
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  علي معافى محمد بن محمد.  د

 

 

 

 

 أستاذ مساغد بقسم الدزاسات ؤلاسالمُة 

 حامػة هجسان. - بشسوزهكلُة الػلىم وآلاداب  

 

 

 
 

 واملخالفين الحربيين مع التعامل فقه تقييم

131 

 

 



 
 

 
 
 

132 
 

  للعلىم اإلوساوية واالجتماعية

 علي معافى محمد بن محمد.  د|                  واملخالفين الحربيين مع التعامل فقه تقييم

 
ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىاير ( 12( المجلذ )9العذد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUST) 



 
 

 
 
 

133 
 

  للعلىم اإلوساوية واالجتماعية

 علي معافى محمد بن محمد.  د|                  واملخالفين الحربيين مع التعامل فقه تقييم

 
ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىاير ( 12( المجلذ )9العذد )

     واملخالفين الحربيين مع التعامل فقه تقييم
 الملخص:

 تتع َااٌ األسكاا١ٝ  ٚاملاازاٖ  احملشفاا١ األدٜاا ٕ

 يف طاااُٝ  ػاااشٜش٠  عذٚاْٝااا١ باااشٚ  ايبؼاااش١ٜ َااا 

 ِ  طااا ي  ٚيكااذ  ٚاذتااشبٝ    املخاا ي    إىل ْظااشتٗ

 ايٛاسااذ  ٚاملاازٖ  ايااذٜٔ أتباا   باا  أْٗاا سّا ايااذَ ٤

 ٚايؼااااٝٛع١ٝ  ٚايٓـااااشا١ْٝ ايٝٗٛدٜاااا١ تاااا سٜ  عاااادل

 عاااأ فلااااا ٚاملاااازاٖ   األدٜاااا ٕ َاااأ ٚغرلٖاااا 

 أباا دِٖ اياازٜٔ األدٜاا ٕ  تًااو غاارل َاأ املخاا ي  

 . ب ملاٜ  ايذٜ ْ ت ٖزٙ أتب   َٔ املتعـبٕٛ

ٕٓ  ايظااااُ ١ٜٚ ايشطاااا ي١ ٖااااٞ اإلطاااااّ سطاااا ي١ إ

 ٚايتباااذٌٜ ايتششٜااا  ٜاااذ تطًاااٗ  مل اياااي ايٛسٝاااذ٠

 اإلشلٝا١   ٚايشمحا١  اشلذ٣ سط ي١ ايت سٜ  عدل فظً 

 ٚعبا دٙ   خًك٘ مجٝ  إىل ايع مل   سب سط ي١ ألْٗ 

ٌ  ايعذٚا١ْٝ َٔ اإلطاّ سط ي١ خً  فكذ ٚيزا  ٚاملٝا

 ٚغرلٖا   ادت ًٖٝا١   ٚايعـاب١ٝ  ٚايعٓـش١ٜ ٚاذتٝ 

 ايبؼاااش١ٜ ع ػااا  ٚيااازا ايبؼاااش١ٜ  ايٓضعااا ت َااأ

 ٖاااازٙ ظااااٌ يف - ايضَاااا ٕ َاااأ قشْٚاااا  – مجعاااا ٤

ّ  خاارل يف ايظااُش١ ايشطا ي١   ٚتعاا ٜؽ  ٚطاااّ ٥ٚٚا 

 . األتب   قبٌ املٓـ ٕٛ األعذا٤ بزيو ػٗذ

٘  اإلطااااّ ن اااٌ يكااذ    سااال ٚأعذا٥ااا٘  ملخ ي ٝاا

 أَاااٛاشلِ ٚساااشّ نٓ ااا٘  يف ايعاااٝؽ ٚسااال اذتٝااا ٠

 ب إلسظاا ٕ اإلطاااّ ٚأَااش ٚدَاا ٤ِٖ  ٚأعشاكااِٗ

 اياازَٝ  ٜٚـاإٛ عت اا  إٔ اإلَاا ّ ٚأيااضّ إيااِٝٗ 

 اإلطاااااّ داس دخًااااٛا إرا ٚاذتااااشبٝ  ٚاملظاااات َٓ 

 يلاااُ ٕ" ادتٗااا د" اإلطااااّ ٚفاااش  َظاااتذرلٜٔ 

ٔ  ٚايهشا١َ اذتش١ٜ  يف ٚاملظتلاع    يًُلاطٗذٜ

 بشطاا ي١ ٜؤَٓاإٛ ال اياازٜٔ أٚي٦ااو فااِٝٗ مباا  األس 

ٌ  عٓ٘ عذضت َ  ٖٚٛ غت ي ْٛٗ   أٚ اإلطاّ   نا

 . ايّٝٛ املتشلش ايع مل ْظِ

Abstract : 
Distorted religions and ground 

doctrines deal with the human with 
aggressive evil spirit , particularly 
offenders and fighters, and bloodhas 
been shed rivers between the 
followers of the one religion and 
doctrinethrough Judaism and 
Christianity and communism 
history, and other religions and 
sects, as well as violators besides 
those religions who were 
exterminatedin millionsby the 
fanatical followers of these 
religions. 

The message of Islam is the only 
heavenly message that is untouched 
by distortion and switch. It remained 
throughout history a message of 
guidance and divine mercy, because 
it is a message of the Lord of the 
Worlds to all of His creation and His 
slaves. So the message of Islam 
deserted from the aggressive 
inclination to injustice, racism and 
ignorant bigotry, and other human 

tendencies. So Long live the whole 
of mankind - centuries ago - under 
the tolerant message in  good,  
harmony, peace and coexistence, 
witnessed by the enemies before 
followers. Islam has ensured for 
violators and his enemies the right to 
life and the right to live under 
Islamic rule, and protected their 
money,  honour and their blood, and 
Islam ordered kindness to them, and 
committed the Imam to preserve and 
safeguard the dhimmis and 
gatekeepers and fighters if they 
entered the house of Islam as 
refugees. Islam imposed "Jihad" to 
ensure freedom and dignity for the 
persecuted and oppressed in the 
land, including those who do not 
believe in the message of Islam, or 
disagree with it, which is whatall of 
the civilized world systems have 
failed today. 
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 المقذمة :

 بعاذٖٚ    عاقتٗا   إػاه ي١ٝ  ايعـاش   ٖازا  يف اإلطا١َٝ أَتٓ  َؼهات أعظِ َٔ

 عًااا٢ يااا٘ اياااباد ٚفااات  ايعاااذٚ َااا  ايتعااا ٕٚ فإَااا  ت اااشٜ   أٚ إفاااشا  بااا  ٚاقعااا١ فٗاااٞ

ٞ  أٚ َك ١َٚ  دٕٚ ملخطط ت٘ ٚاالطتظاّ ٚارتٓٛ  َـشاعٝٗ   ٘  ايبغا  ساذٚد  ٚجتا ٚص  عًٝا

َٖذٜٔ أٚ األبشٜ ٤ قتٌ َٔ َع٘  اهلل  غارل  أٚ بٗاِ   املجًا١  أٚ املظات َٓ    أٚ ايازَٝ   أٚ املع 

 .ايظُش١ يًؼشٜع١ ؿشعت١ شت ي ١ فٝ٘ مم  ريو

ٌ  بظاب   غ يبا ّ  تك  ٖٚٞ األخرل  اآل١ْٚ يف الطُٝ  املخ ي  ت ٖزٙ ٚيهجش٠     أٚ ادتٗا

ٝٓٔ املٛكااٛ   ٖاازا أحبااح إٔ سأٜاا  ايتعـاا    ٚٚطااطٝت٘ اإلطاااّ زل ساا١ خاياا٘ َاأ ألباا

ٕٓ ٚسمحت٘  ٚعذي٘ ٚاعتذاي٘ ٔ  ْؼا ٖذٖ   اياي  املُ سط ت ٖزٙ ٚأ ٔ  بعا   َا  إىل ٜٓتظا   َا

ٕٓ أٜلااّ  ٚألباا  ياا٘  ٚزت فٝاا١ اإلطاااّ زل ساا١ عاأ ايبعااذ نااٌ بعٝااذ٠ اإلطاااّ   ٖاازٙ أ

