظاهرا ،ملن َّ
ً
ٍ
حينئذ القيام ،ومتى مل يكن اإلمام
ثم يدعوهم إىل اجلهاد؛ فيجب عليهم
باجلهاد
حارضاَّ ،
ً
أئمة اجلور أو من غري
نصبه
ظاه��را ،وال من َّ
حارضا ،مل جيز جماهدة الع��دو ،واجلهاد مع َّ
ً
ً
إن أصاب مل يؤجرْ ،
يستحق فاعله به اإلثمْ ،
صيب كان مأثو ًما»(.)26
إما ٍم خطأ،
ُّ
وإن ُأ َ

ِ
حي��ق له ،فاخلنثى،
ِّل� رشوط اجلهاد مب ِّينًا فيم��ن يحَ ُّق له و َم ْن ال ُّ
وأب��ان العالمة احل� يِّ ّ

جيب عليهم اجلهاد ،وأش��ار إىل ثالثة
والصب��ي ،واملرأةُ ،والش��يخ الكبري ،واملري��ض ال ُ
ّ
رشوط ،وهي العقل ،والبلوغ ،واحلر َّي ُة(.)27

اجلواه��ري (ت 1266هـ) يف تبي��ان رشوط اجلهاد
حممد حس��ن
ّ
وتوس��ع الش��يخ ّ
َّ
ظل ِ
مفصلاً يف ِّ
نقله آراء َم ْن س��بق ُه من الفقهاء احلجاج َّي��ة ،القرآن َّية ،واحلديث َّية،
توس�� ًعا َّ
ُّ
ٍ
فرض عىل ِّ
حر ذك��ر غري ِه ٍّم وال معذور،
األول وهو ٌ
ق��ال« :اجلهاد باملعن��ى َّ
كل مك َّلف ٍّ
الصبي وال عىل املجن��ون ونحومها ممَّن هو غري مك َّل��ف ( )...مضا ًفا إىل
جيب ع�لى
ف�لا ُ
ّ

خ�بر رفع القلم وغ�يره ممَّا َّ
دل عىل اعتبار البلوغ والعق��ل يف التكليف ،وال عىل اململوك
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والصبيان ،والشيوخ الكبار ،واملرىض ،و َمن َل ْي َس به هنض ٌة إىل القيام
اجلها ُد عن النِّس��اءِّ ،

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

ب�لا خالف أج��ده فيه ،ب��ل يف املنتهى احلر َّي��ة رشط ،فال جي��ب عىل العب��د إمجا ًعا؛ َّ
ألن

النبيَ 
حل ّر عىل االس�لا ِم واجلهاد ،والعبد عىل اإلسالم دون اجلهاد (،)...
ّ
كان يبايع ا ُ
ِ
ِ
ين
وزاد يف حمكي املختلف قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع ىَل ُّ
الض َع َفاء َولاَ َع ىَل ا ْل َـم ْر ىَض َولاَ َع ىَل ا َّلذ َ
��ر ٌج﴾ [التوبة]91/؛ َّ
ألن العبد ال يمل��ك ( ،)...وال عىل املرأة
ون َم��ا ُين ِْف ُق َ
لاَ جَيِ��دُ َ
ون َح َ

أيضا ،بل اإلمجاع بقس��ميه عليه مضا ًف��ا إىل ضعفها عن ذل��ك ،وقول أمري
ب�لا خ�لاف ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املؤمن�ين يف خرب األصبغ« :كتب اهلل اجلهاد عىل الرجال والنس��اء ،فجهاد الرجل أن

يب��ذل ماله ونفس��ه حتَّى يقتل يف س��بيل اهلل ،وجهاد املرأة أن تصرب ع�لى ما ترى من أذى

ُ
اهلم العاجز عنه،
زوجها» ،و اخلنثى
املشكل ال جيب عليها اجلهاد ( ،)...وال عىل الشيخ ّ
مضا ًفا إىل قاعدة نَفي احلرج املقتضية كاآلية للحوق املريض ونحو به»(.)28

فصل القول فيه ،مع حتش��يد
أ َّما فيام يتع َّلق بالقتال (اجلهاد) مع اإلمام العادل ،فقد َّ
ِ
ٍ
يس��وغ اجلهاد
وبأمره؛ إ ْذ ال
عادل
األدل��ة احلجاج َّي��ة احلديث َّية عىل لزوم اجله��اد مع إما ٍم
ِّ
من ِ
ثم يدعوهم إىل
نصب نفس�� ُه
ظاهرا ،إ ْذ ال جيوز لِ َـم ْن
دونه
َ
حارضا إما ًما للمسلمنيَّ ،
ً
ً
ِ
اجله��اد ،ق��ال« :ال جياهد العدو إلاَّ عىل الدفاع عن النفس واإلس�لام ،وبحضور اإلمام

نصبه اإلمام للقيام بأمر املسلمني
يسوغ اجلهاد من دونه
ظاهرا ،ملن َّ
العادل ،وبأمره ،وال َّ
ً
ٍ
حينئذ القيام به»(.)29
ثم يدعوهم إىل اجلهاد فيجب عليهم
باجلهاد
حارضاَّ ،
ً
وهن��ا جتدر اإلش��ارة إىل حقيق��ة عىل جانب كبري م��ن األمه َّية ،ه��ي َّ
أن ابن إدريس

