
 

 72 

وهاأنشؤ الحرب من المحتلين وآثارهم التي  تطهير دار اإلسالم ودار  

اإلسالمية مجلة جامعة األنبار للعلوم 0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني    

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

الحرب  تطهير دار اإلسالم ودار
لين وآثارهم التي من المحت

 .أنشؤوها
 

 إعداد

 فوزي تركي القيسي د.

 جامعة األنبار /للعلوم اإلنسانية تربيةلكلية افي  قسم علوم القرآن

 

 غويالخبير الل  

 عبد السالم محمد رشيد .د أ.م.

 
 



 

 72 

وهاأنشؤ الحرب من المحتلين وآثارهم التي  تطهير دار اإلسالم ودار  

اإلسالمية مجلة جامعة األنبار للعلوم 0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني    

 ملخص البحث

بدددددبا البايدددددي ببيددددداال يويودددددة بار اإلسدددددالم ويويودددددة بار اليدددددر   ددددد  الل دددددة و ددددد  
 اصطالح الفوهاء.

وقال عال يويودة بار اإلسدالم انفودع معدان  عبداراع الفوهداء الودبامن علدن انهدا   
 البار الت  نزل بها المسلموال وجرع عليها ايكام اإلسالم (

ريال قددال أ انفوددع معددان  عبدداراع المعاصددريال علددن انهددا   كددل بلددب وعنددب المعاصدد
 تطبق  يه ايكام اإلسالم لوجوبها خارج نطاق السيابة اإلسالمية (

ثم تكلم البايي عال ايكام تيول بار الير  إلن بار اإلسدالم   إ  اتفدق العلمداء 
 لميال عليها  علن انها تصير بار اإلسالم عنب ظهور ايكام اإلسالم  يها وسيطرة المس

اما تيول بار اإلسالم إلن بار ير   وب بيال البايي اختال اع الفوهاء  يهدا  ودب 
بينهدددا عندددب الينفيدددة و كدددر هدددروط  لددده عندددبهم   وبددديال يكمهدددا عندددب المالكيددده ثدددم عندددب 

 الها عية ثم عنب الينابلة .  

كمدددا بددديال البايدددي يكدددم بلدددباال المسدددلميال التددد  توددد  تيدددع سددديطرة الكدددا ريال عندددب 
قامددة بعدد  الف وهدداء بعددب إال قسددماق إلددن قسددميال أ مددا يسددتطي  اهلدده إظهددار الهددعا ر وا 

اإليكام وهو مجداور لدبالب المسدلميال مدال كدل جاند    والدن مدا خدرج منده اهلده او بودوا 
 يها ا له ال يتمكنوال مدال اظهدار هدعا ر اإلسدالم وال إقامدة  إيكامده ولديا هدو مجداور 

 لبالب المسلميال .

القدة مد  اليدربيال مدال ايدر المسدلميال وعدال يدبوب التعامدل ثم تيبي عدال يكدم الع
 معهم مببا التعريف مصطلح اليربييال عنب اهل الل ة وعنب الفوهاء 

   أوقب قسم اليربييال مال اير المسلميال إلن ثالي اقسام وبيال يكم كل قسم منها

 مال لم يواتل المسلميال ولم يير  علن قتالهم . أ القسم األول
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هدددروا عدددباءهم للمسدددلميال واعلندددوا اليدددر  علددديهم وقددداتلوهم بسدددب  الددد يال اظ أ والثااااني
 هويتهم البينية . 

أ مددال لددم يواتددل المسددلميال مباهددرة أ انمددا اعلنددوا العددباء لهددم وامددب وا مددال قدداتلهم  والثالااث
 بأسبا  الووة المابية والمعنوية وايرها.

 ثم  كر اهم النتا ج واآلثار الت  خل فها الميتلوال .وصنفها النأ 

ثار اقتصابيه   آثار  كرية علميده   وآثدار امنيده   وآثدار صديية   وآثدار اجتماعيدة   آ
 وآثار سياسية   وآثار عسكرية .

ثم  كر انواع اعتباءاع االيدتالل األجنبد  واثارهدا السدلبية ثدم تكلدم عدال مدا يجد  
علدددن المسدددلميال مدددال اجدددل تطهيدددر بالبهدددم ممدددال وطأهدددا مدددال المعتدددبيال وكيفيدددة معالجدددة 

 السي ة  اثارهم

وقد قسم ذلك الى عدة واجبات كال منهاا مال ام دعتاداح واحاد مان ادعتاداحات 
 المتنوعة التي ذكرت في البحث 

ثم عر  البايي اهدم النتدا ج والتوصدياع التد  توصدل اليهدا منهدا أ اليكدم علدن 
العراق بلب المسلميال   واليكم علن المعتبيال الميتليال المتواجبيال  د  بلدباال المسدلميال 

 واليكم مال اعاال الميتليال ضب بلباال المسلميال بأية وسيله واير  له .  

Abstract 

     The researcher started his paper with the clarification of the reality 
of Islam country and the enemy’s country in the language and usage of 
jurisprudents. Regarding the truth of Islam country, he stated that the 
views given by the old jurisprudents agreed that “ it was the country that 
the muslims settled in and in which the rules of Islam were applied”. 

    According to the meanings of the expressions of the contemporary 
jurisprudents, Islam country means (every country in which the rules of 
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Islam is applied for being beyond the domain of Islamic sovereignty). 
Then the researcher explained the rules that govern the change of the 
enemy’s country to Islam country since the scholars agree among 
themselves that it becomes an Islamic country when the rules of Islam 
prevail and muslims have full mastery upon it. 

     As regards the change of Islam country to an enemy’s country, the 
researcher pointed out the differences among the jurisprudents in this 
respect. He pointed out the views of Al-Hanafiya and the conditions that 
concern the subject. He also clarified the views of Al-Malikiya 
concerning it. Then the views of Al-Shafi’ya and Al-Hanabila were 
mentioned. 

    The researcher also clarified the rule given by the jurisprudents 
concerns the countries of muslims which become under the control of 
the unbelievers. This particular subject is divided into two sections: the 
countries that could their people publicly practise their religious duties 
besides applying some rules. These countries are neighbour to the 
countries of muslims from each side. The other section is about the 
countries that their people leave them or remain humble in them since 
they could not reveal the rituals of Islam and its rules. These countries 
are not neighbour to the countries of muslims. 

   The researcher also work about the view that concerns the 
relationship with the warmongers of non-muslims and how to deal with 
them. Also the definition of the term ‘warmongers’ by the linguists and 
the jurisprudents were stated. 

   The researcher divided the warmongers of non-muslims into three 
sections and he clarified the rule of each section. The first section: those 
who did not fight muslims and did not urge to fight them. The second 
section: those who revealed their enemity to muslims and waged war 
against them and fought them because of their religious identity. The 
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third section: those who did not fight the muslims directly but they 
revealed their enemity to them and they supported those who fought the 
muslims materially and morally. 

    Then the researcher mentioned the most important results and effects 
that caused by the occupiers. He classified them into: economical effects, 
intellectual effects, safety effects, medical effects, social effects, political 
effects and military effects. Then the researcher mentioned the kinds of 
aggressions of the foreign occupation and their negative effects. Then 
explained what muslims should do to liberate their countries from those 
aggressors and how to treat their bad effects. This was divided into 
several duties each of which is suitable to one aggression among the 
various aggressions which were stated in this work. Then the researcher 
presented the most important results and recommendations that he 
arrived at including the rule that concerns Iraq as the country of 
muslims; the rule that concerns the aggressive occupiers that are found 
in the countries of muslims and the legal judgement that concerns who 
supported the occupiers against the countries of muslims by any means.  

