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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

 072 

7 

 باللػة العربية: ملخص
 الشيدة إيياس ابراهيه حمنود

 األستاذ الدكتور صادق خلف أيوب

األماكف  باختالؼتمؼ شرعية تتطور بتطور الحوادث وىي تخإف األحكاـ ال
السنة  واألزماف ومف نعـ اهلل تعالى عمينا أف جعؿ القرآف الكريـ تبيانا لكؿ شيء ثـ تتبعو

فالديف االسالمي ينظـ األحكاـ بيف األفراد وىو أساس ، النبوية بالبياف والتفصيؿ والػتأكيد
الجماعات اإلسالمية أو التعامالت مع غيرىا مف  بيف الُنظـ في التعامالت المختمفة
، ويختمؼ الحاؿ في تكويف البالد بيف الحاضر والماضي، البالد االخرى غير اإلسالمية

فالبالد اإلسالمية التي تعددت ، البالد الى دوؿ ليا حدوىا السياسية والجغرافية بعد تطور
الحدود التي تفصميا عف غيرىا ليا خصوصية يمكف تجمعيا مف  باختالؼتسمياتيا 

البالد التي يكوف الحكـ فييا لممسمميف وتظير العقائد االسالمية فييا  بأنياخالؿ تعريفيا 
عباداتيـ بصورة عمنية، وتمثميا في وقتنا الحاضر جزئيا  ويمارسيا السكاف مع مختمؼ

ف كانت آثارىا ضعيفة ولكنيا تعتبر بذرة خير لمصوت  منظمة التعاوف االسالمي وا 
فإنو البد أف ، الجماعي لممسمميف في العالـ، وألف الديف اإلسالمي مف صفاتو الواقعية

ب الواقع الذي نعيشو عمى أف تنتظـ األحكاـ بيف ىذه البالد في مختمؼ المجاالت بحس
فشرعنا في تفصيؿ كيفية فض ال نقع في المحظور المخالؼ لنيج الشريعة الغراء، 

واجبا شرعيا  باعتبارهالنزاعات المستمرة داخؿ محيط البالد اإلسالمية وتحقيؽ الصمح 
ى أو بالتدخؿ الفعمي مف البالد اإلسالمية األخر ، عمى المسمميف بمعالجة أسباب النزاع

طالؽ سراح األسرى  االستعانةوىذا النزاع ال يحؿ بو ، الجامعات الباغية اعتداءورد ، وا 
وىذا منيي ، ألف في ذلؾ تسميط غير المسمـ عمى المسمـ، بغير لمسمميف عمى المسمميف

 .عنو 
  وطرق فضها، البالد اإلسالمية، النزاعات الحربية
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WAR DISPUTES BETWEEN ISLAMIC COUNTRIES AND 
METHODS OF RESOLVING THEM IN ISLAMIC FIQH 

Inas Ibrahim Mahmoud  
Prof. Dr. Sadik Khalaf Ayoub 

Summary 

The legal rulings evolve with the development of accidents and they 

differ in different places and times, and from the blessings of God 

Almighty we have to make the Holy Qur’an a clarification of 

everything, then follow the Prophet’s Sunnah with clarification, detail 

and affirmation. From other non-Islamic countries, and the situation 

differs in the composition of the country between the present and the 

past, after the country’s development into states that have political and 

geographical boundaries. Islamic countries that have many names with 

different borders that separate them from others have a specificity that 

can be gathered by defining them as the countries in which the rule is 

for Muslims. Islamic beliefs appear in them and practiced by the 

population, along with their various rituals, openly. They are partly 

represented in the present time by the Organization of Islamic 

Cooperation, although its effects are weak, but it is considered a seed 

of good for the collective voice of Muslims in the world, and because 

the Islamic religion is one of its realistic characteristics, it is 

imperative that the rulings between these countries be organized in The 

various fields according to the reality in which we live, provided that 

we do not fall into the forbidden contradicting the noble Sharia 

approach. J detailing how to resolve ongoing conflicts within the 

periphery of Islamic countries and achieve reconciliation as a 

legitimate duty on Muslims to address the causes of conflict, or by 

effective intervention from other Islamic countries and release 

prisoners, and to respond to the aggression of the offending 

universities, and this conflict is not permissible with the help of non-

Muslims on Muslims, because in This is the focus of the non-Muslim on 

the Muslim, and this is forbidden. 
 

Key words: war conflicts, Islamic countries, and ways to resolve them 
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 املقدمة

وعمى الو وصحبو   الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد
 :وبعد... أجمعيف

ضيء مف فضؿ اهلل عمينا أف جعؿ القراف الكريـ والسنة النبوية منيالف نست
ال وبيانيما في ىذيف فال صغيرة وال كبيرة إ، بنورىما في االستدالؿ عمى األحكاـ

إلى المصادر األخرى إال إذا ُخفي الدليؿ منا وال يعدلوا عنيما المصدريف صراحة أو ض
يف المصدريف خرى التابعة ليذفي المصادر األ باف عف ىذا الحكـفيست ،مرهأو استشكؿ أ

فراد وىو أساس النظـ في التعامالت فالديف اإلسالمي ينظـ األحكاـ بيف األ، الجميميف
امالت مع غيرىا مف البالد االخرى الغير الجماعات االسالمية أو التع المختمفة بيف

سالمية مف تشتت واضطياد ى كؿ ذي نظر ما تعانيو البالد اإلوال يخفى عم، إسالمية
ر في المنقوؿ ىو النظ، لحؿ المناسب والُمستديـفا، لشعوبيا وتدىور عالقتيا في ما بينيا

ـ عز إلنعاشيا بنسي ،سالميةمى واقع التعامالت بيف البالد اإلكامو عوتحميؿ وتطبيؽ أح
لتحقيؽ مقصديف ميميف مف مقاصد الديف  ،سالـ، فيُعـ السالـ وتزوؿ األحقاداإل

 حقف دماء المسمميف.  اإلسالمي الحنيؼ األوؿ:
فعزمنا عمى ، توحيد صفوفيـ لمواجية األخطار الجساـ التي تداىميـ: والثاني

ن البالد اإلسالمية وطرق النزاعات الحربية بي): جمع شتات ىذه المسائؿ تحت عنواف
 .(يفضها في الفقه اإلسالم

 البحثية المنهجية 
 أىمية الموضوع والمنيجية المتبعة فيو .: المقدمة

 االسالمية وأصؿ حالة الحرب بينيا .  -بياف مفيـو البالد: المبحث األول
 : وفيو مطمباف
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 بياف معنى البالد اإلسالمية .المطلب االول: 
 ؿ حالة الحرب بيف البالد اإلسالمية. أص: المطلب الثاني
 : وفيو أربعة مطالب، طرؽ فض النزاع بيف البالد اإلسالمية: المبحث الثاني

  الدولية.الصمح بيف المسمميف لفض النزاعات المطلب األول: 
 الى االسرى واطالؽ سراحيـ ودفع الديات. باإلحساففض : المطلب الثاني

  المحايدة.مح بالقوة اإلسالمية فض النزاع المسالمطلب الثالث: 
 االستعانة باألطراؼ الدولية غير االسالمية لفض النزاعالمطلب الرابع: 
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 : املبحح األول
 سالمية بيان مفووو البالد اإل

 وأصل حالة احلرب بييوا
 ول: املطلب األ

 بيان معيى البالد اإلسالمية
 : بيان معنى البلد: أوال

و بالنسبة ، واإلقميـالوقت الحاضر ما بيف الدولة  فيالبمد لو معنى مشترؾ 
مرحمة لقياـ وانشاء  بعيدية المكي والمدني سالمية يعتبر عيد النبي محمد لمبالد اإل

سس العامة، والفترة المكية تمييدا لمفترة المدنية ففي واأل. ووضع القواعد مةكياف ىذه األ
وما  سالـوكاف التركيز عمى قواعد اإل ،(ٔ)العيد المكي تكونت نواة المجتمع المسمـ

نظمة وقوانيف بمثابة دولة نة المنورة وما كاف عمى اسسو مف أفي المدي أسسو الرسوؿ 
خي آساسية وىي الشعب المتتقـو عميو ىذه الدولة مف مقومات أعصرية مف خالؿ ما 

ؽ تعرؼ البالد منة والتي ليا حدوىا والحاكـ العادؿ. وعمى ىذا المنطمالواحد واألرض اآل
و ىي كؿ موضع عامر أو غير عامر مسكوف أفي المغة واالصطالح معنى واحد: 

 (ٕ)خاؿ فيو بمد والقطعة فيو بمدة
بقيت ىذه الوحدة مف العمؿ والتأسيس عمى وحدة ىذه  النبي محمد  وبعد وفاة

 .(ٖ)سالميةاـ انموذج يقتدى بو مف البالد اإلالبالد وقد استطاع عمى قي
  

                                                           

 .٘٘اإلسالـ والدستور: ينظر:  (ٔ)
 .ٜٗ/ٖلساف العرب: ، ٕٕٙ/ٔالكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية:  (ٕ)
 .ٕٙينظر: النظريات السياسية اإلسالمية:  (ٖ)
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 سالم بيان معنى اإل: اثاني
بياف : يأ، سالـ مف الشريعةواإل ،االنقياد ىو: االستسالـاللغة  سالم فياإل

ظيار الخضوع والتـز ما أ تى بو النبي وا 
 ىق يف قاؿ تعالى: واستالـ الجوارح (ٔ)

 .(ٕ)ىل مل يك ىك مك لك اكيق
سالـ سمـ مف اإلوأ، سمـ وىو االستسالـأي مف دخؿ في ال: وسالـ مف سمـ

 هب مب خب حبقولو تعالى:  وفسره، (ٖ)واستسمـ انقاد: سالمة المصالحةوالم

(ٗ)مخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جت
، :ادخموا في  أي

 .(ٙ)فيو المسمـ وينقاد ألمر اهلل الذي يسمـ (٘)اإلسالـ
  سالم في االصطالح:واإل

خبر بو رسوؿ اهلل بأنو: الخضوع واالنقياد لما أعرؼ 
(ٚ). 

 ا.مركبً  اسمً اسالمية باعتبارها تعريف البالد اإل :ثالثا
سالـ ىي فدار اإل سالـ،عمى البالد اإلسالمية لفظة دار اإل أطمؽ في السابؽ

حكاـ االسالمية أو يستطيع سكانيا المسمموف أف يظيروا فييا األكؿ بمد تظير فيو 
أو  وفو اغمبيـ مسمممية فيدخؿ ضمف ذلؾ كؿ بمد ناسيا أسالعقائدىـ وأحكاميـ اإل

مسمميف وسابقا اعتبرت البالد ف كانوا عمـو سكانيا غير حكاميا مسمموف حتى وا  يكوف 
سالمية دة بحكـ قانونيا وىو الشريعة اإلنطاقيا وتعددىا: دار واح سالمية عمى أتساعاإل

                                                           

 .ٕٜ٘ٔ/٘الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: ، ٜٓ/ٖ: معجـ مقاييس المغة: ينظر (ٔ)
 .ٗٔ ، اآليةراتسورة الحج (ٕ)
 .ٗٔ٘/ٛالمحكـ والمحيط األعظـ:  ينظر: (ٖ)
 .ٕٛٓ، اآلية سورة البقرة (ٗ)
 .ٖٚٗ/ٗينظر: جامع البياف في تأويؿ القرآف:  (٘)
 .ٗٛٙ/ٔ ينظر: اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف وتفسيره: (ٙ)
 .ٜٕٙ-ٜٕ٘/ٗ ينظر: الدرر الموامع في شرح جمع الجوامع: (ٚ)
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ويجب أف تكوف وحدة سياسية وثانوية ال  سالـيا تخضع لدولة واحدة وىي دولة اإلوألن
 .(ٔ)فييا المسمموف عمى االطالؽتتعدد فييا الحكومات ويأمف 

حكاـ ومرجعا رئيسيا في استنباط األ ادر سالمية مصاإل فالدولة التي تتخذ الشريعة
فالصحيح أف تكوف متسعة لكؿ مسمـ بعد أف ، سالـفييا فتسمى دار اإل (ٕ)والقوانيف

 .سالـصدؽ عمييا تسمية بمد اإل
فريد، خاص باإلسالـ نظاـ  اإلسالمية: ىيفالبالد اإلسالمية أو الدولة 

وال يمكف أف نقوؿ عمييا بأف نظاميا يتطابؽ أو يوافؽ أي نظاـ أخر مف والمسمميف، 
 .وسع مف مفيـو النظاـأمفيـو مدولة لو  (ٖ)النظـ المعروفة

ى تمؾ الدوؿ إلوعمى ذلؾ يعتبر مدلوؿ العالـ أو البالد االسالمية يشير 
 .(ٗ)ميسالمعات التي تقـو باعتناؽ الديف اإلوالمجت

  

                                                           

، ىػ(ٖ٘ٚٔينظر: السياسة الشرعية في الشئوف الدستورية والخارجية والمالية: عبد الوىاب خالؼ )ت:  (ٔ)
 .ٕٚٚ -ٖٕٚ ـ:ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔ، دار القمـ

 .ٜٕٔٓ، يونيو، ٕٗ موقع موضوع:، ينظر: براء الدويكات (ٕ)
 .ٖ٘ٛ: النظريات السياسية االسالمية (ٖ)
 .ٕ٘: القرف الجديد منظمة التعاوف االسالميينظر: العالـ االسالمي وتحديات  (ٗ)
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 : املطلب الجاىي
 أصل حالة احلرب بني البالد اإلسالمية

ضد السمـ، ودار الحرب: تعني بالد المشركيف الذيف ىـ  ىي:في اللغة  فاَلحرب
(ٕ)جح مج حج مث هت مت ختقاؿ تعالى:  ،(ٔ)ال صمح معيـ ومع المسمميف

، 
 .(٘)وقامت الحرب عمى ساؽ أي اشتدت ،(ٗ)والسمب، (ٖ)وقيؿ ىي اليالؾ

 .(ٚ)، والقتاؿ بيف الفئتيف(ٙ)تعني القتاؿ والمنازلة ما في االصطالح:أ
صراع مسمح بيف دولتيف اوبيف  بأنيا:وفي الفقو الدولي المعاصر عرفت الحرب 

 .(ٛ)فريقيف مف الدوؿ يكوف الغرض منو الدفاع عف حقوؽ ومصالح الدولة المحاربة
ف التقاتؿإف اصؿ حالة القتاؿ بيف المسممي العمماء:ويقوؿ  حراـ (ٜ)ف المنع وا 

 ستدلوا:او  ،ولكف ذلؾ ال يكفرىـ
 ىممم خم حم جم يل ىل مل خلبقولو تعالى:  -ٔ

 .(ٓٔ)ىن من خن حن جنيم

                                                           

 .ٜٕٗ/ٕتاج العروس مف جواىر القاموس: ، ٖٕٔٓ/ٕالعيف: ينظر:  (ٔ)
 .ٜٕٚ، اآلية سورة البقرة (ٕ)
 .ٕ٘ٚ/ٔ ينظر: جميرة المغة: (ٖ)
 .ٛٗ/ٕ: معجـ مقاييس المغة: ينظر (ٗ)
 .ٕٚٔ/ٔينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  (٘)
 .ٛٚر: التعريفات الفقيية: ينظ (ٙ)
 .ٗٛينظر: القاموس الفقيي لغة واصطالحا:  (ٚ)
 .ٖ٘: راسة مقارنةأثار الحرب في الفقو االسالمي د (ٛ)
كفاية ، ٘ٚٙ/ٕإرشاد السالؾ إلى أفعاؿ المناسؾ: ، ٜٜٕ/ٗينظر: حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير:  (ٜ)

 .ٜٜٖ/٘حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: مغني الم، ٕٜٗختصار: األخيار في حؿ غاية اال
 .ٙٗ، اآلية سورة األنفاؿ (ٓٔ)
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ف التنازع يذىب القوة والبأس فيضعفوا ويدخؿ الوىف والخمؿ في صفوفيـ ألوذلؾ 
 .مـ السابقةيعية ليذا الفعؿ وىو الذي فرؽ األوىذه ىي النتيجة الطب

، وقولو تعالى: (ٔ)هت مت خت حت جت هب مب خببقولو تعالى:  -ٕ
يه ىه مه جه ين ىن من خن(ٕ)

. 
أنيـ امة رض ومغربيا بالحكيـ المسمميف كافة في مشرؽ األخاطب الشارع 

 .(ٖ)وطانيـواحدة عمى تعدد ألوانيـ واختالؼ السنتيـ وتعدد أ
 مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّبقولو تعالى:  -ٖ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 .(ٗ)يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث
 .(٘)فآفحـر عمينا التنازع والقتاؿ واف نبقى ممتفيف حوؿ راية القر 

 جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييبقولو تعالى:  -ٗ

 .(ٙ)مت خت حت
فتمؾ   لى اهلل ورسولولحكـ في ذلؾ االختالؼ ىو الرجوع إا وقد جعؿ اهلل 

واجتمعت عمى التقوى  سالمية التي توحدت عمى كممة اهلل سبحانو وتعالىىي األمة اإل
وقامت وحدتيا عمى دعائـ ثابتة وراسخة مف االخوة والتعاوف والتضامف والتراحـ 

