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 ملخص البحث
 

 وبعد. عني،، وعلى آله وصحبه أمجوالصالة والسالم على نبيه األمني، احلمد هلل رب العاملني
 

ضوابط التعامل مع الدول غري : "أال وهي فقه اإلسالمية يف الاملهميتناول هذا البحث قضية من القضااي       
أرسى اإلسالم أسساً اثبتة يف العالقات الدولية انطالقاً من فكرته العاملية، فهو ليس ديناً إقليمياً  لقد ".اإلسالمية 

ة ستهدف حتقيق األخوة اإلنسانيي ،يعم مجيع أرجاء العامل امليعبل هو دين  عاً زمنياً حملياً، وال موقتاً حملياً، وال تشري
 الدول والتعارف بني الشعوب وبني  ، وتنمية العالقات والتعاونواإلستبداد هة االعتدء والظلم وكرا العاملي تعاونوال

من انحية  شعوبإطارًا شاماًل للعالقات بني المنطلقات عدة متثل  يةاإلسالمدت الشريعة قد حدول ،فيما بينها 
 يدينون خلالق واحد سب فطرهتم األوىل واحدأن الناس كلهم حب اإلسالم ية أخرى، فقد أعلنوبني الدول من انح

الصحيح املوافق للشريعة يف التعامل بني الدول االسالمية وغري  نتباه إيل املنهجوقد حاول الباحث لفت اإل، 
قدامى عندالفقهاء ال الميةمفهوم الدولة غري اإلس، مث بني الضوابط والتعامل الباحث  عرفكما   االسالمية،

واملعاصرين، مث بني عالقة الدول املسلمة بغريها يف حاليت السلم واحلرب، وأن أصل العالقة بني املسلمني وغريهم 
أسأل أن ينفع تعاىل ، وما كان من خطأ فمىن ومن الشيطان، فاهلل تعاىل صواب فمن هللامن فما كان  هو السلم.

كان فيه من خطأ، واحلمد هلل أواًل وآخراً وظاهراً وابطناً، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء   به املسلمني، وأن يتجاوز ما
 السبيل.
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 ةـــدمــقـــامل
 

  يئاتـس نـوم ،أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
  اهللا إال هـإل ال أن هدـوأش ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهللا يهده من ،أعمالنا
 . ورسوله عبده حممداً أن وأشهد ،له شريك ال وحده

 1( مسلمون وأنتم إال متوتن وال تقاته حق اهللا وااتق آمنوا الذين أيها يا)
  منهما وبث زوجها منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا)  
 2(رقيبا عليكم كان اهللا إن واألرحام به تساءلون الذي اهللا واتقوا ونساء كثرياً رجاالً 
  ذنوبكم لكم غفروي عمالكمأ لكم يصلح سديدا قوالً وقولوا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا)

 4 3.(  عظيماً فوزاً فاز فقد ورسوله اهللا يطع ومن
 :إشكالية البحث

بني الدولية ، العالقات  ما خيتص يفالكثري من االهتامات الباطلة السيما في سلمونامل اليوم يواجه
 ني هذه ب، ومن عقيدة ومنهجا  اليت ال تدين ابإلسالم لالدول اإلسالمية وبني غريها من الدو 

 االهتامات ما يلي:

من   على هذا األرض املعمورةسواي  معه كن العيش. اإلسالم ال يعرتف ابآلخر كطرف مشارك مي1
 دون نزاع.

غري الف الدول خب واطنة أبسط حقوق امل ني واليعطيهم غري املسلم حقوقيعتدي على م . اإلسال2
ية، تعطي املواطنني واملهاجرين حقوقا أبحسن وحتكم ابالنظمة العلمان اليت ال تعرتف بديناملسلمة 

 العالقات الدولية والقانون الدويل اإلنساين. امواليت تقرها نظ

فيسعى يف القضاء على  والقتل  ابحلروب واالرهاب إال مع األخرين  . اإلسالم دين ال يعيش3
 األخرين أبي طريقة.

                                                 
 .102سورة آل عمران، اآلية: 1
 .1سورة النساء ، اآلية :  2
 .71_70سورة األحزاب ، اآلية :  3
 . ( ٢١١٨برقم ) ،  2/٢٣٨يف خطبة احلاجة  ،  باب، كتاب النكاح ، أبو داود نن س 4

 ث عبداهللا حديث حسن .( قال الترمذي : حدي ١١٠٥برقم ) ، ٣/ ٤١٣، خطبة النكاح يف باب : ما جاء ، كتاب النكاح ، ذيوالترم
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صورة و بوجه خاص ويه صورة اإلسالم وغريها وقيام أعداء اإلسالم بتش فبسسب هذه اإلهتامات 
الصحيح  املسلمني بوجه عام، كان جديرا بنا أن نبذل قصارى جهدان يف تعريف الناس على اإلسالم

 اليت  تربط الشرعية  ضوابطالسس و األ، وعلى املوافق لكتاب هللا وهدي الرسول صلى هللا عليه وسلم
وأنه  البشريةسعادة مجيعا حقيقة اإلسالم أبنه دين ،فنظهر للعامل غري االسالمية  دولالعالقات مع ال

 .صاحل لكل زمان ومكان
 :أهداف البحث

 منها:، يرمي الباحث للوصول لعدة أهداف 
لضوابط راسة االل دخإبراز مشول الشريعة اإلسالمية ومسوها على غريها من الشرائع، من  .1

 ة.سالميري اإلالدول غ عغريها مباملنظمة لعالقة الدول اإلسالمية  الشرعية
 .غري املسلمة لن الدو مريها اليت ينبغي مراعاهتا يف تعامل الدولة املسلمة مع غ بيان الضوابط .2

النظم  بعض لتبداـاس على يعني بغريها املسلمة الدولة عالقة يف شرعية ضوابط تقدمي أن .3
 ال ألنظمةا لكت فزوال ،الشرعية املخالفات بعض على تشتمل قد اليت والقوانني الوضعية

 يةلقوانني الوضعوا ألنظمةا بتلك يعملون الذين بعض أن كما ،الشرعي بالبديل إال يتم
 االحتكام نـأمك الضوابط وجدت فإذا ،شرعية ضوابط وجود بعدم حيتجون قد املخالفة

 ورفع احلرج عن األمة.             ،إليها

 ة اإلسالم يفظمز عي يـب بيان هنج اإلسالم السمح يف التعامل مع غري املسلمني ؛ األمر الذ .4
 املخالفني .دل مع والعالتعامل 

 :الدراسات السابقة
 ،)ضوابط التعامل مع الدول غري اإلسالمية ( قف الباحث على دراسة علمية هبذا املوضوع مل ي   
 :وقف عليها الباحث ما يلي اليت السابقة الدراسات ومن

اإلسالم" الكتاب مرجع مهم جدا يف العالقات أبوزهرة "العالقات الدولية يف الشيخ   -1
الدولية وقد حتدث عن دعائم عالقات اإلنسانية يف اإلسالم وسرايهنا يف 

العالقات الدولية، ومن مث العالقات الدولية يف حال السلم واحلرب واعتبار احلرب 
حاال عرضيا، وقد اعتمد الشيخ دراسته عل الكتاب والسنة وأفعال النيب عليه 
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الم وأصحابه ومن تبعهم متمسكا هبديهم، ومل يعتمد عل أعمال امللوك الذين الس
وصفهم أبهنم شوهوا احلقائق اإلسالمية وكان بالء املسلمني هبم أشد بالء 

 أعدائهم. 

. حممد علي اهلواري،  يف كتابه "طبيعة عالقة املسلمني بغريهم من األمم" تطرق د -2
من االمم األخرى حيث بني مفهوم اجلهاد البحث لبيان عالقة املسلمني بغريهم 

،انه جائز بكل الوسائل املمكنة إلعالء كلمة هللا تعاىل، وأوضح أن الدفاع عن 
املسلمني ضد اي عدوان غرض من أغراض اجلهاد يف اإلسالم، والدفاع عن 
املظلومني من املسلمني. ويف نفس الوقت أتمني حرية الدين واإلعتقاد وجعل 

تعاىل وحده. وتناول البحث أيضا طبيعة عالقة املسلمني بغريهم من احلاكمية هلل 
األمم، مبينا عدم اإلكراه يف الدين قاعدة رئيسة من قواعد اإلسالم، وأنه ال جيوز  

رض ابعتبار إكراه أحد على الدخول يف اإلسالم، وبني أن تفسري الفقهاء لأل
هد إمنا هو تفسري إجتهادي دار اإلسالم ودار احلرب ودار عاإلسالم واحلرب إىل 

   .اتبع لتطور عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من الدول
تناول الباحث موضوع أصل العالقة مع غري  أمحد تيجاين هارون عبد الكرمي،د. -3

البحث مقدم يف ندوة تطور العلوم  املسلمني من أصحاب الدايانت األخرى(
قاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، النظرية الفقهية، نظمتها وزارة األو -الفقهية

وضح فيه  حتت احملور أصل العالقة مع غري املسلمني يف املنظور اإلسالمي. 
الباحث أن أساس العالقة بني الدولة اإلسالمية غريها من الدول هي عالقة 
الدعوة بقوله تعالة: "وماأرسلناك إال رمحة للعاملني" وأصل أصال أخر أن اصل 

ال احلرب، وأورد أخطاء بعض الباحثني الذين يرون أن أصل العالقة العالقة السلم 
احلرب وأخب بيأن مجهور الباحثني مع ان األصل السلم وليس حرب، ومل خيالف 

 يف ذالك إال شرذمة قليلة من الباحثني. 
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 :منهج البحث
 :اآلتية املناهج هذه الدراسة يف الباحث   تبعي سوف

 واستقراء بتتبع وذلك الدراسة موضوع يف العلمية املادة مجع فيه ويتم: (1)الستقرائي املنهج :أولا 
 .ضوابط التعامل مع الدول غري االسالمية العالقات الدولية يف االسالم مث

 مث ومن واالصطالحية، اللغوية والتعريفات العلمية املادة حتليلفيه  ويتم: (2)التحليلي املنهج:ااثنيا 
 .منهجية صياغة وصياغتها تركيبها إعادة

 كما يقوم الباحث ابآلتى:
 عزو اآلايت القرآنية إىل سورها وذكر أرقام آايهتا. .1

 .أهل احلديث دكما هو متبع عن  ختريج األحاديث .2

 .يف الدراسة الواردةترمجة األعالم  .3

 
 هيكل البحث: يتكون البحث من مقدمة وفصلني وخامتة:

 غري السالمية وفيه مبحثني:الفصل األول: مفهوم ضوابط التعامل مع الدول 
 : مفهوم الضوابط والتعامل، وفيه مطلبان. ألولاملبحث ا
 : مفهوم الدولة غري السالمية، وفيه مطلبان. ثايناملبحث ال

 مع الدول غري اإلسالمية يف حاليت السلم واحلرب: وفيه مبحثان: التعاملالثاين: ضوابط الفصل 
  اإلسالمية يف حال السلم، وفيه مطلبان.غري مع الدولتعامل املبحث األول: ال
 غري اإلسالمية يف حال احلرب ، وفيه مطلبان. الدول ل معمتعااملبحث الثاين: ال

 .اخلامتة: وتتضمن نتائج البحث وتوصياته
 
 

                                                 

وع ادة العملية يف موضيه مجع املفد، ويتم هو املنهج القائم على حصر كافة اجلزئيات والوقائع والنصوص املتعلقة بفكرة واحدة أو موضوع حمد( 1)
امعة جؤسسة شباب ية، ماإلسكندر  ،مناهج البحث ، للتمكن من إعطاء حكم بصددها، املصدر: ، غازي حسني عناية،الدراسة، مث فحصها

 .م1984اإلسكندرية، 
ن مائج منها، ويتم ذلك خالص النتيها، واستعلى وصف ظاهرة من الظواهر، للوصول إىل حتديد أسباهبا والعوامل اليت تتحكم فهو املنهج القائم ( 2)

 .4ص ،يحث العلممهارات الب أمحد يوسف حافظ،.د.أمحد شرف و أستاذ ، . املصدر: جتميع البياانت وتنظيمها وحتليلهاخالل 

 
 

 الــــــفـــصـــــــــل األول
 

 مفهوم ضوابط التعامل مع الدول غري اإلسالمية وفيه مبحثني:
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 الفصل األول :
 الفصل األول : مفهوم الضوابط والتعامل مع الدول غري اإلسالمية:



 

8 
 

 :وفيه مطلبان ،لغةا واصطالحاا  : مفهوم الضوابط والتعاملبحث األولامل
 :واصطالحاا لغةا املطلب األول : مفهوم الضوابط 

 :لغةا  مفهوم الضابط :األول الفرع
الضابط مشتق من الضبط وهو لزوم الشيء ال يفارقه  )الضبط(معىن الضابط لغة: مأخوذ من 

 . 1  الضبط ما حيجز الشيء عن االلتباس بغريهىف كل شيء، وضبط الشيء حفظه ابحلزم، ف

، 2ال: "أخذه فتأّبطه مث تضّبطه"وقال بعضهم: الضبط لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء، ومنه يق
، وكأن ذلك لعدم قدرته على لزوم ذلك 3، أي ال يقوم مبا ف وّ ض إليه ويقال: فالن ال يضبط عمله
 العمل وحبسه لنفسه عليه. 