 . ايضَ ٕ َٔ قشّْ  عؼش أسبع١ َٔ أنجش قبٌ إيٝٗ  اآلخشٜٔ اإلطاّ طبل قذ ايعذاي١

 ايغًااٛ َاأ غ ٜاا١ يف نتاا  ٖااٞ قذطااٝتٗ   ٜضعُاإٛ ايااي ٚايٓـاا س٣ ايٝٗااٛد فهتاا 

ٔ  فلااّ  مجعا ٤   يإلْظا ١ْٝ  ٚاملهؼاٛف  ايظ فش ب يعذا٤ ٚط فش١ ٚايتطشف  احملا سب   عا

 ٚٚطاط١ٝ  عاذالّ  ٚقٛاْٝٓٗا   ْٚظُٗا   أدٜ ْٗا   مبختًا   تعاشف  مل ايبؼش١ٜ ٚإٔ شل   ٚاملٓ ٥ٚ 

٘  يإلطاّ  ب يٓظب١ ايؼ ٕ ٖٛ نُ  ٚاملخ ي    اذتشبٝ  َ  ايتع ٌَ يف ٚسمح١  ٚتع يُٝا

 ٖازا  تٓ ٚيا   ٚقذ يإلطاّ  ٚاحمل سب  املك تً  َ  ست٢ ٚخرلّا  عذاّل األس  َألت ايي

 : اآلت١ٝ ايجاث١ املط ي  خاٍ َٔ املٛكٛ 

 . ٚاذتشبٝ  املك تً  َع ١ًَ يف احملشف١ األدٜ ٕ غًٛ: األٍٚ املطً 

 . ٚاملك تً  اذتشبٝ  َع ١ًَ يف ٚسمحت٘ اإلطاّ عذاي١: ايج ْٞ املطً 

 . اذتشبٝ  َع ١ًَ يف ٚسمحت٘ اإلطاّ عذاي١ َظ ٖش: ايج يح املطً 
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  والحربييه المقاتليه معاملة في المحرفة األديان غلى: األول المطلب

ٕ  بعا   إىل ٚشتتـاش٠  طاشٜع١  ْظش٠ خاٍ َٔ ٌ   األدٜا   عًا٢  ْتعاشف  إٔ ْظاتطٝ   ٚاملًا

 املجاا ٍ طاابٌٝ عًاا٢ ٚيٓ خااز شلاا   ٚاملع سكاا  املخاا ي   َاأ َٚٛق ٗاا  األدٜاا ٕ ٖاازٙ سكٝكاا١

 نتا   عًا٢  ْظاش٠  ٚيًٓال  ٚساذٜج    قاذا ّ  دٜا ْت    ن ندل ٚايٝٗٛد١ٜ ايٓـشا١ْٝ ايذٜ ١ْ

 . ايذٜ ْت  ٖ ت 

 ( : اجلديد العهد)  احملرف اإلجنيل أواًل

ٌ  يٝظا   املظاٝ   ايظاٝذ  سط ي١ إٔ ايٓـشا١ْٝ ايذٜ ١ْ تش٣  ٌ  األس   يف ايظااّ  ألدا  با

 أَااِ فهااٌ ٚب يتاا يٞ االدتُ عٝاا١  ٚاالكااطشاب ت ٚاي اان اذتااشٚب ْاارلإ إػااع ٍ ألدااٌ

ٕ  ايب ب ٚات دٜٔ ع٢ً يٝظٛا ممٔ األس   يف ٚسد فكاذ  يًٓـاشا١ْٝ   َٚكا تً   ساشبٝ   ٜعآذٚ

 : ْـ٘ َ  يٛق  إصتٌٝ

 أليكااٞ د٦اا  أْااٞ أتظٓاإٛ.. اكااطشَ  يااٛ أسٜااذ فُاا را األس  عًاا٢ ْاا سّا أليكااٞ د٦اا "

ٕ  ألْ٘ اْكظ َّ   بٌ يهِ أقٍٛ نا األس   ع٢ً طاَّ  ٔ  ٜهاٛ  بٝا   يف مخظا١  اآلٕ َا

ٕ  اثٓ  ع٢ً ثاث١ َٓكظُ  ٚاسذ ِ  ثاثا١   عًا٢  ٚاثٓا  ٔ  عًا٢  األب ٜٓكظا ٔ  االبا  عًا٢  ٚاالبا

 (1).."  األّ ع٢ً ٚايبٓ  ايبٓ   ع٢ً ٚاألّ األب

ْٞ ٚاكااْ  فاا يٓف ٖٚهاازا  ٖٓاا  ٚايؼااع سات ايعباا سات بعاا  أطًكاا  ٚإٕ ؿااشْٜ   دًاا

 . ايٓ غ َٔ يًبظط ٤ شت دع١ّ ٜهٕٛ إٔ ٜعذٚ ال ف ألَش ايظاّ  ب دع ٤ ٖٚٓ ى

 نااٌ بكتااٌ ٜكلااٞ سٝااح اإلطااام  عًاا٢ ْاإف أخطااش ٖااٛ ُٜعتاادل ْااْف اإلصتٝااٌ يف بااٌ

 :يٛق  إصتٌٝ يف ٚسد فكذ ن ٕ  أّٜ  ايٓـشا١ْٝ  ع٢ً يٝع َٚٔ املخ ي   

ِٕ ٜشٜذٚا مل ايزٜٔ أٚي٦و أعذا٥ٞ أَ "   ِ  أًَو أ ِ  فا تٛا  عًاٝٗ ِ  ٖٓا    إىل بٗا  ٚارحباٖٛ

 . (2)"قٓذاَٞ

 أصَٓاا١ يف املظاًُ   عًا٢  ٚاذتذٜجاا١ ايكذاا١  ايـاًٝب١ٝ  اذتااشٚب يف ايٛاقعٝا١  ٚاياذالالت 

 .ريو ع٢ً ايؼٛاٖذ أظٗش َٔ َتعذد٠ ٚأَه١ٓ

                                                           
 .53-49فقسة  12ؤلاصحاح  12لىقا    (1)

 .27فقسة  19( لىقا ؤلاصحاح 2)
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 ْ صعاو  َٚٔ أٜل   األٜظش ي٘ ف دس األأ خذى ع٢ً يطُو َٔ" اإلصتٌٝ يف ٚسد ْعِ

 .(3)"  اخل.. نً٘ ايجٛب ف عط٘ ثٛبو طشف

ّ  ايتٓاا ق  َاذ٣  ٜتلاا  ٚبٗازا   ديااّٝا ٜلاٝ   ٖٚاازا اإلصتًٝٝا١   ايٓـااٛق يف ٚايتـا د

 .ايٓـ س٣ يذ٣ املكذط١ ٚايهت  اإلصتٌٝ يف ٚايتبذٌٜ ايتششٜ  َذ٣ ع٢ً آخش

 : احملرفة التوراة ثانيًا

ٍ  اياتذ   أٚ املب يغا١  قبٌٝ َٔ يٝع ٕ  ايكاٛ ٌ  تاش٣  احملٓشفا١  ايٝٗٛدٜا١  ايذٜ ْا١  با  ِ  نا  أَا

 أَااٛاشلِ ْٚٗاا  ْظاا ٥ِٗ ٚاغتـاا ب قتًااِٗ إىل ٜااذعٛ سااشبٝ   املعُااٛس٠ ٚػااعٛب األس 

ِ  ٚبٗ ٥ِ  صتظ١  أسٚا  املعُٛس٠ طه ٕ نٌ ألٕ ٚدٜ سِٖ; أسكِٗ ٚاستاٍ  اياشب  خًكٗا

 :ًٜٞ َ  ايتًُٛد يف ٚسد فكذ املكذط١  األسٚا  رٟٚ ٜٗٛد  خذ١َ ألدٌ

ّ  اإلطشا٥ًٝٝ   غرل َٔ ايـ حل اقتٌ" ٟ  عًا٢  ٚستاش ٞ  إٔ ايٝٗاٛد ٔ  أساذاّ  ٜٓذا ٞ  َا  با ق

 أسااذ سٝاا ٠ س اا  باازيو ٜهاإٛ ألْاا٘ فٝٗاا  ٜكاا  س ااش٠ َاأ غتشداا٘ أٚ ٖاااى  َاأ األَااِ