ِ
ووضح
ِّل� جاءت رؤا ُه للجهاد مع احلاك��م اجلائر مغايرة ،وعىل الضدِّ ممَّا تقدم تارةًَّ ،
احل� يِّ ّ
ِ
أئمة
ال�شروط التي توجب القتال مع احلاك��م اجلائر تار ًة أخرى ،ما مفادها« :اجلهاد مع َّ
يؤجرْ ،
يس��تحق فاعله به اإلثمْ ،
وإن ُأصيب
أص��اب مل
إن
اجل��ور أو م��ن غري إمام خطأ،
ُّ
َ
ْ
هم إلاَّ أن يدهم املس��لمني -والعياذ باهلل -أمر من قبل العدو ويخُ َاف منه
كان مأثو ًما ،ال َّل َّ
عىل بيضة اإلس�لام ،ويخُ ش��ى بواره -وبيضة اإلسالم جمتمع اإلسالم وأصله -أو خياف
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املحاويلي
ال�شريفي�//أ.م� .أجمد �سعد �شلاَّ ل
�أ.د .رحيم كرمي علي
ّ
ّ

ٍ
أيض��ا جهادهم ودفاعهم ،غري أنَّه يقصد املجاهد ،واحلال
ع�لى قوم منهم ،وجب
حينئذ ً
ما وصفناه ،الدفاع عن نفسه ،وعن حوزة اإلسالم ،وعن املؤمنني»(.)30

احلليِّ ما ذهب ِ
ِ
إليه اب ُن ادريس يف أ َّن ُه ال جيوز اجلهاد إلاَّ بإذن اإلمام
وواف��ق العلاَّ مة ّ

العارف برشائط اإلس�لام ،ول ُه الوالي��ة املطلق ُة(،)31
الع��ادل أو َم�� ْن يأمره اإلم��ام؛ أل َّن ُه
ُ

رئيس��ا مطل ًقا عىل املسلمني
وكون اإلمام الفاجر ليس حملاًّ ألمانة ،فكيف
ِّ
يس��وغ جعل ُه ً

َ
أنيَّ قل��ت ل��كَّ :
القتال مع غري اإلم��ام املفروض طاعته حرام مث��ل امليتة والدم وحلم
إن
فقلت يل :هو كذلك؟ فقال أبو عبد اهلل :هو كذلك هو كذلك»(.)32
اخلنزير،
ُ

عظيم من أبواب اإلس�لام ،إلاَّ َّ
ويب��دو لن��ا َّ
أن
أن اجلها َد ع�لى الرغم من كونه با ًب��ا اً
ادع��اءه والقي��ام ِبه من دون إذن اإلمام أمر خاطئ؛ ملا ِ
في��ه من إزهاق األرواح ،وذهاب
ُ
ِّ
ٌ
تلمس��نا ُه يف الفتوى املباركة
الطاقات ،وكش��ف احلدودَ ،ب ْل َه ضياع البالد والعباد ،وهذا َّ

السيس��تاين إ ْذ آتت أكلها ،واس��تطاع املس��لمون من كرس ش��وكة
ع�لي
ّ
م��ن لدن الس�� ِّيد ّ
والضا ِّلني ومحاية البلد والنفس والعرض واملقدَّ سات.
املنحرفني َّ
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ورضر ال يمكن َد ْف ُع ُه ،وهذا ما
كا َّفة ،ور َّبام واطأ الك َّفار وحصل للمس��لمني بذلك أ ًذى
ٌ
ِ
ُّ
رأيت يف املنام
ُ
الدهان عن أيب عبداهلل ،قال« :قلت له :إنيِّ
يستدل عليه من خرب بشري َّ

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

املحور الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

قتال الكفَّار و�أ�صنافهم و�شروط قتالهم وغنائمهم
�أ َّو اًلُ :
قتال الكفَّا ِر و�أَ�صنا ِفهم

أب��ان ابن إدريس إىل من جيب جهاده يف باب ِ
(ذكر أصناف الك َّفارَ ،و َم ْن جيب قتاله
َ ْ
َ ُ

منهم ،وكيف َّية القتال)(:)33

األول :أهل الكت��اب :وهم اليهود والنصارى ،فهؤالء جيوز إقرارهم عىل
الصنف َّ

دينهم ببذل اجلزية.

