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 أحكام ؛اجلهاد أحكام عليه تدور مما الثاين األمر أو الثاين القسم هذا "لَوالمقات":-رمحه اهللا-قوله 
 .بالقتال اجلهاد إليه هَّتوج نَم وهو ؛لَاملقات
 من أمان وال ذمة، وال ٌعهد، اإلسالم وبني بينه ليس نَم هو واحلريب ،"حربي كل":-رمحه اهللا-قوله 
 .الكفار
 .أمان وال ٌذمة، وال ٌعهد، اإلسالم أهل وبني بينه ليس نَم كل هو: هو احلريب
 ا،ًّحربي يكون أن ميكن ال اًمستأمن أو اًّذمي كان إذا، ألنه "ٍمستأمن وال ،بذمي ليس":-رمحه اهللا-قوله 
 فقد املستأمن وأما بينهم، ُفيقيم اإلسالم أهل من ًعهدا له ألن ا؛ًّحربي يكون أن ميكن فال الذمي أما

 . احلريب وصف عنه فانتفى األمان ُأعطي لكن ،اًّحربي يكون
ًإذا كان بالغا عاقال ذكرا":-رمحه اهللا-قوله  ً َ فهذا هو الذي يقاتل"ً ُ. 
ً إذا كان بالغا عاقال ذكرا، ال عهد له، وال أمانة، وال ذمة أي كافر"ٍّكل حربي":-رمحه اهللا-قوله  ً  فخرج ،ً
  .َمن ال عقل له كاجملنون، وخرج بالذكر األنثى: َمن دون البلوغ، وخرج بالعاقل: بالبالغ

َ فيما يتعلق بأحكام املقاتل-رمحه اهللا-َّمث بني املؤلف  ُ
. 

 . أهل اإلسالمً يعين إذا وقع أسريا يف يد"ر بهُِإذا ظف":-رمحه اهللا-قوله 
ٍخير اإلمام فيه بين القتل، والمن، والفداء بمسلم أو ":-رمحه اهللا-قوله  ِّ ِّ  ."ٍبمالُ
ِّخري ُسلم فيؤخذ ُ يفادى مب، يعين أنٍ بني هذه اخلصال؛ إما القتل، وإما املن، وإما الفداء مبسلم أو مبالُ
َيطلأن  ؛ أو مبال، مقابل أسريٌأسري ل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  كما فع، أو مبنفعة،هِّب مال لفكُ

 .ًهم تعليمهم ملن مل يكن قارئا من املسلمنيء حيث جعل فدا؛سارى بدرأ
ُ كل ما ذكر فيه التخيري يف ،يِّ ال ختيري التشه، ختيري املصلحة:ر الفقهاء التخيري فمرادهم بذلكُذكَوحني ي

َ ختيري مصلحة ال ختيري ت:، فاملقصود بهمقام الوالية  .ٍّهَشٍ
َومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه":-رمحه اهللا-قوله  ً ًّ من قتل كافرا حربي"ُ نه يأخذ ا فإً

ان لإلمام ترتيب كما  إذا ك،ً واأللبسة، وهذا طبعا كله فيما يتعلق برتتيب اإلمامما عليه من أدوات القتال
 .ُ وأنظمتها، فريجع يف ذلك إىل تنظيم اإلمامهو الشأن فيما يتعلق باجليوش املعاصرة

 