 صطالحاا:ا : مفهوم الضابطالثاين  فرعال
 : أو طريقان ففيه اجتاهان 

  أن الضابط: مبعىن "القاعدة" بدون تفريق بينهما، أي أن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية
 . 4مرتادفان يدالن على معىن واحد اصطالحان 

 .5عدد من كتب القواعد الفقهيةوهو اختيار شائع يف املصادر الفقهية ويف 
 ية، فهما ة الفقهقاعدو غري القاعدة، فمجال الضابط الفقهي أضيق من جمال الأن الضابط: ه

  متفقان يف أن كال منهما حكم كلي تندرج حتته فروع فقهية، إال أن:
 الضابط خيتص بباٍب فقهي واحٍد فقط.  -
 .تعلق بعدة أبواب فقهية والقاعدة أوسع جماال، فهي ت -

ول وإن كان مقبوال ابعتبار أن مفهوم الضابط مل يكن حمّددا ولعل ما ذهب إليه أصحاب االجتاه األ
مبدئيا بشكل واضح دقيق حبيث يقال ابلتفريق بينه وبني القاعدة، وهلذا مل يرّكز على ذلك عدد من 
أهل العلم فلم يفّرقوا بني الكلمتني، بل استعملومها كاصطالحني مرتادفني، إال أن القول ابلتفريق 

                                                 
   7/340هـ،  1414 -بريوت، الطبعة الثالثة  –، دار صادر ابن منظور  لسان العرب   1
  11/339، --القاهرة  –األزهري هتذيب اللغة )ض ط ب(  ،  الدار املصرية للتاليف  2
 370، ص 1998--بريوت ، الطبعة األوىل  –الزخمشري أساس البالغة ، دار الكتب العلمية  3
 .59-58م ، ص 1998 –الرايض ، الطبعة األوىل  –الباحسني القواعد الفقهية ،  مكتبة الرشد  4
 .47هـ، ص 1418 --الطبعة الرابعة ،دمشق  –دار القلم  ,الندوي القواعد الفقهية   5
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، ذلك ألنه يؤدي إىل استقرار هذين 1 ( هو الذي ينبغي التعويل عليهه الثاينبينهما )حسب االجتا
املصطلحني كل منهما على حدة والتمييز بينهما بضبط ودقة، خصوصا أن املتأخرين من علماء 

 القواعد الفقهية، اختاروا هذا التفريق بني املصطلحني. 
كلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم : القاعدة : األمر ال 2فمن ذلك قول اتج الدين السبكي

أحكامها منه. ومنها ما ال خيتص بباب كقولنا: " اليقني ال يرفع ابلشك "، ومنها ما خيتص كقولنا: "  
صور  مث قال: "والغالب فيما اخت ص بباٍب وق صد به نظم ببها معصية فهي على الفور . كل كفارة س

 . 3متشاهبة، أن تسمى ضابطا" 
يمويقّرر ذ بعبارة صرحية واضحة فيقول: "الفرق بني الضابط والقاعدة: أن القاعدة جتمع  4لك ابن ُن 

 . 5 األصل" فروعا من أبواب شىت، والضابط جيمعها من ابب واحد. هذا هو
، كما سار على الكفوي و البّناين  وهذا ما قّرره أيضا الزركشي و السيوطي و ابن النجار الفتوحي و

التفريق أغلب من تطّرق من املعاصرين إىل موضوع )القواعد الفقهية(، حىت لقد  هذا االجتاه من
 . 6ال ممّيزا عن مصطلح "القاعدة" أصبحت كلمة "الضابط" يف أايمنا اصطالحا متداو 

 . 7يضع هذا الفرق موضع االعتبار" فينبغي "على من يبحث يف هذا املوضوع أن 
نه ّدد الفرق بييث يتحي( حبث، إيراد تعريف لـ)الضابط الفقهوبناء على هذا حيسن يف ختام هذا املبح

 وبني )القاعدة الفقهية(، فيقال: 
 د. الضابط الفقهي : هو حكم شرعي عملي كلي يدخل حتته مسائل ختتص بباب واح

                                                 
 .47رجع السابق  ص امل 1
هـ( فقيه شافعي، ومؤرخ عريب وقاضي القضاة يف دمشق ،  727 )د الكايف السبكيالسبكي هو أبو نصر اتج الدين عبد الوهاب بن علي بن عب 2

. كان طلق اللسان، انتقل إىل دمشق مع والده الفقيه تقي الدين السبكي وهو صغري فسكنها وعاش حياته وأصبح من أشهر القضاة يف دمشق وتويف هبا
.  ابن حجر، الدرر ه(727)قوى احلجة، انتهت إليه قضاء القضاة يف دمشق مث عاد إىل دمشق واكمل مسريته يف الفقه والقضاء تويف ودفن يف دمشق

 2/87ص .3م، الطبعة1972هـ/ 1392الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، اهلند، حيدر آابد، 
 .259،  ص2001 –الطبعة األوىل  –ة،  مكتبة العبيكان اخلادمي علم القواعد الشرعي 3
كان   ،نفي، ونور الدين الديلمي املالكيهـ. أخذ عن ابن عبد العال احل926زين الدين بن إبراهيم ابن ُنيم املصري احلنفي. ولد سنة  هو ابن ُنيم  4

 .275ص/1يف تراجم احلنفية ، دار الرفاعىي ، ج الطبقات السنية  غزي ،، الهـ970النجم الرائق، والرسائل الزينية. تويف سنة  له ،إماماً، متفنناً 
 . 49الندوي، مرجع سابق ، ص  5
  .62، الباحسني ، مرجع سابق، ص 476ص م، 1990، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل السيوطي األشباه والنظائر  6
 .51الندوي، مرجع سابق ، ص  7
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احد، ة سوى فرٍق و الفقهي اعدةفي لحظ يف هذا التعريف أنه مّتفق متاما مع ما ذكر سابقا يف تعريف الق
ر اقها إىل أكثجاوز نطفيت أن الضابط الفقهي ينحصر نطاقه يف ابب واحد، أما القاعدة الفقهية وهو:

 من ابب. 
 

 :لغةا واصطالحاا  مفهوم التعامل: الثاىن طلبامل
  :لغةا  : مفهوم التعاملفرع األولال

 تعامَل يتعامل، تعام اًل، فهو م تعام ل، واملفعول م تعاَمل
 ل ك لٌّ منهما اآلخرريكان: عامتعامل الش  • 
تعاشروا كاإلخوان وتعاملوا كاألجانب: أي ليس يف املعامالت  -ازدواجّية التعامل: نفاق، خيانة 

 .الّية حماابةالتّ جاري ة وامل
 طريقة الت عام ل: الطريقة اليت يتعامل فيها الّشخص.

 ابملثلو  حلسىناب و ر ف معه "تعامل مع صديقه إبخالصتعامَل مع صديَقه: عامله، تص• 
 .1تعامل مع املوقف حبكمة 

 َتعاَمَل: ) فعل ( تعامَل يتعامل ، تعام اًل ، فهو م تعام ل ، واملفعول م تعاَمل 
 تعامَل مع صديَقه : عامله ، تصر ف معه

 َتعام ل: ) اسم ( مصدر تـََعاَمَل 
نَـه ْم قَاَمْت َعالَقَاهت  ْم َعَلى َأَساس  تـََعام ٍل َصاد ٍق : ق َيام  عَ   اَلَقة  َعَمٍل م تَـَباَدَلٍة بـَيـْ

 عاَمَل: ) فعل (  تعام ل: ) اسم ( عام ل : مصدر َتعاَملَ 
 عامل فالاًن : تصر ف معه يف بيع أو غريه 

 عاملهم ابمل ْثل : تصّرف معهم مبثل تصرُّفاهتم معه ، 
 عاَمله م زامنًة : عامله قياًسا على الز من ، 

ياله خبشونة عامله معاملة سيّ ئة :  .2تصّرف ح 
 
 

                                                 
 ryhttp://www.maajim.com/dictionaالمعاصرة ,  معجم اللغة العربية 1
 http://www.almaany.com/home.php?language,  معجم المعاني الجامع 2
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 :صطالحاا ا عاملالثاين: مفهوم الت الفرع
 .تعامل لاملنظمة ل طريقتطلق على الف مأخوذ من املشاركة واملفاعلة واملعاملة، 
 

 وفيه مطلبان:: : مفهوم الدول غري اإلسالميةالثاين املبحث
 هوم الدولة غري اإلسالميةاملطلب األول: مف

 دولة يف اللغة:مفهوم الالفرع األول: 
الَدولة بفتح الدال تطلق على املعركة، أو على من تكون له الغلبة فيها، الدولة مفهوم الدولة:  .1

َا َبنْيَ   )يف احلرب دولة فالن؛ أي الغلبة يف احلرب له، ومنه قوله تعاىل: م  ن َداو هل  َوت ْلَك اأْلَاي 
 لطائفة ومرة تكون ألخرى.، أي نقلبها ونصرفها، فمرة تكون الغلبة 1( اس  الن  

ْن َأْهل  اْلق َرى فَل ل ه  )؛ قال تعاىل:2لوالد ولة ابلضم تطلق على املا .2 م ا أَفَاء اَّلل   َعَلى َرس ول ه  م 
َياء َول لر س ول  َول ذ ي اْلق ْرََب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساك ني  َواْبن  الس ب يل  َكْي ال َيك وَن د وَلًة َبنْيَ اأْلَْغن  

على األصناف املذكورين يف اآلية حىت ال يكون  أمر هللا تعاىل بتوزيع الفيء ، حيث3(مم نك  
 .4دائراً بني أيدي األغنياء فقط هذا املال

  .اللغة هي القوة والسلطان والغلبةفالدولة يف اصطالح  
 :الدولة يف الصطالح  الفرع الثاين:

جغرايف حمدد وختضع فراد متارس نشاطها على إقليم كون من جمموعة متجانسة من األتهي ما ت 
 .5لتنظيم معني

 .واإلقليم والسلطة الشعب وهم من عناصر ثالثة:الدولة كون تتو 
 مفهوم الدولة غري السالمية عند الفقهاء:الفرع الثالث: 

                                                 
 . 140سورة آل عمران، اآلية  1
 .203ص /1الفيومي ، املصباح املنري ،درا الكتب العلمية ، بريوت ، ج 2
  . 7سورة احلشر ، اآلية  3
 .65 /8ج  م، 2002دار طيبة للنشر والتوزيع   العظيم،تفسري القرآن  ،ابن كثري 4
 .28ص .م1989 ،القاهرة ،ر النهضة العربية، دا النظم السياسية،، ثروت بدوي 5



 

12 
 

دار فا عندهم دار اإلسالم و كان معرو الذي  هذا املصطلح ماكان معروفا عند الفقهاء السابقني، ف 
العامل إىل  بالدوالشافعية واحلنابلة ء من احلنفية واملالكية الفقها مجهورقسم  وعلى هذا األساس الكفر،

 . 2الشافعية واحلنابلة  قسما اثلثاً وهو دار العهدزاد و   ،1دار إسالم ودار حرب
 املعاصرين:العلماء غري اإلسالمية عند  مفهوم الدولالفرع الرابع: 

ال تظهر   تدخل حتت سلطان املسلمني، أوغري اإلسالمية اليت ال بالدالمية: هي غري اإلسال الدول
 .3أحكام اإلسالم فيها

أبهنا الدار اليت ال جتري فيها أحكام اإلسالم، وال أيمن  رمحه هللا: عبد الوهاب خالفالشيخ  وعرفها
 .4فيها أبمان املسلمني من

نوع من دار هي يف احلقيقة  -ملسلمنيأي داير غري ا ،نفأكثر الدور اآلقال الشيخ عبد هللا بن بيه: 
اهلدنة، بناء على االتفاقيات الدولية اليت اخنرط فيها املسلمون مع غريهم يف ميثاق األمم املتحدة 

 .5فيمكن اعتبار هذه الدور يف العامل الغريب والعامل الشرقي أهنا من ابب دار اهلدنة ودار املوادعة
 :ضوابط تقسيم البلدان

 أن كل دار تسود فيها أحكام اإلسالم، وأيمن فيها املسلمون مبنعة وقوة هلم فإهنا دار إسالم.  .1
أن البالد اليت مل تدخل يف سيادة الدولة اإلسالمية ابتداء فإهنا من دار الكفر، وقد يعب عنها   .2

 بدار احلرب.
 