 مةالمقد  
اليمب هلل الوايب األيب   الفرب الصمب   نيمبق ونهكرق   نؤمال بوضا ه وقبرق   
نعلم اال ما يوضيه    خلوه صابر عال موتضن يكمته وريمته   ال يخلق امرا سبى 
  وال يوبر إال ما هو ريمة للعباب والبالب   سبوع ريمته اضبه   نهكرق علن سرا ه 

نومه   ونعب العبة ما استطعنا ألعباء اإلسالم   ونعمه   ونصبر علن ضرا ه و 
بألسنتنا واقالمنا واموالنا واسليتنا   ون   عال بيننا ونيم  انفسنا واهلنا وبيارنا   

 (1 إرضاءا لربنا مال آزرنا  وال أ   وال ييسبال ال يال كفروا سبووا إنهم اليعجزوال (

 وبعب أ
قال  –عليه اال وهو اإلسالم واهله  الوجوب ما هرعه اهلل  أثنن ءارقن مبابى  اال  

لكال اعباء اإلسالم تخيل لهم عوولهم  (2 وقوله اليقأ  وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنيال( 
المريضة النيل مال بيال اهلل وبعاته  ي زوال وييتلوال ويوتلوال ويعتولوال ظنا منهم انهم 
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إزالة الهه  مال اجل    لكننا مؤمنوال اال الير  كٌر و ٌر .وصلوا مرساهم األخير
رايع اال ازيل اإلبهام اوالعال  والتيوال اال اليق منتصر والظلم منبير والكفر منهار  

مال ناييتيهما  -كبار الير    وبار اإلسالم  -بع  المصطلياع  أبيال يوا وها
عنب األقبميال وعنب المعاصريال   وكيفية تيول بار الير  إلن  -اليكمية واليويوية 

ول بار اإلسالم الن بار ير  وهروط ه ا األخير عنب بار إسالم   وكيفية تي
الفوهاء   ثم بينع اليكم الهرع  لبلباال المسلميال اليوم الواقعة تيع سيطرة الكا ريال 
  مال م تصبيال وميتليال بوسميها سواء  اكاال اهلها يمكنهم إقامة مهاعر البيال 

ظهارها ام كانوا م لوبا عليهم ال يتمكنوال مال إقامة ايكام  اإلسالم وال إظهار وا 
 مهاعرق . ثم  صلع الوول    آراء الفوهاء ب له .
  ال مال اير المسلميال والتعامل معهماوضيع بعب  له  مبى العالقة م  اليربيي

خلفها الميتلوال مال اير  ثم تناولع انواع اإلعتباءاع واهكال اآلثار الت 
مال هؤالء      وما يج  علن المسلميال لتطهير بالبهم ممال وطأهاالمسلميال

 وماخلفوق مال اآلثاروسبل معالجتها. 
حقيقة دار الحرب ودار , و ة دار اإلسالم ودار اإلسالم حكما: حقيقالمبحث ادول
 .الحرب صورة

  أ  وثالثة مطال ويتضمال تمهيبا
 تمهيد

برازها ا ا اربنا اال نصل إلن اآلثار ومال ثم وض  السبل   السلبية لإليتالل وا 
ا وبور المسلميال    هأنها  ال بب مال تبييال يويوة اإليتالل بكل المناسبة لمعالجته

وهاء األقبميال وعنب انواعه  نببا بالتعريفاع اوال لنعرف بار اإلسالم عنب الف
  نب األقبميال ايضا وعنب المعاصريالثم نعرج علن تعريف بار الير  ع  المعاصريال

يول به بار اإلسالم إلن وكيف تتيول بار الير  الن بار إسالم   ثم نبيال ما تت
 بار ير  . 

 .المطلب ادول: حقيقة دار اإلسالم
ال اختلفع الفاظهمإتفوع عبارة الفوهاء    بياال معنن باراإلسال    م او يويوته وا 
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 (3 (موض  كاال الظاهر  يه يكم اإلسالمكل   عرف الينفية بار اإلسالم بوولهمأ  وب
 لطاال .وه ا التعريف جعل البار تبعا لليكم والس

ال كاال  يها اهل  مة    وعر ها الها عية انها  البار الت  يسكنها المسلموال   وا 
 (4 او  تيها المسلموال واقروها بيب الكفاراو كانوا يسكنونها ثم اجالهم الكفار عنها (

و   ه ا التعريف اربعة اصناف مال البلباال   إتفق الينفية والها عية علن ثالثة  
 (5 سالم   واكثر العلماء هم علن  له منها انها مال بار اإل

اما الصنف الراب   هو"كل بلب كاال خاضعا لسلطاال المسلميال   سواء اكاال اهله 
مال المسلميال ام مال اهل ال مة ثم خرج عال سلطاال المسلميال بربة اهله او تمربهم 
ونوضهم لعهبهم إال كانوا اهل  مة اوالبه الكفاروجعلوق تيع سيطرتهم "  إال بواءق 

 ( 6 بار إسالم هو ميل خالف بيال الفوهاء

وخالفهم البع  كما سأبينه    كيفية تيول بار  وهو ما ه  اليه الها عية
 اإلسالم الن بار ير  إال هاء اهلل .

وقب عرف ابال الويم بار اإلسالم بأنها "البارالت  نزل بها المسلموال وجرع بها 
 (7 ايكام اإلسالم "

بالوولأ  بار اإلسالم ه  الت  نزلها المسلموال  وزاب بعضهم علن ه ا المعنن
ال  سالم وا  وجرع عليها ايكام اإلسالم   وما لم تجر عليه ايكام اإلسالم لم يكال بارا 

   (8 الصوتها(.
أ  وب تعببع عنبهم تعريفاع بار اإلسالم كما تعببع اما تعريفاع المعاصريال          

 لنيو اآلت  أ عنب الوبامن وها انا ا كر بعضا منها علن ا

عرف البكتور ميمب روا قلعة ج  بار اإلسالم بأنها  البالب الت  ال   يها 
وعر ها صاي  الظالل ( 9 المسلموال وكانوا  يها آمنيال ييكموال بأنظمة اإلسالم( 

ريمه اهلل بأنها   كل بلب تطبق  يه ايكام اإلسالم   وتيكمه هريعة اإلسالم   سواء 
  او كاال اهله مال المسلميال وال مييال   او كاال اهله كلهم اكاال اهله كلهم مسلميال 

 مييال ولكال يكامه مسلموال يطبووال  يه ايكام اإلسالم   وييكمونه بهريعة اإلسالم 
  او كانوا مسلميال او مسلميال و مييال ولكال ال  علن بالبهم يربيوال اير اال اهل 
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(   المبار كله بإعتبار ةريعة اإلسالميالبلب يطبووال اإلسالم ويوضوال بينهم يس  اله
 . (10 بلب ما "بار إسالم" هو تطبيوه أليكام اإلسالم ويكمه بهريعته 

وهبة الزييل  تعريفا  كرق ميمب رهيب رضا    تفسير المنار  البكتور واختار
 أ   إال كل ما بخل مال البالب تيع سلطاالقريبا الن آراء الفوهاء قال  يه كاال

  ووج  علن ع  يه هعا رق  هو مال بار اإلسالمواقيم   ونف ع  يه ايكامه  اإلسالم
  واال   وكانوا كلهم آثميال بتركهعينياالمسلميال عنب اإلعتباء عليه الب اع عنه وجوبا 