 .(ٚ)خالؽ الفاضمةواأل
                                                           

 .ٕ٘، اآلية سورة المؤمنوف (ٔ)
 .ٕٜ، اآلية سورة االنبياء (ٕ)
 .ٖٕ٘/ٛٔ تفسير الطبري: ينظر: (ٖ)
 .ٖٓٔ، اآلية ؿ عمرافآسورة  (ٗ)
 .ٕٚٚ-ٖٕٚينظر: اإلسالـ وأوضاعنا السياسية:  (٘)
 .٘ٓٔاآلية ، سورة آؿ عمراف (ٙ)
 .ٕٚٚ: اإلسالـ وأوضاعنا السياسية :ينظر (ٚ)
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ما روي عف االحنؼ َقاَؿ: َذَىْبُت أِلَْنُصَر َىَذا الرَُّجَؿ، َفَمِقَيِني َأُبو َبْكَرَة،  -٘
رَُّجَؿ، َقاَؿ: اْرِجْع، َفِإنّْي َسِمْعُت َرُسوَؿ َفَقاَؿ: َأْيَف ُتِريُد؟ ُقْمُت: َأْنُصُر َىَذا ال

« ِإَذا الَتَقى الُمْسِمَماِف ِبَسْيَفْيِيَما َفالَقاِتُؿ َوالَمْقُتوُؿ ِفي النَّارِ »َيُقوُؿ:  المَِّو 
 ِإنَُّو َكاَف َحِريًصا»ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َىَذا الَقاِتُؿ، َفَما َباُؿ الَمْقُتوِؿ؟ َقاَؿ: 

 .(ٔ)«َعَمى َقْتِؿ َصاِحِبوِ 
ِة الَوَداِع:  َعْف َجِريٍر، َقاَؿ: َقاَؿ ِلي النَِّبيُّ  -ٙ اْسَتْنِصِت النَّاَس، اَل »ِفي َحجَّ

ـْ ِرَقاَب َبْعضٍ   .(ٕ)«َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّاًرا َيْضِرُب َبْعُضُك
لى ذلؾ وما إ اتمة المحرمة كقتاؿ العصبيةفاذا التقى المسمماف بسيفيما في المق

ومعنى حديث جرير التغميظ والتعظيـ لموزر في قتؿ ، (ٖ)فالقاتؿ والمقتوؿ في النار
 .(ٗ)المؤمف

قاؿ: فيمف  سالـ بدليؿ ما روي عف سيدنا عمي اإلوال يخرجوف مف ممة  -ٚ
 .(٘)عمينا وااخواننا بغ قاتؿ مف الخوارج

سالمية ـ بيف البالد اإلالعظيـ المتماثؿ بتحقيؽ حالة اإلسال صؿ ىذا المبدأوأ
سالـ، والسنة النبوية مقرونا باركاف اإلف الكريـ آوجد في ضوء القر  ،وعدـ التفرؽ بالقتاؿ
 ونوضحيا بما يأتي:

  

                                                           

 (.٘ٚٛٙ)رقـ ب، ٗ/ٜ باب مف أحياىا:، صحيح البخاري: كتاب الديات (ٔ)
 (.ٜٙٛٙ)رقـ ب، ٗ/ٜ باب مف أحياىا:، صحيح البخاري: كتاب الديات (ٕ)
 .ٗٚٔ/ٕ: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج بف الحجاج (ٖ)
 .ٜٙٗ/ٛالبف بطاؿ: شرح صحيح البخارى  (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٖينظر: شرح السير الكبير:  (٘)
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، ِمْف َتَماـِ : َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل وال: الصالةأ ، َفِإفَّ َتْسِوَيَة الصَّؼّْ ـْ : َسوُّوا ُصُفوَفُك
اَلة  .(ٔ)الصَّ

شيء زيادة عمى تمامو وىذا الحديث يدؿ أف إقامة الصفوؼ فإف الحسف في ال
سنة مندوب إلييا، وليس بفرض؛ ألنو لو كاف فرًضا لـ يقؿ، عميو السالـ، فإف إقامة 

زيادة عمى تمامو، وذلؾ زيادة عمى  الشيء؛ ألف حسف (ٕ)الصفوؼ مف حسف الصالة
 .(ٖ)ء الحنفية والمالكية والشافعيةالوجوب، وىو قوؿ فقيا

ف تسوية الصفوؼ مف تماـ الصالة، وىي مف جنس إ: (ٗ)اؿ الحنابمة والزيديةوق
ف التسوية واجبة واقامة الصالة في الجماعة لما فييا مف تظاىر النفوس إالعمؿ وعميو ف
وحدت الصؼ مع عبادة ىي مف أحسف  وحيث قرف النبي محمد  (٘)في المناجي

لصفوؼ وأقامتيا توجب تألؼ ف تسوية افضؿ األعماؿ عند اهلل عز وجؿ، ألوا
بيف  باالقتتاؿالصفوؼ  ما ُيظير لنا أىمية توحيد الكممة وعدـ تشتيت، (ٙ)القموب

 .المسمميف
قاؿ  ،خاطب اهلل تعالى المسمميف بخطاب واحد جامع بدوف تفضيؿثانيا: الصيام 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهتعالى: 

ٍّ َّ(ٚ). 

                                                           

ورواه البخاري في ، (ٖٖٗ)رقـ ب، ٕٖٗ/ٔ باب تسوية الصفوؼ واقامتيا:، كتاب الصالة: صحيح مسمـ (ٔ)
 (.ٖٕٚ)رقـ ب، ٓٗٔ/ٔ: قامة الصالة مف تماـ الصؼإباب ، كتاب االذاف

 .ٖٚٗ/ٕ: ينظر: شرح صحيح البخارى البف بطاؿ (ٕ)
 .ٜٓٔ/ٔ: أالمنتقى شرح الموط، ٕٚ٘/٘ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (ٖ)
 .ٚٛٙ/ٕينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٔمحاسف التأويؿ:  (٘)
 .ٕٚٙ/ٙفتح الباري شرح صحيح البخاري:  (ٙ)
 .ٖٛٔ، اآلية سورة البقرة (ٚ)
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نو كاف مفروض عمى ألف مف قبمنا نو فرض عمينا كما فرض عمى الذيإ: أي
دـ عميو وىو مفروض مف عيد سيدنا آ (ٔ)النصارى ولكنيـ نقموه عف وقتو وزادوا عميو

امة لـ يفرض عمييا الصـو لذا واجب عمينا  السالـ، وىي عبادة قديمة ما ترؾ اهلل 
ميف المحافظة عمى ىذه الفريضة وتعظيميا ال صالتيا وقدميا، فالخطاب عاـ لكؿ المسم

: قوؿ النَِّبيَّ  :في مشارؽ االرض ومغاربيا باف يصومو لرؤيتو ويفطروا لرؤيتو بدليؿ
ـْ َفَأْكِمُموا ِعدََّة َشْعَباَف َثاَلِثيفَ » فمو ، (ٕ)«ُصوُموا ِلُرْؤَيِتِو َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَيِتِو، َفِإْف ُغبَّْي َعَمْيُك

وفرحيـ ونيؿ جوائزىـ  بإفطارىـيـ بداية واحدة لجميع المسمميف ونياية واحدة لجميع
 .ولذلؾ اطمؽ عمى يـو العيد يـو الجائزة

ولكف ىذه الفريضة اء فريضة الزكاة كذلك خاطب الشارع المكلفين في أد: ثالثا
غنياء فقط مف عمـو المسمميف، وىي فريضة األليس عامة بؿ ىي مخصوصة عمى 
 ىن نن من زن قولو تعالى: عمييـ وحؽ الفقراء في امواليـ بدليؿ

 .(ٖ)ري ٰى ين
ف الزكاة وا  ، التي ذكرت ىذه الفريضة التي اقترنت مع الصالة اآلياتوكثير مف 

طرح ف الباقي تكاة بركة عند االعطاء مف الماؿ فإف في الز ؛ ألتنقية لمنفس مف الخبائث
ُؿ المَِّو َيُقوُؿ: َقاَؿ َرُسو  ُىَرْيَرَة بي أبدليؿ ما روي عف ، (ٗ)فيو البركة وبيا يزيح البالء

 َما َتَصدََّؽ َأَحٌد ِبَصَدَقٍة ِمْف َطيٍّْب، َواَل َيْقَبُؿ المَُّو ِإالَّ الطَّيَّْب، ِإالَّ َأَخَذَىا الرَّْحَمُف" :
ـَ ِمْف اْلَجَبِؿ، َوُيَربّْيَيا كَ  ْف َكاَنْت َتْمَرًة، َفَتْرُبو ِفي َكؼّْ الرَّْحَمِف َحتَّى َتُكوَف َأْعَظ َما ِبَيِميِنِو َواِ 

ـْ ُفُموَُّه َأْو َفِصيَمُو" ُيَربّْي َأَحُدُك
(٘). 

                                                           

عرابو:  (ٔ)  .ٕٕ٘/ٔينظر: معاني القرآف وا 
 واذا رأيتموه فأفطروا:، اذا رأيتـ اليالؿ فصوموا  باب قوؿ النبي محمد، ح البخاري: كتاب الصـوصحي (ٕ)

 (.ٜٜٓٔ)رقـ ب، ٕٚ/ٖ
 .ٖٗ، اآلية سورة البقرة (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٗ ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف: (ٗ)
بأنو : عميووحكـ االلباني ، (ٕٗٛٔ)رقـ ب، ٓ٘/ٖ: باب فضؿ الصدقة، كتاب الزكاة سنف ابف ماجو: (٘)

 .حديث صحيح
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ى الفقراء، بقصد سد الحاجة وتقميؿ الفوارؽ بيف إلغنياء وترد فالزكاة تؤخذ مف األ
 خوة.وتحقيؽ معنى األ، ـ المسمميفعمو 

جؿ العاشر مف ذي الحجة لتمتقي األمة حّد اهلل عز و  :رابعا: فريضة الحج
وىـ يجددوا السير عمى لواء سيد المرسميف ويجسدوا قولو  سالمية في مكاف واحداإل

، (ٔ)هت مت خت حت جت هب مب خب، قاؿ تعالى: تعالى في العمؿ الظاىري
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خلوقاؿ تعالى: 

 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جهين ىن من

ٍّ َّ ُّ (ٕ). 
قواؿ لجميع المسمميف مشتركة بأحدد الشارع الحكيـ لمحج مواقيت معمومة  فقد

وعمى الجميع الطاعة ، (ٖ)خؿ بفريضة الحجوأفعاؿ مخصوصة موحدة مف أخؿ بيا أ
 .(ٗ)والشكر

داء أفالجميع ليـ موقؼ واحد في وقت واحد ويرددوف قوال واحدا وينتيوف مف 
شارة عمى المسمميف بانيـ كالجسد إوىذا فيو  ،(٘)الحج في وقت واحد: أي، مناسكيـ
 الواحد. 

 خب حب، قاؿ تعالى: عف مقارعة غير المسمميف المعتديف خامسا: وفي الجهاد

(ٙ)حج مث هت مت خت حت جت هب مب
. 

                                                           

 .ٕ٘، اآلية سورة المؤمنوف (ٔ)
 .ٜٚٔ، اآلية سورة البقرة (ٕ)
 .ٕٔٛ/ٔينظر: أحكاـ القرآف:  (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/٘ مفاتيح الغيب لمرازي:: ينظر (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٗ: تفسير جامع االحكاـ لمقرطبي: ينظر (٘)
 .ٗ، اآلية سورة الصؼ (ٙ)
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ف الواجب عمى المسمميف عندما ُتداىـ بمدانيـ أف يصطفوا كأنيـ حيطاف إ: أي
مبنية مف الرصاص حيث وصؼ اهلل عز وجؿ المؤمنيف في قتاليـ وصفيـ في 

مدانيـ عند اجتماعيـ فكما انيـ يصطفوف بغض النظر عف جنسيات ب ،(ٔ)صالتيـ
لمصالة فكذلؾ في القتاؿ، والقتاؿ المشروع ىو الذي يكوف في سبيؿ اهلل وما كاف في 

 .سبيؿ اهلل فيو حؽ
ؾ وضع القانوف الدولي ضوابط لكي تكوف الحرب مشروعة وأقر عمماء للذ

 صؿ التشريعي لو وىما حالتاف:لقانوف المعاصريف ىذا المبدأ واألا
رب لدفع اعتداء حاصؿ بالفعؿ وىو ما يسمى بالدفاع عف ف تقـو الحأأوال: 

 لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زثقولو تعالى:  بدليؿ النفس

ف اآلية تعد حظ أوالمال ،(ٕ)ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك
 رد االعتداء الحاصؿ بالفعؿ وليس الذي يتنبؤوا حصولو. 

قبؿ الدولة  ف تحمي ىذه الحرب حؽ ثابت لمدولة المعتدى عمييا مفأ: ثانيا
 ،(ٖ)ودوف ىذيف الحالتيف تكوف الحرب غير مشروعة وتعتبر جريمة االخرى وبدوف مبرر

ذه الحرب إلى مشروعة وغير ظر عمى ىذا الكالـ ابف خمدوف في تصنيؼ ىنُ ويِ 
فالبشر لتنقسـ مف بينيـ ف الحرب والمقاتمة واقعة منذ بدء الخميقة مشروعة حيث قاؿ: إ

نتقاـ والثانية تدافع وىو أمر طبيعي ال تخمو منو امة أف تكوف مب االولى تطقسميف األ
 و غضب لمممؾ وعمى ىذا التصنيؼغيره أو منافسة أو عدواف أو غضب هلل ولدينو أ

صناؼ الغيرة والعدواف فيما حرب بغي وفتنة . والغضب هلل ولدينو فإف الحرب أربعة أ
حرب فمذلؾ ىي تكوف او غضب لمممؾ فيي حروب جياد وعدؿ وىي تحمؿ صفة ال

                                                           

 .ٖٚ٘/ٖٕ تفسير الطبري: (ٔ)
 .ٜٗٔ، اآلية رةسورة البق (ٕ)
 .ٖٕينظر: الشريعة اإلسالمية والقانوف الدولي العاـ:  (ٖ)
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وذلؾ الف فييا ترتيب الصؼ وتسويتو ؛ اثبت لممصالح واصدؽ في القتاؿ وارىب لمعدو
يشد بعضيـ بعض بالثبات  (ٔ)قدما كما يساوي صؼ الصالة ويمشوف الى عدوىـ

ف اهلل عز وجؿ لـ يأذف لممسمميف بالقتاؿ وىـ في وتأكيدا عمى ىذا المعنى السامي فإ
المؤمنيف عمى الصبر واالمتثاؿ  ي مكة ألسباب منيا تطويعمكة رغـ اضطيادىـ ف

نيـ كانوا في الجاىمية سريعي االستجابة لداعي القتاؿ ميما كانت بواعثو ولو أندفع أل
ذا البيوت، فيكوف نما المسمموف ىـ فروع ىقتاؿ لثارت الحرب بيف بيوتاتيا، إالمسمموف لم

 . (ٕ)سرةوت وتمزؽ شمؿ األتت البيسالمية أنيا دعوة تفمظير الدعوة اإل
  

                                                           

 .ٕ٘ٔ: ينظر: مقدمة ابف خمدوف (ٔ)
 .ٖٕ: احكاـ االسرة والسبايا في الحروب االسالمية، ٓٔ/ٕتفسير في ضالؿ القراف الكريـ: : ينظر (ٕ)
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 : املبحح الجاىي
 سالميةفض اليزاع املشلح بني البالد اإل طرق

 : ولاملطلب األ
 الصلح بني املشلنني لفض اليزاعات الدولية بييوه

 تعريف الصلح لغة واصطالحا : والأ
 .(ٕ)وقطع المنازعة وضده الفساد (ٔ)السمـىو: الصلح في اللغة 
وىي اسـ مف اسماء مكة  ،(ٖ)ؿ ما بينيـ مف خالؼي زاأ: واصطمح القـو

وتعني الصفاء، ، (ٗ)هئ مئ خئ حئ جئ، قاؿ تعالى: لشرفياوسميت بذلؾ 
 .لخموىا ما يكدرىا

 ما في االصطالح:أ
و ىو عقد وضع عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، أنو بأ: عرفو الحنفيةفقد 
أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو  عرفو المالكية: ىو انتقاؿ عف حؽو  ،(٘)لرفع المنازعة

وعرفو فقياء الشافعية: بأنو عقد ينيي الخصومة بيف ، (ٙ)قطع منازعة خوؼ وقوعو أو
 .(ٛ)عقد يحصؿ بو قطع النزاع أو ،(ٚ)المتخاصميف

                                                           

 .ٜٕٕ: ينظر: القاموس المحيط (ٔ)
 .ٜٔ٘/ٕلساف العرب: ينظر:  (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٔينظر: المعجـ الوسيط:  (ٖ)
 .ٚ٘، اآلية سورة القصص (ٗ)
تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية ، ٜٖ٘الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار:  (٘)

 : ْمِبيّْ  .ٜٕ/٘الشّْ
 .ٚٛ/ٖ بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير: (ٙ)
 .ٖ٘ٚ/ٖ: فقو السنة سيد سابؽ، ٕٗٗ/ٔ: ب بشرح منيج الطالبفتح الوىا (ٚ)
 .ٖٓٔ/ٔالغرر البيية في شرح البيجة الوردية:  (ٛ)
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 .(ٔ)لى االصالح بيف المختمفيفبيا إنو معاقدة توصؿ بأ: وعند الحنابمة
 :صل في مشروعية الصلحثانيا: األ

