تترس الكفار بالمسممين ونماذج من صوره ألمعاصره
د .محمد احمد مصمح محمد

ترتس الكفار باملسلمني ومناذج من صوره أملعاصره
د .محمد احمد مصمح محمد
دكتوراه في الفقو المقارن
مقدمت

الحمد هلل رب العالمين وال عدوان إال عمى الظالمين ،والصالة والسالم عمىى سىيدنا

محمد أمام الموحدين المجاىدين ،وعمى الو وصحبو أجمعين.
أما بعد:

فىىان الجيىىاد ف ى سىىبيل اهلل فريضىىأ أسىىالميأ ةاممىىأ مىىادام امسىىالم والمسىىممون،ةال

تعالى":كتىىب عمىىيكم ال تىىال وىىىو ك ىره لكىىم" ،شىىانو ف ى ذلىىك شىىان ب يىىأ الف ىرامض ،وى ى محىىل
إجم ىىاع عمم ىىا ،اهم ىىأ ،فيى ى فريض ىىأ محكم ىىأ ،وةض ىىيأ محترم ىىو ،يكف ىىر جاح ىىدىا ومنكرى ىىا،

ويضمل ويفسق عاندىا.

ول ىىد تىىرك الرعيىىل اهول مىىن الصىىحابأ الكىرام "رض ى اهلل عىىنيم" والتىىابعين اه يىىار

"رحمي ىىم اهلل" ص ىىورة ناص ىىعأ البي ىىاض فى ى الجي ىىاد عن ىىدما نش ىىروا امس ىىالم وفتحى ىوا البم ىىدان.
وتبعيم ف ذلك عمما ،اهمأ ف تأصىيل وبيىان أحكىام الجيىاد وكىل مىا يتعمىق بىو ،ومىا ذلىك
إال حفاظىىا عمىىى دم اهبريىىا ،مىىن المسىىممين وييىىر المسىىممين ،وصىىيانأ لمىىدما ،وتحىىذي ار مىىن

االستيانأ بيا.

وبىاب الجيىىاد فى سىىبيل اهلل تعىىالى ،مىن اهبىواب الحافمىىأ بالمسىامل المسىىتجدة شىىأنو

شىىان ب يىىأ أب ىواب الف ىىو امسىىالم  ،وبمىىا أن شىريعتنا امسىىالميأ السىىمحأ صىىالحأ لكىىل زمىىان
ومكان ،وعميو فىال بىد مىن وضىا ضىوابط شىرعيأ ليىذه المسىتجدات فى أبىواب الجيىاد وييىره
مىىن أب ىواب الف ىىو امسىىالم  ،حتىىى يكىىون النىىاس عمىىى بصىىيرة مىىن ديىىنيم ويبصىىروا اهلل عمىىى

عمم.

ومى ىىن ىى ىىذه المسى ىىامل المسى ىىتجدة( :تتى ىىرس الكفى ىىار بالمسى ىىممين ونمى ىىاذج مى ىىن صى ىىوره

ألمعاصره).
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وعمى الريم من أن ىذه المسألأ ى ةديمأ وةد بحثيىا الف يىا ،فى طيىات مؤلفىاتيم
الف ييأ ،لكن الذي دعان إلى الكتابأ ف ىذه المسألأ ما يأت -:
-2

احتالل العديد من بالدنا العربيأ وامسالميأ عمى أيىدي الجيىوش الصىميبيأ اليازيىأ،
وظيىىور م اومىىأ شىىرعيأ ليىىذه الجيىىوش المحتمىىأ ،وحاجىىأ أ واننىىا مىىن أىىىل الثيىىور

لبيان بعض المسامل الت تتعمق بالجياد وأحكامو.
-1

ظيىىور العديىىد مىىن الصىىور والحىىاالت المعاص ىرة الت ى لىىم يتناوليىىا الف يىىا ،السىىاب ون
"رحميم اهلل" بالبحث ،وى بحاجأ إلى بيان أحكاميا الشرعيأ مىن الحرمىأ والك ارىىأ

والوجوب والندب وامباحأ.

ليىىذا عمىىدت إلىىى ذكىىر ىىىذه الحىىاالت المعاص ىرة وتأصىىيميا تأصىىيالً شىىرعياً حسىىب
اهدلأ الشرعيأ وم اصد التاريخ ف ىذا الباب.

-1

التوسىىيا الكبي ىىر بي ىىذه العممي ىىات وم ىىن ثىىم االس ىىتيانأ ب ىىدما ،اهبري ىىا ،م ىىن المس ىىممين
ويير المسممين ،واسا،ة است دام مثل ىذا النوع من العمميات.

 -4الذين كتبوا ف ىذا الباب من الباحثين المعاصىرين – عمىى حىد عممى – لىم يضىعوا
ض ىوابط شىىرعيأ لمثىىل ىىىذه الحىىاالت المسىىتجدة ،وانمىىا تكممىىوا ف ى عموميىىات الجيىىاد
وحمموا اهدلأ ف ىذا الباب ماال تحتممو مما أدى إلى فيم اطئ عند البعض.

يأت -:

وعميىىو اةتضىىت طىىأ البحىىث أن يكىىون البحىىث مىىن م دمىىأ ومبحثىىين و اتمىىو ،وكمىىا

المبحث األول :تترس الكفار بالمسممين وأحكامو.
المطمب األول :تعريف التترس ليأ واصطالحاً.

المطمب الثاني :أحكام التترس عند الف يا.،

المبحث الثاني :نماذج من الصورة المعاصرة لتترس الكفار بالمسممين.
الخاتمة
فيرست المراجع
املبحث األول
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ترتس الكفار باملسلمني وأحكامه

المطمب اهول :تعريف التترس ليأ واصطالحاً

التترس لغة-:

أن الج ىىذر المي ىىوي ى ىىو "ت ىىرس" ،والت ىىرس :ن ىىوع م ىىن الس ىىالح  :المت ىىوة ب ىىو ،تى ىراس

وترسأ وأتراس .التراس :صاحبو وصانعو .والتراسأ :صىنعتو ،وانمىا أطمىق لشىيرتو والتتىريس
والتىىرس :التسىىتر بىىو ،أي بىىالترس ي ىىال :تتىىرس بىىالترس ،أي تىىوةى بىىو .وىىىو كممىىأ فارسىىيأ

وليست عربيأ

()1

إن التعري ىىف االص ىىطالح عن ىىد ال ىىدما ،م ىىن الف ي ىىا ،وجدت ىىو بي ىىذه الص ىىييأ وى ىىو

اليالب عندىم وكاالت :

" وال باس يرمييم بالنبال وان عمموا أن فييم مسممين من اآلسارى والتجار لما فيىو

مىىن الضىىرورة ،إذ حصىىون الكف ىرة ةممىىا ت م ىوا مىىن مسىىمم أسىىير أو تىىاجر" .وكىىذا " :إذا تترسىوا

بأطفال المسممين فال باس بالرم ألييم لضرورة إةامأ الدين"(.)1

ثم تم صيايأ ىىذا التعبيىر بىالتترس عنىد الف يىا ،ليكىون بيىذا المعنىى االصىطالح

الحىىديث :ليعن ىىى بىىو أن ةى ىوات الع ىىدو إذا تترسىىت (احتم ىىت) بأسىىرى المس ىىممين أو الم ىىدنيين،
وكان ثمأ ضرر سيصيب المسىممين فى حىال عىدم مياجمىأ ال ىوات المعاديىأ ،فمىن الواجىب

مياجمأ الجيش المعادي ولو أدى ذلك إلى ةتل اهسرى المسممين والمدنيين.