 .   (4)"ايٛثٓٝ 

ٌ  األدٓيب  عش  اْتٗو إرا خ ط٦ّ  ٜهٕٛ ال ايتًُٛد يف ٚايٝٗٛدٟ  يٝظا   اَاشأ٠  فها

٘  قظِ أٟ ٜعتدل ٚال اغتـ بٗ   يف اذتل يًٝٗٛدٟ.. ب١ُٝٗ إطشا٥ٌٝ ب  َٔ ٟ  ٜكظاُ  ايٝٗاٛد

ِ  ألٕ اٝٓاّ    ايعا مل  ػعٛب ب قٞ َٔ فشد ألٟ ٟ  يغارل  ايكظا ِ  ايٝٗاٛد ٕ  قظا  ٜعاذ  فاا  ذتٝاٛا

 .(5)"  أخش٣ يٛد١ٗ طشٙ يف ايُٝ  سٍٛ إرا غتط٧ ٚال صٚسّا عتً  إٔ ي٘ ٚظتٛص اّٝٓ  

ٍ  استهبٖٛ  ايي ايٝٗٛد ٚخط ٜ  دشا٥ِ نٌ فٝ٘ اهلل ٜغ ش ايظ١ٓ يف ّٜٛ ٚيًٝٗٛد  طاٛا

ٕ  فٝٗا   مب  ايزْٛب نٌ يًٝٗٛد اهلل ٜغ ش ايغ شإ ّٜٛ ٚيف ايع ّ   رياو  ٚيف با يضٚس   األاا 

ِ  عٔ ايغ شإ فٝٗ  ٜطًبٕٛ ؿا٠ ايٝٗٛد ٜـًٞ ايّٝٛ ٕ  خط ٜا ٖ  صٚسّا  أدٖٚا   اياي  ٚاألاا 

 .(6)ع ّ ست ٌ يف ايـا٠ ٚتك ّ ٜٛفٖٛ   ٚمل بٗ  تعٗذٚا ايي ٚايعٗٛد

ٔ  إٔ عًاا٢ آخااش ديٝااٌ  ٖٚازا  ّ  ٜٗااٛد باا٘ ٜااؤَٔ اياازٟ اياذٜ ُٔ ايؼااٝط ٕ  دٜاأ ٖااٛ ايٝاٛ  دٜاا

 ايـا حل  َا   ستا٢  ٚاملٛاثٝال   ايعٗاٛد  ْٚكا   ٚاملكذطا ت  اذتشَا ت  ٚاْتٗا ى  ايذَ ٤ ط و

                                                           
 . 39: 5( إهجُل متى  3)

 د. أوغسلت زوهلىج . 75اهظس " الكنز اإلاسصىد في قىاغد التلمىد " ص  (4)

 .346قصة الدًاهات ص   (5)

 ( هفسه بتصسف .6)
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 َ  فهٝ  ؟ ايـ حل غرل َ  فهٝ  األطٛد  ت سغتِٗ ب٘ ٜٚؼٗذ طبل نُ  ايٓ غ َٔ

 . ذتش١َٕ ؿٝ ١ْْ أٚ يذّ س ْ  أٚ بعٗذ ٚف ٤ْ َِٓٗ أُٜٓتظش يًٝٗٛد؟ املك تٌ أٚ احمل سب

 والمقاتليه الحربييه معاملة في ورحمته اإلسالم عذالة: الثاوي المطلب

 شلااِ ٜه ااٌ اإلطاااّ ظااٌ يف مجٝعااّ  ٚايٓاا غ ٚسمحاا١  ٖااذ٣ سطاا ي١ اإلطاااّ سطاا ي١

 َٚا   اإلطااّ   ًَا١  غارل  عًا٢  نا ْٛا  ٚيٛ اإلطاّ  نٓ  يف ٚايعٝؽ اذتٝ ٠ سل اإلطاّ

ٕ  إال اإلطاّ يف ادتٗ د ٔ  ٚايهشاَا١  اذتشٜا١  يلاُ   األس  يف ٚاملظتلاع    يًُلاطٗذٜ

ِ  مب  ٔ  أٚي٦او  فاٝٗ ٕ  ال ايازٜ  إٖانا ّ  ياٝع  اإلطااّ  يف ٚادتٗا د  اإلطااّ   بشطا ي١  ٜؤَٓاٛ

٘  بٌ األس   يف اي ظ د ْٚؼش ٚايٓظٌ يًششخ ٔ  فٝا  تعذاض  َا   ٚايعذايا١  ٚايشأفا١  ايشمحا١  َا

ِ  نٌ عٓ٘ ٛ  رتاف  ٚقاذ  ايٝاّٛ   املتشلاش  ايعا مل  ْظا ٍ  خًٝ ا١ هنع هللا يضر  بهاش  أبا   اهلل سطاٛ

 : بكٛي٘ ٚاملك تً  اذتشبٝ  َٔ بغرلٙ اإلطاَٞ ادتٝؽ عاق١

 تغشقااٛا ٚال بٝعاا١  تٗااذَٛا ٚال جتبٓااٛا  ٚال تغًااٛا ٚال تعـااٛا ٚال اهلل  بتكاا٣ٛ أٚؿااٝهِ"

 ػاٝخ   تكتًاٛا  ٚال َجُاش٠   ػذش٠ تكطعٛا ٚال ب١ُٝٗ  جتظذٚا ٚال صسع   حتشقٛا ٚال طتا

 ايـاٛاَ   يف أْ ظِٗ سبظٛا قذ أقٛاَ  ٚطتذذٕٚ اَشأ٠  ٚال ؿغرلا ٚال ؿبٝ  ٚال نبرلا

 .(7)" ي٘ أْ ظِٗ سبظٛا َٚ  فذعِٖٛ

 ب  اٝض ال مجٝعّ   يعب دٙ استل ٙ ايزٟ تع ىل اهلل دٜٔ اإلطاّ إٔ ع٢ً ْظتذٍ ٚبٗزا

 اإلشلٝا١   ٚاذته١ُ اإلشلٞ  ايعذٍ فٝ٘ صتذ ٚشلزا ٚبًذ  بًذ أٚ ٚيٕٛ يٕٛ أٚ ٚدٓع دٓع

 .ٚاملك تً  اذتشبٝ  َ  ست٢ ٚتؼشٜع ت٘  أسه َ٘ نٌ يف

 الحربييه معاملة في  ورحمته اإلسالم عذالة مظاهر: الثالث المطلب

 ٜطًال  ناَا ّ  يٝظا   يا٘   ٚاملكا تً   ٚاملخا ي    ب ذتشبٝ  ٚسمحت٘ اإلطاّ عذاي١ إٕ

ٕٓ بٌ ايهٓت ب  أٚ املتذٜٓ  أٚ امل هشٜٔ يبع  اشلٛا٤ يف  ناجرل٠   َظا ٖش  ايعذاي١ شلزٙ إ

 َٔ قشّْ  عؼش أسبع١ َذ٣ ع٢ً ٚدٚيت٘ اإلطاّ نٓ  يف ع ؾ َٔ نٌ بٗ  ٚػٗذ ع ػٗ 

 : ٜ تٞ فُٝ  صتًُٗ  ايضَ ٕ 

٘  ألدٌ املظًُ  دٜ س يف اذتشبٞ ٚدذ إرا( 1 ٕ  أٚ جت ستا ٔ  َظات َٓ ّ  نا  ّ  َا ٛ  أٚ اإلَا   ضتا

 ٚغرلُٖا   ايك طِ ٚابٔ َ يو اإلَ ّ ق ٍ نُ  اإلَ ّ  بإرٕ إال ٜكتٌ إٔ ظتٛص فا ريو

                                                           
 . 11411الحدًث زقم   4كىـز الػمال ج  (7)
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ٍ  املظاًُ   بااد  طشٜل يف اذتشبٞ ٚدذ إرا  َ يو ق ٍ" ٕ  أطًا   د٦ا  : فكا  ٍ  األَا   قا 

ٍ  َ َٓا٘   إىل ٜاشد  إٔ ٚأس٣ َؼاتب١ٗ  أَٛس ٖزٙ َ يو ٔ  ٚقا  ِ  ابا ٟ  ٚنازيو   ايك طا  اياز