 ملقاؿ تعالى:  لذي يدؿ عمى مشروعية الصمح بيف المسمميف،ا :الكتاب-1

 ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

(ٕ)ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
. 
ألنو عاـ في الدماء واألمواؿ ؛ فاإلصالح ىنا جاء عطؼ عاـ عمى الخاص 

 نن من زن رن مم، قاؿ تعالى: (ٖ)بو مر يقع التداعيواألعراض وفي كؿ أ
 هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن
 .(ٗ)جح مج حج مث هتمت خت حت جت

سمميف وأف لى ندرة وقوع القتاؿ بيف صفوؼ المبالصمح واشارة إ  أمر مف اهلل
مية سالاليـو في ما يحدث بيف البالد اإل كثر القتاؿ بيف طوائفيـ كما ىو الحاؿقيؿ أف أ

 .(٘)ال نادرافيجب أف ال يقع إ
 السنة:  -2

ؿ حائز بيف المسمميف إال صمحا حـر حالال أو أالصمح ج ما روي عف النبي 
ومعناه اف  ،(ٙ)حؿ حراماـ حالال أو أشرطا حر ال إ ،حراما والمسمموف عمى شروطيـ

 .(ٚ)مشروعالصمح 
                                                           

 .ٖٕٗ/٘ اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: (ٔ)
 .ٗٔٔ، اآلية سورة النساء (ٕ)
 .ٖٕٛ/ٖينظر: فتُح البياف في مقاصد القرآف:  (ٖ)
 .ٜ، اآلية سورة الحجرات (ٗ)
 .ٗٓٔ/ٕٛ : مفاتيح الغيب لمرازي:ينظر (٘)
رقـ ب، ٕٙٙ/ٖ: في الصمح بيف الناس  باب ما ذكر عف الرسوؿ محمد سنف الترمذي: ،الجامع الكبير (ٙ)

 .وقاؿ ىذا حديث حسف، (ٕٖ٘ٔ)
 .ٕٛٓ/٘ «:شرح بموغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ»ينظر: فقو اإلسالـ  (ٚ)
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عمى المنبر والحسف بف   قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل بي بكر وما روي عف أ
ف ىذا ابني سيدا إ :اس مرة وعميو مرة اخرى ويقوؿلى جنبو وىو يقبؿ عمى النإعمي 

وفيو بياف الترغيب في ، (ٔ)ف يصمح بو بيف فئتيف عظيمتيف مف المسمميفلعؿ اهلل أ
 .(ٕ)ده مف الناس في الدنيا واالخرةالصمح وترؾ الحرب ليسمـ مف بع

 .(ٖ)مشروعية الصمح بيف المتخاصميف عمى جمعت األمةأاالجماع:  -3
ذا كاف وىذا مف أعظـ الطاعات إوتصفى النفوس بيف الناس لما فيو زواؿ الحقد 

مرضاة اهلل اليدؼ ىو ابتغاء 
(ٗ). 

ى الفشؿ والضعؼ والفساد وازالتو مف بيف أف النزاع يؤدي إل: المعقول .4
ال بالصمح وإلزالة كؿ ىذه العوائؽ ال يكوف إصفوؼ المسمميف مطموب وواجب شرعا 

وؿ صمح المسمميف فيما بينيـ يتنا: والصمح عاـ، (ٙ)وباالتفاؽ ،(٘)وىو جائز مع االقرار
 ف الصمح بيف المسمميف أولى.إال أ ،(ٚ)وصمحيـ مع الكفار

  

                                                           

، ٙ٘ٔ/ٖ لمحسف بف عمي رضي اهلل عنيما:  النبي محمدباب قوؿ ، صحيح البخاري: كتاب الصمح (ٔ)
 (.ٕٗٓٚ)رقـ ب

 .ٜٓٗ/٘ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري:  (ٕ)
تبيف ، ٙٓٗ/ٖ :حاشية الصاوي عمى شرح الصغير، ٕٕٗ/ٙينظر: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:  (ٖ)

موسوعة ، ٕٕٗ/ٙ االماـ الشافعي: البياف في مذىب، ٖٓ/٘ :الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشمبي
 .٘ٚٚ/ٕ موسوعة االجماع الفقيي في الفقو االسالمي:، ٘ٚٚ/ٕ االجماع في الفقو اإلسالمي:

 .ٖٛٗ/ٕٔينظر: الموسوعة الفقيية الكويتية:  (ٗ)
 .ٛٙ/ٔ: ينظر: التذكرة في الفقو الشافعي البف الممقف (٘)
 .ٖٚاـ: ينظر: تحفة الحكَّاـ في نكت العقود واألحك (ٙ)
 .ٛٗ٘/ٛ: أحكاـ أىؿ الذمة (ٚ)
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  :املطلب الجاىي
 سرى واطالق سراحوه ودفع الديات األليزاعات بني املشلنني باإلحشان إىلفض ا

 طالق سراح االسرى أوال: فض النزاعات بين المسلمين بإ
، قاؿ (ٔ)ذخيسار ما يشد بو، واألسير األىو مف يأسره، اسار، واأل: سير لغةاأل
(ٕ)خي حي جي يه ىه مه جهتعالى: 

. 
ـْ ، ى غير المسمميفخص فقياء المسمميف بأنساب األسرى إلواصطالحا:  َفُي

ـْ َأْحَياءاْلُمَقاِتُموَف ِمَف اْلُكفَّاِر إَذا َظَفَر اْلُمْسمِ  ُموَف ِبَأْسِرِى
(ٖ). 

القتالية ويقعوف حدى الفئات ف إلى إىـ االشخاص الذيف ينتمو  وعند المعاصريف:
 .(ٗ)في قبضة العدو

طالؽ سراح األسرى مف غير المسمميف فمف طريؽ أولى إوقد وردت مشروعية 
ألنو طريؽ مودة ورحمو وحقف دماء ؛ كثريكوف فؾ اسرى المسمميف مرغب فيو أف أ

راح أخبار ترغب في إطالؽ س  فقد ورد عف النبي محمد، المسمميف وتفريج كربيـ
 :سرى مف غير المسمميفاأل

ـْ ِفَداٌء،  َعِف اْبِف َعبَّاٍس  -ٔ ـْ َيُكْف َلُي َقاَؿ: "َكاَف َناٌس ِمَف اأْلَْسَرى َيْوـَ َبْدٍر َل
ـْ َأْف ُيَعمُّْموا َأْواَلَد اأْلَْنَصاِر اْلِكتَاَبَة " َقاَؿ: َفَجاَء ُغاَلـٌ َيْوًما َفَجَعَؿ َرُسوُؿ اهلِل  ، ِفَداَءُى

ْبِكي ِإَلى َأِبيِو، َفَقاَؿ: َما َشْأُنَؾ؟ َقاَؿ: َضَرَبِني ُمَعمِّْمي َقاَؿ: اْلَخِبيُث، َيْطُمُب ِبَذْحِؿ َبْدٍر يَ 
 .(٘)َواهلِل اَل َتْأِتيِو َأَبًدا

                                                           

 .ٖٗ٘/ٛينظر: المحكـ والمحيط االعظـ:  (ٔ)
 .ٛ، اآلية سورة االنساف (ٕ)
 .ٕٚٓ األحكاـ السمطانية: (ٖ)
 .٘ٗدراسة مقارنة:  -ينظر: المبادئ الدولية لحماية ضحايا النزاعات المسمحة (ٗ)
 (.ٜٓٗ)رقـ ب، ٕٓ٘/ٔ :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (٘)
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ِفي ِفَداِء ُأَساَرى َأْىِؿ اْلَجاِىِميَِّة  َقاَؿ: "َجَعَؿ َرُسوُؿ اهلِل  َوَعْف اْبِف َعبَّاٍس  -ٕ
ـَ َبْدٍر َأْرَبَعِماَئٍة"َيوْ 

(ٔ). 
اْبِف َأِخي ُمْصَعِب ْبِف ُعَمْيٍر َقاَؿ: ُكْنُت ِفي  (ٕ)َعْف َأِبي َعِزيِز ْبِف ُعَمْيرِ  -ٖ

َوُكْنُت ِفي َنَفٍر «، اْسَتْوُصوا ِباأْلَُساَرى َخْيًرا: »اأْلَُساَرى َيْوـَ َبْدٍر ، َفَقاَؿ: َرُسوُؿ المَِّو 
ـْ َأَكُموا التَّْمَر َوَأْطَعُموِني اْلُخْبَز ِبَوِصيَِّة ِمَف اأْلَْنَصاِر،  ـْ َأْو َعَشاَءُى َفَكاُنوا ِإَذا َقِدُموا َغَداَءُى

 .(ٖ)ِإيَّاُىـْ  َرُسوِؿ المَِّو 
اؿ: استوصوا سارى فرقيـ بيف اصحابو وقحيف قبؿ األ ف رسوؿ اهلل وأ

اؿ: فقاؿ أبو عزيز: مر بي سارى، قمو في األأبف از بو عزيوكاف أ ،باألسارى خيرا
مو ذات أف إشد يديؾ بو ف: نصار يأسرني، فقاؿأخي مصعب بف عمير ورجؿ مف األ

قبموا بي مف بدر فكانوا أار حيف نصيو منؾ، وقاؿ: كتبت في رىط مف األمتاع لعميا تفد
ياىـ بنا ما إ ة رسوؿ اهلل كموا التمر لوصيصوني بالخبز وأخموا غداء وعشاءىـ ذا قدإ
حدىـ، مى أنفحني بيا قاؿ: فأستحي فأردىا ع الّ إع في يد رجؿ منيـ كسرة خبر تق

 .(ٗ)فيردىا عمي ما يمسيا
صمح وأحوط لممسمميف ماـ يعمؿ ما ىو أواألسارى إذا أخذوا واوتي بيـ إلى اإل

ية عظمى ىي لحقف سرى بدوف مقابؿ ألجؿ ىدؼ وغاإطالؽ سراح األ ف يكوفويمكف أ
 .(٘)دماء المسمميف

                                                           

 .ٖٕٗ/ٗٔ الجامع الصحيح لمسنف والمسانيد: (ٔ)
ىو زرارة: أبو عزيز بف عمير بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف عبد الدار بف قصي القرشي العبدري أخو  (ٕ)

وأمو وأـ مصعب: أـ خناس بنت مالؾ مف بني عامر بف ، وأخو أبي الرـو بف عمير، مصعب بف عمير
 .ٜٕٓ/ٙ: ينظر: أسد الغابة: لؤي

 (.ٜٓٗ)رقـ ب، ٕٓ٘/ٔالداني )المعجـ الصغير(:  الروض (ٖ)
 .٘ٗٙ/ٔ: السيرة النبوية (ٗ)
 .ٖٕٔالخراج:  (٘)
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أطمؽ األسرى مف غير المسمميف بدوف فداء لما  ف رسوؿ اهلل فقد حصؿ أ -ٗ
طالؽ سراح ثمامة في ما روي َعْف إفي  رأى في ذلؾ خيرا لممسمميف كما ورد عنو 

 َخْياًل ِقَبَؿ َنْجٍد، َسِعيِد ْبِف َأِبي َسِعيٍد، َأنَُّو َسِمَع َأَبا ُىَرْيَرَة، َيُقوُؿ: َبَعَث َرُسوُؿ اهلِل 
َيٍة َفَجاَءْت ِبَرُجٍؿ ِمْف َبِني َحِنيَفَة ُيَقاُؿ َلُو: ُثَماَمُة ْبُف ُأثَاٍؿ، َسيُّْد َأْىِؿ اْلَيَماَمِة، َفَرَبُطوُه ِبَسارِ 

َفَقاَؿ: « َماَذا ِعْنَدَؾ َيا ثَُماَمُة؟»، َفَقاَؿ: ِمْف َسَواِري اْلَمْسِجِد، َفَخَرَج ِإَلْيِو َرُسوُؿ اهلِل 
ْف ُتْنِعـْ  ،ُمَحمَُّد َخْيٌر، ِإْف َتْقُتؿْ  ِعْنِدي َيا ، َواِ  ْف ُكْنَت ُتِريُد  ،َتْقُتْؿ َذا َدـٍ ـْ َعَمى َشاِكٍر، َواِ  ُتْنِع

َما ِعْنَدَؾ »َحتَّى َكاَف َبْعَد اْلَغِد، َفَقاَؿ:  اْلَماَؿ َفَسْؿ ُتْعَط ِمْنُو َما ِشْئَت، َفَتَرَكُو َرُسوُؿ اهلِل 
ْف ُكْنَت َقا« َيا ُثَماَمُة؟ ، َواِ  ْف َتْقُتْؿ َتْقُتْؿ َذا َدـٍ ـْ َعَمى َشاِكٍر، َواِ  ـْ ُتْنِع َؿ: َما ُقْمُت َلَؾ، ِإْف تُْنِع

َماَذا »َحتَّى َكاَف ِمَف اْلَغِد، َفَقاَؿ:  ُتِريُد اْلَماَؿ َفَسْؿ ُتْعَط ِمْنُو َما ِشْئَت، َفَتَرَكُو َرُسوُؿ اهلِل 
ْف َتْقُتْؿ َتْقُتْؿ َذا فَ « ِعْنَدَؾ َيا ثَُماَمُة؟ ـْ َعَمى َشاِكٍر، َواِ  ـْ ُتْنِع َقاَؿ: ِعْنِدي َما ُقْمُت َلَؾ، ِإْف ُتْنِع

ْف ُكْنَت ُتِريُد اْلَماَؿ َفَسْؿ ُتْعَط ِمْنُو َما ِشْئَت، َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  ، َواِ  ، «َأْطِمُقوا ُثَماَمةَ : »َدـٍ
َـّ َدَخَؿ اْلَمْسِجَد، َفَقاَؿ: َأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو َفاْنَطَمَؽ ِإَلى َنْخٍؿ َقِريٍب ِمَف  اْلَمْسِجِد، َفاْغَتَسَؿ، ُث

ِإالَّ اهلُل، َوَأْشَيُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو، َيا ُمَحمَُّد، َواهلِل، َما َكاَف َعَمى اأْلَْرِض َوْجٌو 
، َواهلِل، َما َكاَف ِمْف ِديٍف َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْف َوْجِيَؾ، َفَقْد َأْصَبَح وَ  ْجُيَؾ َأَحبَّ اْلُوُجوِه ُكمَّْيا ِإَليَّ

، َواهلِل، َما َكاَف ِمْف َبَمٍد َأْبَغَض  َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْف ِديِنَؾ، َفَأْصَبَح ِديُنَؾ َأَحبَّ الدّْيِف ُكمِّْو ِإَليَّ
فَّ َخْيَمَؾ َأَخَذْتِني َوَأَنا ُأِريُد اْلُعْمَرَة ِإَليَّ ِمْف َبَمِدَؾ، َفَأْصَبَح َبَمُدَؾ َأَحبَّ اْلِباَل  ، َواِ  ِد ُكمَّْيا ِإَليَّ

ـَ َمكََّة َقاَؿ َلُو َقاِئٌؿ: َأَصَبْوَت،  َفَماَذا َتَرى؟ َفَبشََّرُه َرُسوُؿ اهلِل  َوَأَمَرُه َأْف َيْعَتِمَر، َفَممَّا َقِد
ـْ ِمَف اْلَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنَطٍة اهلِل  َفَقاَؿ: اَل، َوَلِكنّْي َأْسَمْمُت َمَع َرُسوؿِ  ، َواَل َواهلِل، اَل َيْأِتيُك

َحتَّى َيْأَذَف ِفيَيا َرُسوُؿ اهلِل 
(ٔ). 