الصنف الثاينَ :م ْن له ش��بهة كتاب :وه��م املجوس ،فحكمهم حكم أهل الكتاب،

يقرون عىل دينهم ببذل اجلزية.
ُّ

الصنف الثالثَ :م ْن ال كتاب له وال شبهة كتاب ،هؤالء يدفعون اجلزية.
أيضا إىل غري هؤالء األصناف ،وهم قسامن(:)34
وأشار اب ُن إدريس ً

األول :هم غري (أهل الكتاب -شبهة كتاب -ال كتاب له -وال شبهة كتاب)،
القسم َّ

يقرون عىل دينهم بدفع اجلزية.
وإنَّام هم ع َّباد األصنام واألوثان والكواكب ،فال ُّ

القس��م الثاين :امتناع ٍّ
كل من (أهل الكتاب -شبهة كتاب -ال كتاب له -وال شبهة

كتاب) عن دفع اجلزية ،كان حكمهم قتاهلم وس��بي ذرارهيم ونس��ائهم ،وأخذ أمواهلم،
ويكون في ًئا.
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املحاويلي
ال�شريفي�//أ.م� .أجمد �سعد �شلاَّ ل
�أ.د .رحيم كرمي علي
ّ
ّ

وحدَّ د ابن ادريس ِ
احلليِّ ّ رشوط قتال هؤالء األصناف ،وأهم القضايا الفقه َّية التي

هل��ا عالق��ة بقتاهلم ،فقال« :ال جيوز قت��ال أحد من الك َّفار إلاَّ بعد دعائهم إىل اإلس�لام،

وإظهار الش��ها َدتَني ،واإلق��رار بالتوحيد والعدل ،والتزام مجيع رشائع اإلس�لام ،فمتى
دع��وا إىل ذل��ك ومل جييبوا َّ
حل قتاهلم ،ومت��ى مل يدعوا مل جيز قتاهل��م ،والداعي ينبغي أن
َّ
وعاون
يكون اإلمام ،أو من يأمره اإلمام ،وال جيوز قتال النس��اء ،فإن قاتلن املس��لمني،
ٍ
حينئذ قتله َّن ومل يكن به
اضطر إىل قتله َّن جاز
أزواجه َّن ورجاهل َّن ،أمس��ك عنه َّن ،فإن
َّ

املحرمات يف رشيعة اإلس�لام ،وأن ال يأووا عينًا عىل املس��لمني،
وأكل الرب��ا ،ون��كاح َّ
كافرا ،وأن ال يس��تنفروا عىل مس��لم ،فمتى فعلوا شي ًئا من ذلك ،فقد
وال يعاونوا عليهم ً
خرجوا من الذ َّمة»(.)35

ُ
قتال الكفَّار
ثان ًيا:
�شروط ِ

ِ
بمسائل ِه ،وهو
و َن ْل َم ُح املس��ائل الفقه َّية الدقيقة يف هذا الباب ،واإلحاطة الواس��عة
ِ
ٌ
التجديدي الذي يس��اير روح ع�صرهَ ،ب ْل َه العصور القابلة ،فهو
الفقهي
فكره
دليل عىل
ّ
ّ
يالم��س الواقع املعيش ويستش��عر ُه ،ف�يرى« :كراهية تب ِّيت العدو حتَّ��ى يصبح ،وعدم
ُ
احلاجة إىل اإلغارة ليلاً  ،ال بأس يف قتال املرشكني يف أي ٍ
ٍ
وش��هر كان إلاَّ األش��هر
وقت

احلرام ،فإن بدؤوا هم بقتال املس��لمني جاز حينئذ قتاهلم ،وإن مل يبتدؤوا أمس��ك عنهم

الس ِّم يف
إىل انقضاء هذه األش��هر ،وجيوز قتال الك َّفار بسائر أنواع القتل ،وال جيوز إلقاء ُّ

بالده��م ،وال ب��أس باملبارزة بني الص َّف�ين يف حال القتال ،وال يربز هل��ا إلاَّ بإذن اإلمام،
ٍ
ٍ
واحد؛ ألنَّه
واحد من
ثم يقتله ،وعدم فرار
وال جيوز ألحد أن يؤ ِّمن إنس��انًا عىل نفس��ه َّ
مأثوم ،وال التمثيل بالك َّفار والغدر هبم»(.)36
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الر
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بأس ،ورشائط الذ َّمة االمتناع من جماهرة املس��لمني بأكل حلم اخلنزير ،ورشب اخلمور،

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

ثال ًثا :غنائم الكفَّار
ومل ين��س ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ الغنائم التي حيصل عليها املس��لمون ،وطريقة توزيعها
َ
واإلفادة منهاِ ،
وس��هام املقاتلني باختالف أصنافهم ،قال« :من أس��لم من الك َّفار يف دار
احلرب ،وكان إس�لامه حقنًا لدمه من القتل ،فالكبار حكمهم حكم غريهم من الك َّفار،

وما له من األخذ ّ
كل ما كان صامتًا ومتا ًعا وأثا ًثا ،ومجيع ما يمكن نقله إىل دار اإلسالم،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األرضون والعق��ارات التي ال يمكن نقله��ا فهو يفءُّ ،
وكل ما غنمه املس��لمون من
أ َّم��ا َ

املرشك�ين ينبغي لإلم��ام أن يخُ رج منهم اخلُمس ،فيرصفه يف أهله ومس��تح ِّقه وتقس��يمه

األرضني والعقارات بينهم من غاب أو
بني املس��لمني املقاتلني وغري مقاتليهم ،وتقسيم َ
يقس��م بني املقاتلة ،ومن حلق هبم ملعاونتهم أو مددهم كان
حرض ،أ َّما ما حواه العس��كر َّ