ال طال الزماال(ير   عنهم وجو  الوتال الستربابقاألجان  عليه ال  استيالء  . (11   وا 
ب  يه وجو  الب اع وه ا التعريف قري  مال تعريف صاي  الظالل  إال انه زا

عال بار اإلسالم علن المسلميال يال اإلعتباء عليه وجوبا عينيا اليسوطه البع  
عال البع  اآلخر  ومهما تمكال العبوا منه  ال بب مال استمرار الوتال يتن يسترب 

نه يتناس  وموضوع وه ا التعريف هو ال ي اختارق وارجيه هنا  أل مهما طال الزمال 
 اعلم.  لنتعا واهلل ه ا بيث 

 : حقيقة دار الحرب.المطلب الثاني
  كما تعببع تعريفاع اع "بار الير " عنب السلف والخلفلوب تعببع تعريف 

ق سأ كر بع  التعاريف التعريف الل وي ومال بعب   سأ كرنب هؤالءبار اإلسالم ع
 .اإلصطاليية

ركيال ال يال ال أ   وب عر ها إبال منظور بأنها  بالب المهعنب الل وييال اما تعريفها
  (12 صلح بينهم وبيال المسلميال(

الفوهاءأ عر ها الينفية بأنها  البالب الت  ظهرع  يها ايكام اهل الكفر  وعنب
ال كاال جل اهلها  ومنعتهم( وقال السرخس  أ تعب باركفر بظهورايكام الكفر يها وا 

يكم اما عنب الينابلةأ  إال بار الير  ه   البار الت  ال   يها  (13 مسلميال 
  (14 الكا ريال( 

ور وهبة الزييل  ال ي قالأ وعر ها المعاصروال تعريفاع عبة منها تعريف البكت     
بها خارج   لوجو ايكام اإلسالم البينية والسياسيةالبالب الت  ال تطبق  يها ه    

  (15  (نطاق السيابة اإلسالمية
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السلطة  لوب وجبنا اال جمي  التعاريف لبار الير  تضيف ه ق البار إلن
والسيابة ال إلن النفوا البهرية وانتماءاتهم البينية   وينطبق  له علن البالب الت  

 يكمع بالكفر ابتباء   ولم تخض  ليكم اإلسالم    زمال مال األزماال .
 اإلسالم إلى دار , وتحول دارإسالم الحرب إلى دار المطلب الثالث: تحول دار

 .حرب
 .إسالم أ تيول بار الير  إلن بارأود 

نول بع  علماء األمة اإلتفاق علن اال بار الير  تصير بار إسالم و له عنب 
ظهور ايكام اإلسالم  يها ويينما يسيطر المسلموال عليها   سواء سكنوها ويبهم ام 

  (16 م  اهلها مال الكفار   او اقروها    يب اهلها ووضعوا عليها الخراج .
 أ وهروطه اإلسالم الن بار ير أ تيول بار ثانيا

 اما تيول بار اإلسالم الن بار ير   وب اختلف  يه الفوهاء بيس  ما يأت  . 
أ إختلف األيناف ايضا بينهم  يما تتيول به بار اإلسالم الن راي الينفية  { أ1}

بار ير     وب  ه  ابو يوسف وميمب صايبا اب  ينيفة إلن اال بار اإلسالم ال 
يكام الكفار يها    متن استولن الكا روال علن بلب تتيول إلن بار ير  إال بظهور ا

 (17 مال بلباال المسلميال واجروا ايكامهم  يها تيولع مال بار إسالم إلن بار ير . 

  أوعنب اب  ينيفة ريمه اهلل تعالن أ تصير بار اإلسالم بار ير  بثالي هرا ط
 مسلميال.أ اال تكوال متاخمة ار  الهره ليا بينها وبيال ار  الير  بار للأحدها
 أ اال يظهروا ايكام الهره  يها .الثاني
 اال اليبون  يها اي  البار( مسلم آمال بإيمانه وال  م  آمال بأمانه .أ الثالث

 أنه ريمه اهلل يعتبر تمام الووة والمنعة   ألال ه ق البلبة كانع مال بار اإلسالم 
ال و له ميرزة للمسلميال  ال يبطل  له اإليراز إال بتمام الوهر مال المهركي

باستجماع الهرا ط الثالثة ألنها إ ا لم تكال متصلة بالهره  أهلها موهوروال بإياطة 
المسلميال بهم مال كل جان   ك له إال بو   يها مسلم او  م  آمال و له بليل عبم 

 (18 تمام الوهرمنهم .

إلن اإلسالم  وقب بيال اإلمام ابو ينيفة للصايبيال اال الموصوب مال إضا ة البار     
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نما الموصوب هو األمال والخوف ومعناق اال وال كفر ليا هو عيال اإلسالم والكفر وا 
لكفرة علن اإلطالق  ه  بار األماال إال كاال للمسلميال  يها علن اإلطالق والخوف ل

ال كاال األماال  يه للكفرة علن اإلطالق والخوف للمسلميال علن اإلطالق  .إسالم وا 
والكفر   واألمال  اإلسالم والخوف العلن  ه  بار الكفر واأليكام مبنية علن األماال

الثابع ال يزول إال بالمتاخمة لبار الير     توقف صيرورتها بار ير  علن 
وجوبهما م  اال إضا ة البار إلن اإلسالم ايتمل اال يكوال لما قلتم وايتمل اال يكوال 

نما يثبع للكفرة بعا ر  لما قلنا وهو ثبوع األمال  يها علن اإلطالق للمسلميال   وا 
ال كانع  ال مة واالست ماال    إال كانع اإلضا ة لما قلتم تصير بار كفر بما قلتم   وا 
اإلضا ة لما قلنا ال تصير بار كفر إال بما قلنا  ال تصير ما به بار اإلسالم بيويال 

اال الثابع بيويال ال يزول بالهه  –بار كفر بهه واإليتمال علن األصل المعهوب 
 .   (19 واإليتمال

أ  إال بواء مسلم وايب    بار ارتب اهلها يمن  ي  كتا  البير الرا قوقال صا
مال صيرورتها بار ير   وال يرب عليه اال اله ء ينتف  بانتفاء جز ه كالعهرة تنتف  
بانتفاء الوايب كما عرف مال بيي العام    علم األصول ألال  له    األجزاء   اما 

ايب   والفرق بيال الفرب والجزء انه إال صبق    األ راب  ال كالرجال ال ينتف  بانتفاء و 
ال  أجزاء(  . (20 إسم الكل علن كل وايب    اآلياب ا راب وا 

ير  إال بهرط وايب  اإلسالم بار بار جاء    ياهية ابال عاببيال  التصير
ميال وايكام الهره الوياا ولو اجريع ايكام المسل وهو إظهار يكم الكفر  يها وهو

أ إ ا ال  اهل الير  علن بار مال بورنا او ارتب اهل   وقالالتكوال بار ير 
مصر والبوا واجروا ايكام الكفراو نو  اهل ال مة العهب وت لبوا علن بارهم  ف  كل 

 .( 21  تصير بار ير ( ال مال ه ق الصور
أ وهو اال بار اإلسالم ال يمكال اال تعوب الن بار ير  ما بام  راي المالكية{أ 2}

 (22 رهم كالعيبيال وصالة الجمعة واأل اال واير  له.المسلموال يويموال هعا 

أ وهو اال بار اإلسالم يويوة ويكما ال يمكال اال تعوب الن بار  راي الها عية{أ 3}
ير  يكما يتن لو سيطرعليها اهل الير  يويوة   سواء ارتب اهلها عال اإلسالم ام 
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وا عليه  وط  خرجوا علن سلطاال المسلميال وايتكموا الن اير هرع اإلسالم او خرج
علن  او كانوا مال اهل ال مة  نوضوا العهب وخرجوا  -كالب اة -بتأويل اواير تاويل 

  ام ربوا اهلها مال مسلميال و مييال منه  او ال  عليه الكفار سواء طالسلطاال
 (23 قهروهم ويَكموا  يهم ايكام الكا ريال .

