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 :  
الحمد هللا الذي جعل الجهاد ذروة سنام اإلسالم       

كما ، وجعل منازل أهله أعلى المنازل في الجنة، تهوقب
، فهم األعلون في الدنيا واآلخرة،  الدنيالهم الرفعة في

والصالة والسالم على نبينا محمد الذي كان في الذروة 
فجاهد في اهللا ، واستولى على أنواعه كلها، العليا منه

، والبيان، وةـوالدع، والجنان، بالقلب، ق جهادهـح
، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، والسيف والسنان

، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا .ويده، ولسانه، بقلبه
  . )١(وأعظمهم عند اهللا قدرا

 ولما كان كثير من أحكام الجهاد مرتبطا بالنظر      
 جلـب من ومستندا لما يترتب على ذلك االستصالحي 

  .جامعة العلوم التطبيقية، كلية اآلداب أستاذ مساعد، *

فقد جاء هذا البحث إلبراز هذه ، مصلحة ودرء مفسدة
لعالقة بين المصلحة المرسلة وأحكام القتال المترتبة ا

وإظهار كثير من األحكام الفقهية التي بناها ، على ذلك
الفقهاء في باب جهاد األعداء وقتال الكفار على النظر 
المصلحي واالستدالل المرسل مستندين في ذلك إلى 

  . المصلحة ومراعاتها وجودا وعدما
  :ى مقدمة ومبحثينوقد قسمت هذا البحث إل      
اد، ويشمل ـتعريف المصلحة والجه: ث األولـالمبح

  : مطلبين
  . تعريف المصلحة: المطلب األول     
  . تعريف الجهاد وأنواعه: المطلب الثاني     

التطبيقات الفقهية ألثر المصلحة في : المبحث الثاني
  :أحكام الجهاد ويشمل خمسة مطالب

  . المتعلقة بحكم الجهادالمسائل : المطلب األول     

 

*   

  م٢٢/١١/٢٠٠٧: تاريخ قبول البحث      م٢٦/١٢/٢٠٠٦: تاريخ وصول البحث
 

إن للمصلحة عالقة قوية ووشيجة وثيقة بالجهاد وأحكامه وشروطه، ألن كثيرا من أحكام الجهاد قد بنيت على       
 المصلحة، وقد هدف هذا البحث إلى بيان أثر المصلحة في أحكام الجهاد، وأن إعمال الفقهاء للمصلحة المرسلة في أحكام
القتال ظاهر عند الحديث عن القتال ومسائله وأبوابه، وأن كثيرا من أحكام الجهاد تتغير وتختلف وتتبدل حسب تبدل 

وذلك باستقراء واستقاء ما ذكره الفقهاء من أحكام فقهية تتعلق بأحكام الجهاد، تخريجا . األحوال واألزمانوتغير  المصلحة
ها في هذا الباب، وقد توصل الباحث إلى أن كثيراً من أحكام الجهاد تدور مع وتفريعا على القول بالمصلحة وإعماالً ل

.المصلحة وجوداً وعدما، وتناط بها إيجابا وسلبا قديما وحديثا 

Abstract 
      Interest is strongly associated with Jihad, its rules and conditions because many of Jihad rules were 
base on interest in the regulations of Jihad.  
      It shows that the Muslim scholars’ application of the ultimate interest in the regulations of battling is 
clearly seen when discussing its issues and sectiosn. It also shows that many regulations of Jihad differ 
and change in accordance with interest, conditions and time.  
      The study will be base on investigating and scutinizing the Muslim scholars’ juristiv regulations 
associated with the verbal and practical applications of the rules of Jihad.  
      The researcher concluded that may regulations and rules of Jihad revolve around the presence or 
absence of interest, positively or negatively, both in the present.  
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  . المسائل المتعلقة بشروط الجهاد: المطلب الثاني     
حكم الثبات في المعركة ومعرفة : المطلب الثالث      

  . العدد الذين ال يجوز الفرار عنهم
  .  في العدوالنكايةمعرفة ما يجوز من : الرابع المطلب     
   .حكم االستعانة بالعدو: المطلب الخامس     

 
 

:: 

 ، والمصلحة واحدة المصالح،الصالح :المصلحة لغة      
  . )٢(كالمنفعة لفظا ومعنى

أما ": والمصلحة اصطالحا عرفها الغزالي بقوله      
المصلحة فهي عبارة في األصل عن جلب منفعة أو دفع 

ه ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع مضرة، ولسنا نعني ب
المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل 
مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وكل 
ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو مصلحة، وكل ما 

فالغزالي . )٣("ودفعها مصلحة. ه األصول مفسدةيفوت هذ
ال يقصد بالمصلحة معناها العرفي، وإنما يقصد بها 
جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع، ال مطلق نفع أو 
ضرر، ومعنى هذا أن الناس قد يعدون األمر منفعة وهو 
في نظر الشارع مفسدة، والعكس، فليس هناك تالزم بين 

عرف الناس وفي عرف الشارع، المصلحة والمفسدة في 
فإن المصلحة من وجهة نظره هي المحافظة على مقاصد 
الشارع ولو خالفت مقاصد الناس، فإن مقاصد الناس عند 
مخالفتها لمقاصد الشارع ليست في الواقع مصالح، بل 
أهواء وشهوات زينتها النفوس، وكستها عادات الناس 

   .)٤(وتقاليدهم ثوب المصالح
المصالح ": ابن تيمية المصلحة بقولهوعرف       

وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب : المرسلة
  . )٥("وليس في الشرع ما ينفيه، منفعة راجحة

ما ": وقد أوضح الشاطبي تعريف المصلحة بأنها      
ه ما ـونيل، يرجع إلى قيام حياة اإلنسان وتمام عيشه
حتى ، اإلطالقتقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على 

  . )٦("يكون منعما على اإلطالق
ف للمصالح الدنيوية من جهة مواقع ـوهذا تعري      
أي بطبيعتها قبل أن يرد الشارع بأحكام ، الوجود

  .تخصها ودون تعلق الخطاب الشرعي بها
 إليها وقوتها وتنقسم المصلحة من حيث مدى الحاجة      

  : إلى ثالثة أقسام

  : رورياتالض: القسم األول
، وهي ما ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا      

بل ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة
وفي األخرى فوت ، وفوت حياة، على فساد وتهارج

  . والرجوع بالخسران المبين، النجاة والنعيم

  : الحاجيات: القسم الثاني
 حيث التوسعة، ورفعومعناها أنها مفتقر إليها من       

الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة 
  . بفوت المطلوب

   :التحسينات: القسم الثالث
، وهي ما ال يرجع إلى ضرورة وال إلى حاجة      

، والتيسير للمزايا، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين
  . )٧(ورعاية أحسن المناهج

 هتوشهاد اعتبار الشرع من حيث المصلحة وتنقسم      
   :لها وعدم اعتباره لها إلى ثالثة أقسام

وهي التي شهد الشرع : رةـالمصلحة المعتب:  األول
سواء ، سواء شهد لنوعها أو جنسها، بقبولها

  . أو القياس عليهما، كان بالنص أو اإلجماع
د الشرع ـوهي التي شه: المصلحة الملغاة: الثاني

، ى ردها وإلغائهاونص عل، ببطالنها وفسادها
، مثل إلغائه المنافع الموجودة في شرب الخمر

  . والميسر
  الشارع وهي التي لم يشهد: المصلحة المرسلة :الثالث
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. بدليل خاص معين على اعتبارها أو إلغائها
  . )٨(ولكن دلت األدلة العامة على اعتبارها

ولم ، فإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع لها حكما      
، فيها علة اعتبرها الشارع لحكم من أحكامهتتحقق 

أي أن تشريع ،  لتشريع حكماًَ مناسباًووجد فيها أمر
، الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررا أو يحقق نفعا

فهذا األمر المناسب في هذه الواقعة يسمى المصلحة 
أن بناء ، ووجه أنه مصلحة مرسلة أي مطلقة، المرسلة

وإنما سميت ،  دفع ضررالحكم عليه مظنة جلب نفع أو
قيدها بدليل خاص يفلم ، ألن الشارع أطلقها، مرسلة

  . يدل على اعتبارها وال إلغائها
، ترتيب الحكم الشرعي في واقعة: فاالستصالح      

بناء على مراعاة مصلحة ، ا وال إجماعـال نص فيه
  . )٩(مرسلة
 لالحتجاج بالمصالح المرسلة واعتبارها بالنسبةأما       

فكثير من األصوليين ، دليال يستند عليه في بناء األحكام
ينسبون إلى الحنفية والشافعية القول بعدم االحتجاج 

إال أن القرافي  ،وأن المالكية والحنابلة يحتجون بها، بها
وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، : قال

وإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا 
 بين المسألتين ال يطلبون شاهدا باالعتبار لذلك وفرقوا

المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق 
فهي حينئذ في ، وهذا هو المصلحة المرسلة المناسبة،

  . )١٠(جميع المذاهب
ة إعماال ـوذكر ابن دقيق العيد أن أكثر األئم      

وال يكاد يخلو غيرهما عن ، للمصلحة هما مالك وأحمد
  . )١١(اعتبارها في الجملة

وقد بين ابن تيمية أن القول بالمصالح المرسلة       
فإن من جهته حصل في ، أمر عظيم ينبغي االهتمام به

وكثير من األمراء والعلماء ، الدين اضطراب عظيم
، والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا األصل

، علموهوقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم ي
بناء ، وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا

، ففوت واجبات ومستحبات، على أن الشرع لم يرد بها
وقد يكون الشرع ، أو وقع في محظورات ومكروهات

  . )١٢(ورد بذلك ولم يعلمه
ولهذا فقد اشترط القائلون بالمصالح المرسلة       

 ار األحكامشروطا لالحتجاج بها واالستناد إليها في إصد
  :ومن أهم هذه الشروط، الشرعية

أن يكون إعمال المصالح المرسلة فـي العـادات          .١
فال يجوز إعمالهـا   ،  والمعامالت التي يعقل معناها   

في العبادات وفيما ال يعقل معنـاه مـن األمـور           
  . التعبدية

أو مفسدة ، أن ال يعارضها مصلحة أرجح منها .٢
 . أرجح منها

 . أغلبيةأن تكون المصلحة عامة أو  .٣

 . أن تكون المصلحة حقيقة قطعية ال متوهمة .٤

 . أن ال تعارض نصا من الكتاب أو السنة أو اإلجماع .٥

 . أن ال يكون للمصلحة حد في الشرع وال تقييد .٦

: أن تندرج المصلحة في الضروريات الخمس وهي .٧
 . )١٣(حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

 :: 

بفتح -وهو من الجهد، مصدر جاهد: الجهاد لغة      
 بالفتح المشقة، وبالضم: وقيل.  أي الطاقة-الجيم وضمها

، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، الوسع والطاقة
  . فأما في المشقة فالفتح ال غير

  :عام وخاص: والجهاد في الشرع له معنيان
 المسلم إلعالء فيشمل كل جهد يبذله :أما العام      

  . كلمة اهللا وشرعه بالسنان والبيان
 ذل الوسعـب":  فكما قال الكاسانيوأما الخاص      

والطاقة في القتال في سبيل اهللا بالنفس والمال واللسان 
  .)١٤( أو المبالغة في ذلك،أو غير ذلك 

 :لقد عد ابن القيم أربع مراتب للجهاد: أنواع الجهاد      
وجهاد ، وجهاد الكفار، هاد الشيطانوج، جهاد النفس

  . )١٥(المنافقين
  ونـما يك أن الجهاد منه في كشاف القناع وجاء      
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بالقلب كالعزم عليه، ومنه ما يكون بالدعوة إلى اإلسالم 
وشرائعه، ويكون بإقامة الحجة على المبطل، ويكون 
ببيان الحق وإزالة الشبهة، ويكون بالرأي والتدبير فيما 

  . )١٦( المسلمين، ويكون بالقتال بالنفسفيه نفع
إن الجهاد والقتال في : اد وحكمتهـمصلحة الجه      

 بل هو وسيلة إلعالء كلمة ،اإلسالم ليس غاية في ذاته
 ووقاية للمسلمين من الفتنة ،اهللا والدفاع عن دينه القويم

 ، والمقصود من الجهاد كسر شوكة الكفر،في دينهم
ديار المسلمين ونفسهم وعقلهم وإعزاز الدين وسالمة 

  . )١٧(وعرضهم ومالهم
والشريعة اإلسالمية أقرت الحرب ال كوسيلة       

 وإنما لمنع الفساد ، والتشفي واالنتقام،للغزو واالستيالء
ه لو ترك أهل الكفر نّإ إذ ،في األرض ودفع التهارج

 من غير ،واألشرار يعيثون في األرض فسادا أو خرابا
وال مانع يمنعهم لعم الفساد في البر رادع يردعهم 

ولَوالَ دفْع اللِّه النَّاس : ولذلك قال تعالى. )١٨(والبحر
بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَِكن اللّه ذُو فَضٍل 

الَِمينلَى الْعع]البقرة: ٢٥١[.  
وجوب الجهاد وجوب الوسائل ال : ينيبقال الشر      

، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها المقاصد
   ل الكفار فليس بمقصود، حتىـمن الشهادة، وأما قت

  لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى 
  . )١٩(من الجهاد

ه ولواحقه ـإن الجهاد ولوازمه ومكمالته وسوابق      
 ل هو وسيلة إلعالء كلمة اهللاـب، ليس غاية في ذاته

  . ونصر دينه
وال يصار إلى القتال إال بعد استنفاد سبل الدعوة       

  . ووسائلها بشروطها المعروفة كما سيأتي تفصيله
ة جاءت ـفبواعث القتال في الشريعة اإلسالمي      

 يمكن إجمالها في األمور ،لمقاصد نبيلة ومصالح جليلة
  : اآلتية

ن ل والعرض والوطـحماية الدين والنفس والعق .١
 أو اعتدى ،والمال فيما إذا دهم العدو ديار اإلسالم

ُأِذن ِللَِّذين : قال تعالى. اة إلى اهللاـعلى الدع
لَقَِدير ِرِهملَى نَصع اللَّه ِإنوا وظُِلم مِبَأنَّه قَاتَلُوني 

 َأن الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإالَّ* 
قُولُوا رينَا اللَّهب]ال تعالىـ وق،]الحج: ٤٠-٣٩ :

 ْواتَدالَ تَعو قَاِتلُونَكُمي ِبيِل اللِّه الَِّذينقَاِتلُواْ ِفي سو
تَِدينعالْم ِحبالَ ي اللّه ِإن]البقرة: ١٩٠[.  

حماية األقليات المسلمة ونصرة المظلوم فردا أو  .٢
 تُقَاِتلُون ِفي سِبيِل وما لَكُم الَ: قال تعالى. جماعة

اللِّه والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن 
الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم 
  َأهلُها واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنَا ِمن 

 فقد أوجب الشارع على ]النساء: ٧٥[يرالَّدنك نَِص
ص إخوانهم ـالمسلمين أن يسارعوا إلى تخلي

الضعفاء من االستعباد واالضطهاد والحجر على 
حرية العقيدة والعبادة، ورفع التعذيب من المشركين 
عن إخوانهم، فلهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي 

ق إليها، وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات وإطال
حرياتهم ليقيموا دينه ويمارسوا عبادة ربهم، وهم 

   .)٢٠(آمنون على أنفسهم من كل عدوان
إذن المقصود من الجهاد في اإلسالم هو الدفاع       

 ، وإخالء العالم من الفساد،عن العقيدة وحراسة األمة
 إلى التزام الحق المبين ،ودعوة الجاحدين والكافرين
   .)٢١(ينات بأوضح الدالالتوإزالة الشبهات، وإيضاح الب

وبهذا يظهر أن اإلسالم ليس مولعا بإيقاد نيران       
 ال سيما ، بل هو يمقتها، ودق طبول الحرب،الحروب

الذي  وإنما الواقع هو ،في مثل ظروف الزمن الحاضر
 قال يفرض على المسلمين القتال ويحتم عليهم المجابهة،

ِديِنكُم كُم حتَّى يردوكُم عن والَ يزالُون يقَاِتلُونَ: تعالى
  فال قتال إال للضرورة،]البقرة: ٢١٧[ِإِن استَطَاعواْ

 ورفع الظلم ،وبقصد الرحمة بمجموع األمة أن تفسد
 وصد العدوان، واإلسالم دين الرحمة للعالمين، والرحمة

 والرحمة العادلة ال تبيح ،تقتضي العدل بين الناس
  . )٢٢( أو الخضوع للظالماالستسالم للباطل
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:: 

  :الجهاد دون إذن اإلمام للمصلحة: المسألة األولى
نه يكره الغزو دون إذن اإلمام أ  إلى الشافعيةذهب      

عرف من غيره بمصالح أو نائبه تأدبا معه، وألنه أ
ه ليس فيه أكثر من التضحية ـالجهاد، ولم يحرم ألن

 بالمتطوعة، بالنفوس وهو جائز في الجهاد، ويختص ذلك
أما المرتزقة فال يجوز لهم ذلك، ألنهم مرصودون 
لمهمات تعرض لإلسالم يصرفهم فيها اإلمام، فهم 

  . بمنزلة األجراء
ير أمر اإلمام وإن غزت طائفة بغ: قال الشافعي      

 بغزوهم ومعرفتهم، من معرفته ؛كرهته، لما في إذن اإلمام
، فيعينهم حيث يخاف هالكهم، ه الخبر عنهمـويأتي

    . )٢٣(فيقتلون ضيعة
 : واستثنى الشافعية من الكراهة صوراً      

  . أن يفوت المقصود بالذهاب لالستئذان: األولى
وجنوده على إذا عطل اإلمام الغزو وأقبل هو : الثانية

  . أمور الدنيا
  . )٢٤(إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له: الثالثة
ذهب الحنابلة إلى أنه يحرم الخروج إلى الغزو و      

، والطرقات، ألنه أعلم بمصالح الحرب ؛إال بإذن اإلمام
فينبغي أن ، وكثرتهم وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم

  . مسلمينألنه أحوط لل، يرجع إلى رأيه
إال أن يتعذر استئذانه، لمفاجأة عدوهم لهم، فال       

 ألن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج ؛يجب استئذانه
والدليل على ذلك أنه . )٢٥(إليهم، لتعين الفساد في تركهم

، فصادفهم سلمة بن لما أغار الكفار على لقاح النبي 
ن غير إذن، األكوع خارجا من المدينة، تبعهم فقاتلهم، م

) خير رجالتنا سلمة بن األكوع: (، وقالفمدحه النبي 
  . )٢٦(وأعطاه سهم فارس وراجل

   من حيث جوازالتي تحدد الحكم فالمصلحة هي اًإذ      

وما يحيط بذلك ، الجهاد دون إذن اإلمام أو عدم الجواز
فإذا كانت المصلحة في ، من ظروف زمانية وحالية

وإذا كانت المصلحة في ، ازقتال العدو فالحكم الجو
  . عدم قتال العدو فالحكم التحريم

ال أو تأخيره ـنهي اإلمام عن القت: ة الثانيةـالمسأل
   :للمصلحة

يبدأ اإلمام بقتال من يليه من الكفار : قال الشافعي      
فال بأس أن يبدأ ، فإن كان األبعد األخوف، وباألخوف

ما ال يجوز به على معنى الضرورة التي يجوز فيها 
وأقل ما على اإلمام أن ال يأتي عام إال وله ، في غيرها

على حسن النظر للمسلمين ، فيه غزو بنفسه أو بسراياه
  . )٢٧(حتى ال يكون الجهاد معطال في عام إال من عذر

أن أقل ما يفعل الجهاد مرة في : ذكر ابن قدامةو      
ألن الجزية تجب على أهل الذمة في كل  ؛كل عام

فكذلك مبدلها وهو ، وهي بدل عن النصرة، معا
الجهاد، فيجب في كل عام مرة، إال من عذر، مثل أن 
يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة، أو يكون 
منتظرا لمدد يستعين به، أو يكون الطريق إليهم فيه مانع 
أو ليس فيها علف أو ماء أو زاد يحتاجون إليه، أو يعلم 