 .(8)"ٜبٝ  ست٢ ت دّشا د ٤ ملٔ تعشكٛا أال ظٓٓ  فٝكٍٛ بظ سًٓ  ت دّشا ْضٍ ٚقذ ٜٛدذ

 :تع ىل اهلل سمح١ عًٝ٘ ايكشطيب ٚق ٍ

ٕٓ ايعًُ ٤ ن ف١ ب  خاف ال"  ْ ٥ا   ٚاملـًش١ يًٓظش َكذّ ألْ٘ د ٥ض ايظًط ٕ أَ ٕ أ

ٕ  يف ٚاختً اٛا  امللا س  ٚدفا   املٓا ف   دًا   يف ادتُٝ  عٔ ٞ  فا ذتش  ارتًٝ ا١  غارل  أَا   الا

٘  ايعباذ  ٚأَ  فٝ٘ اإلَ ّ ٜٓظش ق ٍ سبٝ  ابٔ إٔ إال ايعًُ ٤ ن ف١ عٓذ أَ ْ٘ ٕ  فًا  يف األَا 

ٛ  ٚايجٛسٟ ٚاألٚصاعٞ ٚإطش م ٚأؿش ب٘ ايؼ فعٞ ق ٍ ٚب٘ املزٖ   َؼٗٛس  ٚداٚد ثاٛس  ٚأبا

ٍ  ٖٚٛ ي٘  أَ ٕ ال سٓٝ ١ أبٛ ٚق ٍ اذتظٔ  بٔ ٚستُذ ٞ  ايكاٛ  أؿا   ٚاألٍٚ يعًُ ٥ٓا   ايجا ْ

ِ  بزَتِٗ ٜٚظع٢ دَ ؤِٖ تته ف  املظًُٕٛ: ) يكٛي٘ ٍ  فًُا   قا يٛا ( أدْا ٖ ِ  قا   دا ص  أدْا ٖ

 .(9) "بزيو أسش٣ اذتش٠ املشأ٠ ٚن ْ  ايعبذ أَ ٕ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ :تع ىل يكٛي٘ ت ظرلٙ ٚيف

چچ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ

 ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ

)ژگ
10) . 

ٞ  ق ٍ ٘  ايٓظا  ٌ  ٚإمنا  : "تعا ىل  اهلل سمحا ٌ  دعا ٔ  ايها فش  قتا ٌ  َا ٕ  عُا  ٚزلا ٙ  ايؼاٝط 

 اذتشبااٞ ايهاا فش قتااٌ عتااٌ ٚال فااِٝٗ َظاات َٓ  ناا ٕ ألْاا٘ َٓاا٘ ٚاطااتغ ش يٓ ظاا٘ ظًُاا 

ٔ  ٚعٔ ايكتٌ يف ي٘ ٜؤرٕ إٔ قبٌ قتً٘ ألْ٘ أٚ املظت َٔ ٌ  إٔ يآيب  ياٝع  داشٜ   ابا  مل َا   ٜكتا

 . (11)" ٜؤَش

                                                           
 .8/76ثفسير القسطبي   (8)

 هفسه  (9)

 .16-14سىزة القصص   (10)

 .3/230ثفسير اليسفي   (11)
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 ٚإٕ ادتٓا١  سا٥شا١  ٜش  مل َع ّٖذا قتٌ َٔ: )ق ٍ  ايٓيب عٔ عُشٚ بٔ اهلل عبذ ٚعٔ

 .(12)َ د١ ٚابٔ ٚايٓظ ٥ٞ ٚايبخ سٟ أمحذ سٚاٙ( ع َ  أسبع  َظرل٠ َٔ ٜٛدذ سعتٗ 

ٔ  ٖشٜاش٠  أبٞ ٚعٔ  ٍ    ايآيب  عا ٔ  أال: )قا  ٌ  َا  ٚرَا١  اهلل رَا١  شلا   َع ٖاذ٠  ْ ّظا   قتا

 أسبعاا  َظاارل٠ َاأ يٝٛدااذ سعتٗاا  ٚإٕ ادتٓاا١ سا٥شاا١ ٜااش  ٚال اهلل رَاا١ أخ ااش فكااذ سطااٛي٘

 .(13) ٚؿشش٘ ايذلَزٟ سٚاٙ( خشٜ  

 : األٚط س ٌْٝ يف ايؼٛن ْٞ ق ٍ

ٛ  املع ٖاذ  َع ٖاّذا  قٛي٘" ٌ  ٖا ٔ  ايشدا ٌ  َا ٌ  اذتاشب  داس أٖا ٕ  اإلطااّ  داس إىل ٜاذخ  ب َا 

٘  إىل ٜشدا   ستا٢  اإلطاّ أٌٖ ب  خاف با قتً٘ املظًُ  ع٢ً فٝششّ ٍ  َ َٓا  عًا٢  ٜٚاذ

 اهلل نااّ  ٜظاُ   ستا٢  فا دشٙ  اطاتذ سى  املؼشن  َٔ أسذ ٚإٕ تع ىل قٛي٘ أٜل  ريو

 ِ ٔ  نٓ ٜاا١ ٖٚاازا ايطٝاا  ْظااُٝٗ  ادتٓا١  ٚسا٥شاا١..  َ َٓاا٘ أبًغاا٘ ثا  قتااٌ َاأ دخااٍٛ عااذّ عا

 . (14)" ٜذخًٗ  مل ع َ  أسبع  َظرل٠ َٔ ٜٛدذ ٖٚٛ ْظُٝٗ  ٜؼِ مل إرا ألْ٘ ادت١ٓ َع ّٖذا

ٌ  عاض  اهلل أث٢ٓ فكذ اذتشبٝ  أط س٣ إىل ب إلسظ ٕ تع ىل اهلل أَش( 2 ٔ  عًا٢  ٚدا ِ  َا  ٜطعا

ٿ   ٿ  ٿ    ٺژ : تعاا ىل قاا ٍ نُاا  ٚاألطاا س٣ املظاا ن  إىل ٚعتظاأ ايطعاا ّ

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 (15)  ژچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ
 :ت ظرلٙ يف ايطدلٟ ق ٍ

٘  ثٓا ؤٙ  دٌ ٜع " ٔ  اذت دا١  رٟٚ َظاهّٝٓ   بكٛيا ِ  قاذ  ايازٜ ُّا   اذت دا١  أرياتٗ ٛ  ٜٚتٝ  ٖٚا

٘  ػا٤ٞ  ٚال أباٛٙ  َا ت  قذ ايزٟ ايط ٌ ٛ  ٚأطارّلا  يا ٞ  ٖٚا ٔ  اذتشبا ٌ  َا  ٜؤخاز  اذتاشب  داس أٖا

ٔ  أٚ ب يغًبااا١ قٗااشا   األباااشاس ٖاااؤال٤ عًاا٢  اهلل فااا ث٢ٓ حباال  فٝشااابع ٜؤخاااز ايكبًاا١  أٖاااٌ َاا

 .(16)"شلِ َِٓٗ ٚسمح١ سك ٙ ٚطً  اهلل إىل بزيو تكشّب  ٖؤال٤ بإطع َِٗ

                                                           
(

12
( ، وأخسحه ابً خبان غً أبي بكسة مسفىغا بلفظ : )مً قتل مػاهدا في غهده لم ًسح زائدة 2995( زقم : )3/1155( صحُذ البخازي : ) 

دها لُىحد مً مسيرة خمسمائة غام( صحُذ ابً خبان )  ( .7383( زقم : ) 16/392الجىة ، وإن ٍز

 1403سنن الترمري زقم )(  13)
ً
  . 4/20مػاهدة ، ( باب فُمً ًقتل هفسا

 .156-7/155هُل ألاوطاز   (14)

 .11-7سىزة ؤلاوسان آلاًة   (15)

 .209/  29ثفسير الطبري  ( 16)
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 اإلطااّ  داس دخًاٛا  إرا ٚاذتاشبٝ   ٚاملظات َٓ   ايازَٝ   ٜٚـٕٛ عت   إٔ اإلَ ّ ع٢ً( 3

 املؼااشن  َاأ أسااذ ٚإٕ: تعاا ىل يكٛياا٘ ت ظاارلٙ يف ادتـاا ق قاا ٍ نُاا  َظااتذرلٜٔ

٘  ثِ اهلل ناّ ٜظُ  ست٢ ف دشٙ اطتذ سى ٘  أبًغا  داٛاص  اآلٜا١  ٖازٙ  اقتلا  : "  َ َٓا