 (24   اإلسالم يعلو وال يعلن( لوا علن  له بووله واستب        

 والها عية جعلوا ما ال  عليه الكفار مال بالب المسلميال جزءا مال بار اإلسالم 

ولو ال  الكفار علن بلبة يسكنها المسلموال ال تصير بار ير  والمراب ببالب 
اإلسالم " كل بلب بناها المسلموال كب باب والبصرة   او اسلم اهلها عليها كالمبينة 

ر وسواب العراق   او صليا واألر  لنا والكفار واليمال   او اخ ع عنوة كخيبر ومص
وما يكم بأنه بار إسالم ال يصير بعب  له بار  (   25 ساكنوال  يها ويب عوال الجزية 

   (26 كفر مطلوا   بل يكوال بار ير  صورة ال يكما .

أ وهو اال بار اإلسالم ال تصير بار ير  إال بظهور ايكام  راي الينابلة{أ 4}
موا ق لراي الصايبيال وابال عاببيال   قال إبال قبامه أ  متن ارتب  الكفر  يها   وهو

اهل بلب وجرع  يه ايكامهم صاروا بار ير     ااتنام اموالهم وسب   راريهم 
قاتل اهل الربق  اليابثيال بعب الربة   وعلن اإلمام مواتلتهم  إال ابا بكر الصبيق 

فار    مواض  مال كتابه وهؤالء بجماعة الصيابة وألال اهلل تعالن قب امر بوتال الك
ايوهم بالوتال   ألال تركهم ربما اارى امثالهم بالتهبه بهم واإلرتباب معهم  يكثر 

وقال المرباوي لوارتب اهل بلب وجرى  يه يكمهم  ه  بار ير   ي نم ( .27 الضرر(
 .(28 مالهم واوالبهم ال يال يبثوا بعب الربة  

دار الحرب ) , وبين(واإلسالم حكما   حرب ظاهرا  دار ال): التباين بين المطلب الرابع
 .(حقيقة وحكما

اطلق صاي  كتا  نهاية الميتاج ريمه اهلل مصطلح  بار اإلسالم يكما او 
أ إال مية الت  ال تيكم بهريعة اإلسالم  وقالبار الير  صورة  علن البالب اإلسال

  ويين    يتجه ممتناع مال اليربييال صار بار إسالكل ميل قبر اهله  يه علن اإل
ال استولوا  طالق تسمية بار ير  عليهتع ر عوبة بار كفر وا  المراب  عليه وا 
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ال لزم اال ما استولوا عليه مال بار اإلسالم اال ال يكما صيرورته ك له صورة   وا 
 ( .29 يصير بار ير  وهو بعيب 

ة البول -وهنا نستطي  اال نبيال الفرق بيال بار اإلسالم    اليويوة واليكم وه  
يتن لوكاال سكانها اير  الت  تظهر  يها السلطة اإلسالمية واليكم بهريعة اإلسالم

الت  تت ل   يها ايكام الكا ريال   -   او بولة الكفر وه وبيال بار الير  -مسلميال 
واليكم  يها ب ير هريعة اإلسالم ولم يسبق لها اال يكمع باإلسالم يتن لو كاال 

 سكانها مسلميال .
 .الحكم على بلدان المسلمين الواقعة تحت سيطرة الكافرين :المبحث الثاني

 تنوسم البلباال اإلسالمية الواقعة تيع سيطرة الكفار إلن قسميال أ 
قامة بع  األيكام وهو متاخم لبالب  أاألول  ما يستطي  اهله إظهار الهعا ر وا 

 المسلميال مال كل جان  مثل ما عليه اليال     لسطيال   والعراق اآلال. 
ما خرج منه اهله او بووا  يها ا لة اليتمكنوال مال إظهار هعا ر اإلسالم وال أ انيالث 

إقامة ايكامه وليا هو متاخم لبالب المسلميال كما هو اليال لبالب األنبلا  اسبانيا( 
 ويكمها علن النيو اآلت  

   (30 أ اال الوسم األول  يه الخالف السابق   وه  بار إسالم    نظر الجمهورأود
وبه ا نستطي  اال  . (31  ار ير  عنب اب  يوسف وميمب   وتبعهم به ابال عاببيالوب

 و وا لما  كرنا مال آراء الفوهاء بما يأت  أ -العراق و لسطيال  -نيكم علن 
  ألال ه ق البلباال كالعراق و لسطيال (32 أ التعوب إلن بار ير   عنب اب  ينيفة

 له اإليراز إال بتمام الوهر مال كانع مال باراإلسالم ميرزة للمسلميال  ال يبطل 
الكا ريال الميتليال و له باستجماع الهرا ط الثالثة الت  مر  كرها آنفا   ألنها ا ا لم 
تكال متصلة ببالب الكفر  أهلها موهوروال بإياطة المسلميال بهم مال كل جان    
 وك له إال بو   يها مسلم او  م  آمال   ولم تظهر ايكام الهره  يها   و له بليل

 عبم تمام الوهرمال هؤالء األعباء    ال يمكال اال تتيول إلن بار ير .
أ بار اإلسالم تتيول إلن بار ير  إ ا ظهرع ايكام عنب اب  يوسف وميمب  

الكفار يها  او استولن الكا روال علن بلب مال بلباال المسلميال واجروا ايكامهم  يها 
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لممكال اال نيكم عليهما اال كل وهنا اختلف اليكم  مال ا 0 (33 وبه قال ابال عاببيال 
 وايب منهما بار ير  .  

أ بار اإلسالم ال يمكال اال تعوب إلن بار ير  ما بام المسلموال يويموال  عنب المالكية
  والعراق و لسطيال توام (34 هعا رهم كالعيبيال وصالة الجمعة واأل اال واير  له 

  يهما ه ق الهعا روايرها    ال تتيول إلن بار ير .
سالم أ ا عية عنباله وال يمكال اال  -يويوة ويكما -اال كال مال العراق و لسطيال بارا 

يتن لو سيطر عليها اهل الير  يويوة وتكوال بار  -يكما  -تعوب الن بارير  
 .(35 الاير -صورة   -ير  

. ( 36 أ بار اإلسالم ال تصير بار ير  إال بظهور ايكام الكفر  يها  عنبالينابلة
اي الصايبيال وابال عاببيال     ينطبق نفا اليكم عليهما  يما ورايهم ه ا موا ق لر 

 إ ا جرع ايكام الكفر  يهما واهلل اعلم .
أ الوسم الثان  ويكوال بار إسالم عنب الها عية وبار ير  عنب بوية الفوهاء   ثانيا

 .(37 بار إسالم عنب الها عية ألنها كانع بار إسالم سابوا  ال تعوب بار كفر بيال 

 .(38 المالكية  إنها بار ير  عنب عبم إظهار الهعا ر اإلسالمية  يها  اما عنب
 .(39  اما عنب اإلمام اب  ينيفة  بارير  عنب توا ر هروط تيولها الثالثة  يها