سالم، فيطمع في إسالمهم من عدوه حسن الرأي في اإل
إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في 
ترك القتال، فيجوز تركه بهدنة وبغير هدنة، فإن النبي 

 قد صالح قريشا عشر سنين، وأخر قتالهم حتى 
نقضوا عهده، وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة، 

مما وألن ما يرجى من النفع والمصلحة بتأخيره أكثر 
يرجى من النفع بتقديمه، فوجب تأخيره، وإن دعت 
 ؛الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك

  . )٢٨(ألنه فرض كفاية، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه

 جواز الجهاد مع اإلمام الفاجر لمصلحة: المسألة الثالثة
   :عدم قطع الجهاد و ظهور الكفار على المسلمين

الجهاد واجب عليكم مع كل : (هللا قال رسول ا      
  . )٢٩() أو فاجرانا كابر، أمير

  عمن الكف :ثالث من أصل اإليمان: (أيضاً وقال      
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وال نخرجه من ، ال نكفره بذنب، قال ال إله إال اهللا
والجهاد ماض منذ بعثني اهللا إلى أن ، اإلسالم بعمل

  . )٣٠()واإليمان باألقدار، يقاتل آخر أمتي الدجال
      وهذا كان أو فاجرا،  افيغزى مع كل إمام بر

مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، فإن نصوص الجهاد 
جاءت مطلقة، واألمير الفاجر إذا جاهد الكفار فهو مطيع 

  .)٣١(هللا في ذلك، فتجب معاونته وطاعته ومناصرته
أنا ال : ل اإلمام أحمد عن الرجل يقولـوقد سئ      

! إنما يوفر الفيء عليهم، لعباسأغزو ويأخذه ولد ا
، هؤالء القعدة، هؤالء قوم سوء، سبحان اهللا: فقال
أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا : فيقال، ال جهنومثبطّ

،  أليس كان قد ذهب اإلسالم؟من كان يغزو، كما قعدتم
  . ؟ما كانت تصنع الروم

 فترك الجهاد مع الحاكم الفاجر العاصي يفضي إلى      
لجهاد، وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم، ا حسم

  . وظهور كلمة الكفر، وانتشار الفساد والظلم والشرك
ال يعجبني أن يخرج مع اإلمام : وقال اإلمام أحمد      

وإنما ، وتضييع المسلمين، أو القائد إذا عرف بالهزيمة
فإن كان ، يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين

إنما ، والغلول يغزى معه، بشرب الخمرالقائد يعرف 
إن اهللا ليؤيد هذا : ( النبي وقد قال، )٣٢(ذلك في نفسه

  . )٣٣()الدين بالرجل الفاجر

جواز الجهاد مع عدم الخليفة لئال : المسألة الرابعة
   :تفوت مصلحة الجهاد

 إن أمر الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده، ويلزم      
فهو أدرى بتقسيم ، ه من ذلكالرعية طاعته فيما يرا

 الجند حسب أطراف البالد، وأعلم بمكامن ضعف العدو،
وظرف من ، ولكن إن عدم اإلمام لسبب من األسباب

وذلك ألن  ؛ر الجهاد ولم يعطلـالظروف لم يؤخ
  . )٣٤(مصلحة الجهاد ومنفعته تفوت بتأخيره

هذه فريضة : يقول صديق حسن خان عن الجهاد      
 ين أوجبها اهللا تعالى على عباده المسلمين،من فرائض الد

  ،أو عدل، صـشخ أو، مكان أو، بزمن غير تقييد من

  . )٣٥(أو جور
 :: 

  :حكم دعوة الكفار إلى اإلسالم قبل القتال
  : يذكر الشوكاني في هذه المسألة ثالثة مذاهب      

 قديم الدعاء للكفار إلى اإلسالمأنه يجب ت: المذهب األول
 ومن لم تبلغه من غير فرق بين من بلغتهم الدعوة منهم

  . وبه قال اإلمام مالك
  .أنه ال يجب مطلقا: المذهب الثاني
وال ، أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة: المذهب الثالث
  . لكن يستحب، يجب إذا بلغتهم

  . )٣٦(لموهو قول جمهور أهل الع: قال ابن المنذر      
  : استدل أصحاب المذهب األول بما يلي

 وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً :قوله تعالى .١
   .]اإلسراء: ١٥[

 قوما ما قاتل رسول اهللا (: عن ابن عباس قال .٢
 . )٣٧()حتى دعاهم

:  قال لهعن فروة بن مسيك أن رسول اهللا  .٣
 . )٣٨()التقاتلهم حتى تدعوهم إلى اإلسالم(

 سليمان بن بريدة عن أبيه واستدلوا بما روى      
ر أميرا على جيش أو  إذا أمكان رسول اهللا : قال

سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهللا ومن معه من 
، اغزوا باسم اهللا في سبيل اهللا: ثم قال، المسلمين خيرا

وال تغدروا وال ، اغزوا وال تغلوا، قاتلوا من كفر باهللا
وإذا لقيت عدوك من ، وال تقتلوا وليدة، تمثلوا

فأيتهن ، المشركين فادعهم إلى ثالث خصال أو خالل
، ادعهم إلى اإلسالم، ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

ثم ادعهم إلى ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
وأخبرهم أنهم ، التحول من دارهم إلى دار المهاجرين
وعليهم ما على إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم ، المهاجرين
يجري عليهم الذي يجري ، يكونوا كأعراب المسلمين

وال يكون لهم في الفيء والغنيمة ، على المسلمين
فإن هم أبوا فسلهم ، إال أن يجاهدوا مع المسلمين، شيء
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وإن أبوا ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، الجزية
  . )٣٩(تعن باهللا عليهم وقاتلهمفاس

ولم ، ذه األحاديث على عمومهـواألمر في ه      
فهو يشمل من بلغتهم ، يخصص بمن بلغتهم الدعوة

  . الدعوة ومن لم تبلغهم
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما روي عن       

أن دعاء الكفار قبل القتال : ماابن عمر رضي اهللا عنه
 أغار على بني  رسول اهللا وأن كان في أول اإلسالم

وأنعامهم تسقى على ، المصطلق وهم غارون آمنون
  . )٤٠(وسبى الذرية، الماء فقتل المقاتلة

 موجها لحديث سليمان بن بريدة قال ابن قدامة      
وهذا يحتمل أنه كان في بدء األمر قبل انتشار : السابق
ة فقد انتشرت الدعو فأما اليوم، وظهور اإلسالم، الدعوة

  . فاستغني بذلك عن الدعاء عند القتال
 يدعو إلى اإلسالم قبل كان النبي : قال أحمد      

وال ، وعال اإلسالم، حتى أظهر اهللا الدين، أن يحارب
، قد بلغت الدعوة كل أحد، أعرف اليوم أحد يدعى
وإنما ، وعلموا ما يراد منهم، والروم قد بلغتهم الدعوة

  . )٤١(وإن دعا فال بأس، مكانت الدعوة في أول اإلسال
ب الثالث وهم الجمهور فقد ـأما أصحاب المذه      

، وفقوا بين أدلة الموجبين مطلقا وغير الموجبين مطلقا
فحملوا األحاديث اآلمرة بالدعوة على من لم تبلغهم 

وعلى من لم تبلغهم الدعوة استحبابا ، الدعوة وجوبا
ى على من وحملوا األحاديث األخر، إعذارا وإنذارا

  . بلغتهم الدعوة من أهل العناد واالستكبار
والذي رجحه الدكتور محمد خير هيكل في هذه       

  : اآلتيالمسألة هو التفصيل 
حين يهجم العدو على بالد ، في الحرب الدفاعية: أوالً

ولو في حق من ، ال مجال للدعوة هنا غالبا، المسلمين
دعوة في هذه الحال ألن االشتغال بال ؛لم تبلغهم الدعوة

ألن المسلم لو شهر سيفه  ؛قد يعرض المسلمين للخطر
على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن 

  . فها هنا أولى، نفسه

في غير حالة هجوم العدو على المسلمين، إذا : ثانياً
اقتضت الحاجة والمصلحة أن تعلن الدولة اإلسالمية 

 بدعوتها قبل القتال الحرب ضد جهة ما، وكان االشتغال
  : تترتب عليه أضرار تلحق بالمسلمين، فها هنا حالتان

إذا كانت الجهة التي اقتضت الحاجة إلى إعالن   - أ
الحرب عليها قد سبق أن بلغت الدعوة اإلسالمية 

ألن الحجة قد  ؛فهنا ال مجال لدعوتها، ورفضتها
واستحباب تجديد دعوتها ، لزمتها بالتبليغ السابق

 يلحق بالمسلمين من أضرار من جراء يعارضه ما
، وإلحاق الضرر بالمسلمين حرام، تلك الدعوة

 . )٤٢()ال ضرر وال ضرار( يثلحد

فيقدم ،  وألن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح      
دفع الضرر عن المسلمين على إعـالن الـدعوة         

  . المندوب إليه
ويترتب ، إذا كانت تلك الجهة لم تبلغها الدعوة - ب

  إذا اشتغل بها أضرار تلحق بالمسلمين،على الدعوة
 . فهنا الحكم كالحالة السابقة

، إذا كانت الدولة غير اإلسالمية لم تبلغها الدعوة: ثالثاً
 وال ضرر يترتب على المسلمين من االشتغال بدعوتها،

فالالزم وجوب دعوة تلك الدولة إلى ، وتأخير دعوتها
  . هور أهل العلملما تقدم في قول جم، اإلسالم قبل قتالها

 إذا كانت جهة الكفار قد بلغتها الدعوة اإلسالمية،: رابعاً
وليس في تجديد الدعوة إليها ضرر يلحق بالمسلمين 

  : فالحكم على حالتين
  إذا توقع إسالم الكفار، أو خضوعهم:الحالة األولى      

 للدولة اإلسالمية، أو تحقيق أي مصلحة من المصالح من
   .عوة إليهم فيستحب تجديدها في هذه الحالجراء تجديد الد

وجوب الجهاد وجوب الوسائل ال : ينيبقال الشر      
إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما ، المقاصد

، وأما قتل الكفار فليس بمقصود، سواها من الشهادة
حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان 

  . )٤٣(أولى من الجهاد
  .عدـكنا ندعو ونَ :قال النهدي عثمان أبي نـوع      
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فدل على . )٤٤(ونغير عليهم،  تارةعدونَ، أي ندعو تارة
أن تكرار الدعوة مستحبة إذا كان يطمع في إسالم 

فال بأس أن يغير  أما إذا كان ال يرجى إسالمهم، العدو
  . عليهم المسلمون بغير تكرار الدعوة

كان ال يتوقع من وراء تجديد إذا  :الحالة الثانية      
 وال خضوعهم للدولة اإلسالمية، الدعوة إسالم العدو

وال تحقيق أي مصلحة من المصالح الشرعية فتجديد 
الدعوة في هذه الحال ال جدوى من ورائها وال نفع 

وربما كان في االشتغال بتجديد الدعوة ، يترتب عليها
ال أو تنبيه العدو وأخذه الحيطة والحذر أو االحتي

  . التحصن مما يعود بالضرر على المسلمين
وعلى ، فاألولى في هذه الحالة عدم تجديد الدعوة      

هذه الحال تحمل األحاديث التي وردت في التماس 
 على بني غرة العدو وتبييتهم كما أغار النبي 

  . )٤٥(المصطلق وهم غارون
فأما شرط : قال ابن رشد. واألولى تجديد الدعوة      

أعني أنه ال يجوز ، الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق
  .)٤٦(حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة

:

: 

 اتفق العلماء من حيث الجملة أنه إذا التقى المسلمون      
رام فرارهم وح، وجب الثبات على المسلمين، والكفار

  . من المشركين
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا لَِقيتُم الَِّذين : لقوله تعالى      

ارباَألد ملُّوهفاً فَالَ تُوحواْ زكَفَر]االنفال: ١٥[.   
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا لَِقيتُم ِفَئةً : وقوله تعالى      

  .]االنفال: ٤٥[واذْكُرواْ اللّه كَِثيرا لَّعلَّكُم تُفْلَحونفَاثْبتُواْ 
: قالوا، اجتنبوا السبع الموبقات: (ولقول النبي       

وقتل النفس التي ، والسحر، الشرك باهللا:  قال؟وما هن
حرم اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي 

  . )٤٧()افالت المؤمناتيوم الزحف وقذف المحصنات الغ
حيث ، ولم يخالف في هذا إال الحسن والضحاك      
  بـوال يج ،بدر خاصة كان يوم أن هذا عنهما حكي

  . )٤٨(الثبات في غير غزوة بدر
، ليس الفرار من الزحف من الكبائر: قال الحسن      

ألن  وال يصح ذلك. )٤٩(إنما كان ذلك يوم بدر خاصة
،  عاموإخبار النبي ،  مطلقاألمر بالثبات في اآلية
إال بمقيد أو ، وتخصيص العام، فال يجوز تقييد المطلق

  . )٥٠(وال دليل على أحدهما، مخصص
  : ووجوب الثبات أمام األعداء إنما يكون بشرطين      
أن يكون عدد الكفار ال يزيد على ضعف عدد : األول

اهللا  لقول. فإن زادوا عليه جاز الفرار، نـالمسلمي
اآلن خَفَّفَ اللّه عنكُم وعِلم َأن ِفيكُم ضعفًا : لىتعا

   .]االنفال: ٦٦[فَِإن يكُن منكُم مَئةٌ صاِبرةٌ يغِْلبواْ ِمَئتَيِن
فهو إخبار يقصد ، وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر      

اآلن خَفَّفَ اللّه : بدليل قوله تعالى، به األمر
نكُمع]لم يكن ،  ولو كان خبرا على حقيقته]نفالاال: ٦٦

ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الواحد لالثنين 
وألن خبر اهللا تعالى صدق ال يقع بخالف ما ، تخفيفا

فإن الخبر من اهللا تعالى عما يقع بالشرط ال ، أخبر به
ه قد يكون في الكفار من ـألن ؛يجوز أن يكون كالخبر
فدل ، ثنين والثالثة من المسلمينيغلب الواحد منهم اال

إن : ألن معناه، على أن اآلية خبر ضمنه وعد بشرط
ولم يأت . يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين

، ال في الكتاب وال في السنة، ةـشيء ينسخ هذه اآلي
  . )٥١(فوجب الحكم بها

ِإن يكُن منكُم ِعشْرون : نزلت: قال ابن عباس      
وناِبرِنصواْ ِمَئتَيغِْلبي ]فشق ذلك على  ]االنفال: ٦٥

المسلمين حين فرض اهللا عليهم أال يفروا واحد من 
اآلن خَفَّفَ اللّه عنكُم : فقال، ثم جاء تخفيف، عشرة

وعِلم َأن ِفيكُم ضعفًا فَِإن يكُن منكُم مَئةٌ صاِبرةٌ يغِْلبواْ 
نقص ، فلما خفف اهللا عنهم من العدد ]لاالنفا: ٦٦[ِمَئتَيِن

   .)٥٢( عنهممن الصبر بقدر ما خفف
ومن ، من فر من اثنين فقد فر ":وقال ابن عباس      

  . )٥٣("فر من ثالثة فما فر
  أن الضعف وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك      
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وأنه يجوز أن يفر ، ال في العدد، إنما يعتبر في القوة
وأجود ، إذا كان أسرع جوادا منه ،المسلم من الكافر

  . )٥٤(وأشد قوة، سالحا
 وقول ابن الماجشون له وجاهته في الوقت الحاضر،      

وينبغي ، السيما بعد تطور أساليب القتال ووسائله
تفويض األمر إلى قيادة الجيش لتقرير ما تراه مناسبا 

  . من المضي في القال أو االنسحاب
ى أن اآلية ليس فيها دليل أما ابن حزم فذهب إل      

وإنما فيها أن اهللا ، على إباحة الفرار بالشرط المذكور
وأن اهللا تعالى ، قـوهذا ح، تعالى علم أن فينا ضعفا

وأنه إن كان منا مائة صابرون يغلبوا ، ف عناـخف
، وليس فيها أن المائة ال تغلب أكثر من مائتين، مائتين

 و ألفين وثالثة بل قد تغلب ثالثمائة، وال أقل أصال
كَم من ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً : بدليل قوله تعالى، آالف

   .]البقرة: ٢٤٩[كَِثيرةً ِبِإذِْن اللِّه
نسألهم عن فارس بطل شاكي السالح، قوي، : وقال      

لقي ثالثة من شيوخ اليهود الحربيين هرمى مرضى 
نهم؟ وكذلك رجالة عزال، أو على حمير، أله أن يفر ع

نسألهم عن ألف فارس نخبة أبطال أمجاد مسلحين ذوي 
بصائر، لقوا ثالثة آالف من محشودة بادية النصارى 

   .)٥٥(رجالة مسخرين، ألهم أن يفروا عنهم؟
وال ، د بفراره التحيز إلى فئةـأن ال يقص: الثاني

، فالفرار مباح له، فإن قصد أحد هذين، التحرف لقتال
ِإالَّ متَحرفاً لِِّقتَاٍل َأو متَحيزاً ِإلَى : لقول اهللا تعالى

   .]االنفال: ١٦[ِفَئٍة
أن ينحاز إلى موضع : ومعنى التحرف للقتال      

  .)٥٦(والغلبة أظهر، يكون القتال فيه أمكن
دو أكثر من ضعف عدد ـأما إذا كان عدد الع      

ة فإن حكم الثبات أو الفرار منوط بالنظر، المسلمين
  : اآلتيعلى النحو ، والمآل والعاقبة، المصلحية

 إذا غلب على ظن المسلمين الظفر والنصر، فاألولى .١
 لهم الثبات، لما في ذلك من المصلحة وإن انصرفوا

م ال يؤمنون العطب ـألنه، وفروا جاز لهم ذلك

وهو كونهم ، والحكم معلق على مظنته، والهزيمة
لثبات إذا ولذلك لزمهم ا، مـأقل من نصف عدوه
  . كانوا أكثر من النصف

وإن غلب على ظن المسلمين الهالك في اإلقامة  .٢
فاألولى لهم ، والنجاة في االنصراف، والثبات

والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى : ىلقوله تعال، اإلنصراف
ألنهم  وجائز لهم الثبات، ]البقرة: ١٩٥[التَّهلُكَِة

واهللا . بوا أيضاويجوز أن يغل، يقصدون الشهادة
يقول  : ًةتْ ِفَئةً كَِثيرن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبكَم م

ولما روي أن رجال قال  ]البقرة: ٢٤٩[ِبِإذِْن اللِّه
أرأيت يا رسول اهللا إن قتلت في سبيل ": للنبي 

إن قتلت في  نعم: اهللا تكفر عني خطاياي؟ فقال له
، برسبيل اهللا وأنت صابر محتسب مقبل غير مد

 . )٥٧("فانغمس في صف المشركين فقاتل حتى قتل

 ،واالنصرافوإن غلب على ظنهم الهالك في اإلقامة  .٣
لينالوا  ؛فاألولى لهم الثبات، واستوى األمران

، نـدرجة الشهداء المقبلين على القتال محتسبي
وألنه يجوز أن يغلبوا  فيكونون أفضل من المولين

م من ِفَئٍة قَِليلٍَة كَ: فإن اهللا تعالى يقول، )٥٨(أيضا
اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وتْ ِفَئةً كَِثيرغَلَب 

 . ]البقرة: ٢٤٩[

:  

: 

حكم مبارزة الكفار قبل التحام الحرب : المسألة األولى
  :دون إذن اإلمام

 أن يبرز رجل من المسلمين: ارزةوالمقصود بالمب      
قبل التحام ، صف المسلمين وصف الكفار، بين الصفين

  . يدعو إلى المبارزة، الحرب
ب مالك والشافعي وابن المنذر ـذه :القول األول      

والمستحب أن ال . إلى جواز المبارزة دون إذن اإلمام
فإن بارز بغير إذنه جاز مع ، يبارز إال بإذن األمير