  أنواع الدول غري السالمية املطلب الثاين: 
 قسمني: سالمية تنقسم إىللدول غري الا

 القسم األول:الدولة احملاربة 
 .الدولة الكافرة اليت أعلنت احلرب على املسلمنيهي 

 .1وبني املسلمني عهد والذمة اوهي اليت ليس بينه
                                                 

 .،188 /2: ، دار الفكرحاشية الدسوقي  ،= الدسوقي  114ص 01ج م1993- بريوت –دار املعرفة ، املبسوط   ،السرخسي 1
املبدع يف شرح املقنع ،املكتب ،= ابن مفلح 289 ص2،ج:ه 1423احلليب ،مصر،، مطبعة لى منت أيب شجاع شرح ابن القاسم ع،   الغزي  2

 . 379ص3ج،م1981دمشق ،  اإلسالمي،
 .277ص  1ج،1984لرسالة،بريوت،الطبعة األوىل،،مؤسسةاائي يف اإلسالمعودة، التشريع اجلن  3
 .96، ص  ه. 1350ا، السياسة الشرعية، املطبعة السلفية ومكتبته، خالف 4

 /386http://www.binbayyah.net/portal/fatawaبن بيه ,  موقع الشيخ   ,  5
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 )الدولة املعاهدة( احملاربةغري  ةالدول: القسم الثاين
 املسلمني. على عدم اعتداءو  وعقود الدولة الكافرة اليت ارتبطت مبعاهدات هي

 .2وبني واملسلمني معاهدة على عدم احلرب وهي اليت بينها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 .366ص 1، ج1981دار العلم ، بريوت، الطبعة األوىل ،  أحكام أهل الذمة، ابن القيم ،   1
 .366 /1املرجع السابق ،  2
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ثانيالــــــفـــصـــــــــل ال  

 

ضوابط التعامل مع الدول غير اإلسالمية في حالتي السلم 
 والحرب: وفيه مبحثان:

 
 
 
 

 وفيه مطلبان: سلم،المية يف حال ال: التعامل مع الدول غري اإلساملبحث األول
 أصل عالقة املسلمني بغريهم  املطلب األول: 

 مل السل حايفضوابط التعامل مع الدول غري السالمية : املطلب الثاين
 
 

 ن:يه مطلباوف ، حلربمية يف حال ال مع الدول غري اإلسالاملبحث الثاين: التعام
 مشروعية احلرب يف اإلسالم املطلب األول:
 ربال احل حيفضوابط التعامل مع الدول غري السالمية  املطلب الثاين:
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 الفصل األول: ضوابط التعامل مع الدول غري اإلسالمية يف حاليت السلم واحلرب:
 التعامل مع الدول غري اإلسالمية يف حال السلم  :ولاأل املبحث

 أصل عالقة املسلمني بغريهم :لاملطلب األو 
 اإلسالم وضع لنا قواعد وضوابط واسس اليت نتعامل هبا مع غري املسلني.

َهاك م  اَّلل   َعن  ال ذ يَن ملَْ يـ َقات ل وك ْم يف  الدّ ين  َوملَْ خي ْر ج وك م مّ ن د اَير ك ْم يف ذالك قول هللا تعاىل )األصل  ال  يـَنـْ
ْم َأن َتَبُّوه ْم َوتـ   ط وا إ لَْيه  ط نَي )إ ن  اْقس  َا يـَنـَْهاك م  اَّلل   َعن  ال ذ يَن قَاتـَل وك ْم يف  الدّ ين  َّلل َ حي  بُّ اْلم ْقس  ( إ من 

ك ْم َأن تـََول ْوه ْم َوَأْخَرج وك م مّ ن د اَير ك ْم َوظَاَهر   هذه  .1(ال م ونَ َوَمن يـَتَـَوهل  ْم َفأ ولَٰئ َك ه م  الظ   وا َعَلٰى إ ْخرَاج 
 من الدول غري االسالمية. بغريها سالميةهي األصل يف عالقة الدولة اإلاآلايت 
 : لأقوا ثالثة على هموغير المسلمين بني العالقة أصل في الفقهاء اختلف

 الحنفية من الفقهاء مجهور ذهب وإليه ،أن أصل عالقة املسلمني بغريهم هو احلرب : لاألو لالقو
ومن املعاصرين سيد قطب وأبو األعلى املودودي والدكتور عبدالكرمي  2انبلةوالح شافعيةوال والمالكية

 .3زيدان والدكتور صاحل اللحيدان
 أدلتهم:

 استدل أصحاب هذا القول مبا يلي: 

أي  4( َمَع اْلم ت ق نيَ َوقَات ل وا اْلم ْشر ك نَي َكاف ًة َكَما يـ َقات ل وَنك ْم َكاف ًة  َواْعَلم وا َأن  اَّلل َ  قوله تعاىل ) .1
قاتلوا مجيع املشركني أفرادا ومجاعات مجيعا بال استثناء ، ووجوب األمر بقتال املشركني يعين 

 .5عدم مساملتهم وهذا هو األصل يف معاملتهم

                                                 
 .9-8سورة املمتحنة ، اآلية  1
ل بن الكما   =160_ 152ص 6،ج1998الطبعة األوىل ،  ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.الدر املختار  احملتار علىابن عابدين ، رد  2

على ،  حاشية الدسوقي الدسوقي =432 -424ص ، 5ج، 2003الطبعة األوىل ، الكتب العلمية، بريوت،  دار  ،شرح فتح القدير  اهلمام  ،
 .178- 176ص ، 2ج ، ر ـالشرح الكبي

، معامل يف = قطب 123 -97ص  م، 1997دار الصميعي ،الرايض ، الطبعة اخلامسة ، بني الطلب والدفاع ،الجهاد في اإلسالم  ، اللحيدان  3
 .125ص ، أحكام احلرب والسالم ، الهنديومابعدها ،  59ص دار الشروق ،  الطريق ، 

 . 36سورة التوبة، اآلية  4
 7ج ه، 1398 ،الطبعة األوىلمؤسسة الرسالة، بريوت،  ، = ابن تيمية ، جمموع فتاوى ابن تيمية ،021 – 103ص ، مرجع سابق ، اللحيدان 5

ربيين ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين = الش 193ص ، 4جم ، 1994دار  الكتب العلمية ، بريوت ، ، الحاوي الكبير ، ماورديال، = 267ص 
 .124-123ص ابق، ، مرجع سالهندي، = 223ص  4جألفاظ املنهاج ، 
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َنٌة َوَيك وَن الدّ ين  ك لُّه  َّلل    قوله تعاىل ) .2 َا يـَْعَمل وَن  نـْتَـَهْوا فَإ ن  اَّلل َ فَإ ن  ا َوقَات ل وه ْم َحىت ٰ اَل َتك وَن ف تـْ مب 
ريٌ   1(َبص 

 بقتال املشركني حىت يزول الكفر والشرك من األرض و اليبقى إال اآلية الكرميه أتمر املسلمني نأ
دين االسالم ، وقد بينت اآلية الكرميه أن سبب القتال ملشركني هو الكفر ، ألن الفتنة هنا 

 .2الشرك
اْنَسَلَخ اأْلَْشه ر  احْل ر م  فَاقْـتـ ل وا اْلم ْشر ك نَي َحْيث  َوَجْدمت  وه ْم َوخ ذ وه ْم َواْحص ر وه ْم فَإ َذا قوله تعاىل) .3

إ ن  اَّلل َ َغف وٌر   فَإ ْن اَتب وا َوأَقَام وا الص اَلَة َوآتـَو ا الز َكاَة َفَخلُّوا َسب يَله مْ  َواقْـع د وا هَل ْم ك ل  َمْرَصٍد 
يمٌ    3.(َرح 

 :من االية كما يلياالستدالل  جهو   
  فيد الوجوب األمر يهلم ، و  أمرت اآلية الكرميه بقتال املشركني بعد انتهاء املدة اليت منحت -أ   

 . فيكون قتال املشركني واجبا
 قة ابجلهاد فلم يبق إال األمر املتعل اآلايت ماعدها وآلية الكرميه قد نسخت كل إن هذه ا  -ب  

 .4املشركنيبقتال 
ر  َواَل حي َرّ م وَن َما َحر َم اَّلل   َوَرس ول ه   تعاىل قوله .4 ْليَـْوم  اآْلخ  َّلل   َواَل اب  ن وَن اب   َواَل : )قَات ل وا ال ذ يَن اَل يـ ْؤم 

َن ال ذ يَن أ وت وا اْلك َتاَب َحىت ٰ يـ ْعط وا اجلْ ْزيََة َعْن َيٍد وَ   .5ه ْم َصاغ ر وَن(َيد ين وَن د يَن احلَْقّ  م 

فقد أوجبت اآلية الكرمية قتال أهل الكتاب إذا ظلوا مصرين على كفرهم حىت يعطوا اجلزية 
 .6فيتوقف القتال، ويدخلون يف ذمة املسلمني

 .7(   َأْعَماَلك مْ َفاَل هتَ ن وا َوَتْدع وا إ ىَل الس ْلم  َوأَنـْت م  اأْلَْعَلْوَن َواَّلل   َمَعك ْم َوَلْن َيرت َك مْ ) تعاىل قوله .5

                                                 
 .193سورة  البقرة ، األية    1
ابن العريب = 354 -353 ص، 2ج ،م1964 -ه  1384دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ،  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  2

 .109ص 1 جدون سنة النشر،   -بريوت ، دار المعرفة، أحكام القرآن 
 .5 سورة التوية، اآلية 3
يف  رب ـآثار الح، الزحيلي  =   131ص  1ج ، 1997دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة األوىل،  ،شرح كتاب السري الكبري ، السرخسي  4

 .112ص، 1965املكتبة احلديثة ،  ، الفقه اإلسالمي 
 .29سورة التوبة، اآلية  5
= الطيار ، مقومات السلم وقضااي العصر، مركز النشر الدويل، الرايض، 503ص  2 ج ، 1981دار الفكر ، بريوت، ،الشوكاين ، فتح القدير   6

 . 97ص  1ج،   1998
 .35سورة حممد ، اآلية  7
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يف قتال الكفار، ودعوة الكافرين إىل فقد هنت اآلية الكرمية املسلمني عن الضعف والتخاذل  
واملؤيدون بنصر هللا تعال  همائدألعاملسليمن هم العالون القاهرون الغالبون ألعداهم  ألن ،املساملة

 .1وتوفيقه ومعونته
يقيد فيها القتال أبنه لدفع العدوان أو يف مقابلة  إن آايت األمر ابلقتال جاءت عامة مطلقة مل .6

ًئا َوه َو  ك ت َب َعَلْيك م  اْلق َتال  َوه َو ك ْرٌه َلك ْم قتال، ومن ذالك قوله تعاىل ) َوَعَسٰى َأْن َتْكَره وا َشيـْ
ًئا َوه َو َشرٌّ َلك ْم َواَّلل   يـَْعَلم  َوأَ  اَي ) تعاىل وقوله .2( نـْت ْم اَل تـَْعَلم ونَ َخرْيٌ َلك ْم َوَعَسٰى َأْن حت  بُّوا َشيـْ