  وك له عنب الينابلة ير  عنب اب  يوسف وميمب  وتبعهم ابال عاببيال وبار
 .(40 يال كونها تيكم بأيكام الكا ريال 

 العالقة مع الحربيين من غير المسلمين وحدود التعامل معهم. :المبحث الثالث
 :وفيه ثالثة مطالب

 .ول: الحربيون لغة, واصطالحاالمطلب األ 
ينوسم الناا اير المسلميال بالنسبة أليكام تعاملهم م  المسلميال الن اربعة 

 اقسام  اهل  مة   واهل اماال   واهل عهب   واهل ير  . 
 يعنينا    ه ا البيي وهو تعريف اليربييال . وهنا اتناول تعريف ما 

 اي ميار  لعبوق .  –أ يوال رجل مير  بكسر الميم و تح الراء اليرب  ل ة
ال لم يكال مياربا  . (41  و الال ير  ل  اي عبو ميار  وا 
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أ هم اير المسلميال ال يال لم يبخلوا    عوب و   اصطالح العلماءأ اهل الير 
 . (42 مسلميال وال بعهبهم ال مة وال يتمتعوال بأماال ال

 .مسلمين: بيان مدى العالقة مع الحربيين من غير الالمطلب الثاني
. وه  ثالثة لمسلميال او لم ُيعال علن مواتلتهمهناه ايكام خاصة لمال لم يواتل ا

 اقسام أ
أ ايكام مال لم يواتل المسلميال ولم يير  علن قتالهم وليا بينه  القسم األول

ب اماال   وه ا الوسم وجه اهلل تعالن المسلميال اال يبروهم وبينهم معاهبة او عو
 . (30)ويوسطوا إليهم باقإمة الصله معهم بالمال وايرق 

أ ايكام ال يال اظهروا عباءهم للمسلميال واعلنوا الير  عليهم وقاتلوهم  القسم الثاني
يراال    بسب  هويتهم البينية مثل امريكا واسرا يل    مواتلة الفلسطينييال   ومعهما إ

 مواتلة العراقييال   وسيأت  اليكم عليهم . 
أ  ايكام ال يال لم يواتلوا المسلميال مباهرة إنما اعلنوا العباء لهم وامَبوا  القسم الثالث

مال قاتلهم بأسبا  الووة المابية والمعنوية وايرهما مثل سوريا واألربال والكويع...   
 الير  علن العراق. 

يج  التعامل معهما كيربييال وهما الل اال نهن اهلل  وه اال الوسماال األخيراال
الوسوة    مواجهتهم  بووله تعالن عال برهم واإلقساط إليهم   وامر بالهبة عليهم و 

 اال تواتلوال قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم ببءوكم اول مرة  أتعالن
قصب اهل الير  بعبا هم . وا ا (44 ( هلل ايق اال تخهوق إال كنتم مؤمنيالاتخهونهم  ا

اال ُيخرجوا المسلميال مال بيارهم  او ي تصبوا ارضهم    اال مواجهتهم يين   ال بب اال 
تكوال بالجهاب السترباب ما استولوا عليه   ويكوال جهابهم  ر  عيال علن كل مسلم 

 . (45 ومسلمة يرا كاال او عببا إ ا بعاهم السلطاال

 .يون )المحتلون( من غير المسلمينب: اآلثار التي خلفها الحر المطلب الثالث
مال اهم اآلثار السلبية الت  خلفها اليربيوال سابوا واليوا  ه  اآلثار الت   إال  

خلفها الميتلوال للعراق و لسطيال وايرهما مال بلباال المسلميال وه  إما آثار 
اجتماعية    صيية   او آثار او آثار  كرية وعلمية   او آثار امنية   او اقتصابية  
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  اآلت أ علن النيو اوآثارسياسية   اوعسكرية  
أ إال مال اآلثار اإلقتصابية لإليتالل تبمير الهياكل اآلثار اإلقتصابية

والمرتكزاع اإلقتصابية والمستلزماع األساسية للتنمية علن كا ة الوطاعاع مما نتج 
بي    عال  له اقتصاب ميطم وميزانية تفتوب امباباع البعم الميل  والبول    والع

 .ياجة اإلقتصابيةالنتاج النفط  ووارباته وتوظيفها    اير ميلها ال ي تبعو اليه ال
أ إستهبف الميتلوال العلماء والمفكريال  وتلوا بعضا اآلثار الفكرية والعلمية

 وهاجرآخروال   وايروا    المناهج البراسية ويطموا المرتكزاع العلمية . 
بية لإليتالل اآلثار األمنية و منها التوسيم أ إال مال اآلثارالسلاألمنية اآلثار

الطا ف  ال ي ابى إلن ير  طا فية مال جان  وير  سياسية ناقمة مال جان  آخر 
مما بعا الن تأسيا اجهزق امنية اير كفوءق قب اضعفع معنوياع البولة 

 ومظاهرسلطاتها ثم ابع كل ه ق العوامل إلن خسا ربهرية واقتصابية ها لة.
أ بسب  ضعف الخبماع وهل مفاصل اليياة وبعثرة ميزانية يةالصي اآلثار

البولة وكثرة الفساب اإلباري والمفسبيال وهجرة ال ال  مال األطباء الماهريال نتج عال 
  له تفه  ظاهرة األمرا  ال سيما األمرا  العالمية الخبيثة.

أ ابع إرهاصاع اإليتالل الن التفكه اإلجتماع  علن اإلجتماعية اآلثار
وى منظومة الويم اإلجتماعية واهمها العها رية والتخنبق الطا ف  ال ي ههم مست

إلن اإلتجاهاع السياسية والعوا بية وقب همل  مال الروابط اإلجتماعية بالنظر الكثير
    .والميلة  له العا لة والعهيرة والوبيلة والورية والمبينة

إلن   نظام مركزي قوي أ لوب ايرالميتلوال نظام البولة   مالاآلثار السياسية
ال ينسجم وثوا ة الهع  واساليبه اإلجتماعية بوال البخول  - مكزي ال –نظام 

بمرايل النظام متعبب السلطاع إ  آل إلن هريعة ال ا    الووي ي ل  الضعيف 
لن امب اليعلم  بصرف النظرعما سنه الوانوال واقرق المتنا سوال علن السلطة انفسهم وا 

 منتهاق . 

     المنطوةأ إال مال اآلثارالعسكرية اختالل التوازال اإلقليم  لعسكريةاآلثار ا
بعب يل الجيش العراق   ي المكانة الر يعة إقليميًا  وب كاال علن مستوى عال مال 
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المهنية واإليتراف وقب تولب عال يل ه ا الجيش  راغ عسكري يل مكانه الوجوب 
عارعال التسليح اليبيي وعال العسكري األمريك  وتأسيا جيش بعيب عال المهنية   

الوالء الوطن  بل له والءاع يزبية و  وية مما ابى الن  وباال ثوة الهع    بجيهه 
 اليال  الجبيب ومال ثم عبم ثوته بكا ة سلطاته األمنية الالمهنية.