هلم الغنيمة مثل ما هلم ،برشط وصوهلم قبل التقسيم ،وكذلك إذا نفذ أمري اجليش رس َّية
إىل جهة فغنموا ش��اركهم اجليش ،ينبغي لإلمام املس��اواة بينهم ،واالختالف يكون بني

الفارس والراجل ،أ َّما العبيد واألمتعة واألثاث تقع يف سهام املقاتلة»(.)37

أن ابن إدريس ِ
وال خيفى َّ
احلليِّ ّ مل يذكر آراء َم ْن س��بقوه يف تلكم املسائل ،فضلاً عن

القرآين َأو
ذل��ك إغفا ُل�� ُه األد َّلة احلجاج َّية عىل ما َّقرره من مس��ائل فقه َّية ،كاالس��تدالل
ّ
والروائي ،إلاَّ ما ندر.
احلديثي
االستدالل
ّ
ّ

ونلحظ اإلجياز ا ُمل ّ
ُ
خل يف أحكام األسارى ،وكذلك ندرة األد َّلة احلجاج َّية والنقل َّية

األولُ :أخذ قب��ل ْ
أن تضع احل��رب أوزارها ،وبعد
عليه��ا ،إ ْذ قرصه��ا عىل تقس��يمهمَّ ،

انقضائه��ا عىل اإلمام قتله كرضب رقبته أو قط��ع يديه ورجليه حتَّى ينزف ويموت ،إلاَّ
كل ٍ
أن يسلم فيسقط عنه القتل ،الثاينُّ :
أسري يؤخذ بعد ْ
ْ
أن تضع احلرب أوزارها ،يكون
اإلمام خميرَّ ً ا بني أن َي ُم َّن عليه فيطلقه أو يسرتقه أو يفاديه وليس له قتله بحال(.)38
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ال�شريفي�//أ.م� .أجمد �سعد �شلاَّ ل
�أ.د .رحيم كرمي علي
ّ
ّ

وكذل��ك عدم إجازة قتال أحد من الكافري��ن إذا مل تبلغهم الدعوة إلاَّ بعد دعائهم

إىل اإلسالم وإظهار الشها َدتَني واإلقرار بالتوحيد والعدل والتزام مجيع رشائع اإلسالم،

وكذل��ك احلفاظ ع�لى زوج َّية الكاف��ر والكاف��رة إذا ُأرسا ما مل خيرت اإلمام االس�ترقاق،
الطويس بأنَّه
ورجح قول الشيخ
وكذلك مس��ألة إذا وقعت املرأة وولدها يف السبي(َّ ،)39
ّ

ٍ
ال جي��وز لإلمام ْ
لرجل
يفرق بينهام ،ف ُيعطي األ ّم لواحد والولد آلخر ،وهكذا إذا كان
أن ِّ
أن يفرق بينهام ببي ٍع أو ٍ
هبة وال غريمها من أسباب ا ُمللك(.)40
أ َم ٌة وولدها ،فال جيوز ْ ِّ
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ختص أحكام األس��ارى؛ إذ
توس��عت الكتب الفقه َّية يف هذه املس��ائل التي ُّ
يف حني َّ
أوصلها العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ يف منتهاه إىل أكثر من ( )62اثنتني وستِّني مسألة بأد َّلتها احلجاج َّية
اجلواهري باب األسارى عىل إحدى
واس��تدالالهتا القرآن َّية واحلديث َّية( ،)41وبنى الشيخ
ّ
ٍ
مفصلاً احلديث يف ِّ
واحدة منها(.)42
كل
عرشة مسألة كربىِّ ،

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

املحور الثالث

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

البغي ِقتالهم و�سرية الإمام فيهم
�أهل
ّ
َع��رف ابن إدري��س ِ
ٍ
البغي بانهَّ ��م ُّ
َ
ونكث
عادل،
كل َم ْن خرج عىل إم��ا ٍم
احلليِّ ّ أهل
ُ
ّ
َّ

بيعت��ه ،وخالفه يف أحكامه ،فهو با ٍغ علي��ه ،وجاز لإلمام قتال ُه وجماهدته ،وجيب عىل َم ْن

يسوغ له التأخري عن ذلك(.)43
يستنهضه اإلمام يف قتاهلم النهوض مع ُه ،وال َّ

و ال خيفى َّ
أن الباغي من األصل (ب غ ي) بمعنى جماوزة احلدِّ والظلم واالستعالء

واخلروج عن االستقامة(.)44

املترشعة :اخل��روج عن طاعة اإلمام العادل ع�لى الوجه غري الصحيح،
ويف ُع��رف
ِّ
ٍ
ٍ
والبغاة اسم ذ ٍّم ُيطلق عىل ِّ
للحق والصواب ،وقيل :املخطِئون من أهل
معاند
كل
خمالف ِّ
االجتهاد(.)45

وفرق ابن إدريس ِ
بارص ،قال« :وأهل
البغي ،وهو
احلليِّ ّ بني رض َبني من أهل
ٌ
ُ
ّ
َّ
تعريف ٌ