 اطاتذ سى  تعا ىل  قٛي٘ ألٕ اإلطاّ ؿش١ دالي١ يٝظُ  َٓ  ريو طً  إرا اذتشبٞ أَ ٕ

٘ ..  اهلل ناّ ٜظُ  ست٢ ف َٓ٘ َعٓ ٙ ف دشٙ تع ىل ٚقٛي٘ اطت َٓو َعٓ ٙ  تعا ىل  ٚقٛيا

ٞ  ٖزا س   اإلَ ّ ع٢ً إٔ ع٢ً ٜذٍ َ َٓ٘ أبًغ٘ ثِ ٘  املظاتذرل  اذتشبا ٘  ٚسٝ طتا  َٚٓعا

 إٔ عًا٢  أٜلا   ديٌٝ ٖزا ٚيف َ َٓ٘ أبًغ٘ ثِ ٚقٛي٘ ف دشٙ يكٛي٘ بؼش تٓ ٚي٘ َٔ ايٓ غ

 .(17)" ظًُِٗ إىل ٚايتخطٞ أرٜتِٗ َٔ ٚاملٓ  ايز١َ أٌٖ س   اإلَ ّ ع٢ً

 ْااف فكااذ ٚاألخااام  ٚايشمحاا١ ايشأفاا١ يف غ ٜاا١ عظُٝااّ  َاازٖبّ  اإلطاااّ رٖاا  بااٌ"

٘  اإلطااّ  دٜا س  إىل ايها فش  دت  إرا أْ٘ اي كٗ ٤ ٕ  يضَٗا   ف َٓتا  عًٝٗا    املت ال  املاذ٠  األَا 

 ٖااازا تظاااًِٝ ٜظاااعٗ  فاااا اإلطااااّ دٚيااا١ عًااا٢ اذتاااشب ايهااا فش٠ ايذٚيااا١ أعًٓااا  ٚياااٛ

 .(18)"املظتذرل

ّ  ٖزا يف إيٝ٘ اإلػ س٠ جتذس ٚمم  ٘  املكا  ٞ  ال أْا ّ  ظتاٛص  ٚال ٜٓبغا ٞ  ٜكاش  إٔ يإلَا   اذتشبا

 . ع دّا بًذٙ إىل عٛدت٘ يف ٜظ س  إٔ عًٝ٘ بٌ ط١ًٜٛ  َذ٠ّ املظًُ  دٜ س يف املهح ع٢ً

٘  ع٢ً ايذالي١ ٚفٝ٘: " تع ىل اهلل سمح١ عًٝ٘ ادتـ ق ق ٍ  ٞ  إقاشاس  ظتاٛص  ال أْا  اذتشبا

٘  قل ٤ مبكذاس إال فٝٗ  ٜذلى ال ٚأْ٘ ط١ًٜٛ َذ٠ اإلطاّ داس يف ٘  س دتا  ستا٢ : تعا ىل  يكٛيا

 اهلل ناااّ زل عاا٘ بعااذ اذتااشب داس إىل بااشدٙ فاا َش َ َٓاا٘ أبًغاا٘ ثااِ اهلل ناااّ ٜظااُ 

 عازس  بغارل  َكُٝ  اإلطاّ داس يف اذتشبٞ ٜذلى إٔ يإلَ ّ ٜٓبغٞ ال أؿش بٓ  ق ٍ ٚنزيو

٘  ٜٛدا   طب  ٚال ٕٓ إق َتا ٘  ٚأ ّ  إٔ عًٝا ٘  ٜتكاذ ٕ  داسٙ إىل با رتشٚز  إيٝا ّ  فاإ ّ  بعاذ  أقا   ايتكاذ

 .(19)"ارتشاز عًٝ٘ ٚٚك  رَٝ  ؿ س اإلطاّ داس يف ط١ٓ إيٝ٘

                                                           
 .273/ 4أخكام القسآن للجصاص   (17)

ـــ  ا ي اإلاشـــهىز بـــالقسافي، غـــالم الكتـــ ،18) ـــب بـــً غبـــد الـــسخمً الص   ( اهظـــس الفـــسوم للمـــام الػالمـــة بـــهاب الـــدًً أبـــي الػبـــال أخمـــد بـــً إدَز

 1/111بيروت، 

 .273/ 4أخكام القسآن للجصاص  (19)
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 عًاا٢ د طٛطااّ  املظاات َٔ ٖاازا ٜهاإٛ إٔ إال قاا ٍ َ ًاا   اباأ قاا ٍ ايكااٍٛ ٖاازا ٚبٓشااٛ

 يإلطااااّ املـاااًش١ فٝااا٘ ٜاااش٣ فُٝااا  فٝااا٘ ب رتٝااا س ف إلَااا ّ عاااٛساتِٗ يهؼااا  املظاااًُ 

 :تع ىل اهلل سمح٘ فك ٍ ٚاملظًُ  

" ٔ ٌ  َٚا ٕ  بغارل  اإلطااّ  داس دخا ٘  فا دع٢  أَا  ٍ  أْا ٘  تا دش  أٚ سطاٛ ٘  َتا    َٚعا  قبااٌ ٜبٝعا

 .(20)" ن ألطرل فٝ٘ اإلَ ّ ُخٝٓش د طّٛط  ن ٕ ٚإٕ َٓ٘ 

 ظتااٛص فااا ٚإال عًااِٝٗ  ٜغاا س إٔ قبااٌ احملاا سب  إىل اإلطااا١َٝ ايااذع٠ٛ بًااٛ  َاأ البااذ( 4

ٞ  أْع فعٔ ايذع٠ٛ; تبًغِٗ ست٢ قت شلِ ٘  اهلل سكا ٍ  عٓا ٕ : "قا  ٍ  نا  ٘  سطاٛ  إرا  ايًٓا

َّا   غضا ّْا   زلا   فاإرا  ٜـاب   ستا٢  ٜغاض  مل قٛ ّْا   ٜظاُ   مل ٚإرا أَظاو  أرا  بعاذ  أغا س  أرا

 .(21) ايبخ سٟ سٚاٙ". َ ٜـب 

ٕ  اي ذاش   طًا   إرا ٜغرل ن ٕ"  سٚا١ٜ ٚيف ٕ  اآلرإ ٜظاتُ   ٚنا  ّْا   زلا   فاإ  أَظاو  أرا

( اي طاش٠  عًا٢ : ) ايًٓ٘ سطٍٛ فك ٍ أندل  ايًٓ٘ أندل ايًٓ٘ ٜكٍٛ سدّا ٚزل  أغ س  ٚإال

 .(22) َظًِ سٚاٙ(". ايٓ س َٔ خشد : )فك ٍ ايًٓ٘ إال إي٘ ال إٔ أػٗذ ق ٍ ثِ

 . عًِٝٗ ٜغ س إٔ قبٌ إيِٝٗ ٚايذع٠ٛ اذتذ١ بًٛ  األس دٜح ٖزٙ َٔ ٚاملشاد

: تع ىل ق ٍ نُ  ٚسشَ تِٗ ٚأٚط ِْٗ دِٜٓٗ ألدٌ ٚادتٗ د ايذف   يف اذتل يًُظًُ ( 5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ

 ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ ٺ

 ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 .(23)     ژکگ   گ  گ  گ

                                                           
 .395/ 3( اإلابدع 20)

 .4/58( كتاب بدء الىحي 2943صحُذ البخازي زقم : )( 21)

2/3( باب ؤلامساك غً ؤلاغازة غلى قىم في داز الكفس إذا ُسمؼ في م ألاذان . 873صحُذ مسلم زقم : )( 22)   

 .41-39( سىزة الحج آلاًة 23)
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ى  ى  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېژ: تعاااا ىل ٚقاااا ٍ

 (24) ژائ  ەئ

 إسٖ ب فٝ٘ ػو ال ٖٚزا ػشعٞ  ٚاد  ٚاذتشَ ت ٚايباد األٚط ٕ عٔ ايذف   إٕ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ: تع ىل ق ٍ ب٘  ٚدٌ عض اهلل أَش ٚاجملشَ   يًُعتذٜٔ

  ەئۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

) ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
25) .  