فيـ مف يقعوا في يد جيش الدولة  أما أسرى الحرب في القانوف الدولي الحديث:
اتمة ىو كؿ التي تحارب دولة أخرى وىـ مف أفراد القوات المقاتمة ليا والقوات المق

                                                           

 (.ٗٙٚٔ)رقـ ب، ٖٙٛٔ/ٖ: باب ربط االسير وحبسة وجواز المف عمية، كتاب الجياد: صحيح مسمـ (ٔ)
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شخص يشترؾ في الحرب حتى لو أنو لـ يقـ بالقتاؿ أي مف الذيف يقدموف الخدمات 
سير، أي مثؿ النقؿ والتمويف وغيرىا مف األمور األخرى ويمحؽ بيـ ىذا الوصؼ أي األ

خرى فيو يعتبر أسير ابتداء مف ور الحرب ويقع بيد جيش الدولة األشخص يتولى أم
لى أصغر شخص في ى وزرائو والموظفيف التابعيف لو إلزوؿ إالمعادية ون رئيس الدولة

ؤالء االشخاص في ميداف المؤسسة الحربية ولكف الشرط الرئيسي ىو أف يتواجد ى
/ ٕٔلى إابريؿ  -نيساف  ٕٔحسب اتفاقية جنيؼ المادة الثالثة المعقودة في ، (ٔ)المعركة

عماؿ العدائية بمف ألبأف كؿ فرد يشترؾ بصورة مباشرة في ا، ٜٜٗٔاغسطس  -بآ
ـ كاألشخاص العاجزيف بسبب فييـ افراد القوات المسمحة الذيف القوا عنيـ اسمحتي

  .(ٕ)ب اخر يعامموف معاممة انسانيةو أي سبالمرض أو الجرح أو االحتجاز أ
فاألسير ىو الذي يدخؿ دار اإلسالـ دوف عيد أو أماف سالمية وفي الشريعة اإل

يضا عمى المرتديف والبغاة أف يسمـ وىذا الحكـ يطمؽ أ ويقع في يد المسمميف قبؿ
ف ؿ وال يجوز أالخارجيف عمى اماـ المسمميف بؿ يتـ احتجازىـ عمى اعتبار خطرىـ قد زا

 .(ٖ)يجيز عمى جريحيـ
ونص الفقياء بأطالؽ سراح البغاة وىـ الذيف بغوا عمى المسمميف، أذا أمف منيـ 

ِإذا َأَتى  َعِميّّ  لما روي، (ٗ)وع الى رشدىـوالحكمة مف ذلؾ أف يدفعيـ ذلؾ لمرج
ولـ أجد ، (٘) َيُعوَد َوَخمَّى َسِبيَموُ اأْلَسير َيْوـَ ِصفّْيَف َأَخَذ َدابََّتُو َوِسالَحُو َوَأَخَذ َعَمْيِو َأْف الَ 

                                                           

 .ٖٖٙ ينظر: القانوف الدولي العاـ عمي منصور: (ٔ)
بشأف حماية االشخاص المدنييف في وقت  ٜٜٗٔ/ٛ/ٕٔفي  ٜٜٗٔ تفاقية جنيؼ الرابعة:اينظر:  (ٕ)

 .الحرب
 .ٜٕٚ حماية ضحايا النزاعات المسمحة في الفقو االسالمي الدولي والقانوف الدولي االنساني:: ينظر (ٖ)
، ٙٓٗ/٘ مغني المحتاج:، ٜٕٗ/ٗ الشرح الصغير لمدردير:، ٕٙٔ/ٓٔ ينظر: المبسوط لمسرخسي: (ٗ)

 .ٕ٘ الحماية الجنائية ألسرى الحرب في ظؿ القانوف الدولي االنساني:، ٖٖ٘/ٛ المغني البف قدامة:
 .ٖٕٗ الخراج البف يوسؼ: (٘)
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 (ٔ)يف ولكف عدـ جواز أخذ الماؿخالؼ بمشروعية مبادلة االسرى باألسرى مف المسمم
ُو، َوَماُلُو، ُكؿُّ اْلُمْسِمـِ َعَمى اْلُمْسِمـِ َحَراـٌ، َدمُ  لؾ لقوؿ النبي محمد عمى مفاداتيـ وذ

 .(ٕ)َوِعْرُضوُ 
وبما أف لكؿ دولة دستور ينظميا وقوانيف متفرعة عنو تسير أمور مجتمعاتيا في 

بيف المسمميف  سرىبع سياسي محدد، فال يكوف طابع األظؿ حكـ مستقؿ ذات طا
تعمؽ سالمية في واقعنا المعاصر، إال فيما يد غير اإلسرى في البالأليختمؼ كثيرا عف ا

 .سير المسمـبعدـ جواز أخذ الفدية عف األ
اهلل سبحانو وتعالى الرفؽ  لألسير فأمرنا اإلنسانيةواإلسالـ يحافظ عمى الكرامة 

مائيـ واىانة ادميتيـ وقد شدد اإلسالـ عمى رعاية األسارى؛ سير وعدـ ىدر دفي األ
وذلؾ ؛ سرىوف ونيراف الحرب قائمة وحث اإلسالـ عمى اكراـ األنيـ يأسر ذلؾ ألو 

 إلشاعة روح المسامحة والمحبة بمنع روح االنتقاـ والتغميظ بدليؿ ذلؾ قوؿ النبي 
 .(ٖ)ـ بأسارى بدر كأنيـ في ضيافتووقد استوصى عميو السال استوصوا باألسارى خيرا

لدولي العاـ عمى الرغـ ما جاء بو مف مبادئ سير في القانوف اوعمى ذلؾ فإف األ
ف بعض ىذه المبادئ التعامؿ معو والحفاظ عمى حقوقو إال أ سامية تتعمؽ بتنظيـ طرؽ

ضيقة بالرغـ مف أف ىذه المبادئ جاء ال في حدود لـ تطبؽ مف قبؿ الدوؿ المتحاربة إ
ثالية وسامية ف يشرعيا القانوف الدولي وتعتبر اخالؽ مبيا الديف اإلسالمي قبؿ أ

ط الشريعة وبعد أف طغى الحقد والثائر عمى ضواب، يصعب تطبيقيا في الوقت الراىف
وعيد الصحابة  ف ىذه المبادئ قد تـ تطبيقيا في عيد النبي االسالمية ولكف نالحظ أ

 .(ٗ)سالـ وعالميتوسانية اإلالكراـ دوف تمكؤ او تباطؤ مما يأكد ان
                                                           

 .ٖٕٔ/ٖٔالحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني:  (ٔ)
 :ورضظمـ المسمـ وخذلة واحتقاره ودمة ومالو وع: باب، صحيح مسمـ: كتاب البر وصمة واالدب (ٕ)

 (.ٕٗٙ٘)رقـ ب، ٜٙٛٔ/ٗ
 .٘ٗٙ/ٔ ينظر: السيرة النبوية البف ىشاـ: (ٖ)
 .ٛٓٔينظر: مشروعية الحرب في الشريعة اإلسالمية والقانوف الدولي العاـ:  (ٗ)
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عمى أنو يجب فداء األسير المسمـ الذي يقع  ي المقابؿ فإف الفقياء نصواوف
خر عمى كانوا ُيساندوف الطرؼ المسمـ اآل عداء غير المسمميف، الذيفاسير في أيدي األ

ذا لـ ويبدأ مف بيت الماؿ وا   ـ وِعدتيـخصمو وحبسوا مسمميف عندىـ َبحكـ قوة سالحي
اَداَة ُأَسَراِء اْلُمْسِمِميَف وَأفَّ ُمفَ  ،(ٔ)سيريمكف فمف ماؿ المسمميف حتى يصؿ إلى ماؿ األ

 .(ٕ)والمالكية والشافعية والحنابمةِباْلَماِؿ َجاِئٌز واتفقوا عمى ذلؾ الحنفية 
 لى قسميف: وما يخص المسمميف األسارى فإنيـ ينقسموف إ

سرى الذيف يقعوف بأيدي جماعة أخرى منضوية تحت راية ىـ األالقسم األول: 
 دولة أخرى عدوة ليـ.

األسرى الذيف يقعوف بأيدي الجماعة المسمحة غير المسممة التي لثاني: القسم ا
 تساعد بمد مسمـ عمى عدو ىذا البمد.

السير وفي كال االمريف فأف االسير مسمما وما ورد مف نصوص تحبذ فؾ قيد ا
 سرى، ومنيا قولو عامة لـ تفرؽ بيف أصناؼ األ

(ٖ)مج حج   مث هت مت خت حتقاؿ تعالى:  -ٔ
. 

لى أنيا مف نار ولكف جميعيا تؤدي إ ماء في تفسير معنى العقبةختمؼ العما
ىي سبعوف  اهلل قاؿ: ورحم (٘)اهلل: عقبة دوف جسر، وكعب ورحم (ٗ)جينـ، فقاؿ قتادة
 درجة في جينـ. 

                                                           

 .ٖ٘ٓ/ٔالشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ:  (ٔ)
 .ٜٛالكسب: ينظر:  (ٕ)
 .ٖٔ، ٕٔ ، اآلياتسورة البمد (ٖ)
 .ٖ٘ٛ/ٖينظر: ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ:  .حافظ ثقة ثبت: سيقتادة بف دعامة السدو  (ٗ)
 .ٔٙٗينظر: تقريب التيذيب: ، ابف ابي كعب االنصاري السممي كعب ابف مالؾ (٘)
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يفعؿ ما أمر  نيا جبؿ في جينـ ويراد بيا ىنا التشبيو لما الإ :(ٔ)بف عباسا وقاؿ
 .(ٕ)بو، لصعوبة جوازىا
ى تجاوز ىذه العقبة ىي فؾ رقبة المراد بيا أما أف يكوف أسير أو إلوالطريؽ 

واقتحاـ العقبة ىو الفؾ أو االطعاـ والفؾ يزيؿ القيد كفؾ القيد أو الفؿ والفرؽ  (ٖ)عبدا
بينيما بأف الرؽ أيجاب الحرية وأبطاؿ العبودية فقد كانت مف عادات العرب أف تشد 

طالؽ االسير إمي بعد ذلؾ بيو وأف لـ يتـ، ثـ سرقاب االسرى وأيدييـ فجرى ذلؾ التش
 .(ٗ)فكاكا

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىقاؿ تعالى:  -ٕ

 .(٘)خب حب جب
أف االنفاؽ ىو صرؼ الماؿ عمى عدة وجوة مف أجؿ المصمحة العامة ومف : أي

سير بالماؿ مف ضمف فؾ األ ىذه الوجوه ىو جياد النفس، أو تجييز الغير وعمية يكوف
 .(ٙ)هىذه الوجو 

سالمية رية أمر مقرر تمتـز بو الدولة اإلسير المسمـ مف أيدي أسإذف فإنقاذ األ
السممية  لية الوسائؿآالممثمة بحكومتيا ويمتـز بو المسمموف بجماعتيـ وتسمؾ 

 .(ٚ)لمفاوضات والفداء بمختمؼ أنواعوكا
                                                           

مات سنة ثماف ،  عبداهلل ابف عباس ابف عبد المطمب ابف ىاشـ ابف عبد مناؼ ابف عـ الرسوؿ محمد (ٔ)
 .ٜٖٓ تقريب التيذيب: ينظر:، وستيف

 .ٕٓٛٛ/ٕٔ: اليداية الى بموغ النياية لمقرطبي (ٕ)
 .ٗٛ٘/ٖ ينظر: بحر العمـو لمسمرقندي: (ٖ)
 .ٜٙٔ/ٖٔ تفسير مفاتيح الغيب لمرازي:: ينظر (ٗ)
 .ٜ٘ٔ، اآلية سورة البقرة (٘)
 .ٖ٘ٙ/ٕتفسير القرطبي: ، ٜٕٗ/٘ ينظر: مفاتيح الغيب لمرازي: (ٙ)
 .ٕٓٛ: الحروب اإلسالمية ينظر: أحكاـ االسرى والسبايا في (ٚ)
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نو أل؛ ؽ أولى سالمية مف طريف البالد اإلسارى بيفيذا األمر ينطبؽ عمى األ
 :يحقؽ غايتيف شرعيتيف

رادة النفس إتحقيؽ المدلوؿ الشرعي مف النصوص المتقدمة في فؾ ولى: األ
 المسممة التي قيدت بسبب سياسات الحكومات التي ليس لو شأف في قرارتيا. 

ؿ الطرؼ سالمية المتنازعة عندما يقبتحقيؽ المصالحة بيف البالد اإلة: الثاني
 سرى بيف الطرفيف. وره مبادلة األسرى ومف صاآلخر بفؾ قيد األ
يق حالة السلم بدفع الديات من األطراف المتنازعة والتسامح في ثانيا: تحق

 موالاأل
أعطيت : يأ: عيا ديات ودية القتؿ أديو ديةالدية واحدة وجم: الدية في اللغة

 .(ٕ)و بدؿ النفسذا اعطا وليو الماؿ الذي ىإ، (ٔ)دية
بجرحو مقدرا شرعا ال  ادمي حر عف دمو أو ماؿ يجب بقتؿفي االصطالح: و 
و ىو ماؿ يعطى أ، (ٗ)اؿ يسمـ في المقتوؿ بغير حؽم و:وعرؼ أيضا بأن .(ٖ)باالجتياد
 . (٘)مقتوؿ مقابؿ النفس المقتولةلعائمة ال
 الكتاب: دلة مشروعيتها منأ

 مه جه ين ىن من خن حن جن يمقاؿ تعالى: 

(ٙ)يه ىه
. 

                                                           

 .ٕٕٔ٘/ٙينظر: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية:  (ٔ)
 .ٗ٘ٙ/ٕالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ينظر:  (ٕ)
(ٖ) :  .ٙٓٔٚ/ٔٔ شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو
 .ٓٛٗبف عرفة لمرصاع(: اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الوافية. )شرح حدود ا (ٗ)
 .ٕٕٓٗ/ٖ :معجـ المغة العربية المعاصرة (٘)
 .ٕٜ، اآلية سورة النساء (ٙ)
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يعة وكاف أخ أبي جيؿ مف امو أسمـ نزلت في عباس بف أبي رب سبب النزول:
ال ف ال تأكؿ وال تشرب و وىاجر إلى المدينة خوفا مف أىمو قبؿ اليجرة فأقسمت والدتو أ

عمى صمة  ليس محمد يحثؾيأوييا سقؼ حتى يرجع فأتى بو أبي جيؿ وقاؿ لو: أ
خي فمف ىذا أ: فكتفاه وجمده، فقاؿ لمحرثنت عمى دينؾ الرحـ؟ انصرؼ وبر امؾ وأ

يا حرث؟ هلل عمي أيف اجدؾ خاليا قتمتؾ وجاء بو إلى امو فحمفت أنو ال يفؾ وثاقو  أنت
و يرد عف دينو ففعؿ بمسانو ثـ ىاجر بعد ذلؾ، واسمـ الحرث وىاجر فمقيو عباس في أ

ولـ  فقاؿ لو قتمتو ى الرسوؿ مو فقتمو ثـ عمـ بإسالمو فمجأ إلقباء ولـ يدرؾ اسال
 . (ٔ)شعر بإسالمو فنزلت اآليةأ

صؿ ذلؾ ذا كاف عف طريؽ الخطأ فإذا حأف اهلل لـ يبيح قتؿ المؤمنيف إال إ
ف كانت صغيرة أو دفع دية مسممة إ لى أىؿ القتيؿ عند ثبوت فعميو تحرير رقبة مؤمنة وا 

فإف وقع ، (ٕ)حواؿنيي عنو، في كؿ حاؿ مف األقتؿ الخطأ وبيذا يقع أف قتؿ المؤمنيف م
 .المحظور وجبت الدية

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينؿ تعالى: قا -ٕ

 مج حجمث هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ

 .(ٖ)جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
ليس لممؤمف أف يقتؿ مؤمًنا إال أف يراه في دار الحرب، فيظنو كافرا فيقتمو خطأ، 

وىذه صورة مف  ،(ٗ)فيكوف الخطأ راجًعا إلى القاتؿ في كونو غير عاٍلـ بحاؿ المقتوؿ
 طأ.صور القتؿ الخ

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٕ ينظر: تفسير أبي السعود: (ٔ)
 .ٖٔ/ٜ ينظر جامع البياف لمطبري: (ٕ)
 .ٜٓ، اآلية سورة النساء (ٖ)
 .ٜٖٔٔ/ٖ ينظر: تفسير الراغب األصفياني: (ٗ)
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 ثانيا: السنة:
أف الربيع وىي أبنة النضر كسرت ثنية جارية فطمبوا  : ما روي عف أنس

فأمرىـ بالقصاص فقاؿ أنس بف   وطمبوا العفو فأبوا، فأتوا الرسوؿ اهلل ،(ٔ)االرش
يا  فقاؿ: ،ال والذي بعثؾ بالحؽ ال تكسر ثنيتيا ،أتكسر ثنية الربيع يا رسوؿ اهلل :النضر
ف مف عباد اهلل لو أقسـ إ :فرضى القـو وعفوا، فقاؿ النبي  ، القصاصكتاب اهلل ،أنس

 .(ٕ)فرضى القـو وقبموا االرش،  ألبرهعمى اهلل
ف فيو التخيير ئر العظاـ وأيحتج بالحديث ىو ثبوت القصاص في السف وفي سا

 .(ٖ)بيف القصاص والدية
الولي ولكف بشرط  عمى القاتؿ أف يؤدي الدية إلى أىؿ القتيؿ أو اهلل  فأوجب

اؼ طر اليالؾ، وتقميؿ النزاعات بيف األ داء الدية صيانة النفس مفالرضا، ألف في أ
فتكوف الدية  امف القصاص ماديِّ  ف المقتوؿ ال ينتفعوبما أ، وفيو ضماف حؽ المقتوؿ

قولو  بدليؿالعمد فع لو لما تقضي ديونو وتنفذ وصاياه وىي تعتبر بدؿ النفس في القتؿ أن
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ى:تعال

(ٗ)جس مخ جخ مح جح
. 
وىذا ال يجوز فخير  ،(٘)ى الجمع بيف البدليفإلفالباء ىنا تستعمؿ لألبداؿ فتؤدي 

والكفارة ، (ٙ)بينيما وقد جاز الصمح عمى الدية وفي قتؿ الخطأ تجب الدية عمى العاقمة

                                                           

 .ٖٗٛ/ٙلعيف: ا، ىي دية الجراح: االرش (ٔ)
 (.ٖٕٓٚ)رقـ ب، ٙٛٔ/ٖ: باب الصمح في الدية، صحيح البخاري: كتاب الصمح (ٕ)
 .٘ٛٔ/ٛ االستذكار:ينظر:  (ٖ)
 .٘ٗ، اآلية سورة المائدة (ٗ)
 .ٕ٘ٛ/ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  (٘)
 .٘ٛٗ/ٗالمبسوط:  (ٙ)
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يتـ التراضي بينيما  فأو العفو إال أعمى القاتؿ، والقتؿ العمد العدواف فيو القصاص 
 عمى الدية. 