رضب منهم يقاتلون وال يك��ون هلم أمري وال رئيس
البغ��ي عند أصحابنا ع�لى رض َبني:
ٌ
يرجع��ون إليه ،والرضب اآلخر هلم أم�ير ورئيس يرجعون إلي��ه يف أمورهم ،فالرضب
األول كأهل البرصة وأصحاب اجلمل ،والرضب الثاين كأهل الشام وأصحاب معاوية
َّ

بص ِّفني ،فإذا مل يكن هلم رئيس يرجعون إليه؛ فإنَّه ال يجُ از عىل جرحيهم ،وال ُيتبع هارهبم،
وال تُس��بى ذرارهيم ،وال ُيقتل أسريهم ،ومتى كان هلم رئيس يرجعون إليه يف أمورهم،

كان لإلمام أن جييز عىل جرحيهم ،وأن يتبع هارهبم ،وأن يقتل أس�يرهم ،وال جيوز س��بي
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املحاويلي
ال�شريفي�//أ.م� .أجمد �سعد �شلاَّ ل
�أ.د .رحيم كرمي علي
ّ
ّ

ويقس��م عىل
الذراري عىل حال ،وجيوز لإلمام أن يأخذ من أمواهلم ما حوى العس��كرَّ ،

املقاتلة حس��ب ما قدَّ مناه ،وليس له ما مل حيوه العس��كر ،وال إليه س��بيل عىل حال ،هذا
الطويس يف هنايته»(.)46
مذهب شيخنا أيب جعفر
ّ

والتف��ت اب ُن إدري��س إىل رشوط قتال أهل البغي ،وحرصه��ا بثالثة ،قال« :ومجلة

األم��ر وعق��د الباب أنَّه ال جي��ب قتال أهل البغ��ي ،وال يتع َّلق هبم أحكامه��م إلاَّ بثالثة

إن كانوا معه ويف قبضته فليسوا أهل بغي ،والثالث :أن يكونوا عىل املباينة بتأويل سائغ

عنده��م ،فأ َّما من باين وانفرد بغري تأويل ،فهو قاطع طريق ،وحكمهم حكم املحاربني،
ال حكم البغاة»(.)47

عيل
وق��د بشرَّ
ّ
النبي أم�ير املؤمنني بمبارشة قتاهلم أمجع م��ن بعده ،فعن ّ
أنَّه قالُ :
مرت»( ،)48ووصفهم
مرت بقتال الناكثني والقاس��طني واملارقني ،ففعلت ما ُأ ُ
«أ ُ

اإلمام الباقر بأنهَّ م ُ
أهل جاهل َّي ٍة(.)49
احلليِّ الرشيف املرت�ضى يف جواز قتاهلم بس�لاحهم عىل ٍ
ِ
وجه
وواف��ق اب ُن ادري��س ّ
ال يقع التملك له؛ َّ
ألن ما منع من غنيمة أمواهلم وقسمتها ،ال يمنع من قتاهلم بسالحهم،

حممد؛ لتن��ايف الس��ياق واملالك ،وهو
الش��افعي بحديث
را ًّدا ع�لى اس��تدالل
النب��ي َّ
ّ
ّ

مال امريء مس��لم إلاَّ عن ِ
طيب ٍ
حيل ُ
قوله« :ال ُّ
نفس من ُه» ،قال ابن إدريس« :فليس

بصحيح؛ أل َّن ُه إنَّام نفى مت ُّلك مال املس��لمني وحيازته بغري طيب نفوسهم ،وليس كذلك
املدافعة واملامنعة»(.)50

القرآينَ ﴿ :ف َقاتِ ُلوا
واس��تأنس ابن إدريس ومن قبله الرشيف املرتىض باالس��تدالل
ّ
ِ
ِ
ِ
يء إِلىَ َأ ْم ِر اهللِ﴾(.)51
ا َّلتي َت ْبغي َحتَّى تَف َ
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رشوط :أحدها :أن يكونوا يف منعة ،وال يمكن ك َّفهم وتفريق مجعهم ،إلاِّ بإنفاق وجتهيز
بلد أو ٍ
جي��وش وقتال ،والثاين :أن خيرجوا عن قبضة اإلمام ،منفردين عنه يف ٍ
بادية ،فأ َّما

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

املحور الرابع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
مقا�صد اجلهاد عند ابن �إدري�س ا ِ
الروح التي ترسي يف ِّ
ال َج َر َم َّ
حي ،فالفقه هو اجلسد والوعاء
أن املقاصدَ هي
ُ
كل فقه ّ
الذي ترسي يف املقاصد (حفظ اإلس�لام ،حفظ الديار ،حفظ النفس ِ
والعرض واملال)،

ق��ال ال َّطاهر بن عاش��ور« :الفقي��ه بحاجة إىل معرف��ة مقاصد الرشيعة يف ه��ذه األنحاء

الريسوين َّ
أن احتياج الرشيعة إىل املقاصد من أجل جلب املصالح
ك ِّلها»( ،)52ويرى أمحد
ّ
ودرء املفاسد وتقليلها؛ للوصول إىل الصالح واملصلحة والعدل بني الناس(.)53