د وا ف يك ْم غ ْلَظًة  َواْعَلم وا َأن  اَّلل َ َمَع أَيُـَّها ال ذ يَن آَمن وا قَات ل وا ال ذ يَن يـَل وَنك ْم م َن اْلك ف ار  َوْلَيج 
 .4وهذا يقتضي أن احلرب هي أصل العالقة بني املسلمني وغريهم. 3(اْلم ت ق نيَ 

ال  )ن هللا سبحانه وتعاىل قد هنى يف كثري من األايت عن اختاذ الكافرين أولياء، قال هللا تعاىل إ .7
ن نَي  ن وَن اْلَكاف ر يَن أَْول َياَء م ن د ون  اْلم ْؤم  ذ  اْلم ْؤم  ل َك فـََلْيَس م َن اَّلل   يف  َشْيٍء إ ال  َأن يـَت خ  َوَمن يـَْفَعْل ذَٰ

نـْه ْم تـ   ري  تـَتـ ق وا م  أصل عالقة املسلمسني بغريهم  إن لوالقو.5(َقاًة  َوحي َذّ ر ك م  اَّلل   نـَْفَسه  َوإ ىَل اَّلل   اْلَمص 
  .6السلم هو اختاذ الكافرين أولياء من دون املؤمنني وهو منهي عنه

: أمرت أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالبن عمر رضي هللا عنهما قال:  7عن عبد هللا .8
اتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ، وأن حممدا رسول هللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا أق

الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مين دماءهم وأمواهلم ، إال حبق اإلسالم ، وحساهبم على هللا 
  .8"تعاىل

                                                 
 . 41ص ، 5ج، الشوكاين، مرجع سابق ، 1704ص  4جابن العريب، مرجع سابق،  1
 . 216سورة البقرة، اآلية  2
 .123سورة التوبة، اآلية  3
 . 130ص 85ص زحيلي ، آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، =  ال13ص م، 1976، وزارة األوقاف األردن ، عمان، غوشة، اجلهاد طريق النصر 4
 . 28سورة آل عمران ، اآلية  5
 .15 – 14ص غوشة ، مرجع سابق،  6
ّي العدوي، أسلم َمَع أَب يه  وهو صغري مل يبلغ احللم، م 7 ن فضالء الصحابة وعلمائهم، مات وهو اْبن  ست ومثانني َعْبد اَّلل  ْبن ع َمر ْبن اخلطاب اْلق َرش 

 .3/336سنة، وقيل: أربع ومثانني سنة، وقيل: تويف سنة أربع وسبعني." انظر ابن األثري، أسد الغابة ، 
  25رقم احلديث  ،ا سبيلهم(صالة وآتوا الزكاة فخلو ، صحيح البخاري ، مع كتاب فتح الباري ،  كتاب اإلميان ، ابب )فإن اتبوا وأقاموا الالبخاري 8

 احلديث لإلمام البخاري. (ولفظ =  صحيح مسلم مع شرح النووي  كتاب اإلميان ) ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا 
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 عوة إىلفهذا نص على وجوب قتال الناس للدخول يف االسالم، والقتال بذالك طريق للد
  .1اإلسالم 

اجلهاد ماض  )ول هللا صلى هللا عليه وسلمقال رس :قال 2ن أنس ابن مالك رضي هللا عنهع .9
هذا  (3 يبطله جور جائر وال عدل عادلمنذ بعثين هللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ال

 وجوب اجلهاد وأنه مستمر إىل يوم القيامة.  ىاحلديث نص عل
إذا بعث أمريا على سرية أو جيش أوصاه ) عليه وسلم كان رسول هللا صلى هللا   .10

وقال إذا لقيت عدوك من املشركني ، بتقوى هللا يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني خريا 
 (4فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم

 وهذا احلديث نص يف وجوب قتال املشركني.  
اإلسالم على وجه صحيح يف البقاء عل غريه ، فإن مل يستجيبوا  ملن دعوا إىلالعذر  .11

ابحلكمة واملوعظة احلسنة فال مندوحة أن يساقوا على خريهم وهداهم بوساءل قسرية، ومل 
 يكن مبن قطع دابر شرهم وعالج للمجتمع من ضالهلم، كالعضو املصاب إذا تعذر عالجه

 .5تكون مصلحة اجلسم يف قطعه وبرته
يلجأ  ال طارئ مرأ لحربا وأن سلم ـال وـه وغريهم بني املسلمني العالقة أصل أن:   ينالثا لالقو
 .فتنتهم عن دينهم  أوظلمهم  أو ين المسلم على عتداءإلا ندع إال إليها
معاصرين الشيخ حممد ال اءـالعلم منو وابن تيمية وابن القيم ، واألوزاعي الثوري ذلك إلى ذهب وقد

 .6الشيخ حممود شلتوت وغريهم أبوزهرة و 
 أدلتهم:

                                                 
 .124، ص  1993، أحكام احلرب والسالم ، دار املنري ، دمشق ، الطبعة األوىل، =  الهندي15ص ، مرجع سابق  ، غوشة 1
َم كان يتسمى به، ويفتخر أنس ْبن مالك ْبن النضر ْبن ضمضم ْبن زيد ْبن حرام، ألنصاري اخلزرجي النجاري، خادم َرس ول اَّلل   َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل   2

ومبلغ = =عمره، فقيل: تويف سنة إحدى وتسعني،  بذلك، من املكثرين يف الرواية عن َرس ول اَّلل   َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم عنه، اختلف يف وقت وفاته،
 .1/294وقيل: سنة اثنتني وتسعني، وقيل: سنة ثالث وتسعني، وقيل:سنة تسعني. انظر ابن األثري، أسد الغابة، 

   .2532 أئمة الجورأبو داود ،  سنن أيب داود ، كتاب اجلهاد ، ابب يف الغزو مع  3
 .2612 رقم احلديث ، جلهاد، كتاب ا سنن أيب داود ،  أبوداود 4
 . 15ص ، الجهاد طريق النصر، غوشة 5
شلتوت = 136ص ،  آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، الزحيلي  =. 47ص ، 1995دار الفكر العريب ،أبو زهرة ، العالقات الدولية يف االسالم ،  6

 . 453ص  دار الشروق ، بريوت ،  ، اإلسالم عقيدة وشريعة ،
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  القول مبايلي:هذا استدل أصحاب 
ه األصل بني املسلمني وغريهم فيه إضرار مبصاحل املسلمني وغريهم في هي الحرب اعتبار إن -1

حيث يكون املسلمون والذين أعتنقوا الدين حديثا يف إضرار مبصاحل الدعوة اإلسالمية،
ب فتنصرف العقول عن التفكري برسالة االسالم اهلادفة حالة مستمرة من القلق واالضطرا

وسلم  إخراج الناس من الظلمات إل النور وهذا ملخالف هلدي النيب صلى هللا عليه إىل
أتلفوا الناس وأتنوا هبم ، وال تغريوا عليهم حىت تدعوهم ،  الذي كان اذا بعث يقول له:

توين هبم مسلمني أحب إىل من أن فما على األرض أهل بيت من مدر وال وبر إال أن أت
 1أتتوين أببناهم ونساهم وتقتلوا رجاهلم.

وقد وردت أحاديث نبوية كثرية يف هذا اجملال  تدل على أن هداية الناس مقدمة على 
 .2فدل ذالك على أن السلم هو أصل العالقة بني املسلمني وغريهم ،قاتلهم وقتلهم

 :3ويؤيد ذالك مايلي
  ماء احلظر حبيث الحتل الدماء إال بيقني اإلابحة.أن األصل يف الد -أ
غيري توهو قابل لل لفرتة،اأن تقسيم الدنيا إىل دار حرب ودار االسالم إمنا أمر طارء يف تلك  -ب 

م من أضاف االسال قهاأن من ف ة العليا لألمة االسالمية، وعلماوالتبديل حسب ماتقتضيه املصلح
حتهم يف ني ومصللمسلمحبيث تتحقق املصلحة ل االمر اجتهادي ،وهو دار العهد ، فتقسيما اثلثا 

 السلم أفضل من مصلحتهم يف احلرب. 
َوقَات ل وا اْلم ْشر ك نَي َكاف ًة َكَما يـ َقات ل وَنك ْم ) إن قتالنا للمشركني جزاءا لقتاهلم لنا وهلذا قال هللا تعاىل : -ج

نقاتلهم حىت التكون فتنة منهم للمسلمني عن دينهم ابالكراه . و 4(ت ق نيَ َواْعَلم وا َأن  اَّلل َ َمَع اْلم   َكاف ةً 
َنٌة َوَيك وَن الدّ ين    َوقَات ل وه ْم َحىت ٰ اَل َتك وَن ف  والضرب والقتل . قال هللا تعاىل )   .5(َّلل    تـْ

 

                                                 
 .2076رقم احلديث: ز العمال يف سنن األقوال واألفعال ، كتاب اجلهاد ، الباب الثامن يف لواحق اجلهاد من اإلكمال ، كن  ، المتقي 1
 . 132ص ، مرجع سابق ، حيليالز  2
 الطبعة األوىل، مكتبة النهضة ، األردن ،،ة في القرآن الكريم ـالعالقات الدولي، الحسن، 51 – 57ص ، العالقات الدولية في اإلسالم ، أبو زهرة 3

 .266ص 
 .36سورة التوبة ، اآلية  4
 . 193سورة البقرة ، اآلية  5
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ْم َسب ياًل فَإ ن  اْعتَـَزل وك ْم فـََلْم يـ َقات ل وك ْم َوأَْلَقْوا إ لَ تعاىل ) اهللا لقا -2  ْيك م  الس َلَم َفَما َجَعَل اَّلل   َلك ْم َعَلْيه 
فقد بينت اآلية الكرمية وجوب مساملة الذين مل يتعرضوا لقتال املسلمني واستسلموا وانقادوا هلم ،  .1(

وكانوا يريدون السالمة حقيقة فليس للمؤمنني عليهم سبيال فال حيل قتاهلم وال أسرهم والهنب أمواهلم، 
 .2وهذا دليل على أن السلم هو أصل العالقة بني املسلمني وغريهم

َوإ ن ي ر يد وا  إ ن ه  ه َو الس م يع  اْلَعل يم   َوإ ن َجَنح وا ل لس ْلم  فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَك ْل َعَلى اَّلل   ) تعاىل  اهللا لقا -4
ْلم ْؤم ن نيَ ه َو ال ذ ي أَي   َأن خَيَْدع وَك فَإ ن  َحْسَبَك اَّلل       .3(َدَك ب َنْصر ه  َواب 

 ن أبطنواإو حىت ،املسلمني مةسالـلم داءـاألعمال  إذا أمر لويل األمر بقبول السلم ية الكرميةاآل ففي 
 ل العالقة بنيأصلسلم اأن  ءر وهذا يدل علىالغدر واخليانة ألننا نعمل ابلظاهر وهللا يتوىل السرا

  .املسلمني وغريهم
نـَْيا َواَل ) -5 تَـغ وَن َعَرَض احْلََياة  الدُّ ًنا تـَبـْ ال  ) تعالى وقوله .4(تـَق ول وا ل َمْن أَْلَقٰى إ لَْيك م  الس اَلَم َلْسَت م ْؤم 

َهاك م  اَّلل   َعن  ال ذ يَن ملَْ يـ َقات ل وك ْم يف  الدّ ين  َوملَْ خي ْر ج وك م مّ ن د اَير ك ْم َأن َتَبُّوه ْم َوتـ   ْم قْ يـَنـْ ط وا إ لَْيه  إ ن  اَّلل َ  س 
ط نيَ    .5(حي  بُّ اْلم ْقس 

السالم لفظ شامل جلميع معانيه اليت يقتضيها املقام مثل الصلح والسالم والسلم ، وغريمها من  و
 .6املعاين الداخلة يف هذا اللفظ

لم ، ولو كان مث إن هذه اآلايت تعود ابحلرب إذا نشبت إىل األصل الطبيعي يف العالقات وهو الس 
وأظهروا حسن نواايهم  إن جنح إليه غريه األمر هو العكس ملا دعي املسلمون إىل التزام جانب السالم

 .7ومل يكن إميان ابالسالم ، وحنيذ فعل املسلمني قبول السلم بكل ضروبه وأشكاله
  ذلك على لوالدلي .8إن حروب الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يكن فيها شي من العدوان -6