ويقوؿ العمماء إف إلماـ البمد أف يصالح عمى الدية عند وقوع االقتتاؿ الجماعي 
ما وجد بعينو فإنو يرد  نيب لألمواؿ إالويعفو عف القصاص ويسقط ما حصؿ مف 

 .(ٔ)والشافعية والحنابمة واستدلوا ألصحابو، نص عمى ذلؾ فقياء الحنفية والمالكية
بما روي عف الزىري رحمة اهلل تعالى إف سميماف بف ىشاـ َكَتَب ِإَلْيِو َيْسَأُلُو  -ٔ

َعِف اْمَرَأٍة َخَرَجْت ِمْف ِعْنِد َزْوِجَيا، َوَشِيَدْت َعَمى َقْوِمَيا ِبالشّْْرِؾ، َوَلِحَقْت ِباْلَحُروِريَِّة، 
َـّ ِإنََّيا َرَجَعْت ِإَلى َأْىِمَيا تَائِ  : َفَكَتْبُت ِإَلْيِو: َأمَّا َبْعُد، َفِإفَّ اْلِفْتَنَة َفَتَزوََّجْت، ُث َبًة، َقاَؿ الزُّْىِريُّ
ـْ َعَمى َأْف اَل »ِممَّْف َشِيَد َبْدًرا َكِثيٌر  اأْلُوَلى ثَاَرْت َوَأْصَحاُب َرُسوِؿ المَِّو  َفاْجَتَمَع َرْأُيُي

تَْأِويِؿ اْلُقْرآِف، َواَل ِقَصاٍص ِفي َقْتٍؿ َأَصاُبوُه، َعَمى ُيِقيُموا َعَمى َأَحٍد َحدِّا ِفي َفْرٍج اْسَتَحمُّوُه بِ 
ى َتْأِويِؿ اْلُقْرآِف، َواَل ُيَردُّ َما َأَصاُبوُه َعَمى َتْأِويِؿ اْلُقْرآِف، ِإالَّ َأْف ُيوَجَد ِبَعْيِنِو، َفُيَردَّ َعمَ 

نّْي َأَرى َأْف ُتَردَّ ِإَلى َزْوِجَيا، َوَأْف   .(ٕ)«ُيَحدَّ َمِف اْفَتَرى َعَمْيَياَصاِحِبِو، َواِ 
فإف الدية ، ما ورد مف وصؼ لمحاؿ عند وقوع الفتنة بيف الصحابة وجو الداللة:

وألف اإلماـ نائب ، نفع لمعامة مف القود عند اختالط الدماء وتبادؿ القتمى بيف الطرفيفأ
 ف يصالح عمى الدية.عنيـ فكاف لو الحؽ أ

دّْيِؽ ، َقاَؿ ما روي عف َعْبَد الرَّحْ  -ٕ  -ِحيَف ُقِتَؿ ُعَمرُ –َمِف ْبَف َأِبي َبْكٍر الصّْ
ـْ َخْنَجٌر َلُو َرأْ  ـْ ثَاُروا َفَسَقَط ِمْف َبْيِنِي َساِف َمَرْرُت َعَمى َأِبي ُلْؤُلَؤَة َوَمَعُو ُىْرُمَزاُف. َفَممَّا َبَغَتُي

اْلَخْنَجُر الَِّذي َقَتَؿ ِبِو ُعَمَر َفَنَظُروا َفِإَذا ُىَو  ُمْمَسُكُو ِفي َوَسِطِو. َقاَؿ: ُقْمُت َفاْنُظُروا َلَعمَّوُ 
اْلَخْنَجُر الَِّذي َوَصَؼ َعْبُد الرَّْحَمِف. َفاْنَطَمَؽ ُعَبْيُد اهلِل ْبُف ُعَمَر ِحيَف َسِمَع َذِلَؾ ِمْف َعْبِد 

ِإَلْيِو َقاَؿ: اْنَطِمْؽ َحتَّى َتْنُظَر ِإَلى  الرَّْحَمِف َوَمَعُو السَّْيُؼ َحتَّى َدَعا اْلُيْرُمَزاَف َفَممَّا َخَرجَ 

                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٚ :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ٔ)
 (.ٗٛ٘ٛٔ)رقـ ب، ٕٓٔ/ٓٔ المصنؼ: (ٕ)
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َر َعْنُو، ِإَذا َمَضى َبْيَف َيَدْيِو َعاَلُه ِبالسَّْيِؼ، َفَممَّا َوَجَد َمسَّ السَّْيِؼ َقاَؿ اَل  َـّ َتَأخَّ  َفَرٍس ِلي ُث
يِّا ِمْف َنَصاَرى اْلِحيَرِة َفَممَّا َخَرَج ِإَليَّ َقاَؿ ُعَبْيُد اهلِل َوَدَعْوُت ُحَفْيَنَة َوَكاَف َنْصَرانِ  ،ِإَلَو ِإالَّ اهللُ 

َـّ اْنَطَمَؽ ُعَبْيُد اهلِل َفَقَتَؿ اْبَنَة َأِبي ُلْؤُلَؤَة َصِغيَرةً  َتدَِّعي  َعَمْوُتُو ِبالسَّْيِؼ َفَصْمُت َبْيَف َعْيَنْيِو، ُث
. َفَممَّا اْسُتْخِمَؼ ُعْثَماُف َدَعا اْلُمَياِجِريفَ  ْساَلـَ َواأْلَْنَصاَر َفَقاَؿ: َأِشيُروا َعَميَّ ِفي َقْتِؿ َىَذا  اإْلِ

الرَُّجِؿ الَِّذي َفَتَؽ ِفي الدّْيِف َما َفَتَؽ. َفاْجَتَمَع اْلُمَياِجُروَف ِفيِو َعَمى َكِمَمٍة َواِحَدٍة َيْأُمُروَنُو 
َيُقوُلوَف  ،النَّاِس اأْلَْعَظـِ َمَع ُعَبْيِد اهللِ  ِبالشّْدَِّة َعَمْيِو َوَيُحثُّوَف ُعْثَماَف َعَمى َقْتِمِو َوَكاَف َفْوجُ 

َـّ َقاَؿ َعْمُرو ْبُف اْلَعاِص: َيا  ِلُحَفْيَنَة َواْلُيْرُمَزاِف َأْبَعُدُىَما اهلُل َفَكاَف ِفي َذِلَؾ ااِلْخِتاَلُؼ. ُث
نََّما َكاَف  ،ُكوَف َبْعَدَما َقْد ُبوِيْعتَ َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف ِإفَّ َىَذا اأْلَْمَر َقْد َأْعَفاَؾ اهلُل ِمْف َأْف تَ  َواِ 

َفَأْعَرَض َعْف ُعَبْيِد اهلِل. َوَتَفرََّؽ النَّاُس َعْف  ،َذِلَؾ َقْبَؿ َأْف َيُكوَف َلَؾ َعَمى النَّاِس ُسْمَطافٌ 
  .(ٔ)ُخْطَبِة َعْمِرو ْبِف اْلَعاِص َوَوَدى الرَُّجَمْيِف َواْلَجاِرَيةَ 

ت المقدرة شرعا وىي مائة مف االبؿ يصعب تطبيقو في ىذه والشؾ أف دفع الديا
المعارؾ التي تكوف غالبا محتدمة فيصعب فييا التمييز وذلؾ الختالط الدماء وتطور 

وىنا نص الفقياء بال خالؼ بينيـ عمى جواز الصمح عمى أقؿ  ،وسائؿ القتؿ عف بعد
صاص فجاز العفو في ؛ ألنو حصؿ إسقاط األصؿ وىو الق(ٕ)مف الدية المقدرة شرعا

ألنو ؛ مر حسب األعراؼ والقوانيف الدولية ويكوف لسمطاف البمد تقدير األ، (ٖ)الدية
المتولي لشؤوف البالد والمسؤوؿ عف دماء وأمواؿ مف تحت واليتو ولو الحؽ في تقدير 

 ما يراه مناسبا لمبالد وبحفظ أمنيـ ويدفع األذى عنيـ ويوحد صؼ المسمميف.
  

                                                           

 (.ٗٗٓ٘)رقـ ب، ٖٜٔ/ٖشرح معاني اآلثار:  (ٔ)
 .ٜٕٓ/٘ :مغني المحتاج (ٕ)
 .ٕٕٓٔ/ٙ :المبسوط (ٖ)
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  الح:املطلب الج
 سالمية احملايدةفض اليزاع املشلح بني البالد اإلسالمية بالقوة اإل

وعمى ىذا  (ٔ)الحياد ىو عدـ االنحياز وىو كسياسة تتبع في التعامالت الدولية
 فاف الحياد معناه في المغة ىو:

وىو عدـ الَمْيؿ إلى طرؼ مف أطراؼ ، (ٕ)حاد عف الشيء أي: ماؿ عنو وعدؿ
الِحياَد" وعمى الِحياد: أي غير منحاز أليٍّ مف الطرفيف ومعنى الخصومة أي التـز 

حيادي أي ىو غير متحيز أو غير متحالؼ مع أّية دولة أخرى أو كتمة أو جبية ما، أو 
 .(ٖ)أشخاص متخاصميف "سياسة

فقد عرفة أىؿ القانوف المعاصريف: بأنو موقؼ  أما تعريؼ الحياد اصطالحا:
نحياز أو اتخاذ موقؼ محايد لمدولة ألي مف الجانبيف سياسي تتخذه دولة بعدـ اال

ى أحد إلوالمقصود بو ىنا مف الجانب الشرعي الَصرؼ ىو عدـ الميؿ  .(ٗ)المتصارعيف
نما يكوف الموقؼ لدافع شرعي  أطراؼ النزاع لغرض مصمحة معينة أو غاية خاصة وا 

منيا نقيض فاذا خرجت فئة عف الصؼ وحصؿ  .لما فيو مف مصمحة عمـو المسمميف
 ف الفقياء في كيفية التعامؿ معيا عمى قوليف: إمقصود الشرع، ف

ؿ افرادىا، فإذا امتنعت ى الصمح وعدـ قتادعوتيا إلنو يجب أالقول األول: 
الشافعية وفقياء  و حاصرىا وىو قوؿ فقياء الحنفية والمالكية وأكثرحبسيا األماـ أ

 .(٘)الحنابمة

                                                           

 .ٕٕٗينظر: مقدمة في العالقات الدولية:  (ٔ)
 .ٜ٘ٔ/ٖلساف العرب: ، ٚٙٗ/ٕ ينظر: الصحاح تاج المغة: (ٕ)
 .ٜ٘/ٔينظر: معجـ المغة العربية المعاصرة:  (ٖ)
 .ٕٗينظر: حركة عدـ االنحياز في عالـ متغير:  (ٗ)
، ٕٕٙ/ٗاألـ: ، ٖٙٙٗ/ٓٔ التبصرة:، ٔ٘ٔ/ٗاالختيار لتعميؿ المختار: ، ٖٖٔ/ٖ ينظر: تحفة الفقياء: (٘)

 .ٛٛ: «(جواب سؤاؿ أىؿ الرحبة»)وفييا « المسائؿ واألجوبة»مف تراث شيخ اإلسالـ ابف تيمية: 
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 زي ري ٰىين ىن نن من زن رن ممبقولو تعالى:  استدلوا:و 

 خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 .(ٔ)جح مج حج مث هتمت
لى مف بغى عميو بعد وأنو يجب تقديـ المساعدة إ ف الباغي مؤمفاآلية تبيف أ

 .(ٕ)تقديـ النصح والسعي في المصالحة
الطائفتيف ىي فاسقة أي  يماف واحداؽ دوف الكفر فال يخرجو ذلؾ عف اإلوالفس
، وسبب نزوؿ اآلية رأياف: مر، اهللخرجت عف أ  وفيو وجوب نصرة المظمـو

صالة وس والخزرج في عيده عميو الأنيا نزلت في قتاؿ حدث بيف األأوال: 
 . (ٖ)بالنعاؿ والسعؼ والسالـ

حد المتنازعيف ألخذه عنوة لكثرة رجالف كاف بينيما حؽ تدارء فيو أ نيا فيأثانيا: 
فتنازعا حتى كاف بينيما ضرب  رسوؿ اهلل عشيرتو، وقاؿ الثاني بيني وبينؾ الحكـ 

ف تكوف الدولة في عصرنا الحاضر وىذا ما الطائفة ممكف أباأليدي والنعاؿ والسعؼ . ف
يفيـ مف تفسير قتادة رحمو اهلل تعالى حيث قاؿ:الطائفة ىي الفرقة التي يمكف اف تكوف 

 .(ٗ)حمقة كأنيا الجماعة الحافة حوؿ الشيء
أو  محا حـر حالال،ال صالصمح جائز بيف المسمميف، إ قاؿ النبي محمد  -ٕ

 .(٘)حؿ حراماأ

                                                           

 .ٜ، اآلية سورة الحجرات (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘وار التنزيؿ وأسرار التأويؿ: أن (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٛتفسير أبي السعود:  (ٖ)
 .ٖٛٔ/ٖٕ: مفاتيح الغيب لمرازي (ٗ)
 (.ٖٖٕ٘)رقـ ب، ٓٗٗ/ٖ، سنف ابف ماجو: باب الصمح (٘)
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طاعة سمطاف  إف مف خرج عمى صؼ المسمميف باالعتداء أوالقول الثاني: 
ف يعينوا اصحاب الحؽ حتى عمى المسمميف ردع ىذه المجموعة وأالدولة، وجب 

ؽ عمييا وافقيـ ربعة ثالث متفوبشروط أ واألماميةييزموىـ وىو قوؿ فقياء الحنفية 
 بعض الشافعية في الشرط الرابع:

 .ال بقتاليـددىـ والتي ال يمكف تفريؽ جمعيـ إف يكوف فييـ منعة لكثرة عأ -ٔ
 .ماـ اىؿ العدؿ بدار يمجؤوف ليا ويتميزوف بياأف يعتزلوا إ -ٕ
 ف يخالفوا بتأويؿ محتمؿ. أ -ٖ
مره وبو وافقيـ واماـ ليـ يجتمعوف عمى طاعتو ويتمثموف ألفيو نصب إ -ٔ

 :واستدلوا (ٔ)بعض الشافعية
رأى مف اميره شيء  مف قاؿ:  ف رسوؿ اهللأ بف عباس  حديث -ٔ

 .(ٕ)برا فمات، مات ميتة الجاىميةنو مف فارؽ الجماعة شفميصبر عميو فإ
سالـ فوجب قتالو، وج عف المسمميف مثؿ الخارج عف اإلف الخر أ :وجو الداللة

 .ز قتاؿ الدولةفإذا جاز قتاؿ الفئة جا
ى إل واهلل لو منعوني عناقا كانوا يؤدونيا نو قاؿ:أ  بي بكرثبت عف أما  -ٕ

 .(ٖ)لقاتمتيـ عمى منعيا رسوؿ اهلل 
مف خرج عف طاعتو في نو قاتؿ أ بي طالب أما ثبت عف عمي بف  -ٖ

 .(ٗ)عصر خالفتو

                                                           

، ٔٓٔ: األحكاـ السمطانية، ٖٓٔ/ٖٔ الحاوي الكبير:، ٕٕٛ/ٗ االـ:، ٔ٘ٔ/ٗاالختيار لتعميؿ المختار:  (ٔ)
 .ٙٗ ة:الممعة الدمشقي

رقـ ب، ٚٗ/ٜستروف بعدي أمورا تنكرونيا:  محمد  باب قوؿ النبي، صحيح البخاري: كتاب الفتف (ٕ)
(ٚٓ٘ٗ.) 