ِ
وق��د تنبه اب��ن إدريس ِ
مباحثات��ه الفقه َّية لكتاب اجله��اد عن مقاصد
احلليِّ ّ يف ب��دء
َّ
ِ
أركانه»( ،)54إ ْذ تتجلىَّ
ه��ذا الغرض ،قال «اجلها ُد فريض ٌة من فرائض اجله��اد ،ورك ُن من
مقصد َّي ِته الكربى والعظمى يف كونه فريض ًة وركنًا من أركان اإلسالم.
وي��رى َّ
أن احلفاظ عىل بيضة اإلس�لام واخل��وف من اندحاره وب��واره والدفاع عن

اإلس�لام ،ومحاية البالد ،وصيانة النَّفس املحرتمة ،ومحاية حوزة اإلسالم ،والدفاع عن
نفسا ومالاً
وعرضا تعدُّ مقاصد عظيمة املضمون للجهاد(.)55
ً
املؤمنني ً

وتتج�َّل�ىَّ املقاصد عند ابن إدريس يف ِّ
ظ��ل قتال الك َّفار ،وأهل البغي واملحاربني ،إ ْذ

ي��رى وجوب قتاهلم من أجل إحالل األمن واالس��تقرار يف الب�لاد ،وعدم التعدِّ ي عىل
أراضيها وسكَّاهنا ،وإتالفهم احلرث ،وسبي احلرائر ،وقتل الناس ،وكذلك إقامة العدل
وعامرة األرض ،وحفظ األمن.
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ُ
اخلامتة
ِ
الباحثان ممَّا تقدَّ م يف هذا البحث إىل نتائج ،هي:
توصل
َّ

فرائض اإلسالم وركنًا من أركانه.

لـم اشتدَّ اخلالف واشتبك الشعر مع الشعار ،وتداخلت الوظيفة مع التوظيف
 2.2اَّ
يف رشوط اجله��اد وقتل الك َّف��ار وأصنافهم ،انربى ابن إدري��س ِ
احلليِّ ّ إىل ِّ
حل
اخلالف ِّ
وفك االش��تباك ،وبيان وظيفة اإلمام ،بعد تقسيم الك َّفار عىل صن َفني
ما بني داف ٍع للجزية وغري دافع.

لـم اش��تدَّ ت احلاجة ملعرفة حكم اجلهاد واملجاهدين مع احلاكم اجلائر ،انربى
 3.3اَّ
ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ إىل إيضاح ما لبس من األمر وبيانه.
احلليِّ بالنقد والتحليل أرفع اخلي��وط التي جتمع بني ِ
ِ
العربة
4.4تناول ابن إدري��س ّ
وال َع�برة ،إ ْذ حت��دَّ ث عن قتال أهل البغي حتت إمرة أم�ير أو رئيس وبالعكس،
ضار ًبا بذلك أمثلة عىل أهل البغي ،وتصنيفهم ورشوط قتاهلم.

أن ابن ادريس ِ
5.5ب��دا لنا َّ
احلليِّ ّ مل يوظف األد َّلة احلجاج َّية املختلفة كاالس��تدالل
واحلديثي إلاَّ ما ندر يف مباحثاته الفقه َّية.
القرآين
ّ
ّ
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ِ
ِّل� مطاب ًقا للمفهوم الذي قدَّ مه العلامء
1.1ج��اء مفهوم اجلهاد عند ابن إدريس احل� يِّ ّ
املجتهدون الس��ابقون لعرصه ،وعىل الرغم من أنَّه مل ِ
يعط للمفهوم ُبعدً ا لغو ًّيا
ومصطلحي��ا ملفهوم اجلهاد لغ ًة واصطالحا ،بل اكتفى ِ
بذكر اجلهاد فريض ًة من
ً
ًّ

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

الطويس ،ونراه
6.6انتفع ابن إدريس من أقوال الفقهاء الذين سبقوه السيام الشيخ
ّ
يش�ير إىل فقهاء اإلمام َّية بقوله :أصحابنا ،وأش��ار كذلك إىل الرشيف املرتىض
ِ
للشافعي ،وكذلك أصحاب أيب حنيفة.
كرا
ّ
من اإلمام َّية ،ونجد ذ ً

ِ
ِّل� إىل املقاصد الرشع َّي��ة لفريضة اجلهاد ،وه��و تفا ُط ٌن
7.7أش��ار اب��ن إدريس احل� يِّ ّ
مل َن ْلمح�� ُه عن��د غريه من الفقهاء ممَّن س��بق ُه ،فأش��ار إىل حفظ بيضة اإلس�لام

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وحوزته ،وحفظ النفس واملال والعرض.