ول د ا تمف العمما ،ف جواز رم المشىركين إذا تترسىوا بالنسىا ،واهطفىال وأسىرى

المسممين عمى مذىبين-:

المذذذ ىب األول -:ذىىىب اممىىام أبىىو حنيفىىأ ومالىىك والشىىافع واحمىىد واهو ازع ى والظاىريىىأ
والزيديأ وييرىم من العمما : ،إلى جواز ذلك ف الجممأ(.)4

ةىىال اممىىام الكاسىىان الحنف ى " رحمىىو اهلل " " :وال بىىاس بىىرمييم بالنبىىال وان عمم ىوا

أن فييم مسممين من اهسارى والتجىار لمىا فيىو مىن الضىرورة"

()5

وةىال اممىام النىووي "رحمىو

اهلل"" :وان ةتل مسمما تترس بو الكفار لم يجب ال صاص هنو ال يجوز أن يجىب ال صىاص

ما جواز الرم "(.)6
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العدد ()1

وة ىىال امم ىىام الم ىىردأوي الحنبمى ى " رحم ىىو اهلل " " :وان تترسى ىوا بالمس ىىممين ل ىىم يج ىىز
رمييم ،إال أن ي اف عمى المسممين فيرمييم ،وي صد الكفار "

(.)7

وةىىال اممىىام الشىىوكان "رحمىىو اهلل" " :وال ي تىىل فىىان ،ومسىىتحل ،وأعمىىى ،وم عىىد،

وص ى ىىب  ،وامى ى ىرأة ،وعب ى ىىد إال م ى ىىاتال أو رأي أو مت ى ىىى ب ى ىىو لمض ى ىىرورة ،ال بمس ى ىىمم إال ش ى ىىيأ

االستمصال "(.)8

وة ىىال ش ىىيخ امس ىىالم ب ىىن تيمي ىىأ " رحم ىىو اهلل "(:وة ىىد اتف ىىق العمم ىىا ،عم ىىى إن ج ىىيش
الكفىار إذا تترسىوا بمىىن عنىدىم مىىن اسىارى المسىممين ،و يىىف عمىى المسىىممين الضىرر إذا لىىم

ي اتموا ،فإنيم ي اتمون ،وان أفضى ذلك إلى ةتل المسممين الذين تترسوا بيم)(.)9
واستدلوا بما ذىبوا إليو بما يأت -:
()22
ِ
وى ْم".
ين َحْي ُ
ث َو َجدتُّ ُم ُ
 -2ةولو تعالى"َ :فا ْةتُمُوْا اْل ُم ْش ِرك َ
وجو الداللأ-:

كممىىأ المشىىركين عامىىأ لىىد ول (الى ى) االسىىتيراةيأ – الشىىموليأ – عمىىى الجمىىا ،فيشىىمل

ةتال كل مشرك سوا ،أكانوا مىا النسىا ،واهطفىال أم لىم يكونىوا معيىم ،وسىوا ،تترسىوا باسىرى
المسممين أم لم يتترسوا بيم.

()22

 -1ما أ رجو مسمم من حديث الصىعب بىن جسىامأ :ةىال سىمل رسىول اهلل " صىمى اهلل
عميىىو وسىىمم " عىىن الىىدار مىىن المشىىركين يبيتىىون ،فيصىىيبون مىىن نسىىاميم وذ اررييىىم،

ف ال " :ىم منيم ".

()21

وزاد الب اري"رحمو اهلل"،ةال :وسمعتو ي ول " :وال حمى إال اهلل ورسولو"(.)21
وةد ةيل لو  :لو أن يال أيارت من الميل ،فأصىابت مىن أبنىا ،المشىركين -ةىال" :ىىم
من آباميم ".

()24

وجو الداللة-:

إن الحديث ظاىر ف نسا ،المشىركين وأبنىاميم ،فإمىا اهسىرى مىن المسىممين يكونىون

معيم ف الحصون ،فدليل من أجاز ذلك ىو مىن طريىق المعنىى ،وذلىك مىن ةولىو فى أبنىا،
المشىركين " :ىىم مىن آبىا،ىم "لىيس عمىى معنىى إنيىم كفىار ،هنيىم لىم ي ىاطبوا بعىد اميمىان،
ولم يجىر عمىييم التكميىف ،فىال يصىح إطىالق وصىف الكفىر عمىييم ،لكىن معنىى " ىىم مىنيم "
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رفا الحرج عن المسممين ف أصابتيم بحكم اهضرار ،ومصرة االةتحىام أي :ال مىاثم يمحىق
فى إصىىابتيم ،فكىىذلك يجىىري المعنىىى فى حكىىم اهسىىرى مىىن المسىىممين إن أصىىيب مىىنيم احىىد

أثنا ،االةتحام.

()25

ثم إن عدم االمتناع عن الرم يفض إلى تضىرر عمىوم المسىممين والمجاىىدين بتىرك
ةت ىىال المش ىىركين ،وحت ىىى ل ىىو زى ىىت أرواح المس ىىممين ب ىىالرم  ،فالمس ىىمم م ىىأجور عم ىىى فعم ىىو
والم تول يبعثو اهلل عمى نيتو.
والضى ىىرورة الم صى ىىودة ىنى ىىا :ى ى ى الت ى ى تجيى ىىز اسى ىىتيداف الكى ىىافرين حتى ىىى لى ىىو تترس ى ىوا

بالمس ىىممين ىى ى أن ييج ىىم الع ىىدو عم ىىى المس ىىممين في ت ىىل لك ىىنيم أكث ىىر مم ىىن تترسى ىوا بي ىىم أو
يس ىىتبيح ارض المس ىىممين وي ىىد ل دي ىىارىم ،وان ي ش ىىى عم ىىى المس ىىممين الن يح ىىاط بي ىىم أو

يستأصىىموا أو ييزم ىوا إذا امتنع ىوا أو كف ىوا عىىن ال تىىال هجىىل المتتىىرس بيىىم ،والضىىرورة ت ىىدر
ب درىا أي بمعنى ي درىا أميىر المسىممين فى وةتىو ومىن لىو سىمطان فى بىد ،الحىرب واي افيىا
فيو يرى ويعرف ماال يعرفو آحاد الناس أو البعيدون وليس ال بر كالمعاينأ.

()26

كمىىا إن منىىا المسىىممين مىىن ةتىىال المشىىركين إذا ا تمطىوا بأطفىىاليم عمىىى أيىىأ حىىال فيىىذا

يعنى ى وة ىىف ال ت ىىال عن ىىدىم و فى ى ى ىىذا ط ىىر عم ىىى المس ىىممين واضى ىرار بمص ىىالح المجتم ىىا
المسمم ،اصأ اهيىام التى أصىبح ال تىال فييىا ةىذامف بعيىدة المىدى مىن المدفعيىأ والطىامرات

والدبابات وىذا يعن منا استعمال ىذه جميعيا واي افو(.)27

المذ ىب الثذذاني -:ذىىىب ف يىىا ،المالكيىىأ فى الىراجح عنىىدىم ،والميىىث بىىن سىىعد ،والحسىىن بىىن
زيىىاد مىىن ف يىىا ،الحنفيىىأ ،وابىىن رشىىد فى بدايىىأ المجتيىىد :إلىىى عىىدم جىواز رمى المشىىركين إذا

تترسوا بالنسا ،واهطفال واسارى المسممين.

()28

واستدلوا فيما ذىبوا إليو بما يأت -:

ِ
 -2ةولىىو تعىىالى " :ولَىىوَال ِرجىىا ٌل ُّمؤ ِمُنىىون ونِسىىاُّ ،مؤ ِمَنى ٌ م
ىيب ُكم
ىوى ْم أَن تَطَى ُىؤ ُ
ىات لى ْىم تَ ْعمَ ُمى ُ
وى ْم فَتُصى َ
َ ْ َ
ْ
ْ َ َ َ
م مِ
ِِ
ِ ٍ ِ ِ م ِ
ين َكفَى ُروا ِمى ْىنيُ ْم
ىا ،لَى ْىو تََزميمُىوا لَ َعىىذْبَنا الىىذ َ
ِّمى ْىنيُم مم َعى مىرةٌ بِ َيْيى ِىر عْمىىم لُيى ْىد َل المىىوُ ف ى َر ْح َمتىىو َمىىن َي َشى ُ
()29
َع َذاباً أَلِيماً ".
وجو الداللأ-:
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إن اآليى ىىأ نى ىىص ف ى ى وجى ىىوب التى ىىوة  ،فى ىىال يجى ىىوز اسى ىىتباحأ دمى ىىا ،اهبريى ىىا ،مى ىىن ييى ىىر
المشركين دون وجو حق.

()12

فان ةيل :إن ذلك اص بأىل مكأ ،فال يجوز تعميم اآليأ.