 (.ٔٓٓٗٔ)رقـ ب، ٘ٓٔ/ٕ، باب وجوب الزكاة، صحيح البخاري: كتاب الزكاة (ٖ)
الفقو  المباب في، ٖٔٔ/ٖٔ: لوامع الدرر في ىتؾ أستار المختصر، ٖٗٓ/ٚالبناية شرح اليداية:  (ٗ)

 .ٓٚٔ/َٛوَبُؿ الَغَماَمِة في َشْرِح ُعْمَدِة الِفْقِو الْبِف ُقَداَمة: ، ٖٖٚالشافعي: 
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 .(ٔ)بي طالب بف أبو بكر الصديؽ واالماـ عمي إنو فعؿ اإلماميف أ -ٗ
ـْ َعَمى َأْىِؿ اْلَعْدِؿ َفَقْد وَ   قاؿ أُبو َبْكرٍ  -٘ ـْ إَذا َقاَتُموا َوَظَيَر َبْغُيُي َجَب َقْتُمُي

 .(ٕ)َوِقَتاُلُيـْ 
 الترجيح: 

ذا ظير بغي ىذا البمد أو يظير مف خالؿ األدلة الواردة أنو يجوز قتاليـ إ
أكاف والي ف قدر عميو سواء ولى لكؿ معة عمى األخرى وأف الصمح مقدـ وىو األالجما

نصرة البمد المظمـو مف البالد اإلسالمية األخرى مقيدة بأف ف أو مف عامة الناس، إال أ
 ر مف مظالـ البمد الذي بغى عميو.كثال تكوف بيذه النصرة مظالـ أ

  املطلب الرابع:
 سالمية لفض اليزاعاإل الستعاىة باألطراف الدولية غري

فاوضات المسائؿ التي تقدـ طريقة الدبموماسية والمصؿ فض النزاعات بالاأل
و إلى تدخؿ الدوؿ الصديقة أف لـ يحصؿ فض النزاع بيذه الطرؽ يتـ المجوء ذكرىا إ
ف تحاوؿ أتمؾ  ف تقدـ الحموؿ والمساعدات لفض المنضوية تحت المنظمات الدولية وا 

ف يكوف ىنالؾ تيف وأإلى خسائر فادحة لكال الدولمر الذي يؤدي األ النزاع وعدـ تفاقـ
زعات فيكوف تضارب في التجارة احتماؿ تضرر الدوؿ المجاورة مف جراء ىذه المنا

تترؾ ىذه  ف ال، ويجب أ(ٖ)ليياىذه الطريقة قميؿ ما يتـ المجوء إف مف واالستقرار وا  واأل
لى ؾ الحقد والعداوة وبالتالي يؤدي إلى الواقع ويتوسع فيتر النزاعات تأخذ طريقيا إ

خذ دورىا في حؿ ىذه النزاعات ف تأمير فمذلؾ عمى المجتمعات والدوؿ أاب والتدالخر 
 .(ٗ)لى نزاعات دامية دوليةمف أجؿ ابقاء المودة والوحدة وأف ال تتحوؿ إ

                                                           

 .ٗٓٔ/ٖٔينظر الحاوي الكبير:  (ٔ)
 .ٕٛ/٘ٗأحكاـ القراف لمجصاص:  (ٕ)
 .ٕٔٓ ينظر: الشريعة اإلسالمية والقانوف الدولي العاـ عمي منصور: (ٖ)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘دراسة تأصيمية مقارنة:  السالـ الدولي في اإلسالـ: ينظر (ٗ)
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ف أة مف المادة الثانية مف قانوف األمـ المتحدة عمى وتتضمف الفقرة الثالث
بيف الدوؿ المنازعات التي تنشأ عضاء الذيف في المنظمة ىـ الذيف يسعوف في حؿ األ

واعتبر  (ٔ)مف الدولييف يتعرضوف لمخطربالوسائؿ السممية عمى أف ال يكوف السمـ واأل
لى القوة المسمحة ريمة دولية واستخداـ حضر المجوء إالحرب بعد حرب العالمية الثانية ج

فقياء القانوف  لى الفقرة السابقة وقسـات بيف الدوؿ استنادا إلتسوية الخالفات والنزاع
 ى قسميف:الدولي النزاعات إل

 .(ٕ)خرىالنزاعات األ -ٕ، ماف الدولييفالنزاعات التي تيدد السمـ واأل -ٔ
و بأنو خالفات أ: في ضوء القانوف الدولي العاـوعميو عرؼ النزاع الدولي 
و قد يكوف بسبب تعارض في نية أو حادث معيف، أمشاكؿ بيف دولتيف عمى مسالة قانو 

 .(ٖ)و في ضرب مصالحيماات النضر القانونية او السياسية أوجي
ف يفض جميع اعضاء الييئة مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أ ٕونصت المادة 

الدولي عرضة  واألمفالسممية عمى وجو ال يجعؿ السمـ منازعاتيـ الدولية بالوسائؿ 
 .لمخطر

نزاع وذلؾ بالطرؽ مف الميثاؽ الوسائؿ التي يتـ بيا فض ال ٖٖوذكرت المادة 
 :التالية

  التحكيـ -ٗالتوفيؽ  -ٖالتحقيؽ  -ٕ المفاوضة -ٔ
 .(ٗ)اإلقميميةلتجاء إلى المنظمات اال -ٙ التسوية القضائية -٘

                                                           

 .ٖٛ: ينظر: القانوف الدولي العاـ الجامعة االفتراضية السورية (ٔ)
 .ٚٚينظر: النزاعات الدولية دراسة قانونية دولية في عمـ النزاعات:  (ٕ)
 .ٖٛٔ: ـٜٔٛٔ، لبناف -بيروت، ينظر: القانوف الدولي العاـ: شارؿ روسو (ٖ)
 .ٕٜٔمية والقانوف الدولي العاـ عمي منصور: ينظر: الشريعة االسال (ٗ)
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ى االقتتاؿ بيف بيف المسمميف وتصؿ ذروة الخالؼ إلوعند حصوؿ خالؼ 
الحرب فيبحث ىذه  خسرافمجأ أحد الصفيف المتقاتمة وبعد أف يوشؾ عمى المسمميف، ي

 عف المناصرة ولو كانت ىذه الدولة غير مسممة، وىذا الطريؽ لو حالتيف: 
 سالمية يطمب العوف منيا أف يتجو بصورة مباشرة إلى دولة غير إالحالة األولى: 
مـ إلى األويعرض قضيتو  (ٔ)مف الدوليإلى مجمس األف يتجو أالحالة الثانية: 

 .اصرة صور عدة منيا استخداـ القوةالمتحدة بقصد المناصرة وليذه المن
وفي كمتا الحالتيف فأف ىذه المسألة تندرج في حكـ االستعانة بغير المسمميف 

 : قوليفعمى قتاؿ المسمميف وقد اختمؼ الفقياء في حكميا عمى 
أكانت نو يحـر االستعانة بغير المسمميف عمى المسمميف سواء إول: القول األ
 واستدلوا: ،(ٕ)المالكية والشافعية والحنابمةفقياء  قوؿغيرىا وىو  بصورة دولية أـ

 .(ٖ)مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّبقولو تعالى:  -ٔ
 .واالستعانة بيـ تسميط غير المسمميف عمى المسمميف

َبْيِر، َعْف َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّبيّْ  -ٕ َأنََّيا َقاَلْت: َخَرَج َرُسوُؿ اهلِل  َعْف ُعْرَوَة ْبِف الزُّ
  َبْدٍر، َفَممَّا َكاَف ِبَحرَِّة اْلَوَبَرِة َأْدَرَكُو َرُجٌؿ َقْد َكاَف ُيْذَكُر ِمْنُو ُجْرَأٌة َوَنْجَدٌة، َفَفِرَح ِقَبَؿ

: ِجْئُت أِلَتَِّبَعَؾ َوُأِصيَب ِحيَف َرَأْوُه، َفَممَّا َأْدَرَكُو َقاَؿ ِلَرُسوِؿ اهلِل  َأْصَحاُب َرُسوِؿ اهلِل 
َفاْرِجْع، َفَمْف َأْسَتِعيَف »َقاَؿ: اَل، َقاَؿ: « ُتْؤِمُف ِباهلِل َوَرُسوِلِو؟: »َرُسوُؿ اهلِل  َمَعَؾ، َقاَؿ َلوُ 

                                                           

لية حفظ و مجمس االمف: ىو احد االجيزة الرئيسة التي انشأتيا االمـ المتحدة وعمى ىذا المجمس تقع مسؤ  (ٔ)
حفظ االمف  -ٔوعميو اف يجتمع كمما ظير تيديد االمف والسمـ واىدافو ىي: ، السمـ واالمف الدولييف

حؿ المشكالت الدولية واحتراـ حقوؽ االنساف  -ٖالعالقات الدولية بيف االمـ تنمية  -ٕوالسمـ الدولييف 
 .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕ٘صفحة مجمس االمف: ، تنسيؽ اعماؿ االمـ المتحدة -ٗ

كشاؼ القناع عف متف ، ٓٙ/ٓٔروضة الطالبيف وعمدة المفتيف: ، ٕٛ٘/ٚٔ: ينظر: البياف والتحصيؿ (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٙ اإلقناع:

 .ٔٗٔية ، اآلسورة النساء (ٖ)
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َؿ «ِبُمْشِرؾٍ  َـّ َمَضى َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبالشََّجَرِة َأْدَرَكُو الرَُّجُؿ، َفَقاَؿ َلُو َكَما َقاَؿ َأوَّ ، َقاَلْت: ُث
َؿ َمرٍَّة، َقاَؿ:  َمرٍَّة، َفَقاَؿ َلُو النَِّبيُّ  َـّ «َفاْرِجْع، َفَمْف َأْسَتِعيَف ِبُمْشِرؾٍ »َكَما َقاَؿ َأوَّ ، َقاَؿ: ُث

َؿ َمرٍَّة:  ، َفَقاَؿ « ُتْؤِمُف ِباهلِل َوَرُسوِلِو؟»َرَجَع َفَأْدَرَكُو ِباْلَبْيَداِء، َفَقاَؿ َلُو َكَما َقاَؿ َأوَّ ـْ َقاَؿ: َنَع
 .(ٔ)«َطِمؽْ َفانْ : »َلُو َرُسوُؿ اهلِل 

بغير ، و قتاؿبأنو مانع بالعمـو مف أف يستعاف في والية أ: وجو الداللة
 المسمميف.
رأى كتيبة ليا صوت  ،ى مكاف يدعى الشيخيفإل عندما وصؿ رسوؿ اهلل  -ٖ
 :ما ىذه؟ فقالوا: ىؤالء حمفاء عبداهلل بف أبي سموؿ مف ييود، فقاؿ :  وجمبة فقاؿ

في عدـ   وىذا أصؿ وضعو النبي محمد مى أىؿ الشرؾ.ال نستنصر بأىؿ الشرؾ ع
 .(ٕ)داء اإلسالـ في االستنصار بيـلى أعإالركوف 

لـ يقبؿ أف يستعيف بالمشركيف عمى المشركيف، فعدـ جواز  فالرسوؿ 
 .(ٖ)ولىيف عمى المسمميف مف طريؽ أاالستعانة بغير المسمم

فوجده  مر بف الخطاب لى علما ولي أبو موسى األشعري البصرة، وأتى إ -ٗ
ر، لى عمدخؿ إفي المسجد استأذف عميو فأذف لو، واستأذف لكاتبو وكاف نصرانيا، فمما 

 ما سمعتوليت نصرانيا عمى ماؿ المسمميف أ بى موسى،وراه فقاؿ لو: قاتمؾ اهلل يا أ
 جه ين ىن منخن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل ملقولو تعالى: 

(ٗ)يي ىي مي خي حي جي يهىه مه
. 

                                                           

 (.ٚٔٛٔ)رقـ ب، ٜٗٗٔ/ٖاب الجياد والسير باب كراىة الغزو بكافر: تك: صحيح مسمـ (ٔ)
حْيَحُة ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِؽ َقَواِعِد الُمَحدّْثْيَف ِفْي َنْقِد رَواَياِت السّْْيَرِة النَّ ينظر:  (ٕ)  .َٕٛٛبويَِّة: السّْيرُة النََّبويَُّة الصَّ
 .ٗٙٔ/ٙ اع عمى متف القناع:كشاؼ االقن ينظر: (ٖ)
 .ٔ٘، اآلية سورة المائدة (ٗ)
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دينو، فقاؿ عمر: ال اكرميـ بعد أف  مؤمنيف: لي كتابتو، ولومير الفقاؿ يا أ
 .(ٔ)قصاىـ اهللدنييـ بعد أف أأأذليـ اهلل وال ف ىانيـ اهلل وال أعزىـ بعد أأ

ذه و قد اتخكتب عمر بف عبد العزيز إلى بعض عمالو وأنو قد وصؿ إليو أن -٘
سالـ واهلل إلديف استعممت حساف، وىو عمى غير ؾ اكاتبا يقاؿ لو: حساف. بمغني أن

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هليقوؿ:  سبحانو وتعالى

دع افإذا وصمؾ كتابي ىذا ف، (ٕ)هت مت هب مب هئ مئهي مي خي حي جي ٰه
ف أأف إـ فسالاإل لىإ حساف صؿ با فال تستعف بو. فمما و سمـ فيو منا، ونحف منو وا 

 .(ٖ)الكتاب قرأه عمى حساف فأسمـ
 إلىظمـ عف نفسو بظمـ يوصمو ف يدفع ال يحؿ ألي مسمـ أو شخص أ -ٙ

 غيره.
 وألنيـ يستبيحوف ماال يجوز في الحرب.  -ٚ
، خبيث النوايا وأا ف الكافر ال تؤمف غائمتو، وألنو يخشى منو اف يكوف ماكرً اآل

 .ليا أىال، والكافر ال يكوف ةوألف الحرب تقتضي المناصح
مى قتاؿ المسمميف نو يجوز استعانة المسمميف بغير المسمميف عإالقول الثاني: 

 وبو قاؿ: فقياء الحنفية والظاىرية بشروط: 
 .يكونوا ممف ليـ الجرأة واالقداـ أف -ٔ
 .ف يثؽ بوفائيـ في ذلؾيتبعوا مدبرا وال يقتموا جريحا وأال إ -ٕ
 .ذا أشرؼ المسمموف مف أىؿ العدؿ عمى اليالؾإ -ٖ

                                                           

 (.ٜٕٕٓٓ)رقـ ب، ٕٙٔ/ٔالسنف الكبير:  (ٔ)
 .ٚ٘، اآلية سورة المائدة (ٕ)
 .ٜٖينظر: معالـ القربة في طمب الحسبة:  (ٖ)
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 :(ٔ)واستدلوا اصحاب ىذا القوؿ بما يأتي
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلتعالى:  قاؿ -ٔ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن

َّ(ٕ). 
روا ولـ يكف ليـ وسيمة فال مانع أف شرفوا عمى اليالؾ واضطإذا أ وجو الداللة:

 .(ٖ)ذا النص عاـ لكؿ مف اضطر عميوىؿ الحرب فييمجئوا إلى أ
َأْقَواـٍ اَل ُيَؤيُّْد َىَذا الدّْيَف بِ : ِإفَّ اهلَل لَ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  َعْف َأَنٍس  -ٕ
 .(ٗ)َخاَلَؽ َلُيـ
َوَأُبو َبْكٍر َرُجاًل ِمْف َبِني ، : "َواْسَتْأَجَر النَِّبيُّ ما روي َعْف َعاِئَشَة  -ٖ

يتًا  َـّ ِمْف َبِني َعْبِد ْبِف َعِديٍّ َىاِدًيا ِخرّْ يُت: الَماِىُر ِبالِيَداَيةِ -الدّْيِؿ، ُث ْد َغَمَس قَ  -الِخرّْ
َيِميَف ِحْمٍؼ ِفي آِؿ الَعاِص ْبِف َواِئٍؿ، َوُىَو َعَمى ِديِف ُكفَّاِر ُقَرْيٍش، َفَأِمَناُه َفَدَفَعا ِإَلْيِو 
، َراِحَمَتْيِيَما، َوَواَعَداُه َغاَر َثْوٍر َبْعَد َثاَلِث َلَياٍؿ، َفَأَتاُىَما ِبَراِحَمَتْيِيَما َصِبيَحَة َلَياٍؿ َثاَلثٍ 

ـْ َأْسَفَؿ َمكَّ َفارْ  ، َفَأَخَذ ِبِي َة َوُىَو َطِريُؽ َتَحاَل َواْنَطَمَؽ َمَعُيَما َعاِمُر ْبُف ُفَيْيَرَة، َوالدَِّليُؿ الدّْيِميُّ
 .(٘)السَّاِحؿِ 

                                                           

المحمى ، ٚٗٙ/ٔ مجمع االنير في شرح ممتقى االبحر:، ٜٚ/٘ البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ:: ينظر (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٔٔباآلثار: 

 .ٜٔٔ، اآلية سورة االنعاـ (ٕ)
 .ٗٙ/ٗ ينظر: شرح زاد المستقنع: محمد بف محمد المختار الشنقيطي: (ٖ)
 (.ٖٗٛٛ)رقـ ب، ٚٗٔ/ٛ بالفجار في الحرب: ةالسنف الكبرى: االستعان (ٗ)
 (.ٖٕٕٙ)رقـ ب، ٛٛ/ٖ باب استئجار المشركيف عند الضرورة:، صحيح البخاري: كتاب البيوع (٘)
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أنو لما بمغو جمع أبو سفياف ليخرج إليو يـو  النبي محمد  ما روي عف -ٗ
ف ألىؿ الكتاب النصر أىؿ كتاب، و أنتـ أنا و أ :حد استعاف بييود بني النضير فقاؿ ليـأ

 .(ٔ)ما اعرتمونا السالحا  ـ معنا، و ما قاتمتإىؿ الكتاب، فأعمى 
طبيعية وضرورة القتاؿ مف حواؿ الألحكاـ تختمؼ عف اأف لمضرورة إ -٘

 .عظمياأ
 ي الراجح:أالر 

في الوقت الحاضر وضمف دائرة الخالفات الحاصمة بيف الدوؿ المسممة ف ،وعميو
ف غير المسمميف يمدوف يد العوف مف أنجد ، ا وعند وجود التفاوت بالعدة والعددوغيرى

استنادا  ،عارةف تقبؿ ىذه اإلأو باإلعارة أو غيرىا ويمكف أ خالؿ تقديـ المساعدة باليبة
عمى ديف قومو وغيرىا  نو استعار مف صفواف دروع وصفوافأ النبي محمد عمى فعؿ 