  

 األجنبي وآثارها السي ة. ادحتالل: أنواع اعتداحات المبحث الرابع
 و يه خمسة مطال  أ

إال بيبال اليهوب وه لهم الهاال هو العباء لألمة اإلسالمية وبينها   وقب مارا 
نفسهم واعراضهم واموالهم السيما علن االيهوب هتن انواع العبواال علن المسلميال    

اهل اإليماال منهم    وب جاء    المؤتمر الماسون  العالم  ... إننا ال نكتف  
إنما اايتنا األساسية ه  إبابتهم مال علن المتبينيال ومعاببهم  باالنتصار

 . (46 الوجوب
س  ما سأبينه إال اعتباءاع اليهوب ومال يالفهم لها انواع هتن مال األسالي  ي

 أ    المطال  اآلتية 
أ لوب اعتبى اعباء اإلسالم مال اإلعتباء علن بلباال المسلميال أالمطلب األول

بلبنا العرب   لسطيال ولبناال الماسونييال والصليبييال علن عراقنا كما سبق  له    
وتبميرها جنو  لبناال   لوب بمر هؤالء   -صور وصيبا -وايرهما خصوصا علن 

المعتبوال بولة العراق مال هماله إلن جنوبه و جروا كل منهآته الييوية ومؤسساته 
وبوا رق عال بكرة ابيها وعاثوا  سابا به ق البالب مال اجل اال يصلوا الن تيويق بع  

المظلمة قبل عبة قروال   ثم اخ وا  المهم المريضة ليرجعوها إلن العصورآمالهم واي
ينابوال بتوسيم ه ا البلب الوايب  ي السلطة المركزية الن عبة يكوماع وسلطاع 

 ببعوى الفبرالية و را   اخرى ال تمع إلن مصالح العراق والعراقييال بصلة .
ال هم تيع هعراع زا فة كبعوى وها انا ُاورب مثااًل مال نوايا الماسونييال واي    

جوآسيم برنزأ   إال البعوة  -السالم واليرية والبيموراطية واير  له   يوول الياخام 
إلن السالم العالم  إنما ه  مخطط  يهوبي له اهبا ه وبورق    سيطرة اليهوب علن 
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والعمل علن تيويوه  -مخطط السالم  -العالم   ولوب اطلق علن ه ا المخطط اسم 
يتطل  سوى اإللياح والمثابرة علن البعوة والميا ظة علن السالم   والوصب منه  ال

 امراال أ 
أ اليصول علن الوقع الالزم لنا وليلفا نا لك  نتمكال مال تسليح جيوهنا أحدهما

وتووية اجهزتها اليربية ألننا    ه ا الوقع لم نستكمل العبة لخو  ير  عالمية 
 ثالثة تكفل النصر لنا .

أ هو وقف سباق التسليح السا ب اآلال لبى البول المعابية لنا وليلفا نا            انيوالث
راام البول علن تبمير اسليتها  -ويوصب بها البول اإلسالمية     موبمة  له  - وا 

ال رية   وتوليص جيوهها الجرارة   وقتل روح العسكرية    األوساط الهعبية   وب   
بية وتنفيرهم منها   بينما سنثابر نيال ويلفاؤنا علن التسليح الجماهير إلن كراهة الجن
 .  (47 إلن ابعب مبى مستطاع( 

المسلميال أ إال اعتباء الميتليال علن نفوا أ اإلعتباء علن النفواالمطلب الثاني
   وب ارتك  اليهوب ويلفاؤهم مال اير المسلميال مجازر اكثر مال اال ييصن او يعب
وقبل  له     لسطيال وم  هع  لبناال واير  له مال ضب المبنييال مال العراقييال 

البلباال األخرى كمجازر الفلوجة والرمابي وب باب و ضا ح اب  اري  وقبلها مجزرة 
هخص  – 300 -إ  قتلوا     له اليوم اكثر مال  1948/  4/  10بير ياسيال    

ُاعبع  مال اطفال وهيوخ ونساء ورجال وقب مثلوا بهم   ومجازر صبرا وهاتيال الت 
 .  (48 بتخطيط يهوبي ونف ع بأيب صليبية 

لوب قتل الميتلوال    العراق آال ًا مؤلفًة مال المبنييال واألطفال والهيوخ والنساء 
هانتهم امام عوا لهم  و ويهم ومعاقبة جمي  اهل البيع   ضاًل عال ضر  المعتوليال وا 

م يكال متواجبا آن اه او العا لة او العهيرة بسب  انتماء مواتل وايب لها يتن لو ل
عبام بع  العوا ل    بيوتهم ومواق  اعمالهم  بينهم ثم تتوالن المباهماع عليهم   وا 

 . (49   ناهيه عال انواع التع ي  واالمتهاال    السجوال والمعتوالع 
اضف الن  له إهاناع بع  األكارم مال العراقييال    السيطراع البا مية 

قبمه  علن راا الفرب مال األهراف بال موتضن والوقتية يتن بلغ اال الميتل يض  
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 ل له . 
  خطف مال وسا ل ا عال الر يلة للميتليالأ أ اإلعتباء علن األعرا المطلب الثالث

بع  الفتياع بعب قتل اوليا هال واستخبامهال    مواق  الر يلة وبور البعارة    
صا  النساء مواق  الميتليال     لسطيال وخارجها وقب ياول الميتلوال مرارا اات

الفلسطينياع وقب ُقتل بعُضهال وُع بع ايرهال وُاو يال وهال يبا عال عال هر هال وهرف 
 . (50  (عوا لهال

كما ثبتع يوابي ُاعلال عنها علن رؤا األههاب ومسام  المالييال    
ومال وسا لهم    التيويق م   الفضا ياع   منها ااتصا  بع  الفتياع ثم قتلهال  

مبا عيال عال وطنهم   تهبيبهم بإاتصا  زوجاتهم او اخواتهم العراقييال وايرهم مال ال
 او امهاتهم اال لم يعتر وا بإنتما هم الن جهة ي كرونها او اعمال يتيروال عال  اعليها  

 إال مال مخططاع اعباء اإلسالم السيما اليهوب ويلفا هم اال يفسبوا األمة 
   البروتوكول والوضاء علن األخالق الفاضلة والخصل اليميبة  يها   جاء 

عليكم اال توجهوا التفاتا خاصا إلن  -التاس  مال بروتوكوالع يكماء صهيوال 
استعمال مباب نا للوضاء علن األخالق الخاصة باألمة الت  انتم بها مياطوال و يها 

  (51  -تعملوال 
أ إال اعباء األمة مال اليهوب ويلفا هم أ اإلعتباء علن األموالالمطلب الرابع
 -ل المسلميال واموال جمي  األمم بونهم    وب جاء    كتبهم اال يستبييوال اموا

ايب الياخاماع المهيمنيال كاال مال آرا ه أ اال سرقة اموال  –الراب  صومو يل 
األجان  مال اير اليهوب مباية   و اع يوم اهترى لنفسه مال با   اير يهوبي آنية 

ربعة براهم وهو ثمال بخا مال  ه  كاال يظنها البا   نياسا ب   ثمنها ه ا الياخام ا
ثم سرق برهما مال  له البا     وكانوا يستنبوال    عبوانهم علن اموال الناا مال 
اير اليهوب الن نصوص كتبهم البينية الميَر ة الت  تبيح لهم  له وتيثهم علن 

اال اهلل ال ي فر ليهوبي يرَب  -العبواال علن اموال اآلخريال    لوب جاء    تلموبهم 
ويوصبوال  –له المفووب   واير جا ز رَب األهياء المفووبة مال األجان  لألَم  ما

اير  -باألم    او األمم    او األممييال عنبهم  ه  علم علن كل إنساال او ه ء 
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 .  (52  –يهوبي 
هناه عبة صور تطبيوية قب مارسها الميتلوال الم تصبوال مال اليهوب ويلفا هم 