  . )٥٩(اهةالكر
  حنين بارزت رجال يوم: واستدلوا بقول أبي قتادة      
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وكذلك أكثر ، فإنه لم يعلم أنه استأذن النبي . فقتلته
من حصلت منهم المبارزة في الغزوات لم يعلم أنهم 

  .  في المبارزةاستأذنوا النبي 
ومن ذلك مبارزة علي بن أبي طالب عمرو بن       

وبارز مرحبا يوم ، فقتلهعبد ود في غزوة الخندق 
وبارزه قبل ذلك . بارزه محمد بن مسلمة: وقيل. حنين

  . عامر بن األكوع فاستشهد
رئيس  –وبارز البراء بن مالك مرزبان الزأرة       

.  فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثالثين ألفا–القوم من العجم
قتلت تسعة وتسعين رئيسا من : وروي عنه قوله
  . من شاركت فيهسوى ، المشركين مبارزة

  . )٦٠(وألن التغرير بالنفس في الجهاد جائز      
الثوري مالك في قول آخر وذهب : القول الثاني      

وإسحاق وأحمد وبعض الشافعية إلى أنه ال تجوز 
  . )٦١(إذا أمكن استئذانه، المبارزة إال بإذن األمير

واستدلوا بأن اإلمام أو أمير الجيش أعلم بفرسانه       
 ومتى برز اإلنسان إلى من ال يطيقه، رسان العدووف

، فيكسر قلوب المسلمين، كان معرضا نفسه للهالك
ليختار للمبارزة من ، فينبغي أن يفوض ذلك إلى اإلمام

وجبر ، فيكون أقرب إلى االنتصار والظفر، يرضاه لها
  . )٦٢(وكسر قلوب الكافرين، قلوب المسلمين

  : يأتيما وأجابوا عن أدلة المذهب األول ب
أما مبارزة أبي قتادة فغير الزمة، فإنها كانت بعد  .١

، التحام الحرب، فقد رأى رجال يريد أن يقتل مسلماً
فضربه أبو قتادة، فالتفت إلى أبي قتادة، فضمه 

: قال أبو قتادة. ضمة كاد أن يقتله، فقتله أبو قتادة
  يوم حنين، فرأيت رجالًخرجنا مع رسول اهللا ((

 من المسلمين، فاستدرت  عال رجالًمن المشركين
له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، 
فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، 

  . )٦٣())ثم أدركه الموت
وليس هذا هو المبارزة المختلف فيها، بل المختلف 
فيها أن يبرز رجل من الصفين قبل التحام الحرب، 

و الذي يعتبر له إذن ذا هـيدعو إلى المبارزة فه
 ألن عين الطائفتين من المسلمين والمشركين ؛األمير

تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلق بهما، وأيهما غلب 
  . سر أصحابه، وكسر قلوب أعدائه، بخالف غيره

قياس المبارز على التعزير بالنفس واالنغماس في  .٢
ألنه إذا كان مبارزا تعلقت ، العدو قياس مع الفارق

فإن ظفر جبر ، وارتقبوا ظفره، وب الجيش بهقل
وإن قتل ، وكسر قلوب الكفار، وسرهم، قلوبهم

ال يترقب ، والمنغمس يطلب الشهادة، كان بالعكس
  . )٦٤(فافترقا، منه ظفر وال مقاومة

م حكم ـفإنه يمكن أن نقس، وعلى كل حال      
المبارزة حسب المصلحة والمفسدة المترتبة عليها إلى 

  : قسامثالثة أ
فإذا خرج كافر يطلب البراز، : مبارزة مستحبة: األول

استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة 
 ألن فيها ردا عن ؛واإلقدام، مبارزته بإذن األمير

المسلمين، وإظهارا لقوتهم، وإشهارا لعزتهم، 
وبشرط أال يترتب على قتل المسلم ضرر علينا 

  . ئدنابهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا وقا
وهي أن يبتدئ المسلم الشجاع : مبارزة مباحة: الثاني

 ألنه ال حاجة إليها، وال يأمن أن يغلب، ؛بطلبها
فيكسر قلوب المسلمين، إال أنه لما كان شجاعا 

  .  ألنه بحكم الظاهر غالب؛واثقا من نفسه أبيح له
وهي أن يبرز المسلم الضعيف : مبارزة مكروهة: الثالث

يثق من نفسه، فتكره له المبارزة، القوة، الذي ال 
  . )٦٥(لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله

  :حكم قتال العدو إذا تترس بدرع بشري: المسألة الثانية
 المراد بالترس هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس      

درع ليحمي نفسه بهم ويدرأ الخطر ـبمثابة الترس وال
 مهاجمته ألنه يغلب أن خصمه سيتردد في ؛عنه

ال سيما أسلحة ، وقد وسعت األسلحة الحديثة. ألجلهم
 الدمار الشامل كالقنابل النووية واالنشطارية والجرثومية

ث يعمد العدو إلى ـحي، والكيماوية من مفهوم الترس
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  ، أو إلى المنشآت العسكرية االستراتيجية، مقر قيادته
ا فيملؤه، اتـأو المستشفي، أو المدارس، أو السفارات

وذلك بقصد حماية هذه األماكن الحساسة ، بالرهائن
  . حتى ال تتعرض للمهاجمة من قبل الخصم

رس بها العدو ضد ـوالدروع البشرية التي يتت      
  : المسلمين قسمان

ويلحق بهم من في . الدرع البشري من المسلمين .١
ألنه يحرم ، حكمهم من أهل الذمة والمستأمنين

  . لمينقتلهم كما يحرم قتل المس
ممن ، الدرع البشري من الكفار من أهل الحرب .٢

يحرم على المسلمين قصدهم بالقتال ابتداء كالنساء 
سواء أكانوا ينتمون إلى العدو الذي ، والصبيان

اتخذهم من نقاتله ، نقاتله أم ينتمون إلى عدو آخر
 . دروعا يحمي بها نفسه

ذه والحكم الشرعي في قتال الكفار إذا تترسوا به      
، الدروع البشرية مناط بالمصلحة وبالرؤية المقاصدية

   :فهو متعلق بأمرين
  . نوع الدرع البشري الذي يتترس به العدو : األول
  .  مدى تحقق الضرورة التي تدعو إلى قتال العدو:الثاني
 ومن صور الضرورة هجوم العدو على المسلمين،      

لى عدم وأن يترتب ع، والتحام المسلمين مع الكفار
أو استئصال ، أو الظفر بالمسلمين، القتال تعطيل الجهاد

وعلى . شأفتهم واستباحة بيضتهم وإلحاق الضرر بهم
هذا فهناك أربع حاالت لهذه المسألة لكل حالة حكمها 

  : )٦٦(اآلتيعلى النحو 
ال العدو في حال الضرورة ـقت :الحالة األولى      

، ي من المسلمينالداعية لقتاله وهو يحتمي بدرع بشر
  : ومن في حكمهم

 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة      
 ؛واألصح عند الشافعية إلى جواز قتال الكفار ورميهم

ألنا لو ، للخوف على المسلمين، ألنها حال ضرورة
وألن مفسدة ، وكثرت نكايتهم، كففنا عنهم ظفروا بنا

سدة اإلقدام على م من مفـاإلعراض عن قتالهم أعظ

قتالهم، فيتحمل الضرر األخف في سبيل دفع الضرر 
األشد، ففي القتال ارتكاب أخف الضررين، ولكن بشرط 

 وأهل أن نقصد بذلك قتال المشركين، ونتوقى المسلمين
  . الذمة بحسب اإلمكان

وذهب بعض الشافعية إلى المنع من رمي الكفار إذا       
  . )٦٧( الذميين أو المستأمنينأدى إلى إصابة المسلمين أو

أن الكفار إذا تترسوا بجماعة ": ويذكر الغزالي      
وغلبوا ، فلو كففنا عنهم لصدمونا: من أسارى المسلمين

ولو رمينا ، وقتلوا كافة المسلمين، على دار اإلسالم
ولو كففنا ، الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا

ثم يقتلون ، ين فيقتلونهملسلطنا الكفار على جميع المسلم
هذا األسير مقتول : فيجوز أن يقال، األسارى أيضا

وحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود ، بكل حال
، ألنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل ؛الشرع

فإن لم نقدر على ، كما يقصد حسم سبيله عند اإلمكان
 مصلحة وكان هذا التفاتا إلى، الحسم قدرنا على التقليل

وانقدح اعتبارها . علم بالضرورة كونها مقصود الشرع
   .)٦٨("أنها ضرورية، قطعية، كلية: باعتبار ثالثة أوصاف

 قد يجوز قتل الترس، وال يكون: "ويقول القرطبي      
وذلك إذا كانت المصلحة ، فيه اختالف إن شاء اهللا

أنها ال : فمعنى كونها ضرورية. ضرورية كلية قطعية
ومعنى . لوصول إلى الكفار إال بقتل الترسيحصل ا
حتى يحصل من قتل ، أنها قاطعة لكل األمة: أنها كلية

فإن لم يفعل قتل الكفار ، الترس مصلحة كل المسلمين
: ومعنى كونها قطعية. الترس واستولوا على كل األمة

  . أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا
 بهذه القيود ال ينبغي وهذه المصلحة: قال علماؤنا      

ألن الفرض أن الترس مقتول  ؛أن يختلف في اعتبارها
فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي ، قطعا
 المسلمينوإما بأيدي  العدو على كل المسلمين، استيالءهي 

وال يتأتى لعاقل . فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون
ألنه  ؛صورة بوجهال يقتل الترس في هذه ال: أن يقول

لكن لما ، يلزم منه ذهاب الترس واإلسالم والمسلمين
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نفرت منها ، كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة
فإن تلك المفسدة بالنسبة ، نفس من لم يمعن النظر فيها

  . )٦٩("واهللا أعلم. إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم
 ،العدوقتال  إلى الضرورةحال وجود :  الثانيةالحالة      

  . وهو يحتمي بدرع بشري من أفراده كالنساء واألطفال
ذهب الفقهاء كافة إلى أنه إذا التحمت الحرب بين       

فتترس األعداء بنساء وصبيان ، المسلمين وأعدائهم
ومجانين منهم جاز حينئذ رميهم إذا دعت الضرورة 

لئال يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع ، ونتوقى من ذكر، إليه
ألنا إن كففنا  ؛وطريقا إلى الظفر بالمسلمين، لجهادا

فاالحتياط ، عنهم ألجل التترس بمن ذكر ال يكفون عنا
  . )٧٠(لنا أولى من االحتياط لمن ذكر

 عدم وجود ضرورة تدعو إلى قتال: الحالة الثالثة      
ومن ، وهم يتترسون بدرع بشري من المسلمين، الكفار

  : في حكمهم
عية والحنابلة وبعض المالكية إلى أنه ذهب الشاف      

لعدم الحاجة ، ذه الحالةـال يجوز رمي الكفار في ه
وصيانة لنفوس المسلمين وأهل ، والمصلحة في قتالهم

  . )٧١(وحفظا لدمائهم، الذمة
وذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى جواز قتال الكفار       

في في هذه الحالة، ولو أدى إلى هالك المسلمين ومن 
  . حكمهم، وال بد من عدم قصد الترس عند رمي الكفار

والحجة عندهم كما قالوا حتى ال يتعطل الجهاد       
  . )٧٢(والقتال في سبيل اهللا

انعدام وجود ضرورة داعية إلى : الحالة الرابعة      
درع بشري من أفراده ـوهو يتترس ب، قتال الكفار

ن على أنفسهم إذا لم يخف المسلمو .كالنساء والصبيان
وقد تترس العدو بدرع بشري من نسائه ، من عدوهم

  .وصبيانه
 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة      

ألن  ؛ويقصد المسلمون مقاتلتهم، إلى جواز رميهم
،  رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيانالنبي 

 حيلة أو، ولئال يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد

وفي ذلك فساد ، إلى استبقاء قالعهم وحصونهم آمنة
  . )٧٣(عظيم وشر مستطير

ض الشافعية إلى عدم جواز ـوذهب المالكية وبع      
م من غير ـحتى ال يؤدي إلى قتله، م وقتالهمـرميه

رورة ـد نهينا عن قتلهم من غير ضـوق، ضرورة
  . )٧٤(ومصلحة راجحة

 وذلك ألن ؛مهورح ما ذهب إليه الجـواألرج      
مصلحة قتالهم ورميهم أرجح من مفسدة قتلهم وإلحاق 

  . الضرر بهم

والمخاطرة ، حكم االنغماس في العدو: المسألة الثالثة
  :بالنفس
جواز مخاطرة المسلم بنفسه ولو : المذهب األول      

أو إيقاع النكاية في ، ولو لم يغلب على ظنه النجاة، قتل
وهو ظاهر . وخلصت نيته، إذا طلب الشهادة، العدو

  . )٧٥(كالم الشافعي وأتباعه
وِمن النَّاِس من يشِْري : بقوله تعالى: واستدلوا      

   .]البقرة: ٢٠٧[نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّه
سأل رجل البراء بن : وعن أبي إسحاق قال      

الرجل يلقى ألفا من العدو ، يا أبا عمارة: عازب فقال
والَ : أيكون ممن قال، إنما هو وحده، ل عليهمفيحم

، ال: فقال، ]البقرة: ١٩٥[تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة
فَقَاِتْل ِفي سِبيِل  :قال اهللا لنبيه ، ليقاتل حتى يقتل

كاللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْس]النساء: ٨٤[.   
لعلماء إلى أنه إذا ذهب جمهور ا: المذهب الثاني      

لم يكن في انغماسه في العدو وقتاله لهم مصلحة 
أو إضرار بالكفار وإلحاق ، للمسلمين وإعزاز للدين

  . األذى بهم فإنه ال يحل له أن يحمل عليهم
وأما إذا ترتب على ذلك إعزاز الدين ومصلحة       

ال  فإنه ال بأس بذلك، أو النكاية في األعداء، المسلمين
فإن لم تكن فيه ، إذا كان في المخاطر قوة وبأسسيما 

  . فذلك من التهلكة، قوة
 –كما أوضحه ابن العربي –فيشترط لجواز ذلك       

  : أربعة شروط
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  . طلب الشهادة : األول
  . وجود النكاية : الثاني
  .  المسلمين عليهمئةتجر :الثالث
  ضعف نفوس الكفار، ليروا أن هذا صنع واحد،:الرابع

، نينوالفرض لقاء واحد اث، ظنهم بالجميعفما 
  . )٧٦(وغير ذلك جائز

 ذكر في شرح السير أنه ال بأس: وقال ابن عابدين      
إذا كان ، وإن ظن أنه يقتل، أن يحمل الرجل وحده

فقد فعل ذلك ، يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم
 يوم أحد جماعة من الصحابة بين يدي رسول اهللا 

فإنه ، فأما إذا علم أنه ال ينكي فيهم، ومدحهم على ذلك
ألنه ال يحصل بحملته  ؛ال يحل له أن يحمل عليهم

  . )٧٧(شيء من إعزاز الدين
 : للدرديرالصغير  الشرحوجاء في بلغة السالك على      

جاز إقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار بقصد 
  . حيث علم تأثيره فيهم نشر دين اهللا

قصد نصر  :أحدهما: لمذكور بشرطينوالجواز ا      
بأن ال يكون قصده إظهار شجاعة وال طمعا ، دين اهللا

أن يعلم أو يغلب على ظنه نكايته  :ثانيهما. في غنيمة
وإن كان ، وإن مات يكون عاصيا، وإال لم يجز، لهم

  . )٧٨(شهيدا ظاهرا
  : واستدلوا بما يلي      

ا كن: ران قالـما رواه أسلم بن يزيد أبي عم .١
، فخرج صف عظيم من الروم، بالقسطنطينية

فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
: فصاح الناس، ثم رجع فيهم مقبال، حصل فيهم

: فقال أبو أيوب، سبحان اهللا ألقى بيده إلى التهلكة
، إنكم تؤولون هذه اآلية هذا التأويل، أيها الناس

 اهللا إنا لما أعز، وإنما أنزلت فينا معشر األنصار
إن أموالنا قد : قلنا بيننا سرا، دينه وكثر ناصروه

، فلو أننا قمنا وأصلحنا ما ضاع منها، ضاعت
فكانت التهلكة اإلمامة ، فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية

 . )٧٩(التي أردنا

وصح عن ابن عباس وغيره نحو : قال الصنعاني
  . )٨٠(هذا في تأويل اآلية

والَ تُلْقُواْ : لوذكر الشوكاني في تفسير قوله تعا
  أن الحق االعتبار]البقرة: ١٩٥[ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة

فكل ما صدق ، بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في 

أن يقتحم الرجل ، ومما يدخل تحت هذه اآلية، هذا
في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته 

. وعدم تأثيره ألثر ينفع المجاهدين  التخلصعلى
وال يمنع من دخول هذا تحت اآلية إنكار من 

فإنهم ظنوا أن اآلية ، أنكره من الذين رأوا السبب
  . وهو ظن تدفعه لغة العرب، ال تجاوز سببها

، وأخرج ابن أبي حاتم أن األعداء حاصروا دمشق
فعاب ذلك عليه ، دهـفأسرع رجل إلى العدو وح

ع حديثه إلى عمرو بن العاص ـورف، سلمونالم
والَ تُلْقُواْ : قال اهللا: وقال، فرده، فأرسل إليه

  . )٨١(ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة
قال القرطبي وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما  .٢

فعمد ، لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة
وأنس به فرسه  فصنع فيال من طين، رجل منهم

فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل ، تى ألفهح
إنه : فقيل له فحمل على الفيل الذي كان يقدمها

  . )٨٢(ال ضير أن أقتل، ويفتح للمسلمين: فقال. قاتلك
، لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، اليمامةوكذلك يوم  .٣

 –  بن مالكراءـالبهو  –قال رجل من المسلمين 
ألقوني إليهم،  و–ترس من جلد–ضعوني في الجحفة 

  . )٨٣(ففعلوا، فقاتلهم وحده، وفتح الباب
أرأيت إن قتلت : ما روي أن رجال قال للنبي  .٤

، فلك الجنة:  قال؟في سبيل اهللا صابرا محتسبا
 . )٨٤(فانغمس في العدو حتى قتل

 أفرد يوم أحد وعن أنس بن مالك أن رسول اهللا  .٥
في سبعة من األنصار، ورجلين من قريش، فلما 

من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي : ، قالرهقوه
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في الجنة؟ فتقدم رجل من األنصار، فقاتل حتى قتل، 
من يردهم عنا، وله الجنة؟ : ، فقالثم رهقوه أيضاً

أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من األنصار 
 . )٨٥(فقاتل حتى قتل كذلك، حتى قتل السبعة

 عن أخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب .٦
: قال رسول اهللا :  قالعبد اهللا بن مسعود 

عجب ربنا من رجل غزا في سبيل اهللا، فانهزم "
أصحابه، فعلم ما عليه حتى أهريق دمه، فيقول اهللا 

، رجع رغبة  ...انظروا إلى عبدي: تعالى لمالئكته
  .)٨٦(فيما عندي، وشفقة مما عندي، حتى أهريق دمه

: الم قال للساحروفي قصة الغالم والساحر أن الغ .٧
فإن أنت ، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به

وإال فإنك ال تستطيع ، فعلت ما آمرك به قتلتني
تجمع الناس في صعيد : وما هو؟ قال: قال، قتلي

وتأخذ سهما من ، واحد ثم تصلبني على جذع
فوقع السهم ، باسم اهللا رب الغالم: كنانتي ثم قل

على موضع السهم فوضع الغالم يده ، في صدغه
 . )٨٧(ومات

وأدلة المذهب األول تصلح أن تكون ضمن أدلة       
وقصارى القول أن أصحاب المذهب ، المذهب الثاني

وأصحاب المذهب الثاني ، األول أبقوها على عمومها
 قيدوها بالمصلحة واإلخالص والنكاية في العدو وتجرئة

ة بهذه ومن المسائل المعاصرة المتعلق. المسلمين عليهم
  . العمليات االستشهاديةالمسألة