 .(ٕ)ولى ىذا العمؿ يعمؿ بمة إإذا احتاجت األخبار، فمف األ
ثرىا عمى الواقع الدولي فيأخذ أوألف االتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية ليا 

منيا ما يتناسب مع الشرع وتحقيؽ المصالح العامة لممسمميف، وقد أجاز المؤتمر 
ىػ والذي دعت إليو  ٔٔٗٔصفر  ٖٔ - ٕٔاإِلسالمي العالمي المنعقد في الفترة مف 

طة العالـ اإِلسالمي وفي الفقرة الخامسة ىو االستعانة بالقوات األجنبية وذلؾ راب
جنبية في الحرب أللمضرورة الشرعية قد استعانت المممكة العربية السعودية بالقوات ا

ف استخداـ ىذه القوات أو  ،نيـ قوات تيدد منطقة الخميجأضد العراؽ عمى اعتبار 
عمى  اعتمادا، (ٖ)ما تفتضيو الضرورة الشرعيةجنبية ىي دفاع عف النفس بحسب األ

 .القوؿ الثاني

                                                           

 .ٕٛ٘/ٚٔ البياف والحصيؿ:، ٔٚٔ-ٓٚٔ/ٖينظر: تحرير الفتاوى:  (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٓٔ ينظر: شرح بموغ المراـ: (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٚينظر: الِفقُو المَيسَّر:  (ٖ)
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االستعانة مقيدة بما يكؼ أذى الجماعة  فولكف مف خالؿ أقواؿ الفقياء فإ
يصاؿ الظمـ بظمـ أكبر منو، إى رشدىا وأف ال يمعف رد االعتداء إلى إلالمعتدية ويردىا 

كوف ليذه االستعانة ثمف باىض ى حراـ فيو حراـ مثمو، وأف ال تإلفالظمـ حراـ وما أدى 
تدفعو الشعوب المسممة مستقبال عمى حساب مواردىا االقتصادية وأراضييا وكرامة 

ى إلشعوبيا، فإذا كاف عمـو الحكـ عند البعض الجواز فإف مضموف تطبيقيا قد يؤدي 
سالمية وذات القوة آلف غير اإلكوارث تزيد عمى الظمـ السابؽ، فإف غالب الدوؿ ا

حساب الدوؿ  خريف إال لتحقيؽ مصالح كبيرة عمىنة ال تستخدـ قواتيا ألعانو اآليمالمي
دولة باحتالؿ دولة أخرى أو  فما فائدة رد االعتداء عف لييا.التي قدمت المساعدة إ

 دوؿ.
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 اخلامتة
ـ النتائج التي توصمنا ىبعد أف يسر اهلل تعالى لنا إكماؿ البحث البد أف نبيف أ

  إلييا:
ىي البالد التي يكوف الحكـ فييا لممسمميف  اإلسالمية:ا أف البالد تضح لنا -ٔ

سالمية فييا ويمارسيا السكاف مع مختمؼ عباداتيـ بصورة إلوتظير العقائد ا
 عمنية.

ف كانت إف المثاؿ الحي لدار اإلسالـ ىي منظمة التعاوف اإل -ٕ سالمي وا 
ميف في آثارىا ضعيفة ولكنيا تعتبر بذرة خير لمصوت الجماعي لممسم

 العالـ، مما يتطمب الدعـ مف الدوؿ األعضاء والمسمميف عامة لتنميتيا.
حالة الحرب التي تقع بيف البالد اإلسالمية ىي خروج عف األصؿ الشرعي  -ٖ

 الذي يدعو الى حقف دماء المسمميف ووحدة صفيـ. 
الصمح لفض النزاعات القائمة بيف البالد االسمية واجب عمى المسمميف وىو  -ٗ

فبالصمح تنقطع جميع  ،الحرب الذي تعـ بيا الفوضى والفسادنقيض 
 الخالفات ويتحقؽ مقصد شرعي ميـ المتمثؿ بوحدة الصؼ.

تـ فض النزاعات بعدة طرؽ ارتئيت فإنو ي، الصراع بيف المسمميف احتداـبعد  
 : وىي ف اختار اىميا ضمف ىذه النتائجإ

 وذلؾ لما في ىذه الطريقة ،سرى ودفع الدياتألطالؽ سراح اإفض النزاع ب - أ
 رواح المقاتميف وحقف دمائيـ . أمف الحفظ عمى 

 والحياد كما ىو معروؼ:، يتـ الفض عف طريؽ القوى المحايدة المسممة - ب
ى أي دوؿ مف الدوؿ إلىو موقؼ سياسي تتخذه دولة بعدـ االنحياز 

ف أرط ولكف إف لـ تنفع الدبموماسية فيمكف التدخؿ العسكري ش، المتنازعة
 ى مظالـ أكبر مف المظالـ عمى الدولة المعتدى عمييا. إلال يؤدي التدخؿ 
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طراؼ دولية غير مسممة لفض ذلؾ النزاع إلى أالفض بااللتجاء  وقد يكوف -ج
ف تكوف ىذه الدوؿ أ وىي ما تسمى بالطرؽ الدبموماسية والمفاوضات عمى

مـ نظمة األم التي تسعي لفض النزاع منضوية تحت منظمات دولية مثؿ
ثر عمى ذا كاف النزاع يؤ إ، يتـ استخداـ ىذه الوسيمة عادةوغيرىا و  المتحدة

عند وصوؿ الخالفات الى ذروتيا بحيث يصؿ مف والسالـ الدولييف . األ
ى مرحمة الخسارة في إلو عند الوصوؿ أ، ى االقتتاؿ بيف المسمميفإل

لدوؿ غير الحرب تقـو ىذه الدولة بالبحث عف المناصرة عف طريؽ ا
  :ىما مسممة وذلؾ في حالتيف

دولة غير مسممة يطمب المساعدة والعوف أو أف  إلى ف يتجو بصورة مباشرةأ –
راء آ اختمفتوقد  ،مـ المتحدةألى اإلمف الدولي بعرض قضية األى مجمس إليتجو 

ي وتبيف ل، المسمـ ولكؿ فريؽ وجية نظر وأدلتو ىالفقياء في جواز االستعانة بالكافر عم
، ألف االستعانة بغير المسمميف عمى المسمميف نوع مف تسميطيـ عمينا؛ عدـ الجواز

لمتدخؿ في أمور المسمميف الخاصة واالطالع عمى عورات المسمميف  وستكوف ذريعة ليـ
مف خالؿ حشد ، ماكف القوة والضعؼ وبذلؾ يكوف ليـ الحكـ عمى المسمميفأوعمى 

 .مفعمى األ بالدنا باسـ المحافظة قواتيـ داخؿ
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 املصادرثبت 
  القرآف الكريـ

بشأف حماية االشخاص  ٜٜٗٔ/ٛ/ٕٔفي  ٜٜٗٔ جنيؼ الرابعة: اتفاقية .ٔ
 .المدنييف في وقت الحرب

، دار الفكر ،وىبة الزحيمي .د سالمي دراسة مقارنة:إلثار الحرب في الفقو اآ .ٕ
 .ـٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ ،ٖط

دار ، مطيؼ عامرعبد ال. دسالمية: أحكاـ األسرة والسبايا في الحروب اإل .ٖ
-ىػٙٓٗٔ، ٔط، بيروت ،القاىرة، دار الكتاب المبناني، سالميةالكتب اإل
 .ـٜٙٛٔ

دار عبد المطيؼ عامر، . د أحكاـ االسرى والسبايا في الحروب االسالمية: .ٗ
 ،دار الكتب المبناني ،القاىرة، دار الكتاب المصري، سالميةالكتب اإل

 .ـٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ، ٔط، بيروت
حكاـ السمطانية: أبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري األ .٘

 .القاىرة ،دار الحديث (،ىػٓ٘ٗ)تالبغدادي، الشيير بالماوردي 
، (ىػٖٓٚ)تأحكاـ القرآف: أحمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  .ٙ

، لبناف ،بيروت ،دار الكتب العممية ،المحقؽ: عبد السالـ محمد عمي شاىيف
 .ـٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٔط

أحكاـ أىؿ الذمة: محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس الديف ابف  .ٚ
شاكر بف توفيؽ  ،المحقؽ: يوسؼ بف أحمد البكري (،ىػٔ٘ٚ)تقيـ الجوزية 

 ـ.ٜٜٚٔ–ىػٛٔٗٔ، ٔط ،الدماـ ،لمنشر رماديال ،العاروري
دحي، االختيار لتعميؿ المختار: عبد اهلل بف محمود بف مودود الموصمي البم .ٛ

عمييا تعميقات: الشيخ محمود  (،ىػٖٛٙ)تمجد الديف أبو الفضؿ الحنفي 
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بيروت،  ،صورتيا دار الكتب العممية ،القاىرة ،مطبعة الحمبي ،أبو دقيقة
 .ـٖٜٚٔ-ىػٖٙ٘ٔ

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد  .ٜ
 (،ىػٖٕٜ)تشياب الديف  الممؾ القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس،

 .ىػٖٕٖٔ، ٚط ،المطبعة الكبرى األميرية، مصر
إرشاد السالؾ إلى أفعاؿ المناسؾ: برىاف الديف إبراىيـ بف فرحوف المدني  .ٓٔ

دراسة وتحقيؽ: الدكتور محمد بف اليادي أبو  (،ىػٜٜٚ)تالمالكي 
اف، مكتبة العبيك، جامعة اإِلماـ محمد بف سعود ،دكتوراهأطروحة  ،األجفاف
 .ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٔط، المممكة العربية السعودية ،الرياض

وكالة المطبوعات ، اإلسالـ والدستور: توفيؽ بف عبد العزيز السديري .ٔٔ
، ٔط، والبحث العممي وزارة الشئوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد

 .ىػٕ٘ٗٔ
مؤسسة  (،ىػٖٖٚٔ)تاإلسالـ وأوضاعنا السياسية: عبد القادر عودة  .ٕٔ

 .ـٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔ، لبناف ،لرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروتا
دار  (،ىػٕٗٓ)ت الشافعيالشافعي أبو عبد اهلل محمد بف إدريس : األـ .ٖٔ

 .ـٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ ،بيروت ،المعرفة
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: عالء الديف أبو الحسف عمي بف  .ٗٔ

دار إحياء التراث  (،ىػ٘ٛٛ)تسميماف المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي 
 .ٕط، العربي

أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ: ناصر الديف أبو سعيد عبد اهلل بف عمر بف  .٘ٔ
المحقؽ: محمد عبد الرحمف  (،ىػ٘ٛٙت)محمد الشيرازي البيضاوي 

 .ىػٛٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المرعشمي
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الديف، أبو بكر بف مسعود بف بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء  .ٙٔ
-ىػٙٓٗٔ، ٕط ،دار الكتب العممية (،ىػٚٛ٘)تأحمد الكاساني الحنفي 

 .ـٜٙٛٔ
 .ٜٕٔٓ، يونيو ،ٕٗ: موقع موضوع، براء الدويكات .ٚٔ
بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير  .ٛٔ

المسالؾ  الشرح الصغير ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب
َماـِ َماِلٍؾ: أبو العباس أحمد بف محمد الخموتي، الشيير بالصاوي  ِلَمْذَىِب اإْلِ

 .دار المعارؼ (،ىػٕٔٗٔ)تالمالكي 
البياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة: أبو الوليد  .ٜٔ

حققو: د محمد حجي  (،ىػٕٓ٘ت)محمد بف أحمد بف رشد القرطبي 
 .ـٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ، ٕط ،لبناف ،الغرب اإلسالمي، بيروت دار ،وآخروف

المؤلؼ: محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ ، تاج العروس مف جواىر القاموس .ٕٓ
المحقؽ:  (،ىػٕ٘ٓٔ)تالحسيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدي 

 .دار اليداية، مجموعة مف المحققيف
معروؼ بالمخمي التبصرة: عمي بف محمد الربعي، أبو الحسف، ال .ٕٔ

وزارة األوقاؼ  ،تحقيؽ: الدكتور أحمد عبد الكريـ نجيب (،ىػٛٚٗت)
 .ـٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔ، ٔوالشؤوف اإلسالمية، قطر، ط

: عثماف بف عمي بف محجف  .ٕٕ ْمِبيّْ تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشّْ
الحاشية: شياب الديف  (،ىػٖٗٚت)البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي 

ْمِبيُّ أحم د بف محمد بف أحمد بف يونس بف إسماعيؿ بف يونس الشّْ
 .ىػٖٖٔٔ، ٔط، بوالؽ، القاىرة ،المطبعة الكبرى األميرية (،ىػٕٔٓٔت)
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تحفة الحكَّاـ في نكت العقود واألحكاـ: محمد بف محمد بف محمد، أبو بكر  .ٖٕ
المحقؽ: محمد عبد السالـ  (،ىػٜٕٛ)تابف عاصـ القيسي الغرناطي 

 .ـٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔ، ٔط ،ار اآلفاؽ العربية، القاىرةد ،محمد
تحفة الفقياء: محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبو بكر عالء الديف  .ٕٗ

، ٕط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيروت (،ىػٓٗ٘نحو )ت السمرقندي 
 .ـٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ

بف الممقف سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي ال :التذكرة في الفقو الشافعي .ٕ٘
تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف  (،ىػٗٓٛ)تالشافعي المصري  بف أحمد
 .ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔ، ٔط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيروت، إسماعيؿ

دار الكتب ، التعريفات الفقيية: محمد عميـ اإلحساف المجددي البركتي .ٕٙ
-ىػٕٗٗٔ، ٔط، ـٜٙٛٔ-ىػٚٓٗٔ ،القديمة في باكستافط  ،العممية
 .ـٖٕٓٓ

: أبو «إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ»تفسير أبي السعود  .ٕٚ
دار إحياء  (،ىػٕٜٛ)تالسعود العمادي محمد بف محمد بف مصطفى 

 .بيروت ،التراث العربي
 .ٕط، مطبعة البابي الحمبي، تفسير في ضالؿ القراف الكريـ: سيد قطب .ٕٛ
القرآف: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف آي جامع البياف في تأويؿ  .ٜٕ

، المحقؽ: أحمد محمد شاكر (،ىػٖٓٔ)تالب اآلممي، أبو جعفر الطبري غ
 .ـٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٔط، مؤسسة الرسالة

 ـ.ٕٗٔٓ ،الجامع الصحيح لمسنف والمسانيد: صييب عبد الجبار .ٖٓ
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: محمد بف عيسى بف َسْورة بف موسى بف «سنف الترمذي»الجامع الكبير  .ٖٔ
، بشار عواد معروؼ المحقؽ: (،ىػٜٕٚ)تالضحاؾ، الترمذي، أبو عيسى 

 .ـٜٜٛٔ ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي
وسننو وأيامو  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل  .ٕٖ

، : محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي«صحيح البخاري»
دار طوؽ النجاة مصورة عف  ،المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر

 .ىػٕٕٗٔ، ٔط ،حمد فؤاد عبد الباقيالسمطانية بإضافة ترقيـ م
: أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف «تفسير القرطبي»الجامع ألحكاـ القرآف  .ٖٖ

 (،ىػٔٚٙ)تأبي بكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف القرطبي 
براىيـ أطفيش ، ٕط ،القاىرة ،دار الكتب المصرية ،تحقيؽ: أحمد البردوني وا 

 .ـٜٗٙٔ-ىػٖٗٛٔ
(، ىػٕٖٔ)تأبو بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدي جميرة المغة:  .ٖٗ

 .ـٜٚٛٔ، ٔط، بيروت ،دار العمـ لممالييف، المحقؽ: رمزي منير بعمبكي
حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي  .ٖ٘

 د.ت. ،دار الفكر (،ىػٖٕٓٔت)المالكي 
مختصر المزني: الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح  .ٖٙ

أبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي، الشيير 
الشيخ عادؿ  ،المحقؽ: الشيخ عمي محمد معوض (،ىػٓ٘ٗ)تبالماوردي 

-ىػٜٔٗٔ، ٔط ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيروت ،أحمد عبد الموجود
 .ـٜٜٜٔ

، الييئة حركة عدـ االنحياز في عالـ متغير: د. محمد جالؿ نعماف .ٖٚ
 .ٓٔالمصرية العامة لمكتب، ط
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محمد الحماية الجنائية ألسرى الحرب في ظؿ القانوف الدولي االنساني:  .ٖٛ
، جامعة الجزائر/ كمية الحقوؽ ،اطروحة دكتوراه، بف يوسؼ بف خدة ريش

 .ـٜٕٓٓ–ـٕٛٓٓ
حماية ضحايا النزاعات المسمحة في الفقو االسالمي الدولي والقانوف الدولي  .ٜٖ

بعثة المجنة الدولية لمصميب ، عبد الغني عبدالحميد محمود. د :االنساني
 ـ.ٕٓٓٓ، االحمر في القاىرة

أبو يوسؼ يعقوب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة  الخراج: .ٓٗ
، سعد حسف محمد، وؼ سعدؤ طو عبد الر : تحقيؽ (،ىػٕٛٔت)األنصاري 

 .المكتبة األزىرية لمتراث
وجامع البحار: محمد بف عمي بف محمد  الدر المختار شرح تنوير األبصار .ٔٗ