 ها ما يأت  أ للعبواال علن اموال المسلميال ا كر من
وع وعماراع ومنه آع ومبارا وقرى بكاملها انتواما وتضييواعلن اهلها بيهبم  -1

    العراق وقبلها     لسطيال ولبناال.      
التبخل    تعطيل الطاقة الكهربا ية ومجارى المياق لإلضرار باإلنتاج الصناع   -2

 والزراع . 
تها اإلقتصابية و ساب يكوم  اضر  تسري  وارباع النفط    اير ميلها ووظيف -3 

 بالعجلة األقتصابية إضرارًا  ابيًا .
أ مارا اعباء اإلسالم الميتلوال انواعا مال أ اإلعتباء علن البيالالمطلب الخامس   

األسالي  واإلعتباءاع علن مبابيء المسلميال وموبساتهم  وب هبموا كثيرا مال 
مصايف والكت  ووطأوها باألقبام المساجب واعتبوا علن المصليال  يها ومزقوا ال

. سبق  له اعتباءاتهم علن المسجب كثير مال رواب المساجب والمواتليالواعتولوا ال
هعال النار  يه ثم توالع بعب  له اإلعتباءاع عليه  واموا بمجازر باخل  األقصن وا 

واإلستهزاء به     ه ا المسجب و   ساياته   ومال عبوانهم سبهم لرسول اهلل 
واجهزة إعالمهم وك له سبهم لجمي  األنبياء والبيال األسالم  الينيف   بل  صيفهم

ومعاباته ا  جاء    تلموبهم المير ف   اال  إال مال عوا بهم س  الرسول ميمب 
   يج  ف به والمعترف بالك ا  ك ا  مثلهالمسيح ك ا    ولطالما اال ميمبا اعتر 

 .(53 الول( اال نواتل الك ا  الثان  كما قاتلنا الك ا  ا

وكلنا نعلم مياولة اعباء اإلسالم    تيريف المصايف وت ييربع  المفرباع  
إلن ما يوا ق اهوا هم مما بعا المسلميال اال ينتبهوا له ا األمر  أخ وا يي  روال منه 
مال خالل البعاة وخطباء المساجب وعلماء األمة وتهخيص النسخ المير ة وسيبها 

 يها   ومال عبوانهم علن البيال تهجي  اإللياب  مال المكات  لمعالجة األخطاء
والمبهريال علن نهر النصرانية بيال المسلميال لتهويه معالم اإلسالم وسيرة المسلميال 
  ومال  له ايضا تهجيعهم علن اكل الربا وتسهيل استالف الور  العواري الربوي 
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بولة المسلميال وهراء السياراع بالتوسيط الميمل بالفوا ب المصر ية لكا ة موظف  ال
 وايرهم    العراق .

 
  هيربالبهم ممال وط ها مال المعتبيالأ ما يج  علن المسلميال لتطالمبحث الخامس

 أويتضمال خمسة مطال   وسبل معالجة آثارهم السلبية.
أ يتعيال علن اهل بلب واج  المسلميال عنب اإلعتباء علن بلبهمأ المطلب ادول

لبهم وانتبابهم مال قبل السلطاال    إال لم يكال اإلسالم  ر  قتال عبوهم عنب بخول ب
سلميال يتن ينسي  العبو إلن بأهلها قبرة من  العبو تعيال  ر  الوتال علن كا ة الم

  ولو انهزم اهل  له الث ر صار الجهاب  ر  عيال علن كا ة األمة اإلسالمية بالبق
  (54 وجها وايبا يتن يربوا  له العبو الن بلبق 

   يلزم اهلها ال بخلوا بلبة لنا كاال امرا عظيماأ  الميتاجوقال صاي  نهاية ا
يال وعبب وامراة  يها الب اع بالممكال يتن علن مال الجهاب عليهم مال  وير وولب ومب

واال لم يكال مال اهل الجهاب   ومال هو بوال مسا ة الوصرمال البلباال قوة بال ا ال
ألنهم    عبوهم   واال كاال  يهم كفاية  يساكأهلها   يج  عليهم المجئ اليهم

  يلزمهم ييي وجبوا ساليا وركوبا او مال هم علن مسا ة الوصر  ما  وقها  و يكمهم
 .(55 اطاقوا المه  واير  له 

أ إ ا بخل اهل واج  المسلميال عنب اإلعتباء علن انفسهمأ المطلب الثاني    
تال لوالير  إلن البالب اإلسالمية بالووة والوتال   يتعيال علن اهل البالب  ر  ا

  ألال الب اع عال البالب كما يرم  إلن جعل سلطاال المسلميال كاإلعتباء علن البالب
باقيا علن البالب الت  تصب المعتبيال  هو يهبف ايضا الن يماية اهل بار المسلميال 

   اإلعتباء بوصب السيطرة يال    انفسهم  مال اي عبواال اجنب وايرهم مال ال مي
سالم اواإلعتباء بوصب النيل مال اهخاص المسلميال او ولتيكيم قوانيال الكفر ببل اإل

 . (56 اموالهم او اعراضهم يوج  الوتال إ ا كاال باخل بار اإلسالم واهله

أ إال الب اع عال واج  المسلميال عنب اإلعتباء علن اعراضهمأ المطلب الثالث
 اعرا  المسلميال او اهخاصهم وبما هم ال يتعلق ببرجة معينة مال العبواال   بل إال
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كاال عباوال يو  علن المسلميال سواء اكاال    بما هم ام اعراضهم ام اموالهم يج  
الب اع بإعالال الير  علن المعتبيال إ ا كاال المسلموال قابريال  عاًل علن الوتال ألال 

 . صونة االية ال يجوز التنازل عنهانفوا المؤمنيال م
عالال الير  علن إال مال صور اإلعتباء علن األعرا     زماننا ه ا وما يوج  إ

الوا ميال بها ضب المسلميال إ ا كاال المسلموال قابريال علن  له ه  إجبار بول 
الكفرالفتياع المسلماع مال رعاياها او المستأمناع  يها علن كهف عوراتهال  ألال 
 له اعتباء علن اعرا  المسلميال يسوغ اعالال الير  علن تله البول به ا 

 . (57 اإلعتبار
أ يج  علن المسلميال   المسلميال عنب اإلعتباء علن اموالهمواجأ المطلب الرابع

إعالال الير  علن الكفار الميتليال بوال النظر إلن تبليغ او إن ار مسبق  ألال ه ق 
ماله ال ييتاج الن إ ال  الير  ب اعية واال المبا   عال وطنه او نفسه او عرضه او

ليها  ور وقوع اإلعتباء او   بل عليه مباهرة الب اع بكل الوسا ل الموبور عاو تي ير
مسلم البعوة  لعوبق م  الميتليال عنب توقعه   ومال ثم  ال يصار إلن السلم وال ييق ل

  وال يجي  المسلموال لبعوة الميتليال اليه يال قيام العبواال واستمرارق إال لضرورة 
ل كما لو كاال تنازل المسلميال عال يوهم    رب العبواال اقل ضررا مال مياولتهم الوتا

عالال الير  ألال  ومال ابلة ما يوج   -الضرر األهب يزال بالضرر األخف  -وا 
انه قال أ  مال  الوتال ب اعا عال المال ما صح عال عبباهلل بال عمرو عال النب  