ةمنا :إن العبرة بعموم المفظ ال ب صوص السىبب( ،)12كمىا أن اهلل تعىالى جعىل الحرمىأ
ف ذلك لإلي مان ال لمبمىد .كمىا إن ىىذا التفصىيل إنمىا نعنى بىو الحكىم فى الحصىون ،وحيىث
ال ضرورة تدىوا المسممين لكسر العدو ومدافعتيم.
 -1إن دم المسىىمم معصىىوم ومحتىىرم ،وكىىذلك دمىىا ،اهبريىىا ،مىىن ييىىر المسىىممين ،فىىال يجىىوز
االعتدا ،عميو بىأي حىال مىن اهحىوال ،إال مىا دعىت إليىو الضىرورة وحيىث ال ضىرورة تىدعوا

إلى ذلك فوجب المنا (.)11

مسمك اإلمام الغزالي " رحمو اهلل " في ى ا الباب

كان اممام اليزال " رحمو اهلل " من أول الف يا ،الذين تكممىوا "بمسىالأ تتىرس الكفىار

باسرى المسممين" ووضا ليا ضوابط وشروطاً ليذه المسالأ....

ف ى ىىال " رحمى ىىو اهلل " بعى ىىد أن ذكى ىىر أن ى ى واع المصى ىىالح وةسى ىىميا إلى ىىى مى ىىا شى ىىيد الشى ىىارع

باعتباره ،ومنيا ما شيد الشارع ببطالنو " :و أما المصىمحأ الضىروريأ فىال بىد فى أن يىؤدي
إلييىىا رأي المجتيىىد وان لىىم يشىىيد لىىو أصىىل معىىين كمىىا ف ى مسىىالأ التتىىرس ،فانىىا نعمىىم ةطعىىا

بأدلىىأ ارجىىأ عىىن الحصىىر إن ت ميىىل ال تىىل م صىىود لمشىىارع كمنعىىو لمكميىىأ لكىىن ةتىىل مىىن لىىم
يىىذنب يريىىب لىىم يشىىيد لىىو أصىىل معىىين ،ونحىىن إنمىىا نجىىوزه عنىىد ال طىىا أو ظىىن ةريىىب مىىن
ال طا وبيذا االعتبار إنما ن صىص ىىذا الحكىم مىن العمومىات الىواردة فى المنىا عىن ال تىل
بيير حق لما نعمم ةطعا إن الشرع يؤثر الحكم الكم عمى الجزمى  ،وان حفىظ أىىل امسىالم

أىم من حفظ دم مسمم واحد ،وىذا وان سميناه (مصمحأ مرسمأ) لكنيىا راجعىأ إلىى اهصىول
اهربعأ ،الن مرجا المصمحأ إلى حفظ م اصد الشرع المعمومىأ بالكتىاب والسىنأ وامجمىاع،
والن كىىون ىىىذه المعىىان عرفىىت ال بىىدليل واحىىد بىىل بأدلىىأ كثي ىرة ال حصىىر ليىىا مىىن الكتىىاب

والسنأ وةرامن وتفاريق اممارات (.)11
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ثم إن اممام اليزال " رحمو اهلل " وضا ثالثأ شروط لمعمل بيذه المصىمحأ ف ىال" :
إن كانىىت المصىىمحأ ضىىروريأ ةطعيىىأ كميىىأ اعتبىىرت ،وان فىىات احىىد ىىىذه ال يىىود الثالثىىأ لىىم

تعتبر " (.)14

ويست مص مما ت دم من كالم اليزال " رحمو اهلل " ما يأت -:
إن رد المسىىالأ بنىىا ،عمىىى المصىىالح والمفاسىىد كمىىا بينىىاه سىىاب ا .لكىىن الميىىم ف ى ىىىذا
الباب الشروط الت وضعيا ليذه المصىمحأ ،فالضىرورة البىد منيىا فى ىىذه المسىالأ ،فىان لىم
تكن ىناك ضرورة لرم المشركين تركت.

وأما ال طعيأ فيجب أن تكون المصمحأ ةطعيأ ييىر ظنيىأ ،أي ح ي يىأ ييىر متوىمىأ

الن دما ،اهبريا ،ال مجال لالجتياد لمظن والشبيات لمحكم بيا.

وأمىىا الكميىىأ ،وذلىىك بىىان تتعمىىق مسىىالأ رم ى المشىىركين بمصىىمحأ الجماعىىأ المسىىممأ

بشىىكل عىىام ،ولىىيس بشىىكل ىىاص ،يت صىىص بمجموعىىأ معينىىأ مىىن النىىاس ،فمىىو أن اهمىىر
تعمق بحفظ كيان اهمأ المسممأ وامب ا ،عمى حياتيم بحيث لىو تركىوا المشىركين الستأصىموا
المسىممين مىىن دولىتيم ،فمثىىل ىىذا الحىىال ال بىأس برمى المشىركين حتىىى ولىو تترسىوا باسىىارى

المسممين .أما إذا لم يكن اهمر كذلك فال يجوز رمييم وىو مسمك دةيىق لىم يسىب و احىد مىن

الف يا ،واهلل تعالى اعمم.

وبعىىد ع ىىرض آرا ،الف يىىا ،وأدل ىىتيم ،نىىرى أن المس ىىالأ – واهلل اعمىىم – فيي ىىا التفص ىىيل

اآلت -:

فىىان تح ىىق انىىو لىىيس فى الحصىىن احىىد مىىن اسىىارى المسىىممين ،فىىاهظير جىواز رمىىييم
ما كون النسا ،والذريأ ف جممتيم ،بدليل الحديث الذي أوردناه ساب ا فى ةولىو " صىمى اهلل

عميىىو وسىىمم " " :ىىىم مىىنيم "

()15

إذا لىىم ي صىىدوا ،وكىىان إصىىابتيم لضىىرورة االةتحىىام ،وأيضىىا

ل ولو (عميو الصالة والسالم) فييم " :ال حمى إال اهلل ورسولو ".

()16

وأم ىىا إن ك ىىان فى ى الحص ىىن اح ىىد م ىىن اس ىىارى المس ىىممين ،يعم ىىم ذل ىىك ف ىىاهظير ت ىىوة

استعمال مل يؤمن فيو أصابتيم ،فان عمم أن ذلك ال يصىيب اهسىرى فىال بىاس ،وذلىك الن
حىديث الصىىعب بىىن جثامىىأ لىىم يجىر فيىىو ذكىىر مسىىمم .وانمىىا ىىو فى نسىىا ،المشىىركين وأبنىىاميم

فال يستباح بذلك االجترا ،عمى أمر دما ،المسممين– واهلل اعمم-
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فان تترسوا بالمسممين بحيث ال يمكن ق4تاليم إال من ورا ،ةتىل مسىمم ،فىان لىم تكىن
ضىرورة أو حاجىأ ل تىىاليم فيجىب التوةىىف عىن ذلىك ،والعمىىل عمىى اسىىترجاع أسىرى المسىىممين

بفديأ أو م ابل إطالق أسرى من المشركين ،الن دمىا ،المسىممين معصىومأ ومحترمىأ ل ولىو
(عميو الصالة والسالم) " :ولزوال الدنيا أىون عند اهلل من ةتل امرئ مسمم " (.)17

وان كىىان ىنىىاك ضىىرورة وحاجىىأ ل تىىال المشىىركين فىىال بىىاس بىىرمييم ،وان كىىان فىىييم
مسممون لما فيو من الضرورة ،إذ حصون المشركين ةمما ت مىوا مىن مسىمم أسىير ارو تىاجر،
لكىن ي صىدون المشىىركين بىالرم دون المسىىممين ،هنىو ال ضىرورة إلىىى ةتىل مسىىمم بييىر حىىق

(.)18

املبحث الثاني

مناذج من الصور املعاصرة من ترتس الكفار باملسلمني

أ -ما يسمى بالدروع البشريأ (رىامن الحرب) فتعمد الدولأ الت أسرت رعايا صىوميا إلىى
سىىجنيم ف ى الم ارفىىق الحيويىىأ والمعىىار امسىىتراتيجيأ ،والىىو ازرات الميمىىأ وييرىىىا ،لتتفىىادى
بيىىم ض ىربأ ال صىىوم فىىيحجم ال صىىم عىىن ضىىرب مراف يىىا الحيويىىأ حفاظىىا عمىىى أرواح

رعاياىا.