إن اجله��اد يف فكر ابن إدريس ِ
وصف��وة القولَّ :
احلليِّ ّ جاء متواف ًقا لرس��الة الس�ماء
َ

حمم��د وآل بيت��ه األطهار ،يف جه��اد الك َّفار
الت��ي س��ار عليها الرس��ول الكريم َّ

عيل بن أيب طالب أله��ل البغي ،أي مل خيرج عن اجلامعة
(املرشك�ين) ،وقتال اإلمام ّ
حممد الصادق.
اإلمام َّية وعميدها اإلمام جعفر بن َّ
رب العاملني.
واحلمدُ هللِ ِّ
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( )1األنعام.109 :
( )2التوبة.79 :
( )3النور.53 :
( )4النحل.38 :
ٍ
النزهي،252-251 :
عيل فهمي
ّ
( )5ت��اج العروس (جهد) ،543/7 :وكلامت قرآن َّية بمعان خمتلفةّ ،
اخلوري.476/1 :
وأقرب املوارد يف فصيح العرب َّية والشوارد ،سعيد
ّ
( )6النساء.95 :
( )7التوبة.73 :
( )8احلج.78 :
( )9العنكبوت.6 :
( )10الفرقان.52 :
الزخمرشي.118/4 :
( )11ربيع األبرار ونصوص األخبار،
ّ
الفلسفي باأللفاظ العرب َّية والفرنس َّية واإلنكليز َّية والالتين َّية ،مجيل صليبا.421/1 :
( )12املعجم
ّ
النبي بن عبد الرس��ول األمحد
( )13دس��تور العل�ماء أو جامع العل��وم يف اصطالحات الفنون ،عب��د ّ
نكري.291/1 :
( )14املعجم الشامل للمصطلحات العلم َّية والدين َّية ،إبراهيم حسني رسور.101/1 :
( )15موس��وعة ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ (كتاب اجلهاد وس�يرة اإلمام) ضمن كتاب الرسائر احلاوي لتحرير
الفتاوي.7/10 :
الطويس( 123/6 :احلديث
الكليني( 4-5 :احلديث  ،)6وهتذيب األحكام ،الش��يخ
( )16ال��كايف،
ّ
ّ
.)11
( )17فقه اإلمام جعفر الصادق.9/19 :
( )18الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.8-7/3 :
( )19منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.29/14 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

( )20املجموع رشح املهذب.39/15 :
( )21منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.9/14 :
( )22الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.9/3 :
( )23منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.44-43/14 :
العاميل.29/15 :
احلر
( )24هتذيب األحكام ،125/6 :ووسائل الشيعةّ ،
ّ
( )25املصدر نفسه.7 :
( )26الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.8/3 :
( )27ينظر ،منتهى املطلب يف حتقيق املذهب.22-21/14 :
النجفي.15-9/22 :
حممد حسن
ّ
( )28جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالمَّ ،
( )29الرسائر ،كتاب اجلهاد.8 :
( )30املصدر نفسه.11 :
( )31ينظ��ر ،منتهى املطل��ب يف حتقيق املذهب ،25/14 :وجواهر الكالم يف رشح رشائع اإلس�لام:
.25-19/22
( )32الكايف ،باب اجلهاد الواجب مع َم ْن يكون ،23/5 :وهتذيب األحكام.134/6 :
( )33ينظر :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.11/10 :
( )34ينظر :املصدر نفسه.
( )35الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.12/3 :
( )36املصدر نفسه.15-13/3 :
( )37املصدر نفسه.
( )38ينظر :املصدر نفسه.21/3 :
( )39ينظر :املصدر نفسه.22-21/3 :
( )40ينظر :املصدر نفسه ،22/3 :واملبسوط يف الفقه.21/2 :
( )41ينظر :منتهى املطلب.252-202/14 :
( )42ينظر :جواهر الكالم.248-208/22 :
( )43الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.26/3 :
اجلوه��ري ،2281/6 :والقاموس املحيط ،الفريوز آبادي:
( )44ينظ��ر :صحاح اللغة وتاج العرب َّية،
ّ
.439/4
( )45ينظر :جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم.555/22 :
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( )46الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،27/3 :وينظر :النهاية ،297 :وجواهر الكالم.556/22 :
( )47الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.26/3 :
( )48دعائم اإلسالم (قتال أهل البغي).388/1 :
( )49ينظر ،مستدرك الوسائل( 66/11 :احلديث .)13
( )50الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.31/3 :
( )51احلجرات.9 :
( )52التحرير والتنوير.184/1 :
( )53ينظر ،مقاصد املقاصد الغايات العلم َّية والعمل َّية املقاصد الرشيعة.133 :
( )54الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.7/3 :
( )55املصدر نفسه.8/3 :

حل ِّل ّي (ت 598هـ)
مفهوم اجلهاد �شروطه ومقا�صده عند ابن �إدري�س ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