                                                 
 .90سورة النساء ، اآلية  1
ص ، 2، ج 1971دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، الطبعة السابعة ، ، رآن ـالقل ظال ،=  قطب  496ص  2ج  الشوكاين، فتح القدير ، 2

482. 
 . 62 -61سورة األنفال ، اآلية  3
 .  94سورة  النساء ،  اآلية   4
 . 8سورة املمتحنة ،  اآلية  5
 . 24ص ، 3ج  1971دار البيان، الكويت، ،سابق ، فقه السنة  ، = 290ص ، 16جو، 42-40ص8اجلامع ألحكام القرآن ، ج ، القرطبي 6
 =  40 – 42ص ، 8ج ، مرجع سابق  ، القرطبي 7
 . 155و 72ص  1يف هدي خري العباد، دار الكتاب العريب ، بريوت،  جابن قيم اجلوزية،   زاد املعاد  8
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 : مايلي 
 هللا تعاىل عدة قاله القاقتال املشركني من العرب ونبذ عهودهم بعد فتح مكة كان جاراي عل هذ  -أ

ْم َوَطَعن وا يف  د ين ك ْم فـََقات ل وا أَئ م َة اْلك ْفر  )  ه ْم ْم َلَعل  إ هن  ْم اَل أمَْيَاَن هَل   َوإ ن ن َكث وا أمَْيَاهَن م مّ ن بـَْعد  َعْهد ه 
َأخَتَْشْوهَن ْم  فَاَّلل   مْيَاهَن ْم َومَهُّوا إب  ْخرَاج  الر س ول  َوه م َبَدء وك ْم أَو َل َمر ٍة َأاَل تـ َقات ل وَن قـَْوًما ن َكث وا أَ  يَنتَـه وَن @

  .1(َأَحقُّ َأن خَتَْشْوه  إ ن ك نت م مُّْؤم ن نيَ 
بقتاهلم مجيعا فقال  عن قوس واحدة أمر هللا تعاىل جتمع املشركون مجيعا ورموا املسلمني ولما -ب

 .2(َواْعَلم وا َأن  اَّلل َ َمَع اْلم ت ق نيَ  َوقَات ل وا اْلم ْشر ك نَي َكاف ًة َكَما يـ َقات ل وَنك ْم َكاف ًة ) سبحانه:
هللا صلى هللا عليه وسلم لليهود كان بسبب غدرهم،فقد عاهدوا رسول هللا صلى  النبي لوقتا -ج

املسلمني ، وحاربوا عليه وسلم بعد هجرته مث نقضوا عهدهم وانضموا إىل املشركني واملنافقني ضد 
اَي أَيُـَّها ) تعاىل اهللا لقااملسلمني يف غزوة األحزاب فكان قتاهلم واجبا ليعلموا عاقبة اإلخالل ابلعهد، 

َن اْلك ف   د وا ف يك ْم غ ْلَظًة ال ذ يَن آَمن وا قَات ل وا ال ذ يَن يـَل وَنك م مّ   . 3(َواْعَلم وا َأن  اَّلل َ َمَع اْلم ت ق نيَ  ار  َوْلَيج 
 ني وقتلوا مناملسلم اتلواقمل يثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاتل النصارى إال عندما  -د

ول رسول سمقتل ر  ببهاسأسلم منهم بغيا وظلما، وكانت غزوة مؤته أول قتال مع النصارى حيث كان 
 هللا صلى هللا عليه وسلم احلارث بن عمري األزدي رضي هللا عنه. 

مل جيعل اإلكراه وسيلة من وساءل الدخول يف الدين بل أمر ابستعمال العقل وإعمال اإلسالم  إن -7
َ ا اَل إ ْكرَاَه يف  الدّ ين  ) الفكر والنظر يف ملكوت السموات واألرض، قال هللا تعاىل َن َقد تـ َبني  لرُّْشد  م 

يًعا ) تعاىل لوقا .4(اْلَغيّ   ىت ٰ َيك ون وا أَفَأَنَت ت ْكر ه  الن اَس حَ  َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمن يف  اأْلَْرض  ك لُّه ْم مجَ 
ن نَي  ق ل  انظ ر وا َماَذا  يَن اَل يـَْعق ل ونَلى ال ذ  َوَما َكاَن ل نَـْفٍس َأن تـ ْؤم َن إ ال  إب  ْذن  اَّلل    َوجَيَْعل  الرّ ْجَس عَ  م ْؤم 

 5.6(تـ ْغين  اآْلاَيت  َوالنُّذ ر  َعن قـَْوٍم ال  يـ ْؤم ن ونَ  يف  الس َماَوات  َواأْلَْرض   َوَما

                                                 
 . 13-12سورة التوبة ، اآلية  1
 .  37سورة التوبة ، اآلية   2
 . 123سورة التوبة ، اآلية  3
 .  256سورة البقرة ، اآلية  4
 . 101 -99سورة يونس ، اآلية  5
  . 33ص  3م،  ج 1999، الطبعة الألوىل،  رضا ، تفسري املنار، دار الكتب العلمية ، بريوت  6
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إن عالقة املسلمني بغريهم هي عالقة دعوة تتنوع حبسب الظروف واألحوال تبعا :  الثالث لالقو
وقد تكون عالقة ة سالم قبل ابالغهم الدعوة أو أثناء تبليغها ، فقد تكون عالق ،للمصلحة احلقيقة 

 . 1املسلمني مع غريهم عالقة حرب بعد إبالغهم الدعوة وعندما توضع العقبات أمام تبليغها
 أدلتهم:
 :مبا يلي لالقو هذا أصحاب استدل

لى عد هذا القول تؤك ميةإلساليف احلروب ا يإن اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية والواقع التارخي 
 النحوى التايل:

حلْ ْكَمة  َواْلَمْوع َظة  احلََْسَنة  ) تعاىل اهللا لقا -1 ل يت  ه َي َأْحَسن   إ ن   ادْع  إ ىَلٰ َسب يل  رَبّ َك اب  َوَجاد هْل م اب 
ْلم ْهَتد ينَ  َن َضل  َعن َسب يل ه  َوه َو َأْعَلم  اب  الدعوة ابللسان  أن بينت اآلية الكرمية فقد. 2(َرب َك ه َو َأْعَلم  مب 

سالم على أعداءهم فإن قبلوا ذالك فلهم ما للمسلمني ، فاملسلمون يعرضون اإلتكون قبل القتال 
ذمة املسلمني م اجلزية فإن قبلوا هبا دخلوا يف وعليهم ماعلى املسلمني، فإن أبو ذلك عرضوا عليه

ويف هذا حقن للدماء وصيانة للنفوس عن القتل فإن  وجيب على املسلمني محايتهم واحملافظة عليهم،
رفضوا ذلك حيدث القتال معهم، وامنا جاء هذا التدرج يف الدعوة رجاء أن يعرف غري املسلمني احلق 

 فريجعوا إليه.
 مل يكن القتال يف يوم من األايم غرض لذاته ويوضح ذالك قول النيب صلى هللا عليه وسلم:-2
  .3 (وسءلوا هللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصبوا التتمنوا لقاء العدو،)

يف  ن القتاليعين أ ، مماومتنيها مع العدوفالرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن الرغبة يف احلرب 
  االسالم ليس مقصودا بذاته.

إن الشواهد التارخيية يف حياة األمة اإلسالمية  تدل على أن احلرب ليست هي األصل يف   -3
سلمني بغريهم، ففي املرحلة املكية كانت عالقة املسلمني بغريهم عالقة سلم عالقة امل

الدعوة االسالمية، وصار وبيان للحقاق اإلسالمية، وبعد اهلجرة تغرية ظروف الدعوة 
للمسلمني قوة، وعاشوا أمااًن مل يعيشوه من قبل ، وقد أدى ذالك إىل وقوف األعداء يف 

                                                 
  .112الطيار ، مقومات السلم وقضااي العصر ص  1
 . 123سورة النحل ، اآلية  2
ابب كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال  ،كتاب اجلهاد والسري ، ،   صحيح البخاري مع كتاب فتح الباري ،البخاري 3

 .(2966)احلديث  رقم الشمس،حىت تزول 
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حاول الرسول صلى هللا عليه وسلم إيقاف هذا العدوان وجه الدعوة للقضاء عليها، وقد 
فلم يتحقق ذلك، فأذن هللا له وللمسلمني ابلقتال، مث فرض عليهم قتال من ابحلسىن 

قاتلهم، وفرض عليهم قتال املشركني كافه ألن ظروف الدعوة اقتضت ذلك، ومع ذالك 
دل ذالك أن الرسول فإن اجملال واسع للطرق الودية مىت كانت هي األجدى ابلدعوة ي

صلى هللا عليه وسلم عقد املعاهدات مع األعداء من اليهود والعرب، وارسل الرسل إىل 
عالقات سلمية مع امللوك والزعماء يدعوهم إىل اإلسالم ، وكل هذا يدل على جواز اقامة 

  1الدول غري االسالمية مامل يعتدوا على املسلمني.
 و السلم لقوةغريهم هبلمني ه القاءلون أبن األصل يف عالقة املسماذهب إلي يف هذه املسألة:الراجح 

 أدلتهم ، وهللا أعلم .
 

 ضوابط التعامل مع الدول غري السالمية يف حال السلم: املطلب الثاين:
 السلم: وضوابطه يف حال مع الدول غري اإلسالمية اخلارجية دوات العالقاتأ

 هبا ومن نت معاهدات  املسلمني مع غريهم، وال يتمن منطلق السلم والسالم كا املعاهدات:-1
 يف مرحلة سلٍم، أو مهادنة وموادعة. خالهلا يصري الفريقان املسلمون مع غريهم 

الدول اإلسالمية توقيَع االتفاقيات واملعاهدات مع الدول غري اإلسالمية، وتضمنت تلك  مارستلقد 
 ثل تطورا يف القانون الدويل اإلسالمي.يدة، بشكل ميطًا ومبادئ عداالتفاقيات التزامات وقواعَد وشرو 

ْلع ق ود  اَي أَيُـَّها ال ذ ينَ مستند املعاهدات: قال هللا تعاىل ) ْلَعْهد  إ ن  ) ىلوقوله تعا ،2( آَمن وا أَْوف وا اب  َوأَْوف وا اب 
  .3(َد َكاَن َمْسئ والً اْلَعهْ 

وكان منها على سبيل املثال املعاهدة ال يت  دة،للمعاهوهناك تطبيقات النيب صلى هللا عليه وسلم 
ّ  )نصارى ُنران، وال يت جاء فيها: عقدها رسول هللا مع  َوار  هللا  َوذ م ة  حم َم ٍد الن يب  َيت َها ج  َول َنْجرَاَن َوَحاش 

ْم َوَشاه د   ْم َوأَْمَواهل  ْم َوَغائ ب ه  ه  ْم َوَأْرض  ل ت ه  ْم َوم  ه  ْم.. ه مْ َعَلى أَنـْف س  ريهت  ْم َوتـََبع ه  ْم وَك لّ  َما حَتَْت أَْيد يه   َوَعش 
ْن قَل يٍل أَْو َكث ريٍ   .4(م 
 .ا وانتهاءا املعاهدة خيتلف حبسب نوعها بدء مدةر مقدا مدة املعاهدة:

                                                 
 .125-114الطيار, مقومات السلم وقضايا العصر, ص   1
 . 1, اآلية  المائدةسورة   2
 . 34سورة اإلسراء, اآلية ,  3
 5/485دالئل النبوة, باب وفد نجران ,   البيهقي 4
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اليت تعقد للمعاهدات  ااإلسالم ضوابط وشروطلقد وضع  :ضوابط وشروط املعاهدات يف اإلسالم 
 اإلسالمية والدولة غري اإلسالمية املعاهدة . بني الدولة

ني احلق  يف إنشاء  املعاهدات ل َما رمحه هللا: واإلسالم حينما يرتك للمسلم الشيخ حممود شلتوتقال 
 يشرتط يف صح ة املعاهدة ثالثة شروط:يـََرْوَن من أغراض 

ية، وقد جاء يف ذلك َوام  الشخصية اإلسالمقانونه األساسي وشريعته العام ة، ال يت هبا ق   أو اًل: أال متس
ومعناه أن  كتاَب هللا  ،1( اَبط لٌ َشْرٍط لَْيَس يف  ك َتاب  هللا  فـَه وَ  ك ل): الرسول صلى هللا عليه وسلم  قول

 يرفضه وأيابه.
وتفتح  ومن خالل هذا الشرط ال يـَْعرَت ف  اإلسالم  بشرعية معاهدٍة ت ْستَـَباح  هبا الشخصية اإلسالمية، 

َكّ ن هم من اإلغارة  على جهات إسالمية، أو ي ْضع ف من شأن املسلمني، بتفريق   لألعداء اباًب مي 
 صفوف هم، ومتزيق  َوْحَدهتم.