وأمىىا بالنسىىبأ المتنىىاع جىىيش المسىىممين عىىن ةتىىل مىىن تتىىرس بيىىم ،فانىىو ال يمىىزم أن يكىىون

الدرع البشري أو المتترس بيم من المسممين ف ط ،بل أن جيش المسممين مأمور بات ىا،
ةتل معصوم الدم حتى من الكفار أمثىال النسىا ،والصىبيان والشىيوخ مىا لىم يكىن ىنىاك
ضىىرورة أو حاجىىأ ل تىىال المشىىركين أو الكفىىار ،ولىىم يكىىن فيىىو مصىىمحأ لممسىىممين ،وةىىد
سبق بيان ذلك ف المبحث السابق.
ب -أن يسى ىىير رتى ىىل عسى ىىكري لجى ىىيش العى ىىدو ضى ىىمن مجموعى ىىأ مى ىىن السى ىىيارات المدنيى ىىأ مى ىىن
المسممين .أو يسير مجموعأ مىن جىيش العىدو ارجىال فى صىفوف المىدنيين فى الشىوارع
والطرةىىات ،أو يكونىوا متواجىىدين ضىىمن البنايىىات والمؤسسىىات المدنيىىأ لممسىىممين ،وجميىىا
ىىذه الحىاالت ي صىد منيىا العىىدو حمايىأ نفسىو مىن ال تىل ،وىىىذه الصىور ومىا شىابييا مىىن
الصىىور الت ى لىىم يتناوليىىا الف يىىا " ،رحميىىم اهلل " ف ى مؤلفىىاتيم لعىىدم حصىىوليا ،في ى ف ى

حاجأ إلى تأصيل شرع ةبل ال وض ف بيان حكميا.
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ن ى ىىول وب ى ىىاهلل التوفي ى ىىق إن الحك ى ىىم فى ى ى ىى ىىذه النم ى ىىاذج بحاج ى ىىأ إل ى ىىى بح ى ىىث وت ى ى ٍ
ىص
لمنصىىوص ،وى ى مىىن المسىىامل الميمىىأ وال طي ىرة الت ى ينبي ى أن يعنىىى بيىىا البىىاحثون ف ى

مؤلفىىاتيم وأبح ىىاثيم وان ال يك ىىون ال ىىوض فيي ىىا لك ىىل مىىن تنط ىىا وتص ىىدر لمك ىىالم فى ى أم ىىور

الشريعأ ،هنيا تتعمق بدما ،المسممين وى اشد الحرمات عند اهلل تبارك وتعالى.
فاهمر ف ىذه الحاالت يكون مداره عمى المصىمحأ والمفسىدة ىىذا مىن جانىب ،ومىن
جانب آ ر يكون ضمن شروط وضوابط معينأ هناس معينين.
وعميىىو البىىد مىىن بيىىان معنىىى المصىىمحأ والمفسىىدة ف ى الشىىرع وض ىوابطيا حتىىى نىىتمكن

م ىىن الحك ىىم عم ىىى مث ىىل ى ىىذه الح ىىاالت ،الن الحك ىىم عم ىىى ش ىىئ ف ىىرع ع ىىن تص ىىوره كم ىىا ي ىىول

اهصوليون(.)19

المصمحة لغة -:ما يح ق ي ار لمفرد أو المجتما(.)12
وفذذي االصذذط

 -:ى ى عبىىارة عىىن منفعىىأ ماديىىأ أو معنويىىأ أو دينيىىأ أو ضىىروريأ ،يجنييىىا

المكمف من عممو ،ودر ،مفسدة باالمتناع عن العمل(.)12

وت سم المصمحأ من حيث االعتبار أي اعتبار الشىارع ليىا وعىدم اعتبىاره عمىى ثالثىأ

أةسام-:
 -1المصذذمحة المبتبذذرة :وى ى الت ى نىىص الشىىارع عمىىى اعتبارىىىا ورعايتيىىا ،واجمىىا الف يىىا،
عمى بنا ،اهحكام عمييا ،وى المصالح الضروريأ والحاجيأ والتعينيأ.
 -1المصذذذمحة الممغذذذاة و (غيذذذر المبتبذذذرة):وىى ى التى ى ن ىىص الش ىىارع عم ىىى ع ىىدم اعتبارى ىىا
ووجوب تركيا ،واجما الف يا ،عمىى عىدم جىواز بنىا ،اهحكىام عمييىا ،هنيىا تصىطدم مىا

النص وال واعد اهساسيأ ف الشريعأ امسالميأ.
 -3المصمحة المرسمة (المطمقة) :وى الت لم ينص الشارع عمى اعتبارىىا وال عمىى عىدم
اعتبارى ىىا ،ل ىىذلك س ىىميت مرس ىىمأ لع ىىدم ت ي ىىدىا بال ىىدليل ،كالمص ىىالح التى ى تتج ىىدد بتج ىىدد

الزمان ،أو تتيير بتيير المكان(.)11
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ول ىىد ا تمف ىىت آرا ،الف ي ىىا ،باالحتج ىىاج بي ىىا :فم ىىنيم م ىىن اعتبرى ىىا م ىىن اهدل ىىأ الش ىىرعيأ
التبعيى ىىأ وبنى ىىا ،اهحكى ىىام الف ييى ىىأ عمييى ىىا وىى ىىم جميى ىىور اهصى ىىوليين مى ىىن المالكيى ىىأ والشى ىىافعيأ

والحنابمأ(.)11

ومنيم من ذىب إلى عدم االحتجاج بيا واعتبرىا من اهدلأ الموىومأ(.)14

وال ىىذين احتجى ىوا بالمص ىىمحأ المرس ىىمأ م ىىن الف ي ىىا ،،وأج ىىازوا بن ىىا ،اهحك ىىام عميي ىىا إنم ىىا
أجى ىىازوا العمى ىىل بيى ىىا بشى ىىروط وض ى ىوابط حتى ىىى ال يتج ى ى أز أصى ىىحاب اهى ى ىوا ،والشى ىىيوات عمى ىىى
التالعب باهحكام الشرعيأ ،ومن الشروط ى -:

 -2أن ال تصادم نصا من نصوص الكتاب والنيأ .فىإذا ةىام دليىل عمىى إليىا،

ما يعتبر من المصمحأ لم يصح العمل بيا وعمى ىذا لم تعتبر.

 -1أن تكون عامأ يير اصأ تح ق نفعىا هكبىر عىدد مىن النىاس ال هصىل

منفعأ أمير أو رميس أو أفراد ....الخ .واال لم تعتبر أيضا.
 -1أن تكون ح ي يأ يير متوىمأ .فال يجوز العمل بيا.

 -4أن ال يفوت اعتبار المصمحأ مصمحأ أ رى آكد وأىم.
 -5أن تكىىون المصىىمحأ مع ولىىأ ف ى ذاتيىىا ،بحيىىث لىىو عرضىىت عمىىى الع ىىول

السميمأ لرضيتيا وتم تيا بال بول(.)15

ثم أن مسالأ التترس تأت من باب سد الذراما أيضا هجل در ،مفسىدة وجمىب مصىمحأ

واهلل اعمم فعمى ىذا فان الذراما تعرف بما يأت -:

ال رائع -:جما ذريعأ ،وى ف الميأ الوسيمأ الت يمجأ إلييا الش ص ليصل إلى أمىر مىن
اهمور سوا،اً كانت يرا ،أم ش ار(.)16

إذ أن الوسامل لما كانت مفضيأ إلى م اصىدىا ،كانىت تابعىأ ليىا ومعتبىرة بيىا فوسىامل

المحرمىىات يكىىون حكميىىا بحسىىب مىىا تفض ى الوي ىو مىىن اليايىىات .فىىإذا حىىرم الشىىرع شىىيما ولىىو
وسىىامل تفض ى إليىىو ،فانىىو يحرميىىا تح ي ىىا لتحريمىىو ،ولىىو كانىىت ف ى ذاتيىىا مباحىىأ ومىىن ييىىر

المع ول أن يكون الشئ ف ذاتو ممنوعا وتباح الوسامل الموصمأ إليو(.)17
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واآلن ن ىىول :إن الحىىاالت والصىىور المعاص ىرة الت ى تجىىري اليىىوم مىىن اسىىتيداف لمكفىىار
المحىاربين ضىمن اهمىىاكن والتجمعىات التى يتواجىد فييىىا المىدنيون مىىن المسىممين ،إن الحكىىم

يكون مداره وفق المصمحأ والمفسدة ،وةاعدة سد الذراما وكما يأت -:

أ -إذا تتىرس العىىدو بالياتىىو (السىيارات الم اتمىىأ) ،ضىىمن سىىيارات المىدنيين مىىن المسىىممين فى
الشوارع والطرةات العامأ ،وكىان عىدد المىدنيون مىن المسىممين يفىوق عىدد العىدو ومعيىم مىن
النسا ،واهطفال ،وسيؤدي استيداف العدو إلى ةتىل مثىل عىدد مىن المىدنيين المسىممين اكبىر
أو يساوي ةتمى العدو ف مثل ىذه الحالأ.