  : حكم العمليات االستشهادية
يتمثل هذا النوع من العمليات بنحو أن يضع       

أو ، المقاتل في سيارته بعض القنابل أو المواد المتفجرة
ثم يقتحم على األعداء ، يحيط جسمه بحزام ناسف منها

د ثم يقوم بتفجير تلك المواد المتفجرة بقص، مقرهم
أو إلحاق أكبر ضرر ، القضاء على العدو الذي أمامه

ة أن يلقى المقاتل حتفه ـوتكون النتيجة اليقيني، به
وذلك ،  باألعداءوغالبا ما يلحق ضررا بالغاً، ويموت

  . عن طريق قتل البعض وجرح البعض اآلخر

 والمالحظ في مثل هذه العمليات أن مصرع المقاتل      
ال بفعل العدو أو ، بسالحه هوو، إنما كان بفعل نفسه

أما في مسألة االنغماس في العدو فإن مصرع ، سالحه
ون على يد الكفار ـالمخاطر بنفسه من المسلمين يك

  . )٨٨(وبسالحهم
وحكم العمليات االستشهادية ال يختلف عن حكم       

 وللعلماء في ،االنغماس في العدو والمخاطرة بالنفس
  : حكم العمليات رأيان

جواز المغامرة  –اء القدامى ـيرى جمهور العلم :لاألو
ابن :  ومنهم- )العمليات االستشهادية(بالنفس 

عابدين والصاوي وابن العربي والقرطبي 
 : ومنهم-والمحدثين–والشافعي، كما سبق ذكرهم 

 وعبد اهللا ، ومحمد الزحيلي،محمد خير هيكل
 بن حميد، ووهبة الزحيلي، ومحمد سعيد رمضانا

 وجبهة علماء ، ويوسف القرضاوي،البوطي
وقد : األزهر، وعلماء األردن، وعلماء الشام

استدلوا باألدلة التي سبق ذكرها في مسألة حكم 
  . االنغماس في العدو

  يرى بعض العلماء المحدثين عدم جواز العمليات:الثاني
: هؤالء ومن ،االستشهادية ويعدونها انتحارا

 بنا ، ومحمدالشيخ محمد ناصر الدين األلباني
 وعبد العزيز ،وبـوحسن أي ،صالح العثيمين

  . بن عبد اهللا آل الشيخا
 وحجتهم في ذلك أنها ضرب من االنتحار واإللقاء      

والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم :  ولقوله تعالى،باأليدي إلى التهلكة
   .]النساء: ٢٩[ِإن اللّه كَان ِبكُم رِحيما

  : ا األلباني بقيدينوقد أجازه      
تجوز في حال وجود النظام اإلسالمي في الجهاد  - ١

  . اإلسالمي الذي يقوم على أحكام اإلسالم
أن ال يتصرف الجندي برأيه الشخصي يل يأتمر  - ٢

  .  ففي هذه الحالة هذا انتحار جائز،بأمر أميره
م يجزها األلباني إذا لم تصدر عن الخليفة أو ـفل      

  . القائد المسلم
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ات ـن الذين أجازوا العمليإول ـوخالصة الق      
  : االستشهادية أجازوها بشروط وضوابط وهي

  . أن تكون النية خالصة هللا تعالى .١
أن يكون هدفه تحرير أرض المسلمين من األعداء  .٢

  . وحفظ بيضتهم والدفاع عن أعراضهم
أن ال يجد المغامر بنفسه طريقة أخرى مجدية  .٣

 وجد طريقة أخرى فهي  فإن،لقتال العدو غيرها
 كأن يستعمل سالحه يطلقه على العدو من ،األولى

  . مكان بعيد أو يضع متفجرات بين العدو ثم يفر
أن يحصل في هذه المغامرة نكاية بالعدو وإرهاب  .٤

  . له وزعزعة لصفهم وتدمير القتصادهم
 أن تغلب المصلحة على المفسدة، فإن غلبت المفسدة .٥

 درء المفاسد مقدم  ألن؛على المصلحة لم يجز
  . على جلب المصالح

أن يكون هذا العمل مبنيا على دراسة وتخطيط  .٦
 لئال ، وأن ال يكون عشوائيا أو ارتجاليا،محكم

  . )٨٩(يؤدي إلى إضرار وعواقب ال تحمد عقابها
دو بالنار وإغراقهم ـجواز رمي الع :المسألة الرابعة

بالماء وقطع شجرهم وحرق زرعهم وعقر دوابهم 
  :ريب بنيانهم وعمائرهموتخ
  : تحريق العدو بالنار: أوالً

، فال يجوز تحريقه بالنار، در على العدوـإذا ق      
  . وذلك إذا أمكن أخذه بدونها، بغير خالف بين العلماء

 أمره روى حمزة األسلمي أن رسول اهللا       
إن أخذتم فالنا : (فقال، فخرجت فيها: قال، على سرية

إن : فقال، فرجعت، فناداني، فوليت). رفاحرقوه بالنا
فإنه ال يعذب بالنار ، وال تحرقوه، فاقتلوه، أخذتم فالنا

  . )٩٠()إال رب النار
  :رمي العدو بالنار وبالمنجنيق: ثانياً

أما رميهم بالنار قبل أخذهم، فإن أمكن أخذهم       
 ألنهم في معنى المقدور ؛بدونها، لم يجز رميهم بها

د العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر عليه، وأما عن
  . وبه قال الثوري، واألوزاعي، والشافعي. أهل العلم

وروى سعيد بن منصور أن جنادة بن أبي أمية       
وغيرهما من ، وعبد اهللا بن قيس الفزاري، األزدي

ون العدو من ـكانوا يرم، ومن بعدهم، والة البحرين
 هؤالء لهؤالء، ويحرقونهم، م بالنارـالروم وغيره

لم يزل أمر : قال عبد اهللا بن قيس. وهؤالء لهؤالء
  . )٩١(المسلمين على ذلك

اتفق المسلمون على جواز قتل : ال ابن رشدـق      
فكره . واختلفوا في تحريقهم بالنار، المشركين بالسالح

، وهو قول عمر، ورميهم بها، قوم تحريقهم بالنار
ن الثوري وقال وأجاز ذلك سفيا. ويروى عن مالك

واتفق   ...إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإال فال: بعضهم
عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق 

  . )٩٢( لم يكنمسواء أكان فيها نساء وذرية أ
. ب المنجنيق عليهمـيجوز نص: قال ابن قدامة      

 ألن النبي ؛وظاهر كالم أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها
وممن رأى ذلك . نيق على أهل الطائف نصب المنج

  . الثوري، واألوزاعي والشافعي، وأصحاب الرأي
 أنه جاء الحديث عن النبي ": ن المنذرـقال اب      

وعن عمرو بن ". نصب المنجنيق على أهل الطائف
وألن . العاص أنه نصب المنجنيق على أهل اإلسكندرية

  . فأشبه الرمي بالسهام، القتال به معتاد
 )٩٣(إذا كان في المطمورة: وذكر عن األوزاعي قوله      

فأحب إلي ، فعلمت أنك تقدر عليهم بغير النار، العدو
 أن يكف عن النار، وإن لم يمكن ذلك، وأبوا أن يخرجوا،

قد كان المسلمون ، وإن كان معهم ذرية، فال أرى بأسا
  . )٩٤(يقاتلون بها

 قتال  فيالنار منع استخدام من أن من الفقهاء إال      
ل بقت أمر اهللا قد: ياألعداء مطلقا، فقد قال الشوكان

 التي يكون عليها، وال الصفةالمشركين، ولم يعين لنا 
مانع من ال خذ علينا أن ال نفعل إال كذا دون كذا، فأ

 أو طعن أو تغريق أو ي بكل سبب للقتل من رمقتلهم
ال  يرد المنع إولم، ذلكو نحهدم أو دفع من شاهق أو 

 في صحيح البخاري وغيره من ثبتمن التحريق، فقد 
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 في بعث بعثنا رسول اهللا :  هريرة قاليحديث أب
 فاحرقوهما بالنار، ثم –نلرجلي–إن وجدتم فالنا ": فقال

ن تحرقوا أمرتكم أكنت إني :  الخروجأردناقال حين 
إن  اهللا، فإالن النار ال يعذب بها إفالنا وفالنا، و
، فهذا الحديث قد دل على )٩٥("لوهماوجدتموهما فاقت

 قال بعد ن النبي إ، فحالمنع التحريق على كل 
 األذى فياألمر بإحراق رجلين مشركين قد بالغا 

 واستحقا القتل، ثم علل ذلك بهذه العلة لرسول اهللا 
 من عباد اهللا ألحدنه ال يجوز التحريق بالنار أ تفيد التي

ن بلغ في إ، ومشركسواء كان مشركا أو غير 
العصيان والتمرد على اهللا أي مبلغ، فما وقع من بعض 

  . )٩٦(نه لم يبلغه الدليلأ على محمولالصحابة 
 يإن النه:  أن يقالي عن كالم الشوكانوابـوالج      

ان هذا ـ هو خاص بما إذا كإنماعن تحريق العدو 
لقاء القبض إبعد أسره و: أيخذ العدو أالتحريق بعد 

  . ال مقاتلته حفيعليه، ال 
السابق  بي هريرة أ في حديث هذا ما جاء يؤيد      
  . )٩٧())ن أخذتموهما فاقتلوهماإف((

 يبين) ن أخذتموهما فاقتلوهماإف(:  في الحديثفقوله      
خذ العدو بعد أق بما ـ عن التحريق متعليأن النه
 منه والقبض والسيطرة عليه، أما قبل أخذه والتمكن
 مخصوص ال فهو –كحال القتال مثالً – ن منهـوالتمك

  . )٩٨(ييشمله النه
 قدر إذا العدو أن من قدامه ابن ذكره ما هذا يؤكد      
 فأما: قال ثم خالف بغير بالنار تحريقه يجوز فال عليه

 لم بدونها أخذهم أمكن نإف، بالنار أخذهم قبل رميهم
 ماأعليه، و المقدور معنى في همن أل؛بها رميهم يجز
 أهل أكثر قول في فجائز بغيرها عنهم عجزال عند

  .)٩٩(والشافعيي وزاعواأل الثوري قال العلم، وبه
 السلف واختلف: قائالً حجر ابن أوضحه الذي وهو      
 وغيرهما عباس وابن عمر ذلك فكره: التحريق في

ة مقاتل حال في أو الكفر بسبب ذلك كان سواء، مطلقا
 وغيرهما، الوليد نب وخالدي عل وأجازه، قصاصا كان أو

 بل التحريم على يالنه هذا ليس: المهلب وقال... 
 فعل التحريق جواز على ويدل، التواضع سبيل على

 بالحديد ينيالعرن أعين  النبي سمل وقد، الصحابة
 بحضرة بالنار البغاة بكر أبو حرق وقد، المحمى
 أهل من ناسا بالنار الوليد بن خالد وحرق، الصحابة

 الحصون تحريق يجيزون المدينة علماء كثرأو، الردة
 وقال. يوزاعواأل الثوري قاله، أهلها على والمراكب

 قصة نأل ؛للجواز ذكر فيما حجة ال: وغيره المنير ابن
 الصحابي وتجويز ... منسوخة أو قصاصا كانت العرينين
 والمراكب الحصون وقصة، آخر صحابي بمنع معارض

 بالعدو للظفر طريقا عينت إذا ذلك إلى بالضرورة مقيدة
. صبيان وال نساء معهم يكون ال نأب قيده من ومنهم

 نسخ وهو، التحريم فيه يالنه فظاهر الباب حديث ماأو
 منه، وهو باجتهاد أو إليه بوحي كان سواء المتقدم همرأل

  . )١٠٠(بعينه شخص في ذلك إلى قصد من على محمول
 قول نم هيكل خير محمد الدكتور رجحه ما أما      
 والتخريب النار سالح استخدام جواز من الشافعية بعض

 ولو، العدو مع الحرب في ذلك شاكل وما، والتغريق
 أسلحة من ذلك دون بما عليه التغلب الممكن من كان
 عمومها في الشرعية باألدلة عمال وذلك، وسائل أو
 العموم ذينك نأل ذلك، مسلم فغير –قال كما– طالقهاإو

 ، بمامطلقال وقيد منهما العموم خصص قد واإلطالق
 أن من الجمهور مذهب في يلهصوتف، بيانه سبق

 يجز لم بالنار تحريقهم بدون أخذهم أمكن إذا األعداء
 عند ماأو، عليه المقدور معنى في نهم أل؛بها رميهم
، بالنار تحريقهم فجائز األسلحة من بغيرها عنهم العجز
 رضوان الصحابة فعل بين وتوفيقا، األدلة بين جمعا

  .  النبي وقول عليهم اهللا
  :إغراق العدو وإرسال الماء عليهم: ثالثاً

، وال بأس بإحراق حصونهم بالنار: قال الكاساني      
ونصب ، وتخريبها وهدمها عليهم، وإغراقها بالماء
يخِْربون : لقوله تبارك وتعالى، المنجنيق عليها

َأيو ِديِهمم ِبَأيوتَهيبْؤِمِنينِدي الْم]وألن كل  ؛]الحشر: ٢
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ه من قهر العدو وكبتهم ـذلك من باب القتال لما في
وال ، وألن حرمة األموال لحرمة أربابها ؛وغيظهم

  . )١٠١(فكيف ألموالهم، حرمة ألنفسهم حتى يقتلون
وال بأس بهدم قراهم : وقال ابن جزي المالكي      

، وإخرابها، هموحصونهم وتغريقها في الماء وقطعه عن
  . )١٠٢(والرمي عليهم بالمنجنيق

يجوز حصار الكفار : جاء في المنهاج وشرحهو      
ورميهم بنار ، وإرسال الماء عليهم، في البالد والقالع

وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع ، ومنجنيق
ولو كان ، وإلقاء حيات أو عقارب عليهم، مـالماء عنه

 وخُذُوهم واحصروهم: تعالىلقوله  وصبيان، نساء فيهم
  .]التوبة: ٥[

 فتح الماء على الكفار لتغريقهم،: وجاء في المغني      
إذا تضمن ذلك إتالف ، إن قدر عليهم بغيره لم يجز

، الذين يحرم إتالفهم قصدا، النساء والصبيان والذرية
  . )١٠٣(وإن لم يقدر عليهم إال به جاز

رعهم، وهو ينقسم ثالثة قطع شجرهم وحرق ز: رابعاً
  : أقسام

كالذي يقرب ، ما تدعو الحاجة إلى إتالفه: القسم األول
أو يسترون به من ، ويمنع من قتالهم، من حصونهم

أو تمكن ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق، المسلمين
أو ، أو إصالح طريق أو ستارة منجنيق، من قتال

 ذلك لينتهوا غيره أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم
  . فهذا جائز بال خالف بين العلماء، ويرتدعوا

هدمه، رر المسلمون بقطعه أو ـما يتض: القسم الثاني
لكونهم ينتفعون ببقائه علفا لدوابهم، أو ظاللهم أو طعاما 
لهم من ثماره، أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين 

لعدم م، عدونا، فإذا فعلناه بهم ما فعلوه بنا، فهذا يحر
   .المصلحة منه ولما فيه من إلحاق الضرر بالمسلمين

وال مصلحة ، ما ال ضرر فيه بالمسلمين: القسم الثالث
فهذا القسم ، وإلحاق الضرر بهم، فيه سوى غيظ الكفار

  : فيه قوالن
  ومالكحنيفة  أبوجواز ذلك، وبه قال : القول األول      

، وإسحاق، وابن المنذر، ورواية عن أحمد، والشافعي
  . )١٠٤(إذا كان أنكى في العدو، التحريف سنة: وقال

ن عمر أن رسول اهللا ـواستدلوا بما روي عن اب      
فأنزل اهللا  )١٠٥(وقطع،  حرق نخل بني النضير

ما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى : تعالى
  .]الحشر: ٥[ُأصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّه

، عدم الجواز وهو رواية عن أحمد: القول الثاني      
وذلك لما ، )١٠٦(والليث وأبي ثور، وهو قول األوزاعي

 أنه قال ليزيد بن أبي روي عن أبي بكر الصديق 
حين بعثه أميرا على القتال ، وهو يوصيه، سفيان
وال تقطعن ، وال تغرقنه، ن نخالـوال تحرق: بالشام

  . وال تخربن عامرا، شجرا مثمرا
أنه قدم عليه ابن أخيه ، وروي عن ابن مسعود      

. نعم:  قال؟لعلك حرقت حرثا: فقال، من غزاة غزاها
لعلك قتلت : قال. لعلك غرقت نحال؟ قال نعم: قال

  . ليكن غزوك كفافا: قال. نعم: قال ؟صبيا
  محضا، ال مصلحة من ورائه،إتالفاوألن في ذلك       

  . )١٠٧(فلم يجز، انكعقر الحيو
والسبب في اختالف العلماء هو مخالفة قول أبي       

فمن ظن   لفعله عليه الصالة والسالمبكر الصديق 
أن قول أبي بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك 

إذ ال يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع ، الفعل منه 
أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير ، علمه بفعله

  . قال بقول أبي بكر، لغزوهم
ولم ير ، ه الصالة والسالمـومن اعتمد فعله علي      

  . قول أحد وال فعله حجة عليه قال بالجواز
وأن ذلك ، ولعل الصواب جواز اإلتالف وعدمه      

وقد يكون نهي ، منوط بالمصلحة المترتبة على الفعل
  ك أيضا ـألن ترك ذل ؛اراـأبي بكر عن ذلك اختي

 نخل  أيضاًولم يقطع ، كما في اآلية السابقة، احمب
  . )١٠٨(خيبر

  : عقر شيء من حيواناتهم: خامسا
   الحاجةالكفار إن كان لألكل ودعت حيوانات عقر      
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ألن  ؛والمصلحة إليه فمباح بغير خالف بين العلماء
فمال الكافر والحربي ، الحاجة تبيح مال المعصوم

ية إليه ولكن إلغاظتهم وإن لم تكن الحاجة داع. أولى
سواء خفنا أخذهم لها أو لم ، فال يجوز، واإلفساد عليهم

و إال ما ، وسواء أخذها المسلمون أو لم يأخذوها، نخف
  . يقاتلونا عليه لدفعهم أو االنتصار عليهم فيجوز قتلها

لو قاتلونا على خيلهم، فوجدنا السبيل : قال الشافعي      
  . علنا، ألنها تحتهم أداة لقتلناإلى قتلهم بأن نعقر بهم ف

، وأبو ثور، وأحمد، والليث، وبهذا قال األوزاعي      
  . وذكره ابن رشد عن مالك، وابن حزم

 ؛يجوز ذلك: وقال أبو حنيفة ومالك في المدونة      
فأشبه قتلها حال ، وإضعافا لقوتهم، ألن فيه غيظا لهم

  . )١٠٩(قتالهم
، ها بأن قتل الحيوان مثلةواستدل المانعون من قتل      

.  أنه قتل حيواناولم يثبت عنه ، وقد نهي عن المثلة
قال في وصيته ليزيد حين بعثه ، وبأن أبا بكر 

، وال هرما، وال امرأة، ال تقتل صبيا، يا يزيد: أميرا
وال دابة ، وال تعقرن شجرا مثمرا، وال تخربن عامرا

وال ، نخالوال تحرقن ، إال لمأكلة، وال شاة، عجماء
  . )١١٠(وال تجبن، وال تغلل، تغرقنه
 نهى عن قتل شيء من الدواب وألن النبي       

  ق مالكه، وحق ـح: را، وألن للحيوان حرمتينـصب
ره، بقيت ـفإذا سقطت حرمة المالك لكف. اهللا تعالى

حرمة الخالق في بقائه، ولذلك يمنع مالك الحيوان من 
   .إجاعته وعطشه

أو ، قاتلونا عليه حال الحرب فيجوز قتلهوأما ما ي      
ألن قتل  ؛خفنا أن يركبوه للغدر كالخيل فيجوز إتالفه