٘  عًا٢  تع  املظًُ  ببًذ ايه  س ْضٍ فإرا ِ  أًٖا ِ  ٚايآ رل  قتا شل  ألساذ  ظتاض  ٚمل إياٝٗ

ٍ  ٚامله ٕ األٌٖ ذت   ختً ٘ إىل عتت ز َٔ إال ايتخً  ٔ  ٚاملا  ٘  َٚا  ارتاشٚز  األَارل  آعا

 . (26) ٚثك ال خ  ف  اْ شٚا تع ىل يكٛي٘

ّٕ  أَش إىل املك ّ ٖزا يف ٖٓ  ْٚؼرل  ٖ ٖٛٚ ٕٓ ّ  با َش  إال ٜهٕٛ ال ادتٗ د إعإ أ  إَا 

ٔ  ْكااٌ اي كٗا ٤   ريااو عًا٢  ْاف  نُاا  ٚطاًط ِْٗ   املظاًُ   ٔ  اإلطاااّ ػاٝ   عا  تُٝٝاا١ ابا

 . (27)"  عذٚ ٜ  د٦ِٗ إٔ إال اإلَ ّ  بإرٕ إال ايغضٚ ظتٛص ٚال" :قٛي٘

 :املكذطٞ قذا١َ ابٔ ٚق ٍ

٘  غت فٕٛ عذٚ ٜ ذ ِٖ إٔ إال األَرل بإرٕ ال ادتٗ د ظتٛص ٚال"  فشؿا١  تعاش   أٚ نًبا

  (28)" فٛتٗ  غت فٕٛ

 :تع ىل اهلل سمح٘ ق ٍ سٝح ايكٓ   نؼ ف يف ايبٗٛتٞ ق ٍ أٜلّ  ٚبٗزا

 ايعااذٚ ٚحباا ٍ ايٓاا غ حباا ٍ أعااشف ألْاا٘ ٚادتٗاا دٙ اإلَاا ّ إىل َٛنااٍٛ ادتٗاا د ٚأَااش"

 : تع ىل يكٛي٘ ريو َٔ ٜشاٙ فُٝ  ط عت٘ ايشع١ٝ ًٜٚضّ ٚبعذِٖ ٚقشبِٗ ْٚه ٜتِٗ

 إمناا  ٚقٛياا٘ َاآهِ األَااش ٚأٚيااٞ ايشطااٍٛ ٚأطٝعااٛا اهلل أطٝعااٛا آَٓااٛا اياازٜٔ أٜٗاا  ٜاا 

 ستاا٢ ٜاازٖبٛا مل داا َ  أَااش عًاا٢ َعاا٘ ناا ْٛا ٚإرا ٚسطااٛي٘ باا هلل آَٓااٛا اياازٜٔ املؤَٓاإٛ

  (29)"  ٜظت رْٛٙ

                                                           
 ..36التىبة آلاًة سىزة  (24)

 .60( سىزة ألاهفال آلاًة 25)

 .4/254الكافي في فقه ابً خىبل  (26)

. املحسز في الفقه 2/170   ( 27)   

 .1/152غمدة الفقه   (28)
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ٔٔ  َسَبا  ٔ  فعٔ اذتشبٝ  ٚػٝٛخ ٚأط  ٍ ْظ ٤ قتٌ ظتٛص ال( 6 ٍ  َسٔبٝا ٕ  با ٍٔ  ََا َ  ُنٓٓا  : "قا   َسُطاٛ

٘  اهلل ؿ٢ً اهلل ِ  عًٝا ٠َٕٚ  يف ٚطاً ُٔٔع َ  ايٓٓا غَ  َفاَشأ٣  َغاِض ٤ِٕٞ   َعًَا٢  َُِذاَت  َسُدااّ  َفَبَعاحَ  َػا

ُِْظِش: )فك ٍ ََُ  ََ  َع٢ًَ ا ََِشأ٠ّ َع٢ًَ: فك ٍ َفَذ ٤َ َُٖؤاَل٤ٔ  اِدَت ٌٕ   ا ٍَ  َقٔتٝا  َن َْا ِ  ََا  : )فكا 

ٌَ َٖٔزٙٔ ١ََٔ ََٚع٢ًَ: ق ٍ  (ٔيُتَك ٔت ُٔ  خ ٔيُذ امُلَكٓذ َٛٔيٝاذٔ  با ٍ  َسُدااّ  َفَبَعاحَ  اِي ٌِ : فكا   اَل: )ٔيَخ ٔياذٕ  ُقا

ٓٔ ََِشأ٠ّ َتِكُتًُ  . (30) ("َعٔظٝ ّ  َٚال ا
 :سػذ ابٔ ايعا١َ ق ٍ

 املااشأ٠ تك تااٌ مل َاا  ْظاا ٥ِٗ قتااٌ ٚال ؿاابٝ ِْٗ قتااٌ ظتااٛص ال أْاا٘ يف بٝاآِٗ خاااف ال" 

٘ " ثبا   ملا   ٚريو دَٗ   اطتبٝ  املشأ٠ ق تً  فإرا ٚايـيب  ٘  أْا  ْٗا٢  ٚايظااّ  ايـاا٠  عًٝا

 . (31)" يتك تٌ ٖزٙ ن ْ  َ : َكتٛي١ اَشأ٠ يف ٚق ٍ ٚايٛيذإ ايٓظ ٤ قتٌ عٔ

 يهااِ ٜٓـاابٕٛ ال اياازٜٔ ٚاي اساا  ايزسٜاا١ يف اهلل اتكااٛا: ارتطاا ب باأ عُااش ٚقاا ٍ

 .(32) سشاّث  ٜكتٌ ال ايعضٜض عبذ بٔ عُش ٚن ٕ اذتشب 

ٞ  قذا١َ ابٔ ٚق ٍ ٌ  ٚال: " املكذطا ِ  ٜكتا ٕ  ٚال ؿايب  َآٗ  ٚال ساٖا   ٚال اَاشأ٠  ٚال زتٓاٛ

ْٔ ٚال ف ٕ ػٝ  َٔ   .  (33)" ٜك تًٛا إٔ إال شلِ سأٟ ال َٔ ٚال َص

 ف ْٝا ّ  ػٝخّ  أٚ اَشأ٠ّ ٜكتًٛا ٚال اجًٛا  ٚال ٜغًٛا  ٚال ٜغذسٚا  ال إٔ يًُظًُ  فٝٓبغٞ

ٔ  ٖاؤال٤  ٜهٕٛ إٔ إال َكعذّا  ٚال أع٢ُ ٚال ؿبّٝ  ٚال ٘  مما ٕ  أٚ اذتاشب   يف سأ٣ْ يا  تهاٛ

 .زتّْٓٛ  ٜكتًٛا ٚال ًَه١ّ  املشأ٠

 ٦َاا ت حتـااذ ايااي اذتذٜجاا١  اذتااشٚب َاأ اإلطاااّ ظااٌ يف ايااي ايشمحاا١ ٖاازٙ فاا ٜٔ

ٌ  ٚايؼاٝٛخ   ٚاألط  ٍ ايٓظ ٤ َٔ اآلالف ِ  با  ال عذايا١  إْٗا   غ يباّ    اذتاشٚب  ٖازٙ  ٚقاٛد  ٖا

ٕٓ ق طب١  اإلْظ ١ْٝ تعشفٗ  ٚمل بٗ   يًبؼش١ٜ عٗذ ٞ  ايعظُٝا١  ايتؼشٜع ت ٖزٙ إ  أنادل  شلا

 .محٝذ سهِٝ َٔ تٓضٌٜ ايذٜٔ ٖزا إٔ ع٢ً ٚبشٖ ٕ ديٌٝ

                                                                                                                                        
 .41-3/40( كشاف القىاع 29)

 . 2/6( ، باب في قتل اليساء، 2671سنن أبي داوود زقم : )( 30)

 ( .1/307بداًة املجت د )  (31)

 . 2/323ثفسير القسطبي    (32)

 .1/153غمدة الفقه  (33)
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  (اإلطاّ يف أسظٔ َ  َت٢) رْب٘ َٔ تكذّ َ  نٌ ي٘ غ ش فكذ اذتشبٞ أطًِ إرا( 7

  ڻژ: تع ىل ق ٍ نُ  املظًُ   سل يف دشا٥ِ َٔ اقذلف مم  بؼ٤ٞ ٜؤاخز ٚال

ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  

)ژ﮲
34) 