  .لههابة ال تتأتن إال عما هو واج وا .(58 ُقتل بوال ماله  هو ههيب

والوقوف    طريق  واج  المسلميال عنب اإلعتباء علن بينهمأ المطلب الخامس
أ إال اول المواصب الت  جاءع الهريعة اإلسالمية لتيويوها وصيانتها مال اي بعوتهم 

عبواال هو يفظ البيال الينيف للمسلميال وباق  األبياال ك له . وكل تعر  
لنصوص الهريعة مال كتا  وسنة او لرموزق وبعاته او ايكامه وقواعبق وعوا بق هو 

هانتها والنيل اعتباء علن البيال واهله     ااالق المساجب وتمزيق المصايف وسبها وا 
وك ا الوقوف    طريق البعاة لمنعهم بالووة مال نهر بعوة  مال مكانة النب  

اإلسالم وتعاليمه   كل  له يعب عبوانا علن بيال اإلسالم والمسلميال   وك ا سجنهم 
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ا و اه هو اال وتع يبهم ونفيهم مال بلب الن آخر    واج  المسلميال تجاق كل ه 
يجاهبوا ويواتلوا كل مال وقف    وجه بعوتهم او اعلال الير  علن هريعة اإلسالم 
او استهزا بها او سخر منها   ومواتلة هؤالء المعتبيال هو امر متفق عليه عنب علماء 

 .(59 األمة 

اما إال كاال هناه ضعف بالمسلميال وال يرتووال إلن مستوى المواومة  إال الصبر 
ل ي يج  اال يتيلوا به    مواجهة الفتال    بيال اهلل   م  عبم اليأا هو ساليهم ا

والتكاسل عال اإلستعباب والمثابرة لمواجهة العبواال و تح الطريق امام البعوة 
اإلسالمية الرا بة بكل الوسا ل المتاية   علن اال ال ننسن اال عامة معاره السلف 

راقيل عال طريق مسيرة تله البعوة إنما كانع ب اعا عال اإلسالم وبعوته وإلزالة الع
 . (60) انتصر المسلموال علن مال آ وهم    بينهم او منعوهم مال نهر بعوتهم  

 الخاتمة
بعب رجوع  إلن المصابر الت  اعتمبع عليها واطلعع علن ما يتعلق بعنواال  

بيث   يها لخصع ما رايته مناسبا للموضوع ال ي ابيي  يه وبينع بع  األيكام 
 تنة اإليتالل لبلبنا  – يه وما ينب   علن المسلم اال يفعله بعب وقوع الفتنه المتعلوة 

 بو  اال اعر  اهم النتا ج والتوصياع الت  توصلع إليها خالل كتابت  وه  أ   –
ولم يكال باإليتالل األجنب  وبسيطرة  –انه بار إسالم  –يكم بلبنا العراق  ال  إ .1

ال وجب  يه ا –بار ير   –نفو ق عليه  لميتلوال وينب   علىينا اال نتعامل وا 
 ر الير  لكونهم م تصبيال لبارنا .معهم كالتعامل ببا

ال يرمة لبماء المعتبيال الم تصبيال وال إلموالهم    اي بلب إسالم   .2
يتواجبوال  يه يتن لو تواجبوا بهعاراتهم الكا بة الزا فة كبعوى الصلح او 

ل م  هؤالء الميتليال تعامل يج  اال النتعامو  ايرق مما يضللوال به اآلخريال 
سلم وال جنوح إليه مابام هناه مواطنوال خيروال يمكال مال خاللهم هيكلة 
عبابهم إعبابا عسكريا را با  جيوش إسالمية لها اال تتووى بسالح الجهاب وا 
علن ايبي ما يمكال الوصول إليه مال التونية العسكرية اليبيثة مال اجل 

  كاال هناه عاصم ابناء المسلمياللميتليال عال مالوطال و ه قيوب ا تيرير
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يكماال لبار اإلسالم الت  ييتلها الكا روال ونهأ مصطلح ثالي  ضال عال 
 بار الير  ظاهرا –وهو مصطلح  - بار اإلسالم وبار الير  -مصطلي 

اطلق علن بولة اإلسالم الميتلة والت  بويع هعا ر اإلسالم توام  يها   .3
 وبار الير  ظاهرا -الم يكما اإلس - أصبيع لبينا ثالي مصطلياع بار

وترت  علن كل مال ه ق المصطلياع يكمه  -وبار الير  يويوة ويكما  .4
 الخاص به و ق مابلع عليه نصوص الفوهاء.

ال ي تيوق  - بار الير  ظاهرا -ظهرع لنا ايكام بنيع علن مصطلح  .5
م  عله    زماننا المعاصر واختلفع آراء الفوهاء وهو ما اطلق علن بلب اإلسال

يستطي  اهله إظهار هعا رهم اإلسالمية  يه وهو  وال الميتل مال قبل الكفار
   ضال عال عه   بينع تله األيكام    موضعهامياط ببول الكا ريال    موق

بولة  -ها    األيكام الت  بنيع علن نفا المصلح والت  اتفق الفوهاء  ي
    نوهنا عنها سابواالمسلميال الت وه     يبوب با رة بول -اإلسالم الميتلة 

 يكام جميعها كانع ه  موصوب بيث .وتله األ
تبينع لنا ايكام ل ير الميتليال المباهريال   وهم ال يال لم يواتلوا المسلميال ولم  .6

ييرضوا علن قتالهم وليا بينهم وبيال المسلميال معاهبة اوعوب اماال   وايكام         
نما اعلنوا  العباء لهم وامبوا مال قاتلهم بالووة  اخرى لمال لم يواتلوا المسلميال وا 

المابية او المعنوية   واهرنا إلن تسمياع تله البول او بعضها و كرنا ما 
 ينطبق  عليها مال ايكام يس  ظرو ها   واقوال الفوهاء  يها .

إستجبع لنا آثارسلبية ظهرع مال خالل ظروف اإليتالل األجنب   .7
ا ينب   علن عموم المسلميال الويام واعتباءاع متنوعة   بيناها وم ومالبساته

 به لتطهير  بلبانهم منها وسبل معالجتها .       
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معجم ل ة الفوهاء   ب. ميمب روا قلعة ج    بار النفا ا للطباعة والنهر    -30
 م .1988-هد  1408لبناال  -روع بي

هد( بار 620  ابو ميمب عبباهلل بال ايمب بال قبامة الموبس   عالم ن  -31
 هد .1405 1بيروع ط الفكر
  هرح الهيخ ميمب المنهاجم ن  الميتاج الن معر ة معان  الفاظ  -32

 الهربين  علن منهاج الطالبيال للنووي   بار الفكر بيروع . الخطي 
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وهاأنشؤ الحرب من المحتلين وآثارهم التي  تطهير دار اإلسالم ودار  

اإلسالمية مجلة جامعة األنبار للعلوم 0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني    

                                                                                                                                                                      

  بار الولم هوبية عبر التأ ريخ  عبب الريمال يسال ينبكة الميبان مكا ب ي -33
 م .1982 4.بيروع ط

هد 1404 2الكويع ط -وزارة األوقاف والهؤوال اإلسالمية الموسوعة الفوهية   -34
 م .1986-هد 1406م األجزاء الثالثة األول وباقيها 1984  -

  ه  اإلمام الها ع  نهاية الميتاج الن هرح المنهاج    الفوه علن م  -35
        البيال   ميمب بال اب  العباا بال يمزة بال هها  البيال الرمل  المصري               هما

 يياء التراي العرب هد( بار ا1004 ع بالها ع  الص ير األنصاري الههير
 م .2005 -هد 1426 1لبناال ط -بيروع

 