  وإذا جاز ، م وهزيمتهمـبهائمهم يتوصل بها إلى قتله
وعند التترس بهم ، اء والصبيان في البياتـقتل النس

  . )١١١(فالحيوانات أولى
 وألنه، وهذا القول أظهر لقوة أدلة القائلين به      

ينسجم مع المصلحة والحاجة التي تضبط جواز قتل 
  . الحيوانات

  :تخريب بيوت الكفار وعمرانهم: سادساً
 جاء في المدونة لإلمام مالك أنه ال بأس أن تحرق      

وأن ، قراهم وحصونهم بالنيران وتغرق بالماء وتخرب
ما جاء عن أبي بكر الصديق في النهي عن قطع 

 يكن من أبي بكر الصديق الشجر وتخريب العمران لم
وال ذبا ،  نظرا لمصلحة المشركين والحيطة لهم

ولكن أراد النظر إلى ،  عن ممتلكاتهمعنهم ودفاعاً
 مصلحة اإلسالم وأهله، والحيطة لهم، والتوهين للشرك،

وأن يحوزوه ، وألنه رجا أن يصير ذلك للمسلمين
وأن خرابه وهن على المسلمين للذي رجاه ، غنيمة لهم

، ألن خرابه ضرر على اإلسالم ؛ن كونه للمسلمينم
وكل بلد ال رجاء ، ولم يرد نظرا ألهل الشرك، وأهله

فوهن ذلك ، والمقدرة، للمسلمين في الظهور عليها
  . )١١٢(وضرره على أهل الشرك

، فاإلمام مالك ال يجيز تخريب بنيان المشركين      
و أن ـوه، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين

ل تحت حكمهم ـوتدخ، ؤول بالدهم للمسلمينـت
دم ـب على ظن المسلمين عـأما إذا غل، وسلطانهم
فيجوز أن تهدم ، عليها والسيطرة على حكمها الظهور

  . المباني وتخرب العمائر
أما اإلمام الشافعي فإنه يشترط لجواز تحريق       

وهو أن تكون لهم معاقل ، بيوتهم وتخريبها شرطا آخر
أما إذا لم تكن لهم معاقل وحصون فإنه يرى  ،وحصون

  . )١١٣(كراهة تخريبها وهدمها
ب ـإن احتيج إلى تخري: )١١٤(قال الشيرازي      

وإن ، وقطع أشجارهم ليظفروا بها جاز ذلك، منازلهم
فإن لم يغلب على الظن أنها تملك ، لم يحتج إليه نظرت

وإن غلب على الظن أنها ، جاز فعله وتركه، عليهم
 ألنها ؛ال يجوز، أحدهما،  عليهم ففيه وجهانتملك

أن األولى أن : والثاني، تصير غنيمة فال يجوز إتالفها
لما روى ابن عمر أن رسول ، فإن فعل جاز، ال يفعل

  فأنزل ، ر وقطع البويرةـ حرق نخل بني النضياهللا 
  لَىع َأو تَركْتُموها قَاِئمةً قَطَعتُم من لِّينٍَة اـَم: اهللا 
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الْفَاِسِقين خِْزيِليا فَِبِإذِْن اللَِّه ووِلهُأص]الحشر: ٥[ .  
 جمهور الفقهاء يذهبون أن يتضح ذكره تقدم مامف      
 والوسائل الحربية األسلحة أنه يجوز استخدام تلك إلى

 ضد األعداء ولو كان فيهم نساء وصبيان، إذا القديمة
ذه األسلحة في  همثلكان من شأن العدو أن يستخدم 

حربه ضد المسلمين، أو إذا كان ال يمكن أخذ العدو 
 إال باستخدام هذه األسلحة والوسائل، أما  عليهوالتغلب

بدونها فال يجوز إذا أمكن أخذ األعداء والتغلب عليهم 
 . )١١٥(استعمالها

       وبعض الفقهاء كالشافعية أجازو استخدام كما أن
ن إ واألعداءحربية ضد  الالوسائلما تقدم ذكره من 

 األسلحةكان من الممكن التغلب عليهم بدونها من 
  .  العادية كالسيف والسهم والرمح والنبلالقديمة

ويجوز حصار الكفار في :  أن قال النوويفبعد      
 الماء عليهم ورميهم بنار وإرسالالبالد والقالع 

 الخطيب الشربيني معقبا قال. في غفلةوتبيتهم ومنجنيق 
وقطع الماء بيوتهم، وما في معنى ذلك من هدم : ومعلقا

لقاء حيات أو عقارب عليهم، ولو كان فيهم إعنهم، و
  وخُذُوهم واحصروهم : تعالىلقولهان، ـنساء وصبي

  .]التوبة: ٥[
  حاصر أهل الطائف، وروى الصحيحين أنه وفي      

في ا  به موقيس) أنه نصب عليهم المنجنيق: (البيهقي
وظاهر كالمهم أنه : معناه مما يعمم اإلهالك به، ثم قال

  . )١١٦(ن قدرنا عليهم بدونهإ وذكريجوز إتالفهم بما 
 بهذهالمتعلقة  المعاصرة الفقهية التطبيقات نـوم      

  : المسالة
   :الشامل التدمير أسلحة استخدام حكم      
 يف استخدمت التي الحربية والوسائل األسلحة إن      
 الصحابة وعهد  النبي عهد على، األعداء ضد القتال

 والسهام والرماح وفـالسي ونح يف تتمثل تـكان
 في النار وإشعال وحرقها األشجار وقطع، والمجانيق

  . والمباني البيوت
  حديثة أسلحة استخدمت الحديث العصر مطلعفي و      

 ،الرصاص تطلق التي والرشاشات والمسدسات كالبنادق
 قد الحديثة األسلحة وهذه، القنابل تطلق التي مدافعوال

 عاصروها الذين المتأخرين الفقهاء بعض استخدامها أجاز
 عصرنا يوف، )١١٧(عابدين وابنني والصنعاني كالشوكا
  : نوعان وهى الشامل التدمير أسلحة جدت الراهن
 ىـيسم وما والمنشات المباني تدمير يشمل ما :األول
 والهاتف والكهرباء اءـالم طوطكخ التحتية بالبنية

 الحياة مظاهر على القضاء جانب إلى الصحي والصرف
   .)١١٨(والذرية النووية كالقنابل والنباتية والحيوانية اإلنسانية
 من الحياة مظاهر فناءإ على غالبا يقتصر ما :الثاني
 والمنشات المباني تدمير دون، ونبات وحيوان إنسان

 السكنية والمجمعات وزاراتوال والمدارس والمستشفيات
 ، واألسلحة)١١٩(ةـالنيوتروني ع، كالقنابلـوالمصان
 ، وبيان)١٢١(-البيولوجية – والجرثومية )١٢٠(الكيميائية

 الشامل الدمار أسلحة من النوعين هذين استخدام حكم
  : التاليتين القضيتين في

 تدمر التي النووية القنابل استخدام حكم :األولى القضية
   :الحياتية والمظاهر التحتية بنيةوال المباني

 الحربية والوسائل األسلحة بين من دـنج ال قد      
 كما الشامل والدمار الهالك ينتج اواحد سالحا القديمة

 أسلحة عدة نجد قد ولكن، الحديثة األسلحة في ذلك نجد
 يجوز ما حكم في الفقهاء ذكرها قديمة حربية ووسائل

 إذا، العدو الـقت في يجوز ال وما منها استخدامه
 الدمار يضاهى الي نسب دمار إلىي تؤد قد استعملت

 تلك ومن. الحديثة الشامل الدمار أسلحة تحدثه يذال
، والتغريق، والتحريق، قـالمنجني القديمة األسلحة
 وتخريب، الزرع تالفإو، األشجار وقطع، والتدخين
 اءاألعد على فسادهاإو، المياه وقطع، والبنيان العمران

 والقاذورات والدمار السموم لقاءإو ردمها طريق عن
والعقارب،  الحشرات، والحيات، إرسال وكذلك، فيها

تلدغه،  أو تصيبه من تقتل أن شانها من التي وغيرها
  . )١٢٢(تلسعه أو

  ، عليهوبناء األسلحة هذه استخدام حكم بيان تقدم وقد      
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 ،الذرية نبلةكالق الشامل الدمار أسلحة استخدام يجوز نهإف
 تدميرية طاقات على تحتوى كانت نإو، ونحوها
 والوسائل األسلحة عن، أثارهاي وف، طبيعتها في تختلف
، الشرعية النصوص عموم إلى استنادا، القديمة الحربية

  . تقدم كما واطالقها
 الدمار أسلحةإن استخدام : الصواب أن يقالو      

نة االستخدام الشامل إنما هو منوط بالمصلحة وبمواز
 هناك مصلحة شرعية تقتضي كانتمن عدمه، فإذا 

تجنب استخدام أسلحة الدمار الشامل، واستبدال األسلحة 
 الحديثة بها كالقنابل والصواريخ وما إليها، من التقليدية

 يلحق بالمسلمين، ضررغير أن يترتب على ذلك أي 
فينبغي مراعاة ذلك واألخذ به، ويتأكد ذلك إذا كان 

 المسلمين إفناء إلى ي الدمار الشامل يؤدأسلحةخدام است
 إذا رد فيماوإزهاق أرواحهم وخراب العالم وتدميره 

ذا كانت المصلحة في استخدام إما أاألعداء بالمثل، و
أسلحة الدمار الشامل وفى ذلك القضاء على األعداء، 

 فالراجحوالسالمة للمسلمين والنصر لهم على أعدائهم، 
 يصح استخدامها إال في حالة الدفاع والجواز ذلك، 

س والمعاملة بالمثل والضرورة القصوى، ـعن النف
وبشرط أن يكون ذلك خاليا من كل غدر، وأن يكون 

م ـة التي ترفضها تعاليـبعيدا عن الوحشية والشناع
  .)١٢٣(اإلسالم السمحة

د المصلحة في ذلك إنما هو ـ في تحديعوالمرج      
حل والعقد من الحكومة،  الهلأوب السلطة ـصاح

ن صحاب الخبرة من القادة العسكريين والحربيين، ألأو
  . )١٢٤( اإلمام على الرعية منوط بالمصلحةتصرف

 قال بعدم مالكن بعض الفقهاء كاإلمام أ سيما وال      
ذا إ قرى العدو وتخريب بنيانهم وعمائرهم  حرقجواز

 وها،ن يحوزوها ويغنمأ، بالمسلمينكان في ذلك مصلحة 
ما إذا غلب على ظن المسلمين عدم الظهور عليها أو
 يجوز هدم مباني وتخريب عمائر المشركين، نهإف

   فيما لذلكام الشافعي اشترط حصول الحاجة ـواإلم
  لـأما إذا لم تكن لهم معاقاتخذوها معاقل وحصون  إذا

  . )١٢٥(نه يرى كراهة هدمهاإفوحصون، 
 الدمار أسلحةتخدام نه ال يجوز اسإ:  أيضاًويقال      

الشامل إذا كانت هناك معاهدات دولية تحظر استخدام 
 الدولة اإلسالمية قد دخلت وكانتمثل تلك األسلحة، 

 غلبا ووقعت عليها، أما إذا هفي تلك المعاهدة والتزمت
على ظنها أن العدو سيستخدمها فيجوز للمسلمين 

لحة ، وتحقيقا للمصللفساداللجوء إليها للضرورة ودفعا 
ن الدول المتقدمة اليوم تضع هذه أالراجحة، ال سيما و

 الحديثة قيد الخدمة الحربية كلما اقتضى األسلحة
وقد - بها لتهديد الدول المتأخرة والنامية، وتلوحاألمر، 

 تبجحت في إنكار مهما -استخدمتها فعال في السابق
  تحرم عليها استخدامها،بمعاهداتذلك، ومهما ارتبطت 

ن ترى أن من مصلحتها اللجوء إليها لحسم وذلك حي
  . )١٢٦( من عدوهاموقفها
  واألسلحةالقنابل النيوترونية حكم استخدام( : الثانيةالقضية

 التي تفتك باإلنسان والحيوان والجرثوميةالكيميائية 
  ). والنبات، دون تدمير المباني والمنشات

 امل الشالدمار من أسلحة النوع حكم استخدام هذا إن      
ال يختلف عن حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل 

 والحيوان والنبات اإلنسان على يالسابقة التي تقض
وتدمر المباني والمنشات، بل حكم استخدام القنابل 

 واألسلحة الكيميائية والجرثومية جائز من النيوترونية
  : باب أولى وأحرى وذلك لوجوه

يح استخدام  النصوص الشرعية التي تبعموم : األول
  .  الحربية ضد األعداءواألسلحةالوسائل القتالية 

 على يقل ألنها تقضأن هذه األسلحة ضررها أ: الثاني
 باإلنسان والنبات والحيوان فتفتكمظاهر الحياة، 

 على هذه يفقط، أما القنابل النووية فهي تقض
، وتدمر كذلك المباني والمنشات والبنية األشياء

  . شدأ وكثرأمستهدفة، فضررها التحتية للدولة ال
 ورد عن الفقهاء ما يبيح استخدام الحشرات نهأ :الثالث

لقاء إ، والعقارب، وقطع الماء، ووالحياتالقاتلة، 
  تصنيفهايمكنالسموم فيها، وهذه األسلحة القديمة 
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ة والبيولوجية حسب ـضمن األسلحة الكيميائي
  . )١٢٧(االصطالحات العسكرية الحديثة

تصرف اإلمام مع األسرى بالمن أو : خامسةالمسألة ال
  :الفداء أو القتل أو االسترقاق منوط بالمصلحة

  : حكم األسارى من أهل الحرب على ثالثة أقسام      
، فهؤالء ال يجوز قتلهم. النساء والصبيان: القسم األول

  . ويصيرون رقيقا للمسلمين بسبب سبيهم
 .)١٢٨(الذراري عن قتل النساء وفقد نهى النبي       

 فقد كان عليه الصالة والسالم يسترقهم ولفعل النبي 
   .المصطلق وخيبربني إذا سباهم، كما حصل في غزوة 

الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين : القسم الثاني
  . يقرون بالجزية

فذهب أبو حنيفة في رواية واألوزاعي وأبو ثور       
 إلى أن اإلمام ومالك في رواية عنه والشافعي وأحمد

والمن بغير ،  القتل:أشياء ةـيتخير فيهم بين أربع
  . واسترقاقهم، والمفاداة بهم، عوض
 ؛وروي عن مالك أنه ال يجوز المن بغير عوض      

وإنما يجوز لإلمام فعل ما فيه ، ألنه ال مصلحة فيه
  . مصلحة
أن : وأضاف مالك في رواية شيئا خامسا وهو      

واإلمام مقيد . ة ويضرب عليه الجزيةيعقد عليه الذم
  . في اختياره بما يحقق مصلحة الجماعة

 وحكي عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح،      
 لو من: وقالوا، كراهة قتل األسرى، وسعيد بن جبير
،  بأسارى بدركما صنع النبي ، عليهم أو فاداهم

ِإما منا بعد فَشُدوا الْوثَاقَ فَ: وألن اهللا تعالى يقول
 ، فخير بعد األسر بين المن والفداء،]محمد: ٤[وِإما ِفداء

  . ال غير ذلك
 وقال أبو حنيفة في أظهر الروايتين عنه هو بالخيار      

، )١٢٩(وال يجوز المن وال الفداء، بين القتل واالسترقاق
  موهمفَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّ: لقوله تعالى

   .]التوبة: ٥[
  سورة وهي آخر ،المن عدم جواز تقتضي فإنها      

، وقصة بدر كانت سابقة عليها، نزلت في هذا الشأن
فَِإما منا بعد وِإما : وعليه فهي ناسخة لقوله تعالى

  .]محمد: ٤[ِفداء
 ألنه يعود ؛ ألن فيه معونة للكفرة؛وال يجوز الفداء      

لينا، ودفع شر حربه خير من استنقاذ األسير حربا ع
 ألنه إذا بقي في أيديهم كان ابتالء في حقه، غير ؛المسلم

مضاف إلينا، واإلعانة بدفع أسيرهم إليهم فيه ضرر 
 وكان عمر بن عبد ،)١٣٠(يعود على جماعة المسلمين

  . )١٣١(العزيز، وعياض بن عقبة، يقتالن األسرى
  : لقتل بما يليوقد استدل الجمهور على جواز ا

فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ : قوله تعالى - ١
موهدتُّمجثُ ويح شِْرِكينالْم]وقوله تعالى]التوبة: ٥ : 

موهثُ ثَِقفْتُميح ماقْتُلُوهو]البقرة: ١٩١[.  
وكانوا ،  قتل رجال يهود بني قريظةأن النبي  - ٢

 . )١٣٢(بعمائةبين الستمائة والس

  : واستدلوا على جواز المن والفداء بما يلي
فَِإذا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب : ه تعالىـقول - ١

الرقَاِب حتَّى ِإذَا َأثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَِإما منا 
 ]مدمح :٤[بعد وِإما ِفداء حتَّى تَضع الْحرب َأوزارها

وبين حكم ، فأمر سبحانه بقتل الكفار وأسرهم
  . وأن له المن عليه أو الفداء، األسير

  على ثمامة بن أثال وأطلق سراحه، منأن النبي  - ٢
وأبي العاص بن ، وأبي عزة الشاعر. )١٣٣(ثم أسلم
 . )١٣٤(الربيع

لو كان مطعم بن عدي حيا، : (وقال في أسارى بدر -٣
 . )١٣٥()لقتهم لهثم سألني في هؤالء النتنى، ألط

والدليل على جواز الفداء بمن أسر من المسلمين       
،  أسروا رجال من بني عقيلأن أصحاب رسول اهللا 

يا محمد عالم أخذت وأخذت : فقال، فمر به النبي 
، أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف:  فقال؟سابقة الحاج

، فمضى النبي . فقد أسرت رجلين من أصحابي
:  فقال؟ما شأنك: فقال له، يا محمد، مديا مح: فناداه
  تـألفلح، أمرك لو قلتها وأنت تملك: فقال ،مسلم إني
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  . )١٣٦( الرجلينوفادى به النبي . كل الفالح
  : واستدلوا على جواز االسترقاق بما يلي

ما كَان : ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى - ١
 ِخن ِفي اَألرِضِلنَِبي َأن يكُون لَه َأسرى حتَّى يثْ

أنها نزلت يوم بدر والمسلمون يومئذ . ]االنفال: ٦٧[
اهللا في  فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل ، قليل

  قال ابن . )داءـا منا بعد وإما فـفإم(: األسرى
فجعل اهللا تعالى للنبي والمؤمنين الخيار : عباس
وإن شاءوا ، إن شاءوا قتلوهم، األسرى في 

  . )١٣٧( شاءوا فادوهموإن، استعبدوهم
ه حصل اإلجماع على جواز استرقاق أسرى ـأن - ٢

 . الكفار

 استرق بعض أسرى الكفار من بني أن النبي  - ٣
وكان يسترق سبي . )١٣٨(ويوم خيبر، المصطلق

 . )١٣٩(كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، العرب

ر في ـخالصة قول الجمهور أن اإلمام مخي      
بين ، حة والحاجةالتصرف مع األسير حسب المصل

ألن كل خصلة من  ؛القتل والمن والفداء واالسترقاق
هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض األسرى وال 

فإن من األسرى من ، تكون أصلح في البعض اآلخر
وله نكاية ، يكون فيه بطش وقوة يستفيد منه المشركون

أو يكون عالما في ، وبقاؤه ضرر عليهم، في المسلمين
، والقنابل المدمرة، لكة وصنع المتفجراتالمواد المه

ويخشى أن يصنع ما ، وال يريد أن يسلم ويقتنع بالحق
أو يخشى من مكروه يلحق ، يهلك به المسلمين

ومنهم . فالمصلحة في قتله، بالمسلمين إن استرقه اإلمام
. فالمصلحة في فدائه، الضعيف الذي له مال كثير

 حسن الرأي وهو، ومنهم الضعيف الذي ال يخشى منه
، وله أثر بارز في بلده وبين عشيرته في المسلمين
أو معونته للمسلمين ، ه بالمن عليهـيرجى إسالم

فالمصلحة في المن ، والدفع عنهم، بتخليص أسراهم
، وكفا لدعاية قومه ضد المسلمين، عليه تأليفا لقلبه

  . ورجاء إسالم قومه

ره، كمن ومنهم من ينتفع بخدمته وعلمه، ويؤمن ش      
كان ذا صنعة مهمة، أو كان ماهرا في العلوم الحربية، 
والخطط العسكرية، أو حاذقا في تركيب المواد المؤثرة 
في هزيمة العدو، وصنع المتفجرات واألسلحة 
والصواريخ وأجهزة التحكم عن بعد، ويمكن إفادة 
المسلمين منه مع عدم الخوف من مكره وسوء طويته، 

 واإلمام أعلم بالمصلحة في ذلك، .فالمصلحة أن يسترق
فَاقْتُلُواْ : وقوله تعالى. فينبغي أن يفوض ذلك إليه

شِْرِكينالْم عام ال ينسخ به الخاص، بل ينزل على ما 
عدا المخصوص، فثبت أنه يجوز القتل واالسترقاق 

إذا ثبت هذا، فإن هذا : قال ابن قدامة. والمن والفداء
خيير شهوة، فمتى رأى تخيير مصلحة واجتهاد، ال ت

المصلحة في خصلة من هذه الخصال، تعينت عليه، ولم 
  . يجز العدول عنها، ومتى تردد فيها، فالقتل أولى

هو : قال مجاهد في أميرين، أحدهما يقتل األسرى      
اإلثخان أحب : وقال إسحاق. وكذلك قال مالك. أفضل

  . )١٤٠(إلي، إال أن يكون معروفا يطمع به في الكثير
إن خفي على اإلمام : وجاء في المنهاج وشرحه      

ألنه راجع إلى  ؛األحظ حبسهم حتى يظهر له األصلح
   .)١٤١(االجتهاد، ال إلى التشهي، فيؤخر لظهور الصواب

الرجال من عبدة األوثان وغيرهم ممن : القسم الثالث
  : ال يقر بالجزية

 عجميجوز االسترقاق في الإلى أنه   أبو حنيفةذهب      
بناء على قوله في أخذ الجزية من العجم ، دون العرب
  . )١٤٢(دون العرب

 وذهب المالكية إلى جواز استرقاق العرب المشركين      
 وهم في وجواز أخذ الجزية من عبدة األوثان، إذا سبوا

  . )١٤٣(هذا بمنزلة األعاجم
ب الشافعي في المنصوص عنه وأحمد في ـذهو      

:  يتخير فيهم بين أربعة أشياءرواية إلى أن اإلمام
  . أو االسترقاق، والمفاداةأأو المن ، القتل

 وذلك لما تقدم عن ابن عباس في أسرى بدر، فإنه      
  ل الكتاب، وألن كل من جازـالوثني وأه بين يفرق لم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.................................................................................................. 