 طاً   قذ َ  شلِ ٜغ ش املؤَٓ  ٚقت ٍ ايؼشى عٔ ٜٓتٗٛا إٕ: " ت ظرلٙ يف ايٛاسذٟ ق ٍ

 . (35)" أَ٘ ٚيذت٘ ّٜٛ نُجً٘ ع د أطًِ إرا اذتشبٞ ألٕ ٚايؼشى ايضْ  َٔ تكذّ َ 

ٔ : "ايـاشٝ   يف دا ٤  ٚنُ  ٔ  َا ٌ  مبا   ٜؤاخاز  مل اإلطااّ  يف أسظا  ادت ًٖٝا١   يف عُا

 .  (36)" ٚاآلخش ب ألٍٚ أخز اإلطاّ يف أط ٤ َٚٔ

 داا  إطاااَ٘ سظاأ ثااِ ايااذَ ٤ ٚطاا و األَااٛاٍ ْٗاا  إرا اذتشبااٞ: " املاآرل اباأ قاا ٍ

 ٘ ِ  إطااَ ّ  َا   إثا ٍ  باا  تكاذ ٍ .  (37)" إػاه  ٟ  ايعاَا١  ٚقا   اذتشبااٞ: "اإلْـا ف  يف املاشداٚ

 .  (38)" إمج ع  ن شٙ يف بؼ٤ٞ ٜؤخز ال ايه فش

 اهلل سمحاا٘ قاا ٍ سٝااح ايكٓاا   نؼاا ف يف ناازيو اإلمجاا   ايبٗااٛتٞ ايعاَاا١ ْٚكااٌ

٘  إمج عا   ن اشٙ  يف بؼا٤ٞ  ٜؤخز فا أطًِ إرا ايه فش اذتشبٞ ٚأَ : " تع ىل  تعا ىل  يكٛيا

ِ  ٜغ ش ٜٓتٗٛا إٕ ن شٚا يًزٜٔ قٌ ٘  طاً   قاذ  َا   شلا ٘  اهلل ؿا٢ً  ٚقٛيا ِ  عًٝا  اإلطااّ  ٚطاً

 . (39)" قبً٘ َ  ظت 

ٞ  تؼشٜ  ٖٚزا ٞ  ٜؤاخاز  ال إر فشٜاذ;  إطااَ ٔ  اقاذلف  مما   بؼا٤ٞ  اذتشبا  إرا طا٦ٝ ت  َا

ٍ  نُا   اإلا ْٝا١   ٚاألخا٠ٛ  اإلطا١َٝ اذتكٛم ن ٌَ ي٘ تـرل بٌ أطًِ  ڳ  ژ  :تعا ىل  قا 

 (40) ژڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

 ٚطااه  ٚايتلااش١ٝ ادتٗاا د إىل املااتعطؽ اإلطاااّ ػااب ب أسااٛز فُاا  ٚبعااذ .. ٚبعااذ

ٍ  اياذَ ٤  ٌ  عاض  املاٛىل  طاابٌٝ يف ٚاألسٚا  املٗار  ٚباز ّ  ٖازٙ  َتَعُّااِ إىل ٚدا  ايؼااشع١ٝ األسها 

                                                           
 .38سىزة ألاهفال آلاًة   (34)

 .440/ 1ثفسير الىاخدي   (35)

 .1/77ل ًؤاخر بأغمال الجاهلُة : . وصحُذ مسلم ، باب : ه9/18( كتاب بدء الىحي، 6921صحُذ البخازي بسقم : )( 36)

 .32/ 26زوح اإلاػاوي   (37)

 .299/ 10 ؤلاهصاف للمسداوي   (38)

 .153/ 6كشاف القىاع  (39)

 .11سىزة التىبة آلاًة  (40)
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ٍٓ ال ستااا٢ ايلاااشٚس١ٜ   ايلااااٍ يف فٝكعاااٛا ايظااابٌ  بٗاااِ تت اااشم ٚال األقاااذاّ  بٗاااِ تاااض

ٌ  عاض  ايب سٟ إىل ٚايتضي  ايتكشب أسادٚا سٝح َٔ ٚاملعـ١ٝ  ٍ  ب سا   ٚدا ٘  األعُا   أال إيٝا

 . (41)تع ىل اهلل طبٌٝ يف ادتٗ د ٖٚٛ

ٝٓٓٗ  ايي ايؼشع١ٝ  األسه ّ بٗزٙ ٚب يعٌُ ٌ  ٜتب  َـٓ  تِٗ  يف اي كٗ ٤ ب  رٟ يها

 مم  ٚؿعٛب١  سظ ط١ٝ ٚأنجشٖ  املظ ٥ٌ أعكذ يف ٚٚططٝت٘  اإلطاّ عذاي١ َذ٣ عكٌ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       گژ  :تعاا ىل قاا ٍ نُاا  ايعاا مل  سب تٓضٜااٌ أْاا٘ زتااذدّا ٜؤنااذ

 (42)    ژ ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
 : البحث تىصيات

 املٓااا ٖر يف اإلْظااا ْٞ ٚاإلخااا ٤ ايتظااا َ  فكااا٘ عًااا٢ املبٓٝااا١ اإلطاااا١َٝ ايجك فااا١ ْؼاااش (1

ٕٓ ٚبٝ ٕ االدتُ عٞ  ٚايتٛدٝ٘ اإلعاّ ٚٚط ٥ٌ ايذساط١ٝ ٞ  ايتظا َ   ٖزا أ  ال اإلطااَ

 ٚسد  املظًااَٛ  ْٚـااش٠ ٚاالطااتكاٍ ٚايه اا   ايتشااشس يف األَااِ ساال َاا  ٜتعاا س 

 .  ايظ مل 

٘  اإلطااّ  بظاُ س١  يًتعشٜا   ايذٚيٝا١  ٚايٓذٚات املؤمتشات إق ١َ (2 ٕٓ ْٚك ٥ا ٔ  ناجرلا  ٚأ  َا

 . ايٓك١ٓٝ  اإلطاّ ؿٛس٠ تؼٜٛ٘ َٓٗ  ايغش  ٚايغًٛ ٚايتطشف ايعٓ  دعٛات

ّ  مبا   ٚاإلطاا١َٝ  ايعشبٝا١  ٚايتٛدٝ٘ اإلعاّ ٚط ٥ٌ ؿٝ غ١ إع د٠ ع٢ً ايعٌُ (3  َا   ٜاتا٤

 .  اإلطا١َٝ ٚاذتل س٠ ب يجك ف١ ٜعٓشف ٚمب  ايذٚي١ٝ  املتغرلات

ٞ  املاؤمتش  َآظُي  عًا٢  أقذل  (4  ع ملٝا ّ  َؼاشٚع ّ  تتبٓٝا   إٔ اإلطاا١َٝ  ٚاياذع٠ٛ  اإلطااَ

 ٚايع ملٝاا١ ٚاإلطااا١َٝ ايعشبٝاا١ اإلعاااّ ٚطاا ٥ٌ يااذ٣ عٓاا٘  ٚايااذف   ب إلطاااّ يًتعشٜاا 

 .  ايع مل يف اذت١ٓٝ ايًغ ت بؼت٢ املؼتٗش٠ ايغشب١ٝ ٚايكٓٛات اجملات الطُٝ 

 

 

 

                                                           
( وال ًفهم مً هرا الىكير غلى أولئك ألابطال املجاهدًً الرًً ًقىمىن بالػملُات الاستشهادًة والفدائُة في فلسطين وغيرها مً دًاز 41)

 أهل الػلم .ؤلاسالم، فهرا ٌػد مً أغظم الجهاد والفداء والتضحُة، كما أفتى برلك بػض 

 . 196-192سىزة الشػساء آلاًة  (42)
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 الكريم القرآن

ٟ  عًٞ بٔ أمحذ بهش أبٞ يإلَ ّ ايكشإٓ أسه ّ (1  ستُاذ  حتكٝال  ادتـا ق   اياشاص

 باارلٚت  – ايعشبااٞ ايتاا سٜ  َؤطظاا١ ايعشبااٞ  ايااذلاخ إسٝاا ٤ داس قُشاا ٟٚ  ايـاا دم

1422/1992ّ . 