أن تكون مبنية على الرتاضي ومن اليرى اإلسالم قيمة ملعاهدة تنشأ على أساس القهر والغلبة. اثنًيا:
عقد التبادل يف سلعة ما بيعا وشراف البد فيه من عنصر  فإذا كان ،وهذا شرط متليه طبيعة العقد

ْنك مْ إ ال  َأْن َتك وَن قوله ) الرضا، ة عقد  حياٍة أو المفكيف ابملعاهدة، وهي ل.2(جت َارًَة َعْن تـَرَاٍض م 
 موٍت.
  .أن تكون بينة األهداف، واضحة املعامل، حمددة االلتزامات واحلقوقاثلثًا: 

 :ارات تبادل الرسل والسف-2
 الرسول والسفري كلمتان مرتادفتان مبعىن واحد.

 السفري هبذا املعىن هو الرسول الذي تبعثه إحدى الدول لتحقيق أي غرض دبلوماسي ،
 فيسعى إلُنازه، عن طريق قيامه إبجراء املباحثات واملفاوضات ، وغريها من األساليب

 .3الدبلوماسية مع ممثلي الدولة املوفد إليها
 الضوابط الشرعية يف السفراء:األداب و 

                                                 
 (2584 ، رقم احلديث  )البخاري ،  كتاب الشروط، ابب املكاتب وما ال حيل من الشروط اليت ختالف كتاب هللا  1
 . 29سورة النساء ، اآلية  2
 بعة األوىل ،طال البدوي، إمساعيل، اختصاصات السلطة التنفيذية يف الدولة اإلسالمية والنظم الدستورية املعاصرة ، دار النهضة العربية، القاهرة،   3

 . 210م. ص 1993
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 الدبلوماسية، وهذا مايسمى اليوم ابحلصانة وواجباهتم، األمان للسفراء حىت يقوم مبهامهم .1

)إذا وجد احلريب يف دار اإلسالم، فقال: أان رسول، فإن أخرج كتااب عرف أنه كتاب ملكهم  
ية واإلسالم؛ وهذا ألن كان آمنا حىت يبلغ رسالته ويرجع؛ ألن الرسل مل تزل آمنة يف اجلاهل

 . 1أمر القتال أو الصلح ال يتم إال ابلرسل؛ فالبد من أمان الرسل ليتوصل إىل املقصود(
يلتزموا أبحكام اإلسالم ماداموا مقيمني يف  جيب أن أو املبعوث أو الدبلوماسيأن السفري  .2

 الدولة غري اإلسالميةقوانني وابملقابل السفري أو املبعوث املسلم أن يتقيد ب الدولة اإلسالمية
تطبق أحكام  ، وتشرتط يف هذه االتفاقيات أن تتم املعاملة ابملثل حبيثمامل ختالف الشريعة

مبا ال حيل حرامًا أو  الشريعة اإلسالمية ، مقابل تطبيق قوانني الدول على السفراء املسلمني
اإلفساد يف األرض ، ويف هذا زجر ومنع للدبلوماسيني من ارتكاب اجلرمية أو ، حيرم حالال 

 .2اإلسالم يف الدولة اإلسالميةومدعاة اللتزامهم أبحكام 
 :دل التجاري والقتصادياالتب-4

من مبدأ  قول  واالقتصاد مع الدولة غري اإلسالمية تعامل وتتداول ابلتجارةسالمية ان تللدولة اإلجيوز 
)ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تبوهم هللا سبحانه وتعاىل 

 .3(وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني
 .4والنيب صلى هللا عليه وسلم تويف ودرعه مرهون عند يهودي

 يف احملرمة كل البيوع واألشياءاجتناب   :يف التعامل مع الدولة غري اإلسالمية الضابط الشرعي
 .الشريعة

كالراب وبيع اخلمور أو شراًء،   حّرم تداول سلع ومواد أبعياهنا، سواء كان ذلك التداول بيعاً إن اإلسالم 
  .واخلنزير واألصنام والكلب واهلرة 

 املبحث الثاين: التعامل مع الدول غري اإلسالمية يف حال احلرب ، وفيه مطلبان:
 :املطلب األول: مشروعية احلرب يف اإلسالم

  1:ب يف االسالم يرجع إىل أمرين مهاإن سبب احلر 
                                                 

 .92ص  10السرخسي ، املبسوط ، ج  1
 727،  726، صقات اخلارجية للدولة اإلسالمية عالال املهريي :   2
 . 8سورة املمتحنة ، اآلية  3
 . 2759 ، صحيح البخاري ،  كتاب اجلهاد والسري، ابب ما قيل يف درع النيب صلى هللا عليه وسلم ،رقم  احلديثالبخاري   4
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   المسلمين على االعتداء األول: الدفاع عن النفس والعرض واملال والوطن عند
إ ن  اَّلل َ اَل حي  بُّ  َوقَات ل وا يف  َسب يل  اَّلل   ال ذ يَن يـ َقات ل وَنك ْم َواَل تـَْعَتد وا) تعاىل قوله كوالدليل على ذل 

 2( ْعَتد ينَ اْلم  
من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل "ل صلى هللا عليه وسلم:وقا

 3". دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد
يف سبيلها بتعذيب من آمن هبا أو بصد من الدفاع عن الدعوة إىل هللا تعاىل إذا وقف أحد : الثاين

 4مبنع الداعي من تبليغها. هبا أو أراد الدخول
إ ن  اَّلل َ اَل حي  بُّ  َوقَات ل وا يف  َسب يل  اَّلل   ال ذ يَن يـ َقات ل وَنك ْم َواَل تـَْعَتد وا) ذلك قول هللا تعاىلعلى دليل الو 

ْن َحْيث  َأْخَرج وك مْ )(اْلم ْعَتد ينَ  َن اْلَقْتل  َواَل  َواقْـتـ ل وه ْم َحْيث  ثَق ْفت م وه ْم َوَأْخر ج وه م مّ  َنة  َأَشدُّ م  َواْلف تـْ
ل َك َجزَاء   د  احْلَرَام  َحىت ٰ يـ َقات ل وك ْم ف يه  فَإ ن قَاتـَل وك ْم فَاقْـتـ ل وه ْم َكذَٰ اْلَكاف ر يَن )( فَإ ن  تـ َقات ل وه ْم ع نَد اْلَمْسج 

يٌم )( َوقَات ل وه ْم َحىت ٰ انتَـَهْوا فَإ ن  اَّلل َ  َنٌة َوَيك وَن الدّ ين  َّلل     َغف وٌر ر ح  فَإ ن  انتَـَهْوا َفاَل ع ْدَواَن إ ال   اَل َتك وَن ف تـْ
  وقد تضمنت هذه اآلايت مايلي: .5( َعَلى الظ ال م نيَ 

  األمر بقتال الذين يبدؤون ابلعدوان ومقاتلة املعتدين لكف عدواهنم ومقاتلة اآلخرين دفاعا
 الشراع ومجيع املذاهب يف كل زمان ومكان. عن النفس أمر مشروع يف كل 

  حرم البغيو عتداء ن االعالجيوز قتال الذين اليبدؤون العدوان ابتداءا ألن هللا تعاىل هنى 
  والظلم.

 قابل للنسخ  كم غريهى حمتعليل النهي عن العدوان أبن هللا الحيب املعتدين دليل على أن الن
العتداء هو ا، ألن لنسخاعتداء، واالخبار اليدخله إخبار بعدم حمبة هللا عزوجل لال ألن هذا

  الظلم، وهللا الحيب الظلم.
 ترك و  ،ذاهمبرتك إي ليه،وهي منع فتنة املؤمننيهلا وقت تنتهي إ المشروعة الحرب هذه إن

 . ل عدوانم من كنفسهأحريتهم ليمارسوا عبادة هللا، ويقيموا دينه وشريعته وهم آمنون عل 

                                                                                                                                                         
 . 22، ص 3، = سابق، فقه السنة، ج  91الزحيلي، آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص   1
 . 190سورة البقرة ، اآلية  2
 .1421الرتمذي، جامع الرتمذي، كتاب الدايت، ابب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، رقم احلديث   3
 . 23-22، ص 3سابق، فقه السنة، ج =  95– 93الزحيلي  ، مرجع سابق ، ص  4
 .193 -190سورة البقرة ، اآلية  5
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َن الرّ َجال  َوالنّ َساء  َواْلو ْلَدان  وَ )تعاىل اهللا لقا -2 َما َلك ْم اَل تـ َقات ل وَن يف  َسب يل  اَّلل   َواْلم ْسَتْضَعف نَي م 
ذ ه  اْلَقْريَة  الظ امل   َأْهل َها َواْجَعل ل َنا م ن ل د نَك َول يًّا م ن ل د نَك َواْجَعل ل َنا  ال ذ يَن يـَق ول وَن َربـ َنا َأْخر ْجَنا م ْن هَٰ

ريًا  2:اآلية الكرمية قد بينت سببني من أسباب القتال ومها  إن .1(َنص 
 القتال يف سبيل هللا حىت التكون فتنة ويكون الدين هلل.  
 ولويستطيعوا وا مبكةاسلم يف سبيل الذين استضعفوا من الرجال والنساء والولدان الذين لالقتا 

ن محايتهم البد م الءفهؤ ،م حىت طلبوا هللا اخلالصاهلجرة فعذبتهم قريس وفتنتهم عن دينه
  ودفع األذى عنهم ومتكينهم من عبادة هللا حبرية اتمة.

 رب:ضوابط التعامل مع الدول غري السالمية يف حال احلاملطلب الثاين : 
يف وضع اإلسالم ضوابط وقواعد اليت تتعامل به الدولة املسلمة بغريها من الدول غري اإلسالمية   لقد

، ضوابط احلرب قواعد و يف وضع ومفكريهم فقهاء املسلمني فقهاء الغرب حال احلرب، فقد سبق 
، أول من وضع قواعد العالقات الدولية يف اإلسالم يف  3احلسن الشيباين رمحه هللا فالفقيه احلنفي حممد

 كتابيه السري الكبري والسري الصغري.
 احلرب  الضوابط الشرعية يف الفرع األول:

ومحايتها: لقد كرم اإلسالم النسان وحرم األعتداء على النفس  النفس اإلنسانيةتكرمي -1
فقال تعاىل )من أجل ذلك كتبنا على بىن إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفسا  البشرية بدون حق.