 ٢٩ 

   .لإلمام المفاداة به والمن عليه جاز استرقاقه كأهل الكتاب
وازان وقبائل من  بنى المصطلق وهوقد سبي النبي 

  . وأجري عليهم الرق، العرب
  . وذلك لفعل النبي ، وهذا القول هو الراجح      
ب الشافعي في القديم وأحمد في الرواية ـوذه      

ألنه كافر ال يقر  ؛المعتمدة إلى عدم جواز استرقاقهم
  .)١٤٤(فلم يقر باالسترقاق كالمرتد، بالجزية
الم وإن أبيح فهو دواء إذن فقتل األسرى في اإلس      

 ،ناجح في حاالت فردية خاصة وللضرورة القصوى
وقد نصت . وليس ذلك عالجا لحاالت جماعية عامة

على . م١٩٤٩ سنة )آب( أغسطس ١٢اتفاقية جنيف 
 أو أنه يحرم االعتداء على األسرى سواء في أشخاصهم

 ولذلك يحرم قتلهم مهما كانت ،شرفهم أو امتهانهم
أو عقابهم بال محاكمة أو ، ذهم كرهائن أو أخ،الظروف

 توقيع عقوبة جماعية عليهم، أو وضعهم في السجون أو في
  . )١٤٥(أمكنة غير صحية، أو تعريضهم ألعمال القصاص

وهذه النظرة المصلحية والرحمة الحقيقية باألسرى       
في ظل اإلسالم حاكاها القانون الدولي، فقرر ضرورة 

ياة األسرى وأوصى بحسن التزامها، وأوجب صيانة ح
معاملتهم بما تقتضيه اإلنسانية المتمدينة، ونظم معاملتهم 

-٤المواد  (١٩٠٧في الئحة الهاي للحرب البرية سنة 
. م١٩٤٩ وسنة ١٩٢٩واتفاقية جنيف الثانية سنة ) ٢٠

ولم يعتبر األسر إجراء زجريا، بل تدبيرا احتياطيا إزاء 
  . )١٤٦(عدو مجرد من السالح

من هذه االتفاقية بضرورة ) ١٣(قضي المادة وت      
معاملة األسرى معاملة إنسانية، حيث تنص على وجوب 
معاملة أسرى الحرب في جميع األوقات معاملة إنسانية، 
وأي عمل أو سهو غير مشروع يصدر من الدولة 
الحاجزة ويتسبب عنه موت أسير في حراستها، أو 

عتبر تعريض صحته للخطر يعتبر محظورا، كما ي
وال يجب على األخص . إخالال خطيرا بهذه االتفاقية

يبتر أي عضو من األسير، أو أن يكون موضعا أن 
  رهـطبية أو علمية من أي نوع كان مما ال تق اربـلتج

  . الهيئة الطبية المختصة بعالج األسير
ل تجب حماية أسرى الحرب في جميع ـوبالمث      

، نف أو اإلهانةاألوقات وعلى األخص ضد أعمال الع
  . وضد السباب والتحقير أمام الجماهير

ألسرى الحرب في : بأن) ١٤(وتقضي المادة       
ويجب . جميع األحوال حق احترام أشخاصهم وشرفهم

 معاملة النساء من األسرى بكل االعتبار الواجب لجنسهن،
 وفي جميع األحوال يجب أن يحصلن على نفس المعاملة

  . بها الرجالالحسنة التي يعامل 
 تتكفل الدولة التي تحجز: بأن) ١٥(وتقضي المادة       

  . األسرى بالعناية بهم طبيا وصحيا وإعاشتهم
 جميع أسرى الحرب: بأن) ١٦(كما تقضي المادة       

وا على قدم المساواة بواسطة الدولة ـيجب أن يعامل
ة أو العقيدة ـالحاجزة دون أن يكون للنوع أو الجنسي

ية أو السياسية أو ما شابه ذلك من االعتبارات أثر الدين
  . )١٤٧(سيء على تلك المساواة

وز للمناطق ـبأنه يج) ١٤(ا تقضي المادة ـكم      
أ في أراضيها مستشفيات ومناطق ـالمحتلة أن تنش

مأمونة منظمة بكيفية تحمي من آثار الحرب والجرحى 
عن والمرضى والمسنين واألطفال الذين تقل أعمارهم 

  . )١٤٨(ر عاماًشخمسة ع
ف اإلسالم من االسترقاق فلم يفرض ـأما موق      

 الرق  فلم ينشئ الرسول ،اإلسالم استرقاق األسرى
ه حرر ما عنده من رقيق في ـ ولكن،على حر أبدا

  .  كما أعتق كل رقيق أهدي إليه،الجاهلية
 ولكنه ترك ،والقرآن لم يفرض الرق ولم ينه عنه      

 فالرق في اإلسالم لم يقر إال معاملة ،أمرذلك دون 
 إذ لو استرق ،بالمثل مع األمم األخرى بسبب الحرب

األعداء أسرى المسلمين دون مقابلتهم بالمثل الستمرأ 
 ولكان ذلك سببا في زيادة عدد الرقيق في ،العدو فعله

 وفي هذا من المفسدة ،العالم دون أن يقيد ذلك بقيد
مصلحة الشرعية فاإلسالم ال ى والـوالضرر ما يتناف

ع الرق وإلغائه في النظام ـيتعارض مع تجفيف مناب
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 ذلك يتفق مع روح التشريع نإ إذ ،العالمي المعاصر
 . )١٤٩(اإلسالمي

: 

: 

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
ذهب الحنيفة والشافعية والحنابلة : ول األولـالق      

 في قول عندهم إلى جواز االستعانة بالمشرك ضد
  . وإذا اقتضت المصلحة ذلك المشركين عند الحاجة

فقد ذكر السرخسي أن االستعانة بهم كاالستعانة       
وإنما نستعين بهم إذا كانوا يقاتلون ، بالكالب عليهم

ا انفردوا براية أنفسهم فال فإما إذ، تحت راية المسلمين
  . )١٥٠(يستعان بهم

وعند الشافعية ال يجوز لإلمام أن يستعين بالكفار       
وأما إذا دعت إلى ، على قتال الكفار من غير ضرورة
  : ذلك حاجة جاز االستعانة بشروط

  . األمن من خيانتهم - ١
 . أن يعرف حسن رأيهم في المسلمين - ٢

رى من العدو أنهم إذا انضموا إلى الفرقة األخ - ٣
فإن زادوا باالجتماع على الضعف لم ، أمكن دفعهم

فال بد أن يكون المستعان بهم ، تجز االستعانة بهم
 . فرقة يسيرة ال يكثر العدد بهم كثرة ظاهرة

أن يفعل اإلمام بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من  - ٤
بأن ، أو اختالطهم به، إفرادهم بجانب الجيش

ألن  ؛ألولى أن يستأجرهموا، يفرقهم بين المسلمين
وهو من يخوف  ويرد المخذل، ذلك أحقر لهم

، عدونا كثير وجنودنا ضعيفة: كأن يقول، الناس
وهو من يكثر ، ويرد المرجف، وال طاقة لنا بهم

ولحق مدد ، قتلت سرية كذا: كأن يقول، األراجيف
، أولهم كمين في موضع كذا، للعدو من جهة كذا
ن يتجسس لهم ويطلعهم وهو م، ويرد أيضا الخائن

 . )١٥١(على العورات بالمكاتبة والمراسلة

وعند الحنابلة في قول يجوز االستعانة به عند       
، ويشترط أن يكون حسن الرأي في المسلمين، الحاجة

ألننا ، لم يجز االستعانة به، فإن كان غير مأمون عليهم
إذا منعنا االستعانة بمن ال يؤمن من المسلمين مثل 

  . )١٥٢(فالكافر أولى، ذل والمرجفالمخ
  : واستدلوا بما يلي

،  يوم حنين  أن صفوان بن أمية خرج مع النبي         - ١
وأعطـاه مـن سـهم      ،  فأسهم له  وهو على شركه  

 . )١٥٣(المؤلفة

أن عبد اهللا بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين  -٢
 .  للقتال وهم كفاركانوا يخرجون مع النبي 

:  يقول اهللا سمعت رسول: عن ذي مخبر قال - ٣
تغزون أنتم وهم عدوا ، ستصالحون الروم صلحا

 . )١٥٤(من ورائكم

  شرط على يهود المدينة لما هاجروألن الرسول  -٤
دهم إليها أن يتعاونوا مع المسلمين على هرب من 

  .)١٥٥(المدينة كما هو معروف في السيرة النبوية

و الراجح عند ـذهب المالكية وه: القول الثاني      
  . ابلة إلى أنه يحرم االستعانة بالمشركالحن

فعند المالكية يحرم االستعانة بالمشرك، فإن خرج       
من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد عندهم، والمحرم إنما 
هو االستعانة به في القتال، أما إذا كانت االستعانة به في 
خدمة لنا فال يحرم، مثل الخياطة، أو هدم الحصون، أو 

  . ر، أو صنع متاريس، أو ألغام ومتفجراتحفر بئ
 –أي المسلمين–ال أرى أن يستعينوا : القاسمقال ابن       

 –أي مالحين–إال أن يكونوا نواتية ، يقاتلون معهم، بهم
  . )١٥٦(فال أرى بذلك بأسا، أو خدما
 وذكر ابن مفلح أن في المسألة روايتين عن أحمد،      

يعني الشيخ تقي ، شيخناواختاره ، واألولى المنع: قال
  : واستدلوا بما يلي. )١٥٧(وغيره أيضاً، الدين ابن تيميه

ولَن يجعَل اللّه ِللْكَاِفِرين علَى : ه تعالىـقول - ١
  واالستعانة بهم تجعل]النساء: ١٤١[الْمْؤِمِنين سِبيالً

  . لهم سبيال على المؤمنين
 خرج النبي : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت - ٢

أدركه رجل قد ، فلما كان بحرة الوبرة، بل بدرق
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ففرح به أصحاب ، كان تذكر منه جرأة ونجدة
جئت : فلما أدركه قال،  حين رأوهاهللا رسول 

: فقال له رسول اهللا ، ألتبعك فأصيب معك
فلن ، فارجع: قال، ال:  قال؟تؤمن باهللا ورسوله

حتى إذا كان ، قالت ثم مضى، أستعين بمشرك
، فقال له كما قال أول مرة، ركه الرجلبالشجرة أد

، ال: فقال،  كما قال أول مرةفقال له النبي 
فرجع : قال، فارجع فلن أستعين بمشرك: قال

تؤمن : فقال له كما قال أول مرة، فأدركه بالبيداء
  . )١٥٨(فانطلق: فقال له،  قال نعم؟باهللا ورسوله

: عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال - ٣
أنا ورجل من ،  وهو يريد غزواالنبي أتيت 

إنا نستحي أن يشهد قومنا : فقلنا، قومي ولم نسلم
. ال:  فقلنا؟أسلمتما: فقال، مشهدا ال نشهده معهم

، إنا ال نستعين بالمشركين على المشركين: فقال
 . )١٥٩(فأسلمنا وشهدنا معه

فقال يا ، جاء رجل مقنع بالحديد(: عن البراء قال - ٤
. أسلم ثم قاتل: قال، تل أو أسلمأقا: رسول اهللا

عمل قليال وأجر : فقال . فأسلم ثم قاتل فقتل
 .)١٦٠()كثيرا

  : يأتيوقد أجابوا عن أدلة المذهب األول بما 
 بناس من اليهود في ة الرسول ـأن استعان: ًأوال

، أخرجه أيضا الترمذي مرسال، حربه وهم بنو قينقاع
ي عن ابن ورواه الشافع. والزهري مراسيله ضعيفة

  . ولم يسهم لهم: وقال، عباس فذكر مثله
 لم أجده إال من طريق طريق الحسن: قال البيهقي      

  . وهو ضعيف، بن عمارة
فساق ، والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد اهللا      

خرج رسول اهللا : (قال، بسنده إلى أبي حميد الساعدي
 ،من : لقا، إذا كتيبة، حتى إذا خلف ثنية الوداع

: قال رهط عبد اهللا بن سالم، بنو قينقاع:  قالوا؟هؤالء
إنا ال : وقال، فأمرهم أن يرجعوا، ال:  قالوا؟أوتسلموا

  . )١٦١(فأسلموا، نستعين بالمشركين

أن الظاهر من أدلة المانعين عدم جواز االستعانة : ثانياً
إنا ال : (لما في قوله ، بمن كان مشركا مطلقا

  .  من العموم)نستعين بالمشركين
 فهو نكرة في )لن أستعين بمشرك: (وكذلك قوله      

  . سياق النفي يفيد العموم
 بابن أبي كانت إلظهاره ة النبي ـأن استعان: ًثالثا

  . اإلسالم
أن مقاتلة قزمان مع المسلمين لم يثبت أن النبي : رابعاً
وغاية ما فيه أنه يجوز ،  أذن له بها في ابتداء األمر

  . م السكوت عن كافر قاتل مع المسلمينلإلما
د حاول أصحاب المذهب األول الجمع بين ـوق      

  : أحاديث المنع من االستعانة والجواز بأوجه منها
 تفرس الرغبة في الذين ردهم فردهم أن النبي  .١

ألن ، وفيه نظر، فصدق اهللا ظنه، رجاء أن يسلموا
في نكرة في سياق الن )ال أستعين بمشرك(: قوله

  . تفيد العموم
وفيه النظر ، امـأن األمر في ذلك إلى رأي اإلم .٢

 . المذكور بعينه

قال . أن االستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها .٣
 . )١٦٢(وعليه نص الشافعي، وهذا أقربها: ابن حجر

  : ويمكن أن يجاب عنه بجوابين
 أنه إذا تعارض القول والفعل قدم قول النبي  : األول

  . على فعله
فإنه يقدم الحاظر ، أنه إذا تعارض حاظر ومبيح :انيالث

  . على المبيح
  . أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :الثالث
 ذلك أن أدلة الجواز ليس فيها طلب النبي  :الرابع

  . من المشركين ابتداء

والراجح أن حكم االستعانة بالمشرك على قتال       
ب المصلحة المشركين مفوض إلى رأي اإلمام بحس

المترتبة على ذلك، فإن كانت المصلحة في االستعانة به 
  . جازت، وإن كانت المصلحة في عدم االستعانة به منعت
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: 

وتتنزل ، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات      
والصالة والسالم على نبينا محمد الذي جاء ، الرحمات

، تضحياتوعلى آله وصحبه أولي ال، بخاتم الرساالت
  : وبعد

د توصلت من خالل هذا البحث إلى النتائج ـفق      
  : اآلتية

وهي ، حفظ الضروريات الخمس: أن المصلحة هي) أ 
  . الدين والنفس والعقل والنسل والمال

واستفراغ الوسع ، محاربة األعداء: أن الجهاد هو) ب
 . في القتال في سبيل اهللا

سلبا وإيجابا في  ،أن المصلحة تؤثر وجوداً وعدما) ج
  : ومن ذلك، كثير من أحكام القتال

  . اإلمام للمصلحة جواز الجهاد دون إذن .١
 . يجوز لإلمام تأخير القتال أو النهي عنه للمصلحة .٢

 . جواز الجهاد مع اإلمام الجائر للمصلحة .٣

حكم دعوة الكفار إلى اإلسالم قبل القتال بحسب  .٤
 . المصلحة

 . لمصلحةحكم الثبات في القتال مرهون با .٥

حكم قتال العدو إذا تترس بدرع بشري بحسب  .٦
 . المصلحة

دو والعمليات االستشهادية ـحكم االنغماس في الع .٧
 . بحسب المصلحة

حكم رمي العدو بالنار وإغراقهم بالماء وقطع  .٨
 . شجرهم وتخريب بنيانهم منوط بالمصلحة

ل مرهون ـم استخدام أسلحة الدمار الشامـحك .٩
 . بالمصلحة

 . مام مع األسرى مشروط بالمصلحةتصرف اإل .١٠

 . حكم االستعانة بالعدو بحسب المصلحة .١١

  ه ـوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آل
  .وصحبه أجمعين

 :  
                                            

زاد المعاد في هدي خير محمد بن أبي بكر،   ابن القيم،   ) ١(
/  ه١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      ١٥، ط ادـالعب

 .٥، ص٣ ج،م١٩٨٧

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي           ) ٢(
 ، دار المعارف، القاهرة،لسان العرباسم بن حقبة،    الق
 .٢٤٧٩، ص٤ج

 المستصفىالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، ) ٣(
ر، ـمحمد سليمان األشق  .  د :، تحقيق من علم األصول  

 ،م١٩٩٧/  ه١٤١٧، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،       ١ط
 .٢٨٦ ص،١ج

نظرية المصلحة في حسين حامد، حسين حامد حسان، ) ٤(
 .٦ص. م١٩٧١، دار النهضة العربية، لفقه اإلسالميا

مجموع ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ) ٥(
 عبد الرحمن بن قاسم وابنه: ، جمع وترتيبالفتاوى

، ١١ج،  ه١٣٩٨محمد، تصوير الطبعـة األولى 
 .٣٤٢ص

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمـي أبـو إسـحاق          ) ٦(
الشيخ عبـداهللا   : ، شرح يعةالموافقات في أصول الشر   

، ٢م، ج ١٩٧٥، المكتبة التجارية مـصر،      ٢دراز، ط 
 .٢٥ص

جلب " العميريني، علي .٨ص ،٢ج ،تاالموافق الشاطبي،) ٧(
 مجلة جامعة اإلمام محمد بن ،"المصالح ودرء المفاسد

 الزركشي،. ٣٦، ص ه١٤١٢، السعودية، ٥سعود، عدد 
حر المحيط في الببدرالدين محمد بن بهادرين عبد اهللا، 

 ، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية،١، طأصول الفقه
 نظريةحسين حامد، . ٢٠٩، ص٥م، ج١٩٨٨الكويت، 
 .٢٣، صالمصلحة

الطوفي، نجم . ٢٨٤، ص١ جالمستصفىالغزالي، ) ٨(
شرح الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١ط ،الروضة مختصر
 ،االعتصامالشاطبي، . ٣٠٦، ص٣م، ج١٩٩٠/ ه١٤١٠

 .١٦٠، ص٤، جاإلحكاماآلمدي، . ١١٣، ص٢ج

أثر األدلة المختلف فيها في البغا، مصطفى ديب البغا، ) ٩(
  م، ١٩٩٣ دمشق، م،ـ، دار القل٣ط ،االسالمي هـالفق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.................................................................................................. 