م�صادر البحث ومراجعه
* القرآن الكريم
اخلوري ،دار أس��وة للطباعة والنرش ،طهران،
1.1أقرب املوارد يف فصيح العرب َّية والش��وارد ،س��عيد
ّ
1995م.
احلس��يني ،أبو الفيض املل َّقب بمرتىض
حممد بن عبد الرزاق
ّ
2.2ت��اج العروس يف جواه��ر القاموسَّ ،
الزبيدي (ت 1205هـ) ،جمموعة من املح ِّققني ،دار اهلداية( ،د.ت).
ّ
يب (ت 393هـ) ،حتقيق:
محاد
3.3تاج ال ُّلغة وصحاح العرب َّية ،أبو نرص إس�ماعيل ب��ن َّ
اجلوهري الفارا ّ
ّ
أمحد عبدالغفور ع َّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1407 ،4هـ1987/م.
حممد الطاهر ابن عاشور (ت 1973م) ،ط ،1الدار التونس َّية للنرش والتوزيع،
4.4التحرير والتنويرَّ ،
1984م.
حممد جعفر ش��مس الدي��ن ،ط ،1نرش دار
حممد بن احلس��ن
الطويس ،حتقيق َّ
5.5هتذي��ب األح��كامَّ ،
ّ
التعارف للمطبوعات ،بريوت1430 ،هـ2007/م.
النجفي (صاحب اجلواهر) (ت 1266هـ)،
حممد حسن
ّ
6.6جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالمَّ ،
القوچاين ،طهران ،دار الكتب اإلسالم َّية1988 ،م.
حتقيق وتعليق ع َّباس
ّ
النبي بن عبد الرسول األمحد نكري،
7.7دستور العلامء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،عبد ّ
دار الكتب العلم َّية ،بريوت2000،م.
يب ،دار املعارف ،القاهرة1963 ،م.
8.8دعائم االسالم ،القايض النعامن املغر ّ
األعلمي ،بريوت،
مؤسس��ة
9.9ربي��ع األبرار ونصوص األخب��ار جار اهلل
ّ
ّ
الزخمرشي (ت 583هـ)َّ ،
ط1412 ،1هـ.
حممد جواد مغن َّية ،ط ،2مؤسسة أنصاريان ،قم1421 ،هـ.
1010فقه اإلمام جعفر الصادق ،الشيخ َّ
احللبي
مؤسس��ة
حمم��د بن يعقوب الف�يروز
ّ
ّ
آبادي (ت 817هـ)َّ ،
1111القام��وس املحي��ط ،جمد الدين َّ
ورشكائه للنرش والتوزيع ،القاهرة( ،د.ت).
عيل أكرب غف��اري ،ط،5
حممد ب��ن يعقوب
ّ
1212ال��كايفَّ ،
الكلين��ي (ت 329ه��ـ) ،تصحيح وتعلي��ق ّ
1363ش.
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املحاويلي
ال�شريفي�//أ.م� .أجمد �سعد �شلاَّ ل
�أ.د .رحيم كرمي علي
ّ
ّ
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َّ
الرابع/العدد الرابع عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

ٍ
املع�صراوي وعبد الكريم
النزهي ،تقديم أمحد عيس��ى
عيل فهمي
ّ
ّ
1313كل�مات قرآن َّية بمع��ان خمتلفةّ ،
إبراهيم صالح ،دار األيامن ،اإلسكندر َّية2014 ،م.
الرسخيس (ت 483هـ) ،دار املعرفة ،بريوت،
األئمة
حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس َّ
1414املبسوطَّ ،
ّ
1414هـ1993/م.
واملطيعي) ،أبو زكر َّيا حمي��ي الدين حييى بن رشف
الس��بكي
1515املجم��وع رشح امله��ذب (مع تكملة
ّ
ّ
النووي (ت 676هـ) ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع( ،د.ت).
ّ
العاميل (ت 1104هـ)،
احلر
عيل ّ
1616وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعةَّ ،
ّ
حممد بن احلسن بن ّ
ط ،1عني الدولة ،قم1324 ،هـ.
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم.
1717مستدرك الوسائل ،مريزا حسني نوريَّ ،
1818املعج��م الش��امل للمصطلح��ات العلم َّية والدين َّي��ة ،إبراهي��م حس�ين رسور ،ط ،2دار اهلادي،
بريوت2008 ،م.
الفلس��في باأللفاظ العرب َّية والفرنس َّية واإلنكليز َّية والالتين َّية ،مجيل صليبا ،مطبعة سليامن
1919املعجم
ّ
زاده ،قم املقدَّ سة2006 ،م.
الريسوين ،مركز القاصد ،ط،1
2020مقاصد املقاصد الغايات العلم َّية والعمل َّية املقاصد الرشيعة ،أمحد
ّ
بريوت2013 ،م.
ِ
ِ
2121منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،احلس��ن بن يوس��ف احلليِّ ّ (العلاَّ مة احلليِّ ّ ) (ت 726هـ) ،حتقيق
قسم الفقيه يف جممع البحوث اإلسالم َّية ،مشهد ،جممع البحوث اإلسالم َّية1412 ،هـ.
2222موس��وعة ابن إدريس ِ
احلليِّ ّ (كتاب اجلهاد وس�يرة اإلمام) ضمن كت��اب الرسائر احلاوي لتحرير
ِ
حمم��د مهدي اخلرس��ان ،مكتبة الروض��ة احليدر َّية،
الفت��اوي ،اب��ن إدريس احلليِّ ّ  ،حتقيق الس�� ِّيد َّ
النجف2008 ،م.
مؤسسة
حممد
الطناجيَّ ،
ّ
2323النهاية يف غريب احلديث ،جمد الدين أبو السعادات (ت 606هـ) ،حممود َّ
إسامعليان للطباعة ،قم1364 ،هـ.