ر سلنا أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا ولقد جاءهتم 
و قال تعاىل )والذين ال يدعون مع هللا آهلا  .4ابلبينات مث أن كثريا منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفون(

  .5آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آاثما (
  ،ن اعتديمللعقاب اب دتوتوع ابحرتام النفس اإلنسانية ومحايتها أحاديث نبوية اليت طالبت هناكو 

                                                 
 . 57سورة النساء , اآلية  1
 .24-23، ص 3سابق، فقه السنة، ج  2
 هـ، وهو يعد صاحب الفضل األكب يف 131حممد بن احلسن الشيباين، هو صاحب اإلمام أيب حنيفة النعمان وانشر مذهبه وفقيه العراق. ولد سنه  3

القضاء زمن هارون الرشيد. وانتهت إليه رايسة  ، وأخذ عن سفيان الثوري واألوزاعي، ورحل إىل مالك بن أنس يف املدينة. توىلتدوين مذهب احلنفية
 .135ص  9، انظر سري أعالم النبالء ج 189وتويف سنة  الفقه  ابلعراق بعد أيب يوسف

 .32سورة  املائدة ،اآلية 4
 .68الفرقان، اآلية سورة  5
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اإلشراك ابهلل،  ،لم قال:)أكب الكبائرعن النيب صلى هللا عليه وس،  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه
 .1متفق عليهقول الزور، أو قال: وشهادة الزور(وقتل النفس، وع قوق الوالدين، و 

 .2يصب دًما حراًما( )ال يزال املسلم يف فسحة من دينه ما مل عليه الصالة والسالم وقال أيًضا 
إعطاء املسلمني حق الدفاع ، مع املعتدينالنهى عن قتال غري حترمي احلرب العدوانية و -2

فقال تعاىل ) وقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين،  ،الشرعي
القتل وال تقاتلوهم عند واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 

املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن هللا غفور 
رحيم، وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني، الشهر 

ى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما أعتدي عليكم واتقوا احلرام ابلشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتد
  .3هللا واعلموا أن هللا مع املتقني(

فقال تعاىل )أذن للذين يقاتلون أبهنم  ،ونصرة للمظلوم أابح اإلسالم احلرب رداا على الظلم،-3
 ولوال دفع ظلموا وأن هللا على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا هللا

هللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم هللا كثريا ولينصرن هللا 
)وما لكم ال تقاتلون يف سبيل هللا واملستضعفني من  وقال أيضا .4من ينصره أن هللا لقوى عزيز(

الظامل أهلها وأجعل لنا من لدنك الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا آخر جنا من هذه القرية 
  .5وليا وأجعل لنا من لدنك نصريا(

اليت تعقدها الدولة اإلسالمية مع  ة اخليانة ونقض العهد لالتفاقياتأابح اإلسالم احلرب عقوب-4
)إن شر الدواب عند هللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون، الذين  تعاىلهللا قال ، غري اإلسالمية الدول

مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون، فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من عاهدت منهم 
وإن نكتوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا  اىل )و قال تع .6خلفهم لعلهم يذكرون(

                                                 
 88( ،= مسلم ، صحيح مسلم، رقم احلديث 6871البخاري ، صحيح البخاري، رقم احلديث ) 1
 ( 6862بخاري، صحيح البخاري،  رقم احلديث ) ال 2
 .194 -190سورة البقرة ، اآلية  3
 . 40 -39سورة احلج ، اآلية  4
 . 75سورة النساء ، اآلية  5
 . 58 -55اآلية  ،سورة األنفال  6
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ول وهم أئمة الكفر أهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون، إال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم ومهوا إبخراج الرس
بدؤكم أول مرة أختشوهنم فاهلل أحق أن ختشوه أن كنتم مؤمنني، قاتلوهم يعذهبم هللا أبيديكم وخيزهم 

  .1ويشف صدور قوم مؤمنني( وينصركم عليهم
فقال تعاىل  ،عليهم إلرهاب األعداء وليس العتداء سالم أتباعه ابلستعداد ابلقوة أمر اإل-5

ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال )وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة 
   .2تعلموهنم هللا يعلمهم وما تنفقوا من شيء يف سبيل هللا يوف أليكم وانتم ال تظلمون (

سلم لعلي بن أيب لرسول صلى هللا عليه و ا أوصى ،بدأ إعالن احلرب قبل القتالمب اإلسالمأمر -6
انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم ، مث )عندما أعطاه الراية يف خيب بقوله  ،3رضي هللا عنه طالب

ادعهم إىل اإلسالم وأخبهم مبا جيب عليهم من حق هللا تعاىل فيه ، فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال 
 .4(واحدا خري لك من محر النعم  

)اغز وا ابسم بقوله غزوات قادة اجليش يف ال يوصي صلى هللا عليه وسلم كان النيب  محاية املدنيني ،-7
 .5ثّ لوا، وال تقتلوا وليًدا(هللا، ويف سبيل هللا، وقات لوا َمن َكَفر ابهلل، اغزوا وال َتغد روا، وال َتغلُّوا وال مت  

 .6مرأًة، وال شيًخا كبريًا...()وال تقتلوا وليًدا ط فاًل، وال اويف رواية عند البيهقي 
رضى هللا  فهذا أبو بكر الصديق اخلاص،تحتية واملال العام و البنية الك  املنشآت احلفاظ على-8

)ال ختونوا وال تغلوا وال تغدورا وال متثلوا وال تقتلوا طفاًل اجليش فة للمسلمني يوصي أمريأول خلي ،7عنه

                                                 
 . 14-13سورة التوبة ، اآلية  1
 . 60سورة األنفال ، اآلية  2
ّي اهلامشي اْبن عم َرس ول اَّلل  َصل ى علّي ْبن َأيب  طَال ب  ْبن َعْبد ا 3 ملطلب ْبن هاشم ْبن َعْبد مناف ْبن قصي ْبن كالب ْبن مرة ْبن كعب ْبن لؤي اْلق َرش 

ن، ومجيع املشاهد َمَع َرس ول بيعه الرضوااَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم، أول الن اس إسالًما يف  قول َكث ري من العلماء، هاجر إ ىَل املدينة، وشهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق، و 
اخلالفة يف  ذي احلجة من سنة مخس وثالثني، استشهد اَّلل  َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم إال تبوك، فإن َرس ول اَّلل   َصل ى اَّلل   َعَلْيه  َوَسل َم خلفه َعَلى أهله، ويل 

ْن َشْهر  َرَمَضاَن م نْ   .4/102َسَنة  أَْربَع نَي." انظر ابن األثري أسد الغابة،  عامْ إحدى َعْشَرَة بَق َيْت م 
 .( 2406فضائل الصحابة )، حيح مسلم ( ، ص3701املناقب ) ، صحيح البخاري 4
 (.1731مسلم ، صحيح مسلم  ، كتاب اجلهاد والسري، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إايهم آبداب الغزو وغريه  رقم احلديث )  5
 (. 16700البيهقي ، السنن الكبى ، كتاب األشربة ، ابب ترك قتل من القتال فيه من الرهبان ، رقم احلديث ) 6
عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التميمي أبو بكر الصديق بن أيب قحافة خليفة  7

م، أمه أم اخلري سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه، ولد بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر، وصحب النيب صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسل
وقد أسلم أبوه وروى عليه و سلم قبل البعثة وسبق إىل اإلميان به واستمر معه طول إقامته مبكة ورافقه يف اهلجرة ويف الغار ويف املشاهد كلها إىل أن مات، 

نيب صلى هللا عليه و سلم وروى عنه وعثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وحذيفة وزيد بن اثبت عن ال
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ال صغريًا وال شيًخا كبريًا وال امرأة وال تقطعوا خناًل وال حترقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذحبوا شاة و 
فدعوهم وما فر غوا أنفسهم بقرة وال بعريًا إال ملأكلة وسوف مترون على قوم فر غوا أنفسهم يف الصوامع 

 .1له(
و  .2( هنى عن النهبة و املثلة) النيب صلى هللا عليه و سلمأن  ثث القتلى وعدم متثيلها،محاية ج-9

 كل منهم احليواانت.يدفن قتلى الكفار يف املعارك وال ي رتكوا يف الشوارع حىت أت
  ،سرىلة األمعام يف امنهج شريعة االسالميةوضع ال مة األسري وحفظ حقوقه،امحاية كر -10
ن يعلم هللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا إنيب قل ملن يف أيديكم من األسرى ) اي أيها ال هللا تعاىلقال 

قد خانوا هللا من قبل فأمكن منهم مما أخذ منكم ويغفر لكم وهللا غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك ف
 . 3وهللا عليم حكيم(

و قال تعاىل ) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا آثخنتموهم فشدوا الواثق فإما منا بعد  
وإما فداء حىت تضع احلرب أوزارها ذلك ولو يشاء هللا ال نتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض 

  .4 فلن يضل أعماهلم (والذين قتلوا يف سبيل هللا
  .5و قال تعاىل ) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا( 
  .6قال صلى هللا عليه وسلم: )استوصوا ابألسرى خريًا(و  

 مرهم،، حسن املعاملة حىت ي بت يف أ األسرى يف ثالثةيفلشريعة تتلخص نظرية ا
 .منهم تل جملرمي احلربالقأو  .3رجى منهم اخلريالفدية ملن ي و. أ2  إطالق سراحهموهو املن  .1
 
 
 

                                                                                                                                                         

وعقبة بن عامر ومعقل بن يسار وغريهم من الصحابة وروى عنه من كبار التابعني الصناحبي ومرة بن شراحيل الطيب وآخرون." انظر ابن حجر، 
 .  4/169يف متييز الصحابة،  اإلصابة

 (.17904) ، 2003، دار الكتب العلمية ، بريوت . البيهقي،  يف سننه الكبى 1
 2342رقم  ,المظالم والغصب , صحيح البخاري , كتاب البخاري   2
 . 71-70سورة األنفال ، اآلية  3
 . 4سورة حممد ، اآلية  4
 . 8سورة اإلنسان ، اآلية  5

 .250ص1جـ املعجم الصغري ،  املكتب االسالمي ، بريوت ،  الطباين،  6
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  اخلامتة
 :نتائج البحث وتوصياته وتتضمن

 ىل النتائج التالية:توصل الباحث إ : بعد دراسة املوضوع  أولا : النتائج
أقر اإلسالم مبدأ العالقات واإلعرتاف املتبادل ، كما أقر مبدأ املعاملة ابملثل ، فاليوم العامل  -1

ثل هذه املبادء واألعراف ، فالدولة اإلسالمية مأمورة أن تلتزم يف عالقاهتا يتعامل مب
 الدبلوماسية مع غريها ، والحيق هلا أن تتخلى إال ملصلحة حقيقية لألمة.

 ،ي ال دليل عليهقسم الفقهاء العامل إىل دار إسالم ودار حرب ودار عهد ، وهذا أمر اجتهاد -2
عالقة الدولة املسلمة بغريها من الدول قسيم العامل ، فات أخرى يف تتقسيماليوم وقد جاء 

ترتبط ابملواثيق واملعاهدات املوجودة يف مواثيق األمم املتحدة واملنظمات غري االسالمية 
 الدولية األخرى، فيعمل هبذا التقسيم اجلديد بشرط أن الخيالف الشريعة اإلسالمية. 

 اإلسالم ألن هو السلم، غري اإلسالمية  الدول مناألصل يف عالقة الدولة االسالمية بغريها   -3
 ائقالناس مجيعا بطريقة سهلة وميسرة من دون عوا يف دعوته يهدف إىل تبليغ الدين إىل

 ءحلرب، فاحلرب أمر طار ازالة العواءق ولو اقتضى األمر ابفيجب  حتول بني الناس والدين،
 وأن السلم هو األصل .

  
 أمور: مسةخب أوصي:التوصيات اثنياا :

هم الشريعة فمث  ؛اىلتع مشكالهتم تكون ابلعودة إىل هللا ، أبن حلمجيعا توعية املسلمني األوىل:
  .وتطبيقها يف حياتنا االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 . رعيةاصد الشقاملو  ضوابطالوفق  بفقه الواقع وفهم العامل ، مث التعاملاإلهتمام الثانية: 
  م .إلساليف ايف جمال العالقات الدولية  وخمتصني ء ومفكرينإعداد علماالثالثة: 
 ة كلها. جمال احلياتعاون يفا والدعوة لدراسة اجملتمعات الدول غري اإلسالمية مث التحاور معهالرابعة: 

 اليوم رفية مايعسالماإلهتمام ومساعدة املسلمني الذين يقيمون حتت الدولة غري اإلاخلامسة: 
  اإلسالمية(. مبصطلح )األقليات
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تمعاتنا ويف ويف جم نفسناأعلينا أن نطبق شرع هللا يف ، ختام البحث أقول وابهلل التوفيق ويف
الة ح سنظل يفوإال  ،المي مث نبين عالقتنا مع الدول غري اإلسالمية ابلقانون الدوىل اإلس، دولنا

ح أن يصل  نسألهللاو ،لنصل رضاه تطبيق شرعهأن نصدق مع هللا يف  وعليناف، الرتدي والضع
القادر لك و ذ، إنه ويل الً داً مجير  هإىل دين انقنا يف أعمالنا، وأن يردأحوالنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يوف

 صحبه أمجعني.و لى آله د وع، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا حممه، واحلمد هلل رب العاملنيعلي
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 س اآلايت القرآنيةهر ف
 الصفحة رقمال ةــــــاآلي