 ٣٣ 

  

البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي، . ٤١، ٣٤ص  
 ؤسسة، م٤، طضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية

 .٣٥٢ ص،م١٩٨٢الرسالة، بيروت، 
شـرح تنقـيح    الفروق،  القرافي، أحمد بن إدريس،     ) ١٠(

 .٣٩٤، ص عالم الكتب، بيروت،الفصول

آل تيميـة،   . ٧٧ ص ،٦ ج ،البحر المحيط الزركشي،  ) ١١(
، تيسير التحريـر ، هأمير باد شا. ٤٥٠، ص المسودة

 .٣٦٧ صضوابط المصلحة،البوطي، . ١٧١، ص٤ج

 .٣٤٣، ص١١، جمجموع الفتاوى ابن تيمية،) ١٢(

مقاصـد  يوسف البدوي، يوسف أحمد محمد البدوي،       ) ١٣(
، ط، دار النفـائس، األردن،  الشريعة عند ابن تيمية   

اليوبي، محمد سعد بن    . ٣٥٤م، ص ٢٠٠٠/  ه١٤٢١
مقاصد الـشريعة االسـالمية     أحمد مسعود اليوبي،    

، دار الهجـرة،    ١، ط وعالقتها باألدلـة الـشرعية    
ضـوابط  البـوطي،   . ٥٣٢م، ص ١٩٨٨السعودية،  
، ٢ج ،االعتـصام الـشاطبي،    . ١١٥، ص المصلحة

 .٢٩٦، ص١ج ،المستصفىالغزالي، . ١٢٩ص

بدائع الصنائع في الكاساني، عالء الدين بن مسعود، ) ١٤(
، ٧، دار الكتب العلمية، بيروت، جترتيب الشرائع

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن : وانظر. ٩٧ص
شركة البابي  ،١ط ،فتح القديراسي، عبد الواحد السيو
 .٤٣٥، ص٥م، ج١٩٧٠/ ه١٣٨٩الحلبي، مصر، 

 .٩، ص٣، جزاد المعادابن القيم، ) ١٥(

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي،         ) ١٦(
، دار الفكر، بيروت،    كشاف القناع عن متن االقناع    

 .٣٦، ج٣م، ص١٩٨٣

ة المقاصـد العامـة للـشريع     العالم، يوسف حامد،    ) ١٧(
، المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي،   ١، ط اإلسالمية
 .٢٥١م، ص١٩٩١/ ه١٤١٢فيرجينيا، 

نظرية الحـرب   أبو شريعة، إسماعيل إبراهيم محمد،      ) ١٨(
، مكتبة الفالح، الكويت،    ١، ط في الشريعة اإلسالمية  

 .٣٣م، ص١٩٨١/ ه١٤٠١

 .٢١٠ ص،٤، جمغني المحتاجالشربيني، ) ١٩(

وهبة الزحيلي، . ٣٤، صربنظرية الح ،أبو شريعة) ٢٠(
، دار ٣ تصوير ط،آثار الحرب في الفقه اإلسالمي

 .٩٣م، ص١٩٩٨/ ه١٤١٩الفكر، دمشق، 

  

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا، الغياثي ) ٢١(
، المكتبات الكبرى، ٢، طغياث األمم في التياث الظلم

 .٢٠٧، ١٨٤، ص ه١٤٠١قطر، 

 .٩٢، ص آثار الحربوهبة الزحيلي،) ٢٢(

، دار  ١، ط األمالشافعي، اإلمام محمد بن إدريـس،       ) ٢٣(
 ،٩ ج ،م١٩٩٣/  ه١٤١٣الكتب العلميـة، بيـروت،      

 .٢٨٨ص

 مغني المحتاجالشربيني، محمد الشربيني، الخطيب، ) ٢٤(
، دار إحياء التراث إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

النووي، محي . ٢٢٠ ص،٤ ج،العربي، بيروت
 المجموع شرح مذهب، الدين بن شرف النووي

، المكتبة ١، طالشيرازي تكملة محمد نجيب المطيعي
 .٦٤ ص،١٨  ج،العالمية، الفجالة

، المغنيابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد، ) ٢٥(
عبد .  ود،عبد اهللا بن عبد المحسن التركي. تحقيق د

، دار عالم الكتب، المملكة ٣الفتاح محمد الحلو، ط
. ٣٣ ص،١٣ ج،م١٩٩٧/ ه١٤١٧ العربية السعودية،

 ،الكافيابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد، 
، ١ ط،عبد اهللا بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

 .٤٩٧ ص،٥ ج،م١٩٩٧/ ه١٤١٨دار هجر، الجيزة، 

، نشر صحيح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، ) ٢٦(
 رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء، :وتوزيع

 .١٤٣٢ ص،٣ض، جالريا

 .٢٨٥ ص،٩ ج،األمالشافعي، ) ٢٧(

 المجموعالنووي، . ١٠ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٢٨(
المرداوي، عالء . ٥٠ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(

اإلنصاف في معرفة  ،الدين علي بن سليمان بن أحمد
الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن 

 / ه١٤١٨ ، دار الكتب العلمية، بيروت،١، طحنبل
 .١٠٦ ص،٤ ج،م١٩٩٧

 سنن أبيأبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني، ) ٢٩(
، نشر وتوزيع محمد علي السيد، حمص، ١، طداود

. وهو حديث ضعيف ،٤٠ ص،٣ ج،م١٩٦٩
، الصغير ضعيف الجامعاأللباني، محمد ناصر الدين، 
، ٣ جم،١٩٧٩/ ه١٣٩٩المكتب اإلسالمي، بيروت، 

 .٨٧ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


.................................................................................................. 

 ٣٤ 

  

. وهو حديث ضعيف ،٤٠ ص،٣ ج ،السنن أبو داود، ) ٣٠(
 .٥٢، ص٣، جضعيف الجامع الصغيراأللباني، 

ابن أبي العز، صدر الدين علي بن علي بـن          : انظر) ٣١(
، طبع وزارة   شرح العقيدة الطحاوية  محمد الحنفي،   

الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشـاد، الـسعودية،       
 .٣٦٥، ص ه١٤١٨

ابـن حـزم،    . ١٤، ص ١٣، ج المغنـي ابن قدامة،   ) ٣٢(
 .٢٩٩، ص٧، جالمحلى

 صـحيح البخـاري   البخاري، محمد بن إسـماعيل،      ) ٣٣(
، ٦، دار المعرفـة، بيـروت، ج    بشرحه فتح الباري  

 أحمد،. ١٠٥، ص١، جصحيح مسلممسلم، . ١٧٩ص
، حنبـل  مسند اإلمام أحمد بناإلمام أحمد بن حنبل،     
 .٣٠٩، ص٢دار صادر، بيروت، ج

 .١٧ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٣٤(

صديق حسن خان، محمد صديق حسن خان القنوجي        ) ٣٥(
، ٢، ط الروضة الندية شرح الدرر البهية    البخاري،  

 ،م١٩٩٣/  ه١٤١٣دار األرقم، برمنجهام، بريطانيا،     
 .٧١٧ ص،٢ج

 نيل األوطار منالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ) ٣٦(
، مكتبة دار أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار

الكاساني، عالء . ٢٣١ ص،٧ ج،اهرةالتراث، الق
 بدائع الصنائع في ترتيبالدين أبو بكر بن مسعود، 

 .١٠٠ ص،٧ ج،، دار الكتب العلمية، بيروتالشرائع
 فتحابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، 

النووي، . ٤٤٤ص، ٥ ج،، دار الفكر، بيروتالقدير
 ابن .٧٦ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع 

 بدايةمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، رشد، 
ب ـ، دار الكت٢، طة المقتصدـونهاي المجتهد

. ٤٤٨ ص،١ ج،م١٩٨٣/ ه١٤٠٣ مصر، ،اإلسالمية
 صديق حسن .٢٩ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، 

مالك، اإلمام . ٧٢٦ ص،٢ ج،الندية الروضةخان، 
، دار الفكر، بيروت، المدونة الكبرىمالك بن أنس، 

 .٣٦٧ ص،١ ج،م١٩٩١/ ه١٤١١

 نصب الراية ألحاديـث   الزيلعي، عبد اهللا بن يوسف،      ) ٣٧(
 ،٣ ج ،م١٩٧٣، المكتبـة اإلسـالمية،      ٢، ط الهداية

 رواه عبد الرزاق في مصنفه والحاكم: وقال. ٣٧٨ص

  

الحاكم، محمـد بـن عبـد اهللا، دار         . في مستدركه 
 .حديث صحيح: ، وقال١٥، ص١المعرفة، بيروت، ج

 .المصدر نفسه) ٣٨(

 .١٣٥٧ ص،٣ ج،صحيح مسلمسلم، م) ٣٩(

 مـسلم،   .١٧٠ ص ،٥ ج ،صحيح البخاري البخاري،  ) ٤٠(
 ،المعاد زاد ابن القيم، .١٣٥٦ص ،٣ ج،صحيح مسلم

 .٢٥٨ ص،٣ج

 المجموعالنووي، . ٢٩ ص،١٣، جالمغنيابن قدامة، ) ٤١(
 .٧٦ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(

، ، سنن الدارقطنيخرجه الدار قطني، علي بن عمرأ) ٤٢(
، ٤م، ج١٩٦٦/ ه١٣٨٦رة، ـمحاسن، القاهدار ال

وقال . ٥٨، ص٢، جالمستدركالحاكم، . ٢٢٨ص
األلباني، محمد . صحيح من حديث عائشة: األلباني

رواء الغليل في تخريج أحاديث منار ناصر الدين، إ
 / ه١٣٩٩، المكتب اإلسالمي، بيروت، ١، طالسبيل
ورواه الحاكم والبيهقي من . ٤٠٨، ص٣م، ج١٩٧٩

صحيح : بي سعيد الخدري، وقال الحاكمحديث أ
وله طرق يقوي بعضها .  شرط مسلمىاإلسناد عل

ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبو الفرج عبد . بعضا
الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي، 

خمسين حديثاً من  جامع العلوم والحكم في شرح
 رئاسة إدارات البحوث العلمية: ، توزيعجوامع الكلم

 .٢٦٥واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، ص 

 .٢١٠ ص٤، جمغني المحتاجالشربيني، ) ٤٣(

 فـتح ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقالني،         ) ٤٤(
، دار المعرفـة،    الباري بشرح صـحيح البخـاري     

رواه سـعيد بـن     : وقـال . ١٠٨ ص ،٦ ج ،بيروت
 .منصور بإسناد صحيح

-٧٧٩، ص ١ج ،الجهاد والقتـال  محمد خير هيكل،    ) ٤٥(
 .٤٤٦ ص،٥ جفتح القدير،ابن الهمام، . ٧٨٨

: وانظـر . ٤١٧، ص ١ ج بداية المجتهد، ابن رشد،   ) ٤٦(
 األحكـام الماوردي، علي بن محمـد بـن حبيـب،         

، دار الكتـاب    ٢، ط الدينيـة  والواليـات  السلطانية
 .٨٤م، ص١٩٩٤/ ه١٤١٥العربي، بيروت، 

مـسلم،  . ٣٩٣، ص ٥ج،  صحيح البخاري البخاري،  ) ٤٧(
 .٩٢ ص،١ ج،ح مسلمصحي
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 .١٨٦ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٤٨(

، دار  المحلـى ابن حزم، علي بن أحمد بن سـعيد،         ) ٤٩(
 .٢٩٣ ص،٧ ج،الفكر

 .المصدران السابقان) ٥٠(

النـووي،  . ١٨٦ ص ،١٣ ج ،المغنـي ابن قدامـة،    ) ٥١(
 .٨٠ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع 

 .١٠٥، ص٣ ج،السننأبو داود، ) ٥٢(

ابـن حـزم،    . ١٨٧ ص ،١٣ ج ،المغنيمة،  ابن قدا ) ٥٣(
 .٢٩٢ ص،٧ ج،المحلى

 .٤٤٩ ص،١ ج،بداية المجتهدابن رشد، ) ٥٤(

 .٢٩٢ ص،٧ ج،المحلىابن حزم، ) ٥٥(

 مغنيالشربيني، . ١٨٧ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٥٦(
 .٢٢٤ ص،٤ ج،المحتاج

ورواه مالـك  . ١٥٠٧، ص٣ جمسلم، صحيحمسلم،  ) ٥٧(
ن األثير، أبو السعادات    والترمذي والنسائي وأحمد اب   

 جـامع ابن االثيـر الجـزري،      : المبارك بن محمد  
، مكتبـة الحلـواني،     األصول في أحاديث الرسـول    

 .٥٠٣، ص٩م، ج١٩٦٩/ ه١٣٨٩

النـووي،  . ١٨٦ ص ،١٣ ج ،المغنـي ابن قدامـة،    ) ٥٨(
 .٧٧ص، ١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع 

 .١٠٦ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع النووي، ) ٥٩(
 ابن قدامة،. ٢٢٦ ص،٤ ج،المحتاج مغنيشربيني، ال

 .٣٨ ص،١٣ ج،المغني

 المجموعالنووي، . ٣٩ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٦٠(
 ،األمالشافعي،  . ١٠٧ ص ،١٨ ج ،)تكملة المطيعي (
 .٢٩٠ ص،٩ج

ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي،       . المصدر نفسه ) ٦١(
 ،م١٩٧٩، دار العلم للماليين، قوانين األحكام الشرعية

 .١٦٦ص

 .المصدر نفسه) ٦٢(

مـسلم،  . ٣٥ص،  ٨ ج ،البخـاري  صحيحالبخاري،  ) ٦٣(
 .١٣٧٠ ص،٣ ج،مسلم صحيح

 .٣٩، ص١٣، جالمغنيابن قدامة، ) ٦٤(

 مغنيالشربيني،  . ٤٠ ص ،١٣ ج ،المغنيابن قدامة،   ) ٦٥(
 تكملة(المجموع  النووي،  . ٢٢٦ ص ،٤ ج ،المحتاج
  نـقواني ابن جزي،  .١٠٨ص ،١٨ج ،)المطيعي

  

 .١٦٦، صحكاماأل

-١٣٢٨ ص ،٣، ج الجهاد والقتال محمد خير هيكل،    ) ٦٦(
، ١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع النووي،  . ١٣٣٠

 .٢٢٤، ص٤، جمغني المحتاجالشربيني، . ٨٨ص

 فتحابن الهمام، . ١٤١ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٦٧(
الدسوقي، محمـد عرفـه،     . ٤٤٧ ص ،٥ ج ،القدير

ير ألبي البركـات    حاشية الدسوقي على الشرح الكب    
. ١٧٨ ص،٢ ج،، دار الفكـر  سيدي أحمد الـدردير   

بلغـة الـسالك ألقـرب      الصاوي، أحمد بن محمد،     
، علـى الـشرح     المسالك إلى مذهب اإلمام مالـك     

الصغير ألحمد بن محمد بن أحمـد الـدردير، دار          
ــروت،   ــة، بيـ  ،١ج ،م١٩٨٨/  ه١٤٠٩المعرفـ

ابن تيمية،  . ٢٨٧ ص ،٩ ج ،األمالشافعي،  . ٣٥٧ص
 مغنيالشربيني،  . ٥٣٧، ص ٢٨، ج جموع الفتاوى م

 .٢٢٣ ص،٤ ج،المحتاج

 .٤٢٠ ص،١ ج،المستصفىالغزالي، ) ٦٨(

 الجامع ألحكام القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري،      ) ٦٩(
، م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، مصر،      ٣، ط القرآن

 .٢٨٧، ص١٦ج

 مغنيالشربيني، . ١٤١ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٧٠(
 ،القـدير  فتحابن الهمام،   . ٢٢٤ ص ،٤ ج ،المحتاج

 .٢٨٧ ص،٩ ج،األمالــــشافعي، . ٤٤٧ ص،٥ج
 .٣٥٧ ص،١ج ،السالك بلغةالصاوي، 

 مغنيالشربيني، . ١٤١ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٧١(
تكملة (المجموع  النووي،  . ٢٢٤ ص ،٤ ج ،المحتاج
 .٩٠ ص،١٨ ج)المطيعي

الـصاوي،  . ٤٤٨ ص ،٥ ج ،القدير فتحابن الهمام،   ) ٧٢(
 ،٩ ج ،األمالـشافعي،   . ٣٥٧ ص ،١ ج ،السالك غةبل

، ٢٨، ج الفتـاوى  مجمـوع ابن تيميـة،    . ٢٨٧ص
 .٥٣٧ص

 ،األمالشافعي،  . ١٤١ ص ،١٣ ج ،المغنيابن قدامة،   ) ٧٣(
 ،٤ ج ،المحتـاج  مغنـي الشربيني،  . ٢٨٧ ص ،٩ج

 ،)المطيعـي  تكملـة ( المجموعالنووي،  . ٢٢٤ص
 ،٥ ج ،القـدير  فـتح ابن الهمـام،    . ٩٠ ص ،١٨ج

 .٤٤٧ص

  ي،ـالشربين. ٣٥٧ص، ١ ج،السالك ةـبلغالصاوي،  )٧٤(
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 .٢٢٤ ص،٤، جمغني المحتاج    

 مغنـي الـشربيني،   . ٢٨٨، ص ٩، ج األمالشافعي،  ) ٧٥(
 .٢٢٥، ص٤، جالمحتاج

ابن . ٣٦١ ص،٢ ج،ام القرآنالجامع ألحٍكالقرطبي، ) ٧٦(
العربي، أبو بكر محمد بن عبداهللا المعروف بابن 

ج ١. معرفة، بيروت، دار الأحكام القرآنالعربي، 
الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير، . ١١٦ص

، سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام
، مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود ٤ط

ابن تيمية، أحمد . ١٠٧ ص٤ ج ه١٤٠٨اإلسالمية، 
، مختصر الفتاوى المصريةبن عبد الحليم بن تيمية، ا

 ٥٠٨ص م ١٩٧٧ان دار الكتب االسالمية، باكست

 ردابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ) ٧٧(
المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١، طعابدين
 .١٥٧ ص٦ج.  م١٩٩٨ –  ه١٤١٩

 .٣٥٩ ص١ جبلغة السالكالصاوي، ) ٧٨(

 حميد في رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن) ٧٩(
تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية 

وقال . وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان والحاكم
على : وقال الحاكم. حسن صحيح غريب: الترمذي

ابن كثير، عماد الدين . شرط الشيخين، ولم يخرجاه
أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن 

، دار الفكر، ٢، طتفسير القرآن العظيمكثير، 
الطبري، أبو . ٣٤٤ ص،١ ج،م١٩٨٨/ ه١٤٠٨

امع البيان عن تأويل آي جعفر محمد بن جرير، ج
 ،٢ ج،م١٩٨٨/ ه١٤٠٨، دار الفكر، بيروت، القرآن