فالحكم – واهلل اعمم – عدم جواز ذلك هن دما ،المسممين محترمأ ومعصىومأ وىى

أعظىىم مىىن أن تنتيىىك لمثىىل ىىىذه الحالىىأ ،الن المفسىىدة ف ى مثىىل ىىىذه الحالىىأ أكثىىر بكثيىىر مىىن
المصى ىىمحأ المتو ى ىىاة منيى ىىا .إال إذا كانى ىىت ىنى ىىاك حالى ىىأ اسى ىىتثناميأ ضى ىىروريأ وح ي يى ىىأ ييى ىىر

اس مىن رؤوس الكفىر ،ويكىون فى
ي ميىم لمعىدو ،أو ر ٌ
متوىمأ ،كان يكون ىناك ةام ٌىد عسىكر ٌ
ىار لمعىىدو ،فف ى مثىىل ىىىذه الحالىىأ ن ىىول بىىالجواز واهلل
ةتمىىو مصىىمحأ كبي ىرة لممسىىممين ،وانكسى ٌ

اعمم.

ب -إذا تتىىرس العىىدو بم اتميىىو ارجىىال ،ضىىمن صىىفوف المىىدنيين مىىن المسىىممين ف ى اهمىىاكن
والتجمعات العامأ كاهسواق والجامعات والمدارس ......الخ.

فىىالحكم ف ى مثىىل ىىىذه الحالىىأ – واهلل اعمىىم – حكىىم الحالىىأ اهولىىى :وى ى عىىدم الج ىواز

لحرمأ دما ،المسممين وعصمتيا مما دلت عميو نصوص كتاب والسنأ.

شذذذبية والذذذرد مييذذذا  -:وي ىىول بع ىىض المجتي ىىدين م ىىن إ وانن ىىا م ىىن أى ىىل الثي ىىور :إنن ىىا ال
نستطيا ف ىذا الكالم أن ن اتل العدو ،إذا امتنعنا من ةتمىو ىنىا وىنىاك بيىذه الحىاالت التى

ذك ىىرت س ىىاب ا ،وس ىىيؤدي إل ىىى تمك ىىين الع ىىدو فى ى أ ارض ىىينا ومواةعن ىىا وم ىىن ث ىىم ةت ىىل المس ىىممين

بالجممأ من ةبل العدو؟؟

فن ول وباهلل التوفيق :أن ىذه الشبيأ مردودة لوجوه عدة:

أن مثل ىذا الكالم م ىالف لمنصىوص الشىرعيأ وال واعىد اهساسىيأ لمشىريعأ امسىالميأ
فم الفتىىو لمنصىىوص الشىىرعيأ مىىن حيىىث حرمىىأ دمىىا ،المسىىممين وعصىىمتيا ف ى العديىىد مىىن
اآليات واهحاديث المتوافرة.
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وأما م الفتىو ل واعىد الشىريعأ امسىالميأ :فكمىا ةمنىا أن الحكىم فى ىىذه الصىور مىداره
حول المصمحأ ،والمفسدة وسد الذراما.

ثىىم أن ىىىذا الكىىالم الىىذي أوردنىىاه حتىىى ال يعط ى مجىىاال الىىىل اليىىوى بسىىيولأ ازىىىاق

أرواح المسممين هجل ( مسأ أو أربعأ من ل طىا ،العىدو) وةتىل عشىرين مسىمما عمىى سىبيل
المثىال ،ويكىىون سىىدا لمذريعىىأ عمىىى مثىىل ىىؤال ،،ثىىم أن الىىذي تتحىىدث عنىىو صىىورة معاصىرة ال
كمىىا كانىىت سىىاب ا مىىن الصىىور التى ىى ت تمىىف ا تالفىىا جىىذريا عمىىا نحىىن فيىىو اآلن .وتىىدور
الفتوى ما الزمان والمكان ،وفق المصمحأ والمفسدة واهلل اعمم.

فان ةيل أن ىذا التوسا الذي ذىب إليو أىل الثيور من إ واننا ةد سب يم إليىو العىدد

من ف يا ،الحنفيأ والمالكيأ وييرىم من الف يا ،،وان ليم ف ىذه المسالأ سمف!!

ن ول وباهلل التوفيق -:أن ىذا ال ول ظاىر الضعف فحرمىأ دم المسىمم أعظىم مىن أن

تنتيىىك لمثىىل ىىىذه الحجىىأ ييىىر المسىىممأ ليىىم .فيىىذه أة ىوال العممىىا ،والف يىىا ،ف ى ىىىذه المسىىالأ
منيا-:

ذىىب اممىام سىحنون مىىن أصىحاب اممىام مالىىك ،وىىو مىن كبىىار ف يىا ،المالكيىأ إلىىى

عدم جواز رم المشركين إذا تترسوا باسارى المسممين(.)18

وذىب اممام الحسن بن زياد صاحب أب حنيفأ " رحمو اهلل " وىو مىن كبىار ف يىا،

الحنفيىىأ إلىىى عىىدم ج ىواز رم ى المشىىركين إذا تترس ىوا بأسىىرى المسىىممين( .)19وممىىن ةىىال بيىىذا

اممام سعد بن ليث أيضا(.)42

وذلىىك هنىىو ال يجىىوز هحىىد أن يسىىتبيح دمىىا ،المسىىممين مىىن ييىىر وجىىو حىىق ،ولىىيس

هحد أن ي تل مسمما بريما لينجو بذلك من ال تل(.)42

أما من ي ول :إن ال ول بالمنا يؤدي إلى تعطيل الجياد؟؟
فن ىىول أن لمجيىىاد أسىىاليب كثي ىرة وعديىىدة وال يمكىىن أن يمنعيىىا الكفىىار بعمميىىأ التتىىرس

ف ط ،عمما أن التترس لن يكىون فى كىل مكىان مىن جبيىات العىدو ون اطىو ومراف ىو الحيويىأ،
والت ى يمكىىن أن يمىىارس إ واننىىا أىىىل الثيىىور فييىىا جيىىادىم ضىىد أعىىدا ،اهمىىأ مىىن الكفىىار
المحتمين لبالدنا ف اهمأ امسالميأ.
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ج -است دام (اهحزمأ الناسفأ ،والسيارات المف

أ ،والشاحنات المحممأ بيىاز الكمىور ،ومىا

شابييا) وف ىذه الحالىأ يميىم الشى ص نفسىو بحىزام ناسىف ثىم يفجىر نفسىو وسىط العىدو
وفى ى جم ىىا م ىىن الم ىىدنيين المس ىىممين ،والح ىىاالت اه ىىرى أن يمي ىىم الشى ى ص والس ىىيارة أو
الش ىىاحنأ المى ىراد تفجيرى ىىا وس ىىط الع ىىدو ث ىىم تفج ىىر فى ى وس ىىطيم وفى ى جم ىىا م ىىن الم ىىدنيين
المسممين أيضا ،ولم وض ف بيان حكم ىذه الصورة البد من بيان اآلت -:
إن ىذه الحالأ أو الصىورة التى تىد ل تحىت بىاب العمميىات االستشىياديأ المىأذون فييىا
شرعا ،والذي تتمف فييا النفس ف سبيل اهلل وىذا م ام مدح اهلل فيو المؤمنين ةىال تعىالى-:
"إن اهلل اشترى من المؤمنين أنفسيم و أمواليم بان ليم الجنىأ ي ىاتمون فى سىبيل اهلل في تمىون
وي تمىىون وعىىدا عميىىو ح ىىا ف ى التىىوراة وامنجيىىل وال ى ارن فمىىن أوفىىى بعيىىده مىىن اهلل فاستبشىىروا