 سورة البقرة
 26 190 (د وااَل تـَْعتَ ْم وَ َنك  َوقَات ل وا يف  َسب يل  اَّلل   ال ذ يَن يـ َقات ل و )
َنٌة َوَيك ونَ  )  19-16 193 ( َّلل    دّ ين   الَوقَات ل وه ْم َحىت  اَل َتك وَن ف تـْ
 17 216 ( َوه َو ك ْرٌه َلك ْم ك ت َب َعَلْيك م  اْلق َتال  )
َ الرُّْشد   َقد اَل إ ْكرَاَه يف  الدّ ين  )  21 256 (ْلَغيّ  اَن م  تـ َبني 

 آل عمران
َا َبنْيَ الن اس  وَ ) م  ن َداو هل  ْنك ْم ش َهَداءَ ل ذ يَن آَمن واوَ ا اَّلل   ْعَلمَ ل يَـ َوت ْلَك اأْلَاي  َذ م   11 140 (يـَت خ 

ن وَن اْلَكاف ر يَن أَْول َيا)اَل يـَت   ذ  اْلم ْؤم  ن نَي(ون  اْلم  ْن د  َء م  خ   17 28 ْؤم 

 3 102 ه( َقات   تـ  اَي أَيُـَّها ال ذ يَن آَمن وا اتـ ق وا اَّلل َ َحق  )
 النساء

 3 1 ( اِحَدةٍ ٍس وَ نَفْ  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمنْ )
 20 90 (س َلمَ ْيك م  الإ لَ  ْواإ ن  اْعتَـَزل وك ْم فـََلْم يـ َقات ل وك ْم َوأَْلقَ فَ )

ْنك مْ )   24 29 ( إ ال  َأْن َتك وَن جت َارًَة َعْن تـَرَاٍض م 
 27 75 (َدان  َساء  َواْلو لْ َن الرّ َجال  َوالن ّ َعف نَي م  ْسَتضْ م  َوَما َلك ْم اَل تـ َقات ل وَن يف  َسب يل  اَّلل   َوالْ )

  املائدة
 23 1 (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ )
َنا َعَلٰى َبين  إ ْسَرائ يَل أَن ه  ) ل َك َكتَـبـْ ْن َأْجل  ذَٰ  27 32 (اٍد يف  اأْلَْرض  َغرْي  نـَْفٍس َأْو َفسَ َل نـَْفًسا ب   قَـتَ َمنْ  م 

   فال األنفال األن

      30     =  60                (                                     استطعتم من قوةوأعدوا هلم ما )
 20 61 (اَّلل    َلىعَ ْل َوإ ْن َجَنح وا ل لس ْلم  فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَك  )
ِ الَِّذيَن َكَفُروا َفُهْم ال ُيْؤِمُنونَ )  َوابِ  ِعْنَد َّللاَّ  28 55 (ِإنَّ َشرَّ الدَّ

ُّ ق ْل ل َمْن يف  أَْيد يك مْ )  29 70 (ْسَرىٰ  اأْلَ م نَ  اَي أَيُـَّها الن يب 
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 التوبة
 19-15 36 (اف ةً كَ ْم  وَنك  َوقَات ل وا اْلم ْشر ك نَي َكاف ًة َكَما يـ َقات ل  )

َن الْ َنك  ل و أَيُـَّها ال ذ يَن آَمن وا قَات ل وا ال ذ يَن يَـ  اي)  17 123 (ك ف ار  ْم م 

لْ قَ ) َّلل   َواَل اب  ر  َواَل م  ايَـوْ ات ل وا ال ذ يَن اَل يـ ْؤم ن وَن اب   16 29 (ر َم اَّلل   َوَرس ول ه   حي َرّ م وَن َما حَ آْلخ 

مْيَاهَن م وا أَ إ ن ن َكث    وُهمْ ُث َوَجْدتُمُ  َحيْ ِكينَ فَإَِذا اْنَسلََخ اْْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشرِ ووَ 
ن وا يف  هْ عَ د  بـَعْ  ْم م نْ َوإ ْن َنَكث وا أمَْيَاهَن  )))  د ين ك مْ ا يف   َلَخ اأْلَْشه ر  َفإ َذا اْنسَ  د يََ

ْشه ر  احْل ر  َسلَ إ َذا انْ فَ ْم وه  احْل ر م  فَاقْـتـ ل وا اْلم ْشر ك نَي َحْيث  َوَجْدمت    م  فَاقْـتـ ل وا ََ
ر ك نَي َحْيث  اْلم شْ  ر م  فَاقْـتـ ل واْشه ر  احْل  أْلَ اَخ ْنَسلَ اْلم ْشر ك نَي َحْيث  َوَجْدمت  وه ْم فَإ َذا ا

 ن ك مْ َوَجْدمت   

5  

 21 12 (ين ك مْ وا يف  د  َعن  َوطَ  َوإ ن ن َكث وا أمَْيَاهَن م مّ ن بـَْعد  َعْهد ه مْ )
 29 13 (ج  الر س ول  إب  ْخرَا  وامَهُّ وَ  َأاَل تـ َقات ل وَن قـَْوًما ن َكث وا أمَْيَاهَن مْ )

 يونس

 21 101 ((ت  َوالنُّذ ر  ين  اآْلايَ تـ غْ  َماوَ  ق ل  انظ ر وا َماَذا يف  الس َماَوات  َواأْلَْرض  )

 النحل
حلْ ْكَمة  َواْلَموْ )  22 125 (حلََْسَنة  اَظة  ع  ادْع  إ ىَلٰ َسب يل  َربّ َك اب 

 اإلسراء
ْلَعْهد  )  23 34 (واًل َن َمْسئ  إ ن  اْلَعْهَد َكا َوأَْوف وا اب 

 احلج
هن  ْم ظ ل م وا) ْم لَ  عَ اَّلل َ  إ ن  وَ   أ ذ َن ل ل ذ يَن يـ َقاتـَل وَن أبَ   28 39 َقد يٌر (َلٰى َنْصر ه 

 الفرقان
 27 68 (حلَْقّ   اب  ال  إ  َوال يـَْقتـ ل وَن النـ ْفَس ال يت  َحر َم اَّلل   )

 األحزاب 

 3 70 (قوالًسديدا وقولوا اهللا قواات آمنوا الذين أيها يا)

 حممد
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 16 35 (َلْونَ أْلَعْ  اَفاَل هتَ ن وا َوَتْدع وا إ ىَل الس ْلم  َوأَنـْت م  )

ت م وه  ىت ٰ إ ذَ  حَ قَاب  فَإ َذا َلق يت م  ال ذ يَن َكَفر وا َفَضْرَب الرّ  )  30 4 (َفش دُّوا اْلَواَثقَ  مْ ا أَْثَخنـْ
 احلشر

 11 7 (مْ د وَلًة َبنْيَ اأْلَْغن َياء  م نك  َكْي اَل َيك وَن )
 املمتحنة

َهاك م  اَّلل   َعن  ال ذ يَن مَلْ يـ َقات  )  15 8 ( الدّ ين  يف  ْم ل وك  اَل يـَنـْ
 اإلنسان

ريً يمً يَت  وَ َوي ْطع م وَن الط َعاَم َعَلٰى ح بّ ه  م ْسك يًنا )  30 8 (اا َوَأس 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

 الشريفةلنبوية افهرس األحاديث 
 الصفحة احلديث  الرقم 

 18 إذا بعث أمريا على سرية  1
 19 إذا بعث يقول هلم أتلفوا الناس وأتنوا هبم  2
 30 استوصوا ابألسرى خريا 3
 28 اغزوا ابسم هللا ويف سبيل هللا 4
 28 أكب الكبائر اإلشراك ابهلل 5
 18 اجلهاد ماض 6
 17 أمرت أن أقاتل الناس 7
 24 كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل 8
 22 ال تتمنوا لقاء العدوا 9
 22 ال يزال املسلم يف فسحة من دينه 10
 26 من قتل دون دينه فهو شهيد 11
 30 هنى عن النهبة واملثلة 12
 29 والتقتلوا وليد طفال 13
 25 تويف ودرعه مرهون عند اليهودي 14
 29 انفذ على رسلك  15
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 املصادر واملراجعفهرس 
 أولا: كتب التفسري:

حممد  نب حتقيق: سامي ،تفسري القرآن العظيم ،ابو الفداء عماد الدين إمساعيل ابن كثري، .1
 .م2002للنشر والتوزيع  دار طيبة  السالمة،

 رفة ، بريوت.ر املعدا ،ورالدر املنثور يف التفسري ابملأث ، عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي،  .2

كر ، دار الفسريالتف  علمفتح القدير الرواية والدراية يفشوكاين، حممد بن علي الشوكاين، ال .3
 م.1981، بريوت، 

ر الكتب دا، نم القرآجلامع ألحكاا،  حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيبالقرطيب،   .4
 . م 1964 -ه  1384 الطبعة الثانية، القاهرة، ،املصرية

 .هـ1412 ، 17لطبعةا بريوت،،دار الشروق، القرآن يف ظاللقطب، سيد قطب،  .5
 

  :: كتب احلديثاثنيا
لدين مد حمي احم: قحتقي ، سنن أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ابن أيب داوود، .6

 .ب،طبريوت ،  ،دار الفكر، عبد احلميد

د، مرش عادل -ط شعيب األرنؤو ، حتقيق: مسند اإلمام أمحدمحد بن حنبل، أابن حنبل،  .7
 .م 2001 -هـ  1421 القاهرة ، الطبعة األوىل، ،مؤسسة الرسالة، وآخرون

فى مد مصطد. حم:حتقيق، صحيح ابن خزمية، حممد بن إسحاق بن خزميةابن خزمية،  .8
 .م1970-هـ1390بريوت، ،املكتب اإلسالمي، األعظمي

، لباقيعبد ا دمد فؤاحم: حتقيق، سنن ابن ماجه، ب،د،ت، حممد بن يزيد القزويينابن ماجه،  .9
 .بريوت ،دار الفكر 

د.  قيق:حت، اجلامع الصحيح املختصرالبخاري،  حممد بن إمساعيلالبخاري،  .10
 – هـ1407 ،شقجامعة دم الطبعة الثالثة،  ،بريوت ،دار ابن كثري، مصطفى ديب البغا

 .م1987

 مد عبدحميق: ، حتق السنن الكربىأمحد بن احلسني بن على البيهقي، البيهقي ، .11
  .2003ادر عطا، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الق
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حممد  حتقيق: ، املعجم الصغري،  الشامي ن بن أمحد بن أيوبسليما الطباين ، .12
 .1985،  املكتب االسالمي، بريوت ، الطبعة األوىل ، شكور حممود 

غفار .عبد الد :قيقحت ،اجملتىب من سنن النسائي، أمحد بن شعيب النسائي،  النسائي .13
 وىل،عة األبريوت، الطب ،دار الكتب العلمية، وسيد كسروي حسن ،ان البندارسليم

 .م1991-هـ1411

ر دا، اقيبد البحممد فؤاد ع :حتقيق، صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج،  .14
 بريوت. ،إحياء الرتاث العريب

 
   :كتب الرتاجم واملعاجمرابعاا:  

سد أ    ، جلزرياين ان عبد الواحد الشيبحممد بن حممد بن عبد الكرمي بابن األثري،  .15
دار ت: ، بريو دملوجو اعادل أمحد عبد -علي حممد معوض، حتقيق: الغابة يف معرفة الصحابة

 .م1994 الطبعة األوىل ، ، الكتب العلمية

 عيانأ نة يفالدرر الكامالعسقالين،  أمحد بن علي بن حممد بن أمحدابن حجر،  .16
 .هـ1392 الطبعة الثالثة، آابد،حيدر ، اهلند، املائة الثامنة

مد سالم حمبد الع،  حتقيق: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازيابن فارس،  .17
  .هـــ1423هارون، 

 داروت، بري  ،لسان العرباإلفريقي املصري،  حممد بن مكرم بن علىابن منظور،   .18
 .هـ1414 بريوت، الطبعة الثالثة ، ،صادر

 .مهارات البحث العلميظ، وأمحد يوسف حاف،فأمحد شر   .19

 .القاهرة  –رية للتاليف ,  الدار المصتهذيب اللغة ,محمد بن أحمد  ,األزهري  .20

حتقيق:   ،بالءم النسري أعال حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب،الذهيب،    .21
عة ق، الطبدمش ،مؤسسة الرسالة ، جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط
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