رواه الثالثة وصححه : وقال ابن حجر. ٢٠٤ص
 سبلالصنعاني، . الترمذي وابن حبان والحاكم

، ٣، جالسننأبو داود، . ١٠٦ ص،٤ ج،السالم
هذا :  وقال٢١٢، ص٥، جالسننالترمذي، . ٢٧ص

 .حديث حسن صحيح غريب

 .١٠٦ ص،٤ ج،سبل السالمالصنعاني، ) ٨٠(

 القـدير  فـتح الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،       ) ٨١(
، الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير       

 ،١ ج ،م١٩٩٦/  ه١٤١٦، دار المعرفة، بيروت،     ٢ط

  

 ،١ ج ،قـرآن العظـيم   ابن كثير، تفسير ال   . ٢٤٥ص
 .٣٤٤ص

 .٣٦٣ ص،٢ ج،الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، ) ٨٢(
 .المصدر نفسه) ٨٣(

 ،٧ ج ،البخـاري  صـحيح البخاري،  . المصدر نفسه ) ٨٤(
 .٣٥٤ص

 .١٥، ١٤ص ،٣ ج،مسلم صحيحمسلم، ) ٨٥(

ال : قال ابن كثيـر . ٤٣ ص،٣ ج،الـسنن أبو داود،  ) ٨٦(
تدل على واألحاديث واآلثار في هذا كثيرة،    . بأس به 

جواز المبارزة لمن عرف مـن نفـسه بـالء فـي            
 ،الصنعاني، سـبل الـسالم    . الحروب وشدة وسطوة  

 .١٠٧ ص،٤ج

 ،المسندأحمد، . ٢٢٩٩، ص٤، جمسلم صحيحمسلم، ) ٨٧(
 .١٨-١٦، ص٦ج

 .١٤٠١، ص٢ والقتال، جالجهادمحمد خير هيكل، ) ٨٨(

 العمليات االستشهادية فـي   التكروري، نواف هايل،    ) ٨٩(
، مركز اإلعالم العربي، القـاهرة،      ن الفقهي الميزا
 المغـامرة القضاة، محمـد طعمـة،      . ١٠٤-٦٧ص

العمليـات  (بالنفس في القتال وحكمها في اإلسـالم    
، بحث محكم نـشر فـي مجلـة     ١، ط )االستشهادية

الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد األول، العـدد       
 .٤٩-٢٧م، ص١٩٩٩األول، 

أبو داود،  . ١٤٩ص٦ج،  البخاري صحيحالبخاري،  ) ٩٠(
 ،٢ ج ،المسندأحمد،  . ١٢٤ ص ،٣ ج ،داود أبي سنن
 .٤٥٣، ٣٣٨، ٣٠٧ص

 مغنيالشربيني، . ١٣٨ ص،١٣ج ،المغنيابن قدامة، ) ٩١(
 .٢٢٣ ص،٤ ج،المحتاج

الصاوي، . ٤٤٧ ص ،١ ج ،المجتهد بدايةابن رشد،   ) ٩٢(
 ،القدير فتحابن الهمام، . ٣٥٧ ص،١ ج،السالك بلغة

 ،)تكملة المطيعي(لمجموع االنووي، . ٤٤٧ ص،٥ج
، الشرعية األحكام قوانينابن جزي، . ٩١ ص،١٨ج

 .١٦٥ص

 .الحفيرة تحت األرض، وهي تشبه الخندق: المطمورة) ٩٣(

 .١٤٠ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٩٤(

 .١٤٩ ص،٦ ج،صحيح البخاريالبخاري، ) ٩٥(

  السيل محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الشوكاني،) ٩٦(
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، دار  ١، ط تدفق على حـدائق األزهـار     الجرار الم     
 .٥٣٤ ص٤جم، ١٩٨٥الكتب العلمية، بيروت، 

 .١١٥ ص،٦ ج،صحيح البخاريالبخاري، ) ٩٧(

 .١٣٥١ ص،٢ ج،والقتال الجهادمحمد خير هيكل، ) ٩٨(

 بدايةابن رشد، . ١٣٨ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ٩٩(
 .٤٤٧ص، ١ ج،المجتهد

، ١٥٥،  ١٥٠ ص ،٦ ج ،البـاري  فـتح ابن حجر،   ) ١٠٠(
العيني، محمد بن أحمد بن موسى المعروف بالبدر        

، دار   عمدة القاري شرح صحيح البخاري    العيني،  
 .٢٦٤ ص،١٤جم، ١٩٧٩الفكر، بيروت، 

 .١٠٠، ص٧، جالصنائع بدائعالكاساني، ) ١٠١(

 .١٦٥، صالشرعية األحكام قوانينابن جزي، ) ١٠٢(

 بلغةالصاوي، . ١٣٩ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ١٠٣(
 تكملة(المجموع  النووي،  . ٣٥٦ص،  ١ ج ،الكالس

 ،القدير فتحابن الهمام،   . ٨٨ ص ،١٨ ج ،)المطيعي
 .٤٤٧ ص ،٥ج

ابـن رشـد،   . ١٤٦ ص ،١٣ ج ،المغنيابن قدامة،   ) ١٠٤(
 ،المدونـة مالـك،   . ٤٤٧ ص ،١ ج ،المجتهد بداية

 ،)تكملة المطيعي(المجموع النووي، . ٣٧١ ص،١ج
 ،٥ ج ،القـدير  فـتح ابن الهمـام،    . ٩٢ ص ،١٨ج

. ١٠٠، ص ٧ ج الصنائع بدائعالكاساني،  . ٤٤٧ص
 .١٦٥، صالشرعية األحكام قوانينابن جزي، 

مسلم، . ٦٢٩ص،  ٨ ج ،البخاري صحيحالبخاري،  ) ١٠٥(
 .١٣٦٥ص، ٣ ج،مسلم صحيح

ــة، ) ١٠٦( ــن قدام ــياب . ١٤٦، ١٤٣ص، ١٣ ج،المغن
 .٢٥١ ص،٧ ج،األوطار نيلالشوكاني، 

 .٣٧١ ص،١ج، المدونةمالك، . المصدر نفسه) ١٠٧(

ن ـاب. ٤٤٨ ص،١ ج،المجتهد بدايةن رشد، ـاب) ١٠٨(
المجموع النووي، . ٢٩٤ ص،٧ ج،المحلىحزم، 

 .٩٢ ص،١٨ج ،)المطيعي تكملة(

الـشربيني،  . ١٤٤ ص،١٣ ج،المغنـي ابن قدامة،  ) ١٠٩(
 ،المحلىابن حزم،   . ٢٢٧ ص ،٤ ج ،المحتاج مغني

 ،)تكملة المطيعي(المجموع النووي، . ٢٩٤ ص،٧ج
ابن . ٢٨٧ ص ،٩ ج ،األمعي،  الشاف. ٩٢ ص ،١٨ج

 ،المدونةمالك، . ٤٤٨ ص،١ جالمجتهد بدايةرشد، 
 .٣٩٩ ص،١ج

  

 محمد :، تحقيقالموطأمالك، اإلمام مالك بن أنس، ) ١١٠(
 ،٢ج. فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 نيلالشوكاني، . ٣٧١ ص،١ ج،المدونة، ٤٤٨ص
 .٢٤٨ ص،٧ ج،األوطار

 .المراجع السابقة) ١١١(

 قوانينابن جزي، . ٣٧١ ص،١ ج،المدونةمالك،  )١١٢(
 .١٦٥ ص،الشرعية األحكام

 .٤٤٧ ص،١ ج،المجتهد بدايةابن رشد، ) ١١٣(

 .٨٨ ص،١٨ ج،)المطيعي تكملة( المجموعالنووي، ) ١١٤(
. ٤٤٧ ص ،١ ج ،المجتهد بدايةابن رشد،   : وانظر

 .١٥٥ ص،٦ ج،الباري فتحابن حجر، 

 ابـن   .١٠٠ ص ،٧ج ،الـصنائع  بدائعالكاسائي،  ) ١١٥(
، الدسـوقي،   ٤٤٧ ص ،٥ج ،التقـدير  فتحالهمام،  
 ،، ابـن جـزي    ١٧٧ ص ،٢ج ،الدسـوقي  حاشية
 الـشربيني،   .١٦٥ص،  رعيةالـش  األحكام قوانين
 ،المغنى ابن قدامه،    .٢٢٣ ص ،٤ج ،المحتاج مغنى

 ،والقتال الجهاد محمد خير هيكل، .١٣٨ ص،١٣ج
 .١٣٤٨ ص،٢ج

 النووي،  .٢٢٣ ص ،٤ج ،المحتاج مغنى،  الشربيني) ١١٦(
 .٩١ ص،١٨ج ،)تكملة المطيعي(المجموع 

محمـد خيـر    . ٧٣، ص الحرب نظريةأبو شريعة،   ) ١١٧(
 الشوكاني، .١٣٤٣ ص،٢ ج،والقتال الجهادهيكل، 
 .٥٣٥ ص،٤ ج،الجرار السيل

ة شديدة االنفجار، تعتمد على الطاقة ـالقنبلة الذري) ١١٨(
المنطلقة نتيجة تحويل جزء من المادة بتحطيم النواة 

محمد خير . لذرية لبعض العناصر كاليورانيوما
و ـأب. ١٣٥٣ ص،٢ ج،والقتال ادـالجههيكل، 

منيب الساكت، . ٧٥، صالحرب نظريةشريعة، 
 -البيولوجية–ة ـة الدمار الشامل الكيماويـأسلح

ممدوح . ٧٤النووية، زهران للنشر والتوزيع، ص
 أسلحة الدمار الشامل في الشرقحامد عطية، 
، الدار الثقافية ١، طلشك واليقينالوسط بين ا

 .٦م، ص٢٠٠٤/ ه١٤٢٥للنشر، القاهرة، 

نوع من القنابل النووية يقتصر على طاقة اإلشعاع        ) ١١٩(
 في التأثير، دون إطالق الطاقات األخرى، كاللهب      

 ،٢، ج والقتال الجهاد محمد خير هيكل،  . والضغط
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 أسـلحة الـدمار   ممدوح حامد عطية،    . ١٣٥٩ص
 .١١، صالشامل

المواد السامة، والوسائل المستعملة بغيـة تـدمير        ) ١٢٠(
محمـد  . العدو، واإلجهاز عليه بإصابة قواه الحية     

. ١٣٥٩ ص،٢ ج ،والقتـال  الجهـاد خير هيكـل،    
، أسـلحة الـدمار الـشامل   ممدوح حامد عطيـة،   

منيب . ٧٦، ص نظرية الحرب أبو شريعة،   . ١٣ص
 .١١، صحة الدمار الشامللأسالساكت، 

الكائنات الحية، أو سمومها إلشاعة استخدام بعض ) ١٢١(
المرض، أو الموت في العدو، أو إلتالف حيواناته، 
ومحاصيله الزراعية، وقد تكون هذه الكائنات الحية 

محمد خير . مختلفة األنواع، أو حشرات وطفيليات
ممدوح . ١٣٦٠ ص،٢ج، والقتال الجهادهيكل، 

أبو . ٢١، صأسلحة الدمار الشاملحامد عطية، 
منيب السا كت، . ٧٥، صنظرية الحرب شريعة،

 .٦٠، صأسلحة الدمار الشامل

. ١٣٤٧ص، ٢ ج،الجهاد والقتالمحمد خير هيكل، ) ١٢٢(
  الكاساني،.٢٢٣ ص،٤ ج،مغنى المحتاجالشربيني، 

قوانين ابن جزي،   . ١٠٠ ص ،٧ ج ،بدائع الصنائع 
حاشـية   الدسـوقي،    .١٦٥، ص األحكام الشرعية 

 .١٧٧ ص،٢ ج،الدسوقي

 .٧٨، صنظرية الحربريعة، أبو ش) ١٢٣(

تصرف اإلمام على الرعيـة منـوط       : انظر قاعدة ) ١٢٤(
الزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر ين      . بالمصلحة

، شـركة دار    ٢عبداهللا، المنثور فـي القواعـد، ط      
 .٣٠٩ ص،١جم، ١٩٨٥الكويت للصحافة، الكويت، 

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر         
وفروع فقه   النظائر في قواعد  و األشباهالسيوطي،  
، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،        ٢، ط الشافعية
 .٢٣٣صم، ١٩٩٢/ ه١٤١٤

 بدايـة ابن رشد،   . ٣٧١ ص ،١ ج ،المدونةمالك،  ) ١٢٥(
 تكملة(المجموع النووي، . ٤٤٧ ص،١ ج ،المجتهد
 الباري فتحابن حجر،   . ٨٨ ص ،١٨ ج ،)المطيعي

 .١٥٥ ص،٦ج

 .١٣٥٣ ص،٢ ج،والقتال الجهادمحمد خير هيكل، ) ١٢٦(

 .١٣٥٩ ص،٢ ج،والقتال الجهادمحمد خير هيكل، ) ١٢٧(

  

مسلم، . ١٤٨ ص ،٦ ج ،صحيح البخاري البخاري،  ) ١٢٨(
 .١٣٦٤ ص،٣ ج،صحيح مسلم

ابـن مفلـح،    . ٤٤ص،  ١٣ ج ،المغنيابن قدامة،   ) ١٢٩(
 ،فتح القـدير  ابن الهمام،   . ٢١٣ ص ،٦ ج ،الفروع

 ،١ج،  بدايـة المجتهـد   ابن رشد،   . ٤٧٤ص،  ٥ج
. ٣٦٢ ص ،١ ج ،بلغة السالك اوي،   الص .٤٤٣ص

 حاشـية الدسوقي،  . ٢٧٣ص،  ١ ج ،المدونةمالك،  
 ،المحتاج مغنيالشربيني، . ١٨٤، ص٢، جالدسوقي

 ،٧ ج،األوطــار نيــل ،الـشوكاني . ٢٢٧ ص،٤ج
. ١٠٩ ص ،٣ ج ،المعـاد  زاد ابن القيم،    ،٣٠٦ص

 .٢٠١، ص٤، جالفقهية الموسوعةوزارة األوقاف، 

 .٤٧٤ ص،٥ ج،القدير فتحابن الهمام، ) ١٣٠(

 .٤٥ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ١٣١(

 .١٣٨٨، ص٣، جمسلم صحيحمسلم، ) ١٣٢(

مسلم، . ٥٥٥ص،  ١ ج ،البخاري صحيحالبخاري،  ) ١٣٣(
 نيـل  الـشوكاني،    ،١٣٨٦ ص ،٣ ج ،مسلم صحيح
 .٣٠١ ص،٧ ج،األوطار

 .٤٥ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ١٣٤(

 .١٣٨٣ ص،٣ ج،مسلم صحيحمسلم، ) ١٣٥(

ـ  صـحيح مسلم،  ) ١٣٦( . ١٢٦٣-١٢٦٢ ص ،٣ ج ،سلمم
 .٣٠٥ ص،٧ ج،األوطار نيلالشوكاني، 

 .١٠٤ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع النووي، ) ١٣٧(

 .٤٤ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، . المصدر نفسه) ١٣٨(

 .١١٣ ص،٣ ج،المعاد زادابن القيم، ) ١٣٩(

النـووي،  . ٤٦ ص   ،١٣ ج ،المغنـي ابن قدامـة،    ) ١٤٠(
 .١٠٢ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع 

 .٢٢٨ ص،٤ ج،المحتاج مغنيالشربيني، ) ١٤١(

النـووي،  . ٤٧، ٤٤ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة،  ) ١٤٢(
ابن . ١٠٤ ص ،١٨ ج ،)تكملة المطيعي (المجموع  

 مغنيالشربيني، . ٤٧٥ ص،٥ج، القدير فتحالهمام، 
 .٢٢٨ ص،٤ ج،المحتاج

 زادابـن القـيم،     . ٣٨٤ ص ،١ج،  المدونةمالك،  ) ١٤٣(
 .١١٣ ص،٣ ج،المعاد

النـووي،  . ٤٧، ٤٤ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة،  ) ١٤٤(
 .١٠٤ ص،١٨، ج)تكملـة المطيعــي (المجمـوع  
 .٢٢٨ ص،٤ ج،مغني المحتاجالشربيني، 
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 .٤٤٠، صآثار الحربوهبة الزحيلي، ) ١٤٥(
 .٤٠٧المصدر نفسه، ص) ١٤٦(

، دار  ٤، ط الجهاد في اإلسـالم   توفيق علي وهبة،    ) ١٤٧(
 .١٨٨–١٨٦م، ص١٩٨١/ ه١٤٠١اللواء، السعودية، 

 .٢٩٤، ٢٦٧توفيق علي وهبة، المصدر نفسه، ص) ١٤٨(

 آثـار وهبة الزحيلـي،    . ١٧٨المصدر نفسه، ص  ) ١٤٩(
 .٤٤٤، صالحرب

، دار  المبسوطالسرخسي، شمس الدين السرخسي،     ) ١٥٠(
 .٢٣ ص،١٠ ج،م١٩٨٩/ ه١٤٠٩المعرفة، بيروت، 

 .١٨٣ ص،٦ ج،حاشية رد المحتارابن عابدين، 

النووي، . ٢٢١ ص ،٤ ج ،جالمحتا مغنيالشربيني،  ) ١٥١(
 .٦٨ ص،١٨ ج،)تكملة المطيعي(المجموع 

 .٩٨ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ١٥٢(

 .١٨٠٦ص، ٤ ج،مسلم صحيحمسلم، ) ١٥٣(

 ابـو   .٣٧٢ص،  ٥، ج ٩١ص،  ٤ ج ،السندأحمد،  ) ١٥٤(
 ،الـسنن ابن ماجه،   . ٢١٠ص،  ٣ ج ،السننداود،  

سكت عنه أبـو    : وقال الشوكاني . ١٣٦٩ص،  ٢ج
جال إسناد أبـي داود رجـال       داود والمنذري، ور  

 .٢٢٣ ص ،٧ ج،األوطار نيلالشوكاني، . الصحيح

 الـسيرة ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثيـر،         ) ١٥٥(
م، ١٩٧٦/ ه١٣٩٦، دار المعرفة، بيـروت،    النبوية

 .٣١٩ص

 حاشـية الدسوقي،  . ٤٠٠ ص ،١ ج ،المدونةمالك،  ) ١٥٦(
 .١٧٨ ص،٢ ج،الدسوقي

ابن مفلح، محمد . ٩٨ ص،١٣ ج،المغنيابن قدامة، ) ١٥٧(
، عالم الكتـب، بيـروت،   ٤، طالفـروع بن مفلح،  

المـــرداوي،  . ٢٠٥ ص،٦ ج،م١٩٨٥/ ه١٤٠٥
 .١٣٢ ص،٤ ج،اإلنصاف

 .١٤٥٠-١٤٤٩ص، ٣ ج،مسلم صحيحمسلم، ) ١٥٨(

 والـشافعي   .٤٥٤ص،  ٣ ج ،المـسند رواه أحمد،   ) ١٥٩(
 وأورده ابن حجر في التلخيص. والبهيقي والطبراني

أخرجه أحمد  : جمع الزوائد وسكت عنه، وقال في م    
الهيثمي، علي بن أبي    . والطبراني ورجالهما ثقات  

 ، مكتبة المعارف،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبكر، 
. ٢٢٤ ص ،٧ ج ،األوطـار  نيلالشوكاني،  . بيروت

 .٧٢ ص،١٨ ج،)المطيعي تكملة(المجموع النووي، 

  

مـسلم،  . ٢٤ص،  ٦ ج ،البخاري صحيحالبخاري،  ) ١٦٠(
 نيـل  الـشوكاني،    .١٥٠٩ص ،٣ ج ،مسلم صحيح
 .٢٢٥ ص،٧ ج،األوطار

 .٢٢٤ ص،٧ ج،األوطار نيلالشوكاني، ) ١٦١(

. ٢٢٥-٢٢٤ ص ،٧ ج ،األوطـار  نيـل الشوكاني،  ) ١٦٢(
الـصنعاني،  . ٢٣ص،  ١٠ ج ،المبسوطالسرخسي،  

 .١٠٣ ص،٤ ج،السالم سبل
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