ببيعكم الذي بايعتم بو وذلك ىو الفوز العظيم"(.)41

ف د دلت اآليأ الكريمأ عمى جواز بذل النفس والمال ف سبيل اهلل تعالى ،وعمى عظىم
اهجىىر والث ىواب فيىىو بيىىا وش ىرا ،فالىىذي بىىاع امنسىىان والىىذي اشىىترى ىىىو اهلل تبىىارك وتعىىالى،

والىىذي ي ىىوم بتفجيىىر نفسىىو وسىىط العىىدو يبىىذل أيمىىى مىىا يممكىىو ف ى ذات اهلل عىىز وجىىل ،بعىىد
اميمىىان بىىاهلل ورسىىولو .والجىىود بىىالنفس أةصىىى ياي ىىأ الجىىود .وىىىذا مىىا نىىص عميىىو جمي ىىور

الف يا ،والعمما.)41(،

وةىىد ت ىىاس العمميىىات االستشىىياديأ ف ى مثىىل ىىىذا النىىوع بحالىىأ تتىىرس الكفىىار بالمسىىممين

والف يا ،أجىازوا كمىا ةمنىا رمى العىدو إذا تتىرس بالمسىممين إذا لىم يمكىن الوصىول إلىى العىدو
إال بذلك وكان ف رمييم ضرورة وحاجأ.
ال الف ف جواز مثل ىذه الحاالت وسط العدو إذا لىم ي تمطىوا بالمىدنيين المسىممين

ك ىىأن ي ىىوم شى ى ص ومجموع ىىأ أشى ى اص بعممي ىىات استش ىىياديأ بحص ىىون ومعس ىىكرات الع ىىدو
وتجمعاتو كما ىو الحال ف فمسطين.

ولكن ال الف فيما إذا ةصد الش ص تفجير نفسىو بحىزام ناسىف أو سىيارة مف

ىأ فى

اهماكن والتجمعات الت ي تمط بيا العدو بالمدنيين مىن المسىممين ةاصىدا بىذلك النكايىأ فى
ةتل العدو.
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ف مثل ىذه الحالىأ فىان الحكىم فييىا  -واهلل اعمىم – عىدم جىواز ذلىك بالجممىأ .اصىأ
إذا اجتمىىا إلىىى ذلىىك عىىدم وجىىود ضىىرورة أو حاجىىأ إلىىى مثىىل ىىىذه الحىىاالت و اصىىأ إذا كىىان
ممكن الظفر ب طعان العدو ف أماكن وتجمعات أ رى.
وذلك لوجوه عدة-:
منيا :إن الحفاظ عمى أرواح ودما ،المسممين المىدنيين مىن ثوابىت الشىريعأ امسىالميأ
وال تنتيك تحت أي ذريعأ كانت.
ومنيا :انو ليس الم صود من الجياد ىىو ةتىل الىنفس ف ىط فحسىب ،الن الحيىاة م دمىأ

عمى المىوت فى العمىل الجيادي،هنىو ضىمن ضىروريات الىدين ال مسىأ ،والن الحفىاظ عمىى
النفس من ضروريات الدين ال مسأ.

فالمجاىد ف سبيل اهلل إذا حافظ عمى نفسو ف ةتالو العدو يكون أثىره اكبىر مىن موتىو

مىىا انىىو ةىىدم أ يمىىى مىىا يكىىون ف ى سىىبيل اهلل تعىىالى ثىىم أن ب امىىو لىىو انكسىىار كبيىىر ف ى نفىىوس
العدو.

ثىم أن جىواز مثىىل ىىذه الحىاالت لىىيس إال مىن بىىاب إضىعاف نفىوس العىىدد وبيىان جىرا،ة

المسممين عمى الموت وعدم ليا يتيم لو ،واضعاف شوكأ العدو ....الخ.

ثم أن مفيوم الجياد يعن منو الجيد الذي ىو التعب بمعنى أنك ت ىدم مىا بوسىعك فى

سىىبيل دفىىا اهذى الحاصىىل مىىن العىىدو وتأييىىدا ليىىذا الكىىالم ورد حىىديث سىىيد المرسىىمين ال ىوارد
ف صحيح الب اري ةال (صمى اهلل عميو وسمم)" :من ةاتل لتكون كممىأ اهلل ىى العميىا فيىو

ف سبيل اهلل"( ،)44فال تىال ىنىا عمىل بىالالم التعميميىأ التى تعطى معنىى الجيىاد الح ي ى فى

مثال ال تال وىو إعال ،كممىأ اهلل تعىالى ومحاربىأ الباطىل وأىمىو فىاليرض منىو ىىذا ال هجىل

أن يم

امنسان بنفسو إال ف حاالت ضروريأ تتطمب ذلك والشىواىد عمىى ىىذا كثيىرة منيىا

مىىا فعمىىو الب ىرا ،بىىن مالىىك عنىىدما أل ىىى بنفسىىو ف ى وسىىط العىىدو عنىىدما كىىان العىىدو متحصىىنا

بحصىىن ال يسىىتطيا المسىىممون فيىىو الىىد ول .أمىىا اآلن فيسىىتطيا أن يضىىرب العىىدو بوسىىامل
أ رى وبعمميات كثيرة ال تؤدي إلى سارة ولو حتى ةميمأ من المسممين.
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ولكن أن يتوسا بيذه الحالأ حتى لو لم يكن إال صفوف العدو ،فيذا فيىو نظىر ،الن
مثل ىذه الحالأ إنما تباح إذا كان ال يمكن الظفر بالعدو ف ال تال أو كىان فى حصىون أو

ةواعد منيعأ.

أم ىىا إذا ك ىىان الظف ىىر بالع ىىدو فى ى الشى ىوارع والطرة ىىات العام ىىأ فان ىىو م ىىن الس ىىيولأ ج ىىدا
ضربو ضربأ ةاصمأ دون المجو ،إلى مثل ىذه الحالأ – واهلل اعمم .-
كمىىا أننىىا نىىرى أن عىىدم التوسىىا ف ى مثىىل ىىىذه العمميىىات ولىىو لىىم تكىىن إال ف ى صىىفوف
العدو ف ط ،وذلك كما ةمنا ىىو لىيس فى الجيىاد الم صىود منىو مثىل الىنفس هن حفىظ الىنفس

ىو من ضمن م اصد الشريعأ امسالميأ.

وةد تكون فى بعىض الحىاالت حاجىأ إ واننىا أىىل الثيىور إلىى الم ىاتمين أمىس واكبىر

من الحاجأ إلى استشيادىم ف مثىل ىىذه الحىاالت ،اصىأ فى بعىض اهوةىات التى يكىون
فييا العدو ةميل ،ثم إن أساليب الجياد متنوعأ وكثيىرة ويمكىن الظفىر بالعىدو بأسىاليب أ ىرى
يير ىذه الحالأ – واهلل تعالى اعمم .-
اخلامتت

أىم ما توصمت إليو من النتامج-:

 -2إن البحىىث ف ى مسىىألأ " التتىىرس " ليعتمىىد اعتمىىاداً كمي ىاً عمىىى بىىاب المصىىمحأ والمفسىىدة
أحد عمى ىذا الباب إال من شيد لو بالعمم و صوصيتو .لىمال يىتكمم فيىو كىل
وال يتج أر ٌ
من تصدر لمفتيا .وييمق يم اً تاماً وفق م اصد الشريعأ.

 -1إن من أىم مىن تكمىم فى ىىذه المسىألأ وجعىل ليىا أطى اًر وضىوابط ىىو اممىام الي ازلى "
رحمىو اهلل " وىى أن تكىىون المصىمحأ ضىىروريأ ةطعيىىأ كميىأ .فمتىىى مىىا تىي ن مىىن ىىىذه

الشروط الثالثأ جاز واال فال.

 -1اعتمىىاد ال ىىاممين بىىالجواز عمىىى أدلىىأ ظىىاىرة الضىىعف وييىىر مسىىتمم ليىىا ،لتعظىىيم حرمىىأ
الدم المسمم المعصوم من أن تنتيك لمثل ىذه اهدلأ ،وةد تم الرد عمييا.

 -4تكممىىت عمىىى أىىىم الوسىىامل الت ى يمكىىن مىىن الليىىا الظفىىر بالعىىدو بىىدل ةضىىيأ ضىىرب
العدو المتترس ف صفوف المدنين – لتجنب دما ،المسممين الت تم االستيانأ بيا.