 ستُاذ  حتكٝال  املشداٟٚ  طًُٝ ٕ بٔ عًٞ ارتاف  َٔ ايشاد  َعشف١ يف اإلْـ ف (2

 ( .ايٓؼش ٚت سٜ  ايطبع١ سقِ بذٕٚ) ايعشبٞ ايذلاخ إسٝ ٤ داس برلٚت  اي كٞ  س َذ

ٔ  املكتـاذ   ْٚٗ ٜا١  اجملتٗاذ  بذاٜا١  (3 ٞ  ستُاذ : حتكٝال  سػاذ   ابا ٔ  ؿابش  سااام  سظا

 . ٖا1415  1  ايك ٖش٠ ت١ُٝٝ  ابٔ َهتب١

: حتكٝاال ايٓظاا ٞ  ستُااٛد باأ أمحااذ باأ اهلل عبااذ ايدلناا ت أبااٛ ايٓظاا ٞ  ت ظاارل (4

 .1995ّ ٚايتٛصٜ   ٚايٓؼش يًطب ع١ ايكًِ داس ايشف عٞ  ايؼُ عٞ ق طِ

 فااش  باأ بهااش أبااٞ باأ أمحااذ باأ ستُااذ اهلل عبااذ أبااٛ: املؤياا :  ايكااشطيب ت ظاارل (5

 أمحااذ: حتكٝاال  (ٖااا671: املتااٛف٢) ايكااشطيب ايااذٜٔ سلااع ارتضسدااٞ األْـاا سٟ

 ايج ْٝااا١  ايطبعااا١ ايكااا ٖش٠  املـاااش١ٜ  ايهتااا  داس أط اااٝؽ  ٚإباااشاِٖٝ ايدلدْٚاااٞ

 (. زتًذات 10 يف) دض٤ا 20: األدضا٤ عذد 1964ّ - ٖا1384

ٟ   (ايعضٜاض  ايهتا ب  ت ظارل  يف ايٛدٝض)  ايٛاسذٟ ت ظرل (6 ٛ  ايٛاساذ ٔ  أبا ٞ  اذتظا  عًا

ٞ  بٔ أمحذ بٔ ٟ  عًا ٟ  ايٛاساذ ٕ  حتكٝال  ايؼا فعٞ   ايٓٝظا بٛس ٕ  ؿا ٛا  داٚٚدٟ عاذْ 

 . ٖا1415 برلٚت  دَؼل    ايؼ ١َٝ  ايذاس ايكًِ  داس

 .1997ّ ايع١ًُٝ  ايهت  داس ايطدلٟ  دشٜش ابٔ ايكشإٓ  ت ٌٜٚ يف ايبٝ ٕ د َ  (7

ٛ  ايكشطيب  ت ظرل ايكشإٓ  ألسه ّ ادت َ  (8 ٔ  ستُاذ  اهلل عباذ  أبا ٔ  أمحاذ  با ٞ  با  أبا

 حتكٝاال  (ٖااا671 ت) ايكااشطيب ايااذٜٔ سلااع ارتضسدااٞ األْـاا سٟ فااش  باأ بهااش

: ايطبعااا١ ايكااا ٖش٠  املـاااش١ٜ  ايهتااا  داس أط اااٝؽ  ٚإباااشاِٖٝ ايدلدْٚاااٞ أمحاااذ

 . 1964ّ - ٖا1384 ايج ١ْٝ 

 ايهتاا  داس  األيٛطااٞ اذتظااٝ  اهلل عبااذ باأ ستُااٛد ايااذٜٔ ػااٗ ب املعاا ْٞ  سٚ  (9

 .2001ّ ايع١ًُٝ 
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ٔ  اهلل عبذ اي ك٘  عُذ٠  (10 ٔ  أمحاذ  با ٔ  اهلل عباذ : حتكٝال  املكذطاٞ   قذاَا١  با  طا ش  با

 .ايط ٥  ايطشف   داس ايعتٝيب  دغًٝٝ  ستُذ – ايعبذيٞ

 ( .اإلصتٌٝ) ادتذٜذ ايعٗذ (11

 ( . ايتٛسا٠) ايكذِٜ ايعٗذ (12

ٞ  ايذٜٔ ػٗ ب اي شٚم  (13 ٔ  أمحاذ  ايعبا غ  أبا ٔ  إدسٜاع  با ٔ  عباذ  با ٞ  اياشمح ـٓآٗ د  اي

 برلٚت ايهت   ع مل ب يكشايف  املؼٗٛس

 ايطبعاا١. 1995ّ – َااذبٛيٞ َهتباا١ – ايكاا ٖش٠ – َظٗااش طااًُٝ ٕ.  ايااذٜ ْ ت قـاا١ (14

 .األٚىل

ٔ  أمحذ بٔ اهلل عبذ ايذٜٔ َٛفل ستُذ أبٛ أمحذ  اإلَ ّ فك٘ يف ايه يف (15  ستُاذ  با

ٞ  قذاَا١  ب بٔ ايؼٗرل اذتٓبًٞ  ايذَؼكٞ ثِ املكذطٞ ادتُ عًٝٞ قذا١َ بٔ  املكذطا

 . ّ 1994 - ٖا 1414 األٚىل  ايطبع١ ايع١ًُٝ  ايهت  داس  (ٖا620: املتٛف٢)

ٔ  ستُذ ايظرل  نت ب (16 ٔ  با ٞ  اذتظا  خاذٚسٟ   زتٝاذ : احملكال   (189:  ت) ايؼاٝب ْ

 . برلٚت يًٓؼش  املتشذ٠ ايذاس

ٔ  َٓـاٛس  اإلقٓ    َن عٔ ايكٓ   نؼ ف (17 ٔ  ٜاْٛع  با ٔ  ؿاا   با ٔ  اياذٜ ٔ  با ٔ  سظا  با

 .  ايع١ًُٝ ايهت  داس(: ٖا1051: املتٛف٢) اذتٓب٢ً ايبٗٛتٞ إدسٜع

ٔ  يف ايعُ ٍ نٓض (18 ٍ  طآ ٍ  األقاٛا ٔ  عاا٤ : املؤيا   ٚاألفعا  ٞ  اياذٜ ٔ  عًا ّ  با ٔ  سظا   اياذٜ

ٞ  ايك دسٟ خ ٕ ق كٞ ابٔ ٟ  ايؼا ري ٟ  اشلٓاذ ِ  ايدلٖا ْ ٛس ٞ  ثا ٞ  املاذْ  ايؼاٗرل  فا مله

ٟ  حتكٝال ( . ٖا975: املتٛف٢) اشلٓذٟ ب ملتكٞ  َؤطظا١  ايظاك    ؿا ٠ٛ  سٝا ْٞ   بهاش

 . 1981ّ/ ٖا1401 ارت َظ١  ايطبع١ ايشط ي١ 

 اي شْظاا١ٝ َاأ تشمجاا٘.  سًٖٚاآر أٚغظااً . د. ايتًُااٛد قٛاعااذ يف املشؿااٛد ايهٓااض (19

 اذتلاا س١ٜ يًذساطاا ت ايعشبااٞ ايؼااشم َشنااض اهلل  ْـااش سٓاا  ٜٛطاا  ايااذنتٛس

 . 1899ّ.  ٚاإلطذلاتٝذ١ٝ

ٔ  ستُذ بٔ إبشاِٖٝ املبذ   (20 ٔ  اهلل عباذ  با ٞ  َ ًا   با ٛ  اذتٓبًا  884-816 إطاش م  أبا

 .ٖا1400 برلٚت  اإلطاَٞ  املهت  ٖا 
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ٔ  أمحاذ  اإلَ ّ َزٖ  ع٢ً اي ك٘ يف احملشس (21 ٔ  ايظااّ  عباذ  سٓباٌ   با ٔ  اهلل عباذ  با  با

: املتااٛف٢) ايااذٜٔ زتااذ ايدلناا ت  أبااٛ اذتشاْااٞ  تُٝٝاا١ اباأ ستُااذ  باأ ارتلااش

 .َا1984- ٖا1404 ايج ١ْٝ  ايطبع١ ايشٜ    املع سف  َهتب١  (ٖا652

ٞ  بٔ ستُذ األٚط س  ٌْٝ (22 ٔ  عًا ٔ  ستُاذ  با ٞ  اهلل عباذ  با : املتاٛف٢ ) اياُٝ   ايؼاٛن ْ

 األٚىل : ايطبعا١  َـش  اذتذٜح  داس ايـب بطٞ  ايذٜٔ عـ ّ حتكٝل  (ٖا1250

 .1993ّ - ٖا1413