المحقؽ:  (،ىػٛٛٓٔ)تالِحْصني المعروؼ بعالء الديف الحصكفي الحنفي 
 .ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٔط ،دار الكتب العممية، عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ

الدرر الموامع في شرح جمع الجوامع: شياب الديف أحمد بف إسماعيؿ  .ٕٗ
 أطروحة ،غالب كامؿ المجيديالمحقؽ: سعيد بف  (،ىػٖٜٛ)تالكوراني 
، المممكة العربية السعودية ،المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية ،دكتوراه
 .ـٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ

الروض الداني المعجـ الصغير: سميماف بف أحمد بف أيوب بف مطير  .ٖٗ
تحقيؽ: محمد شكور  (،ىػٖٓٙت)المخمي الشامي، أبو القاسـ الطبراني 

، ٔط ،بيروت، عماف ،ب اإلسالمي، دار عمارالمكت ،أمريرمحمود الحاج 
 ـ.ٜ٘ٛٔ–ىػ٘ٓٗٔ
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روضة الطالبيف وعمدة المفتيف: أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  .ٗٗ
 ،المكتب اإلسالمي، بيروت ،تحقيؽ: زىير الشاويش (،ىػٙٚٙ)تالنووي 
 .ـٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔ، ٖط ،عماف ،دمشؽ

خميؿ رجب . د.أ السالـ الدولي في االسالـ دراسة تأصيمية مقارنة: .٘ٗ
 ،ٔ، طعماف ،دار مجد، كمية العمـو االسالمية ،جامعة االنبار ،الكبيسي
 ـ.ٕٛٓٓ

 (،ىػٖٕٚ)تسنف ابف ماجو: ابف ماجة أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني  .ٙٗ
فيصؿ عيسى  ،دار إحياء الكتب العربية، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي

 .البابي الحمبي
 (،ىػٛ٘ٗ)تمد بف الُحَسيف بف عميٍّ البييقي السنف الكبير: أبو بكر أح .ٚٗ

مركز ىجر لمبحوث ، تحقيؽ: الدكتور عبد اهلل بف عبد المحسف التركي
 .ـٕٔٔٓ-ىػٕٖٗٔ، ٔط ،والدراسات العربية واإلسالمية

السياسة الشرعية في الشئوف الدستورية والخارجية والمالية: عبد الوىاب  .ٛٗ
 .ـٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ، دار القمـ (،ىػٖ٘ٚٔ)تخالؼ 

السّْيرُة النََّبويَُّة الصَّحْيَحُة ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِؽ َقَواِعِد الُمَحدّْثْيَف ِفْي َنْقِد رَواَياِت  .ٜٗ
 ،مكتبة العمـو والحكـ، المدينة المنورة ،السّْْيَرِة النََّبويَِّة: د. أكـر ضياء العمري

 .ـٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٙط
ب الحميري المعافري، أبو محمد، السيرة النبوية: عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيو  .ٓ٘

براىيـ األبياري (،ىػٖٕٔ)تجماؿ الديف  عبد  ،تحقيؽ: مصطفى السقا وا 
 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده ،الحفيظ الشمبي

 .ـٜ٘٘ٔ-ىػٖ٘ٚٔ، ٕط ،مصر
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شرح السير الكبير: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي  .ٔ٘
 .ـٜٔٚٔ، الشرقية لإلعالنات الطبعةالشركة  (،ىػٖٛٗ)ت

موقع الشبكة  ،محمد بف محمد المختار الشنقيطي: شرح زاد المستقنع .ٕ٘
 .اإلسالمية

البف بطاؿ: ابف بطاؿ أبو الحسف عمي بف خمؼ بف  يشرح صحيح البخار  .ٖ٘
 ،مكتبة الرشد، تحقيؽ: أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ(، ىػٜٗٗ)تعبد الممؾ 

 .ـٖٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ، ٕط، السعودية، الرياض
مكتبة ، العالمة محمد بف يوسؼ أطفيش شرح كتاب النيؿ وشفاء العميؿ: .ٗ٘

 .ـٕٜٚٔ-ىػٕٜٖٔ ،ٕط بيروت، ،جدة، دار الفتح ،االرشاد
شرح معاني اآلثار: أبو جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف  .٘٘

حققو  (،ىػٕٖٔت)سممة األزدي الحجري المصري المعروؼ بالطحاوي 
يوسؼ عبد  .دمراجعة  ،محمد سيد جاد الحؽ ،محمد زىري النجار وقدـ لو:

 .ـٜٜٗٔ-ىػٗٔٗٔ ،ٔط ،عالـ الكتب ،الرحمف المرعشمي
الشريعة االسالمية والقانوف الدولي العاـ: المستشار عمي عمي منصور،  .ٙ٘

 .ـٜٔٚٔ-ىػٜٖٓٔ القاىرة،
: نشواف بف سعيد الحميرى الي .ٚ٘ مني شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو

مطير بف عمي  ،حسيف بف عبد اهلل العمري .المحقؽ: د (،ىػٖٚ٘)ت
لبناف،  ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،يوسؼ محمد عبد اهلل .د ،اإلرياني

 .ـٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، ٔط ،سورية ،دمشؽ ،دار الفكر
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري  .ٛ٘

 ،دار العمـ لممالييف ،يؽ: أحمد عبد الغفور عطارتحق (،ىػٖٜٖ)تالفارابي 
 .ـٜٚٛٔ- ىػٚٓٗٔ ،ٗط، بيروت
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كماؿ إ العالـ االسالمي وتحديات القرف الجديد منظمة التعاوف االسالمي: .ٜ٘
 ـ.ٖٕٔٓ، ٔط ،دار الشروؽ، حساف أوغموإالديف 

العقد الفريد: شياب الديف احمد بف محمد ابف عبد ربو القرطبي االندلسي  .ٓٙ
 .ـٜٕٔٓ-ىػٓٗٗٔ، ٔط، محمد سعيد العرياف تحقيؽ: ،(ىػٕٖٛ)ت

العيف: أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدي  .ٔٙ
، إبراىيـ السامرائي .ميدي المخزومي، د .المحقؽ: د (،ىػٓٚٔ)تالبصري 

 .دار ومكتبة اليالؿ
ريا الغرر البيية في شرح البيجة الوردية: زكريا بف محمد بف أحمد بف زك .ٕٙ

 .المطبعة الميمنية (،ىػٕٜٙ)تاألنصاري، زيف الديف أبو يحيى السنيكي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف  .ٖٙ

 (،ىػٜ٘ٚ)ترجب بف الحسف، الَسالمي، البغدادي، ثـ الدمشقي، الحنبمي 
مجدي بف عبد الخالؽ  ،تحقيؽ: محمود بف شعباف بف عبد المقصود

محمد بف  ،السيد عزت المرسي ،إبراىيـ بف إسماعيؿ القاضي، عيالشاف
مكتب تحقيؽ دار  ،المدينة النبوية ،مكتبة الغرباء األثرية ،عوض المنقوش

 .ـٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ، ٔط ،القاىرة ،الحرميف
فتُح البياف في مقاصد القرآف: أبو الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف  .ٗٙ

راجعو: َعبد (، ىػٖٚٓٔ)تالِقنَّوجي  عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخاري
 ،الَمكتبة العصريَّة لمطَباعة والّنْشر، َصيَدا ،اهلل بف إبراىيـ األنَصاري

 .ـٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ، َبيروت
عبد القادر شيبة «: شرح بموغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ»فقو اإلسالـ  .٘ٙ

، ٔط ،ديةالمممكة العربية السعو  ،مطابع الرشيد، المدينة المنورة، الحمد
 .ـٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ
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لبناف  ،دار الكتاب العربي، بيروت (،ىػٕٓٗٔ)تفقو السنة: سيد سابؽ  .ٙٙ
 .ـٜٚٚٔ-ىػٜٖٚٔ، ٖط

الِفقُو المَيسَّر: أ.د. َعبد اهلل بف محمد الطّيار، أ.د. عبد اهلل بف محّمد  .ٚٙ
المممكة  ،َمَداُر الَوطف، الرياض ،المطمؽ، د. محمَّد بف إبراىيـ الموَسى

 .السعوديةالعربية 
 ،دار الفكر، القاموس الفقيي لغة واصطالحا: الدكتور سعدي أبو حبيب .ٛٙ

 .ـٖٜٜٔتصوير: ، ـٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ ٕط، سورية ،دمشؽ
القاموس المحيط: مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى  .ٜٙ

إشراؼ:  ،تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، (ىػٚٔٛ)ت
 ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، وسيمحمد نعيـ العرقسُ 

 .ـٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ، ٛط، لبناف
 .ـٜٔٛٔلبناف،  ،القانوف الدولي العاـ: شارؿ روسو، بيرو .ٓٚ
الجامعة ، ماجد الحموي. ماىر ممندي، د. د القانوف الدولي العاـ: .ٔٚ

 ـ.ٕٛٔٓ الجميورية العربية السورية، ،االفتراضية السورية
 (،ىػٜٛٔ)تعبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني الكسب: أبو  .ٕٚ

 ىػ.ٓٓٗٔ، ٔط ،دمشؽ ،عبد اليادي حرصوني ،المحقؽ: د. سييؿ زكار
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: منصور بف يونس بف صالح الديف ابف  .ٖٚ

 .دار الكتب العممية (،ىػٔ٘ٓٔ)تحسف بف إدريس البيوتى الحنبمى 
ختصار: أبو بكر بف محمد بف عبد المؤمف كفاية األخيار في حؿ غاية اال .ٗٚ

 (،ىػٜٕٛ)تبف حريز بف معمى الحسيني الحصني، تقي الديف الشافعي 
 ،دار الخير، ومحمد وىبي سميماف ،المحقؽ: عمي عبد الحميد بمطجي

 ـ.ٜٜٗٔ، ٔط، دمشؽ
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الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية: أيوب بف موسى الحسيني  .٘ٚ
 ،المحقؽ: عدناف درويش (،ىػٜٗٓٔ)تو البقاء الحنفي القريمي الكفوي، أب

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة، محمد المصري
المباب في الفقو الشافعي: أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي، أبو  .ٙٚ

، المحقؽ: عبد الكريـ بف (ىػ٘ٔٗ)تالحسف ابف المحاممي الشافعّي 
لمممكة العربية السعودية، صنيتاف العمري، دار البخارى، المدينة المنورة، ا

 .ىػٙٔٗٔ، ٔط
، جماؿ الديف ابف منظور األنصاري يلساف العرب: محمد بف مكـر بف عم .ٚٚ

 .ىػٗٔٗٔ ،ٖط، بيروت ،دار صادر، (ىػٔٔٚ)تالرويفعى اإلفريقى 
لمشيخ خميؿ « مختصر خميؿ»لوامع الدرر في ىتؾ أستار المختصر ]شرح  .ٛٚ

مد بف محمد سالـ المجمسي [: مح(ىػٙٚٚت)بف إسحاؽ الجندي المالكي 
 ،نواكشوط، : دار الرضوافونشر تصحيح وتحقيؽ (،ىػٕٖٓٔ)تالشنقيطي 
 .ـٕ٘ٔٓ-ىػٖٙٗٔ، ٔط ،موريتانيا

دراسة مقارنة: مريـ بف  ،المبادئ الدولية لحماية ضحايا النزاعات المسمحة .ٜٚ
 .ـٕٛٔٓ-ىػٕٖٗٔ، عياد، جامعة الشييد حمة لخضر الوادي

ف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي المبسوط: محمد بف أحمد ب .ٓٛ
 .ـٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ ،بيروت ،دار المعرفة (،ىػٖٛٗ)ت

محاسف التأويؿ: محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحالؽ  .ٔٛ
دار الكتب ، المحقؽ: محمد باسؿ عيوف السود (،ىػٕٖٖٔ)تالقاسمي 

 .ىػٛٔٗٔ ،ٔط، بيروتة، العممي
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بف إسماعيؿ بف سيده المرسي المحكـ والمحيط األعظـ: أبو الحسف عمي  .ٕٛ
، بيروت ،دار الكتب العممية، المحقؽ: عبد الحميد ىنداوي(، ىػٛ٘ٗت)
 .ـ ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ، ٔط

المحمى باآلثار: أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  .ٖٛ
 .بيروت ،دار الفكر (،ىػٙ٘ٗ)تالقرطبي الظاىري 

مطاف محمد، أبو الحسف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عمي بف س .ٗٛ
 ،لبناف ،دار الفكر، بيروت (،ىػٗٔٓٔ)تنور الديف المال اليروي القاري 

 .ـٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔ، ٔط
مسند اإلماـ أحمد: أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد  .٘ٛ

 ،عادؿ مرشد وآخروف ،المحقؽ: شعيب األرنؤوط (،ىػٕٔٗ)تالشيباني 
، ٔط ،مؤسسة الرسالة ،د المحسف التركيعبد اهلل بف عب .إشراؼ: د

 .ـٕٔٓٓ-ىػٕٔٗٔ
طمعت . د سالمية والقانوف الدولي العاـ:مشروعية الحرب في الشريعة اإل .ٙٛ

 .مجمة جامعة كركوؾ، جياد لجي الحديدي
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بف محمد بف عمي الفيومي  .ٚٛ

 .بيروت ،بة العمميةالمكت (،ىػٓٚٚنحو  )تالحموي، أبو العباس 
بو بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني المصنؼ: أ .ٛٛ

عظمي، المجمس العممي تحقيؽ: حبيب الرحمف األ (،ىػٕٔٔت)الصنعاني 
 .ىػٖٓٗٔ، ٕط ،بيروت ،اليند، المكتب االسالمي

معالـ القربة في طمب الحسبة: محمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد بف  .ٜٛ
 .«كمبردج»دار الفنوف  (،ىػٜٕٚ)ترشي، ضياء الديف األخوة، الق
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عرابو: إبراىيـ بف السري بف سيؿ، أبو إسحاؽ الزجاج  .ٜٓ معاني القرآف وا 
 ،ٔط، بيروت ،عالـ الكتب، المحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي (،ىػٖٔٔ)ت

 .ـٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ
أحمد مختار عبد الحميد عمر  .معجـ المغة العربية المعاصرة: د .ٜٔ

 .ـٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ، ٔط، عالـ الكتب (،ىػٕٗٗٔ)ت
أحمد  ،إبراىيـ مصطفى، القاىرة ،المعجـ الوسيط: مجمع المغة العربية .ٕٜ

 .دار الدعوة ،محمد النجار ،حامد عبد القادر ،الزيات
معجـ مقاييس المغة: أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي، أبو  .ٖٜ

، دار الفكر، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاروف (،ىػٜٖ٘)تالحسيف 
 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: شمس الديف، محمد بف  .ٜٗ
، ٔط ،دار الكتب العممية (،ىػٜٚٚ)تأحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

 .ـٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ
 .عبد الرحمف بف محمد بف خمدوف الحضرمي مقدمة ابف خمدوف: .ٜ٘
قسـ العمـو ،  مولى طشطوشمقدمة في العالقات الدولية: ىايؿ عبداهلل .ٜٙ

 .ـٕٓٔٓاالردف،  ،جامعة اليرموؾ ،السياسية
: أبو الوليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيوب بف الموطأالمنتقى شرح  .ٜٚ

 ،مطبعة السعادة (،ىػٗٚٗ)توارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي 
 .ىػٕٖٖٔ، ٔط، مصر

ريا محيي الديف المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج بف الحجاج: أبو زك .ٜٛ
، ٕط، بيروت ،حياء التراثإدار (، ىػٙٚٙت)يحيي بف شرؼ النووي 

 ىػ.ٕٜٖٔ
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 ،الكويت ،الموسوعة الفقيية الكويتية: وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية .ٜٜ
 .ىػٕٚٗٔ-ٗٓٗٔ

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ: شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف  .ٓٓٔ
دار  ،تحقيؽ: عمي محمد البجاوي (،ىػٛٗٚ)تعثماف بف َقاْيماز الذىبي 

 .ـٖٜٙٔ-ىػٕٖٛٔ، ٔط ،لبناف ،المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت
دار ، الدكتور محمد ضياء الديف الريس سالمية:النظريات السياسية اإل .ٔٓٔ

 .ـٕٜ٘ٔ ،ٚط، مطابع المختار االسالمي ،التراث
وأحكامو، وجمؿ مف اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف وتفسيره،  .ٕٓٔ

فنوف عمومو: أبو محمد مكي بف أبي طالب َحّموش بف محمد بف مختار 
المحقؽ:  (،ىػٖٚٗ)تالقيسي القيرواني ثـ األندلسي القرطبي المالكي 

جامعة  ،مجموعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا والبحث العممي
 ،كتاب والسنةمجموعة بحوث ال، الشاىد البوشيخي .الشارقة، بإشراؼ أ.د

-ىػٜٕٗٔ، ٔط، جامعة الشارقة ،كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 .ـٕٛٓٓ

َوَبُؿ الَغَماَمِة في َشْرِح ُعْمَدِة الِفْقِو الْبِف ُقَداَمة: األستاذ الدكتور عبد اهلل بف  .ٖٓٔ
المممكة  ،دار الوطف لمنشر والتوزيع، الرياض ،محمد بف أحمد الطيار

 .ىػٕٖٗٔ-ىػٜٕٗٔ ،ٔط ،العربية السعودية
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