276

مجمأ جامعأ تكريت لمعموم امنسانيأ
المجمد ()25

العدد ()1

آذار ()1228

ىذا أىم ما توصمت إليو من النتامج فان أصىبت فمىن اهلل وان أ طىأت فمىن نفسى
والشيطان ،فأستيفره وأتوب إليو انو ول ذلك وال ادر عميو.

الباحث
د .محمد أحمد مصمح

 -2سورة الب رة اآليأ126 :

قائمت اهلوامش واملراجع

 -1ينظر لسان العرب  – 19/1لإلمىام ابىن منظىور المصىري ،طبعىأ دار صىادر -الطبعىأ
اهولى.

المصىىباح المنيىىر – 74 /احمىىد بىىن محمىىد الميىىزي الفيىىوم  .طبعىىأ دار الكتىىب العمميىىأ-
بيىروت .تىىاج العىىروس  – 74/25لإلمىام محمىىد مرتضىىى الزبيىدي .طبعىىأ دار اليىىدايا –
مصر.
 -1ينظىىر بىىداما الضىىاما  – 261/7لإلمىىام عىىال ،الىىدين الكاسىىان الحنف ى  .تح يىىق :محمىىد
يى ىىر طعمى ىىو .طبعى ىىأ دار المعرفى ىىأ – بيى ىىروت ،الطبعى ىىأ اهولى ىىى ،سى ىىنأ 1221م .بدايى ىىأ

المجتي ىىد ونياي ىىأ الم تص ىىد  – 951/1لإلم ىىام اب ىىن رش ىىد الم ىىالك  .تح ي ىىق :د .عب ىىد اهلل
العبىىادي .طبعىىأ دار السىىالم لمطباعىىأ والنشىىر – مصىىر ،الطبعىىأ اهولىىى سىىنأ 2995م.

الىذ يرة  – 428/1شىىياب الىىدين احمىىد بىىن إدريىىس ال ارفى  .تح يىىق :د .محمىىد صىىبح ،
دار اليرب امسىالم – بيىروت ،الطبعىأ اهولىى 2994م .المينى  – 468/21لإلمىام
ابن م دامأ الم دس  .طبعأ دار الفكر – بيروت ،الطبعأ اهولى سنأ 2425ىى.
 -4ينظ ىىر ب ىىداما الض ىىاما  .261/7تفس ىىير ال رطبى ى  – 187/26لإلم ىىام محم ىىد ب ىىن احم ىىد
اهنصاري ال رطب  .تح يق :د .محمد بن إبراىيم الحفنىاوي و د .محمىود حامىد عثمىان،

طبعىىأ دار الحىىديث – ال ىىاىرة سىىنأ 1222م .مفت ى المحتىىاج شىىرح المنيىىاج – 114/4
لإلمىىام محمىىد بىىن ال طيىىب الش ىربين  .طبعىىأ دار الفكىىر – بيىىروت .المين ى ،242/21

السى ى ىيل الجى ى ىرار المت ى ىىدفق عم ى ىىى ح ى ىىدامق االزى ى ىىار  – 716/1لإلم ى ىىام محم ى ىىد ب ى ىىم عمى ى ى

الشىىوكان  .تح يىىق :محمىىد صىىبح بىىن حسىىن .طبعىىأ دار ابىىن كثيىىر – بيىىروت ،الطبعىىأ
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الثانيىىأ سىىنأ 1225م .ف ىىو اممىىام اهو ازع ى د .عبىىد اهلل الجبىىوري  ،422/1طبعىىأ و ازرة
اهوةاف والشؤون امسالميأ – بيداد ،الطبعأ اهولى سنأ 2976م.

 -5ينظر بداما الضاما .261/7

 -6ينظ ىىر المجم ىىوع ش ىىرح المي ىىذب  – 192/12لالم ىىام يحي ىىى ب ىىن زكري ىىا الن ىىووي .تح ي ىىق:
محمد نجيب المطيع  .طبعأ دار احيا ،التراث العربى – بيىروت ،الطبعىأ اهولىى سىنأ
2411ىى 1222 -م.
 -7ينظ ىىر اهنص ىىاف م ىىن الى ىراجح م ىىن ال ىىالف  – 229/4لإلم ىىام ع ىىال ،ال ىىدين عمى ى ب ىىن
سىىميمان المىىردأوي الحنبمى  .تح يىىق :محمىىد حسىىن إسىىماعيل الشىىافع  ،طبعىىأ دار الكتىىب

العمميأ – بيروت ،الطبعأ اهولى.

 -8ينظر السبيل الجرار .716/1

 -9ينظىىر مجمىىوع الفتىىاوى  – 546/8شىىيخ امسىىالم عبىىد الحمىىيم ابىىن تيميىىو .تح يىىق :عىىامر
الجزار وانور الباز ،طبعأ العبيكان ،الطبعأ اهولى سنأ 2988م – 2429ىى.

-22

سورة برا،ة :اآليأ.5:

-22

ينظىىر بىىداما الضىىاما  ،261/7والسىىيل الج ىرار  ،716/1وال رط ى  ،71/8احكىىام

ال ى ىران لمحصى ىىاص  ،172 – 169/4لالمى ىىام اب ى ى بكى ىىر الحصى ىىاص الحنف ى ى  .تح يى ىىق:
الصادق ال محأوي ،طبعأ دار احيا ،الترتث العرب – بيروت سنأ 2425ىى.

-21

ينظىىر صىىحيح مسىىمم  – 2164/1لإلمىىام مسىىمم بىىن الحجىىاج ابىىو الحسىىين ال شىىيري

النيسابوري .يح يق :محمد فؤاد عبد الباة  .طبعأ دار احيا ،التراث العرب – بيروت.
-21

ينظ ىىر ص ىىحيح الب ىىاري  – 2297/1لإلم ىىام محم ىىد ب ىىن إس ىىماعيل .اب ىىو عب ىىد اهلل

الب ىىاري الجحف ى  .تح يىىق :د .مصىىطفى ديىىب البيىىا ،طبعىىأ دار ابىىن كثيىىر – بيىىروت،

الطبعأ الثالثأ سنعأ 2427ىى 2987 -م.

-24

ينظر صحيح مسمم .2165/1

-25

ينظ ىىر االنجى ىىاد ف ى ى ابى ىواب الجيى ىىاد  – 119/2لالمى ىىام محم ىىد بى ىىن عيسى ىىى االزدي

ال رطبى  .تح يىق :مشىىيور بىن حسىن ال سىىممان ،طبعىأ مؤسسىأ الريىىان ،الطبعىأ اهولىىى

سنأ 1225م.
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مجمأ جامعأ تكريت لمعموم امنسانيأ
المجمد ()25

العدد ()1

-26

ينظر ال رطب  ،187/26مين المحتاج .114/4

-27

ينظر الجياد اداب واحكام .د .عبداهلل عزام .7

-28

آذار ()1228

ينظ ىىر ال رطبى ى  ،187/26أحك ىىام ال ى ىران ،اب ىىن العربى ى  – 2696/4لإلم ىىام اب ىىن

العرب المىالك  .تح يىق :محمىد عبىد ال ىادر عطىا ،طبعىأ دار الفكىر لمطباعىأ والنشىر –
بي ىىروت س ىىنأ 2984م .حاش ىىيأ الدس ىىوة عم ىىى الش ىىرح الكبي ىىر  – 278/1محم ىىد عرف ىىو
الدسوة  .تح يق :محمد عمىيش ،طبعىأ دار الفكىر – بيىروت .المينى  ،242/21بىداما
الضاما  ،261/7بدايأ المجتيد .426/1

-29

سورة الفتح :ايأ .5

-12

ينظر احكام ال ران ابن العرب  ،2696/4بدايأ المجتيد .426/1

-12

ينظىىر البحىىر المحىىيط  – 151/1لالمىىام بىىدر الىىدين بيىىادر بىىن عبىىد اهلل الزركش ى .

تح يىىق :د .محمىىد محم ىىد ثىىامر ،طبع ىىأ دار الكتىىب العمميىىأ – بي ىىروت ،الطبعىىأ اهول ىىى
2421ىى 1222 -م.

-11

ينظر االستذكار الجاما لمذىب عمما ،اهمصار  – 66/22لالمام ابىن عبىد البىر

المىىالك  .تح يىىق :سىىالم محمىىد عطىىا محمىىد عم ى معىىوض ،طبعىىأ دار الكتىىب العمميىىأ –

بيروت الطبعأ اهولى 1222م.
-11

ينظىىر المستصىىفى ف ى عمىىم اهصىىول  – 275/2لإلمىىام محمىىد بىىن حامىىد الي ازل ى .

تح ي ىىق :محم ىىد ب ىىن عب ىىد الس ىىالم عب ىىد الش ىىاف  ،طبع ىىأ دار الكت ىىب العممي ىىأ – بي ىىروت،

الطبعأ اهولى سنأ 2421ىى.
-14

ينظر المصدر السابق .276/2

-16

ينظر صحيح الب اري .2297/1

-15
-17

ينظر صحيح مسمم .2164/1

ينظى ىىر سى ىىنن الترمى ىىذي  – 26/4لال مى ىىام محمى ىىد بى ىىن عيسى ىىى ابى ىىو عيسى ىىى الترمى ىىذي

الس ىىمم  .تح ي ىىق :احم ىىد محم ىىد ش ىىاكر وآ ىىرون .طبع ىىأ دار احي ىىا ،الترت ىىث العربى ى –
بيىىروت .سىىنن النسىىام  – 184/1لإلمىىام احمىىد بىىن شىىعيب ابىىو عبىىد الىىرحمن النسىىام .
تح يق :د .عبد اليفار سميمان البنداري وسيد كسىروي حسىن ،طبعىأ دار الكتىب العمميىأ
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– بي ىىروت ،الطبع ىىأ اهول ىىى 2422ى ى ى 2992 -م .س ىىنن اب ىىن ماج ىىأ  – 874/1لالم ىىام
محمد بن يزيىد ابىو عبىداهلل ال زوينى  ،تح يىق :محمىد فىؤاد عبىد البىاة  ،طبعىأ دار الفكىر

– بيروت.
-18

ينظر بداما الضاما  ،261/7مجموع الفتأوى .546/8

-19

ينظ ىىر الت ري ىىر والتعبي ىىر  – 222/1اب ىىن امي ىىر الح ىىاج الحنفى ى  ،طبع ىىأ دار الكت ىىب

العمميىىأ – بيىىروت ،الطبعىىأ اهولىىى سىىنأ 1224م .االبيىىاج ف ى شىىرح المنيىىاج 271 /2
لالمىىام عم ى بىىن عبىىد الكىىاف السىىبك  .تح يىىق :د .محمىىد شىىعبان اسىىماعيل ،طبعىىأ دار

الفكر – بيروت .مجموع الفتأوى .57/24
-12

ينظر الصحاح ف الميأ والعموم  – 719/2لالمام محمد بن اب بكىر عبىد ال مىدر

-12

ينظىىر م تصىىر ابىىن الحاصىىب  – 142/1لالمىىام ابىىن الحاصىىب المىىالك  .تح يىىق:

الرازي .تح يق :محمود اطر ،طبعأ بيروت سنأ2995م.

د .عم ى جمعىىأ ،طبعىىأ دار السىىالم – مصىىر ،المواف ىىات ف ى اصىىول الش ىريعأ – 11/1
لالمىام محمىىد بىن اسىىحاق الشىىاطب المىالك  .تح يىىق :الشىىيخ محمىد عبىىداهلل دراز ،طبعىىأ

دار الكتى ىىب العمميى ىىأ – بيى ىىروت ،الطبعى ىىأ اهولى ىىى سى ىىنأ  2999م .ةواعى ىىد االحكى ىىام ف ى ى
مصالح االنام  – 5/2لالمامالفريق عبد السالم ،طبعأ دار الكتب العمميأ – بيروت.

-11

ينظىىر ارشىىاد الفحىىول إلىىى تح يىىق ال يىىاس عنىىد عممىىا ،االصىىول  – 421/2لالمىىام

محمد بىن عمى الشىوكان  .تح يىق :محمىد سىعيد البىدري ابىو مصىعب ،طبعىأ دار الفكىر

– بيروت ،الطبعأ اهولى 2421ىى 2991 -م .الميذب ف عمم وصىول الف ىو الم ىارن
 – 2221/1د .عب ىىد الكى ىريم النمم ىىأ ،مكتب ىىأ الرش ىىيد – الري ىىاض ،الطبع ىىأ اهول ىىى س ىىنأ
2999م .اصول االحكام وطرق االستنباط ف التشريا امسىالم  .212د .حمىد عبيىد

الكبيس  ،كميأ ال انون – الجامعأ المستنصريأ ،الطبعأ الثالثأ 2415ىى 1224 -م.

-11

ينظ ىىر ش ىىرح تن ىىيح الفص ىىول  – 272لالم ىىام ش ىىياب ال ىىدين ال ارفى ى  ،تح ي ىىق :عبىىد

السىىالم رؤوف ،طبعىىأ دار السىىالم – مصىىر ،سىىنأ  .2981المواف ىىات  ،11/1االحكىىام
لآلمري  – 126 /4لالمام سيف الىدين االمىري ،تح يىق :الشىيخ زىيىر الشىاويش ،طبعىأ
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مجمأ جامعأ تكريت لمعموم امنسانيأ
المجمد ()25

العدد ()1

آذار ()1228

المكتىىب امسىىالم – بيىىروت ،الطبعىىأ الثانيىىأ سىىنأ 2988م .الميىىذب ف ى عمىىم اصىىول
الف و .2222/1

-14

ينظر المستصىفى  ،152االحكىام لالمىري  ،126/4اصىول االحكىام حمىد الكبسى

 ،242اليذب .2221/1
-15

ينظىىر ض ىوابط المصىىمحأ ف ى الش ىريعأ امسىىالميأ .171 – 225د .محمىىد س ىىعيد

رمضىىان البىىوط  ،طبعىىأ دار ال مىىم – بيىىروت ،سىىنأ 2984م ،الطبعىىأ الثالثىىأ .الميىىذب
 ،2229/1اصول اهحكام ،الكبيس .215 – 214

-16

ينظر لسان العرب .452/9

-17

ينظر تن يح الفصول  ،244والفروق  – 11/1لالمام اسعد بىن محمىد بىن الحسىين

النيسىىابوري الكرابيسى  ،تح يىىق :د .محمىىد طمىىوم ،طبعىىأ و ازرة اهوةىىاف والشىىؤون الدينيىىأ

– الكويت ،الطبعأ اهولى 2421ىى.
-18

ينظر الذ يرة لم راف .428/1

-42

ينظر المين .242/21

-41

ينظر سورة التوبأ ،االيأ.222 :

-19
-42
-41

ينظر بداما الضاما .261/7

ينظر االنجاد ف ابواب الجياد .142/2

المبسىىوط لمسر س ى  – 49/22لالمىىام شىىمس الىىدين السر س ى الحنف ى  ،تح يىىق:

ابىىو الوفىىا االفيىىان  ،طبعىىأ دار المعرفىىأ – بيىىروت .الكسىىب  – 18/2لالمىىام محمىىد بىىن
الحسىىن الشىىيبان  ،تح يىىق :د .سىىييل ركىىاز ،طبعىىأ عبىىد اليىىادي حرصىىون – دمشىىق،

الطبعأ اهولى 2422ىى.بميأ السالك إلى مذىب اممام مالىك  – 424/4لالسىتاذ احمىد
الص ىىاوي ،تح ي ىىق :محم ىىد عب ىىد الس ىىالم ش ىىاىين ،طبع ىىأ دار الكت ىىب العممي ىىأ – بي ىىروت،

الطبع ىىأ اهولى ىىى س ىىنأ 2995م .مجمى ىىوع الفت ىىاوى  ،126/26روح المعى ىىان فى ى تفسى ىىير
ال ران الكريم والسىبا المثىان  – 16/22لإلمىام أبىو الفضىل شىياب الىدين السىيد محمىود
االلوسى ى البي ىىدادي ،تح ي ىىق :د .س ىىيد محم ىىد س ىىيد و س ىىيد إبى ىراىيم عمى ىران ،طبع ىىأ دار

الحديث – ال اىرة2416 ،ىى 1225 -م .ال رطب .168 – 167/8
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-44

ت ريج الحديث.
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