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 المستخلص .
حث ماهية اختطاف الرهائن ، وضوابط االختطاف لقد اهتمت الدراسة بب

ودوافعه  ،وكذلك تم بيان الظروف التي يبرر فيها اختطاف الرهائن ، 
وأنه يتم في حال الحرب ، وليس في جميع الظروف واألحوال ، واهتمت 
الدراسة ببيان سلطة ولي األمر في هذا الشأن، وأن االختطاف للرهائن ال 

ك بحث الحقوق الواجبة للرهائن المختطفين والتي بد أن يتم بعلمه ، وكذل
هذا وقد اتبعت منهج االستقراء  يجب على الخاطفين مراعاتها وتنفيذها ،

من خالل بحث مفردات الدراسة في المصادر التي اهتمت بهذا الموضوع 
، وتخريج األحاديث  من مظانها ، وكذلك عزو اآليات إلى السور التي 

عداد فهرس لموضوعات البحث ، وقد توصلت إلى أخذت منها ، ومن ثم إ
جملة من النتائج منها، أن االختطاف للرهائن يجوز في ظروف الحرب 

دون السلم ، وأن ذلك مشروط بعلم ولي األمر ، وأن الغاية من اختطاف 
 الرهائن تتمثل بإرهاب العدو ، وتحرير األوطان .

 الظلن ، األهر ويل ، حقىق ، رهائي ، اختطاف:  االفتتاحية الكلوات
Abstract 

The study focused on examining the nature of 

hostage-taking, its constraints and motives as well as 

the circumstances justifying this act, particularly in 

the event of war and not in other situations. The 

study also focused on the guardian's authority in this 

regard, and that any act of hostage-taking should not 

take place without his full knowledge. Also, the 

survey examined the due rights of the hostages 

abducted which the kidnappers must observe and 

implement. Accordingly, induction approach has 

been followed by this research in examining the terms 

of the study in the sources that had been interested in 

this field, quoting Hadiths (prophet's sayings), and 

attaching each verse to its Surah (chapter in the holy 

Koran); Then prepare a table of contents of the 
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research paper. I have reached a number of 

conclusions, including the kidnapping of the hostages 

may be in conditions of war not peace, with the 

knowledge of the guardian as a condition; and that 

the motive behind the act of hostage-taking is to 

terrorize the enemy and liberate nations. 
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 الرحين الرمحي اهلل بسن
 :مقدمة

 الخنػر  النػلس معمػـ عمػ  كالسػبلـ كالصػبلة العػللمنف  رب هلل الحمد
 اهلل عنػد اإلنسػلف خنرنػة منػلط أف بػنف الػذم الرشػد  إلػ  البشػرنة كىلدم
ػػفٍ : »كسػػمـ عمنػػو اهلل صػػم  فقػػلؿ الػػدنف  فػػ  الفقػػو ٍنػػرنا  ًبػػوً  المَّػػوي  نيػػًردً  مى  خى
 كتكفنػؽ اإلنسػلف  مػف كسػب الػدنف ف  الفقو أف ذلؾ (ُ)«الدِّنفً  ًف  نيفىقٍِّيوي 

 نػػـك إلػػ  بإحسػػلف تػػبعيـ كمػػف كأصػػحلبو آلػػو كعمػػ  اهلل  مػػف كاصػػطفل 
 .الدنف

 ..بعد أمل
 أك االعتػراض حللػة فػ  الفػرد لسػمكؾ تأطنره ف  اإلسبلـ أف شؾ فبل
 كاحتجػػلز اختطػػلؼ جعػػؿ إنمػػل مشػػركعة  بمطللػػب المطللبػػة أك االحتجػػلج
 أنػو سػنمل  ال لمسػبلـ  العػدك نقض  أك الحرب حللت  ف  حصرامن الرىلئف

 التعبنر طرائؽ مف اإلنسلننة إلنو تصؿ أف نمكف مل أرق   كضمف حكل قد
 تحقنػػؽ بػػو نمكػػف مػػل أقصػػ  أنضػػل كضػػمف كحػػكل جلنػػب  مػػف الػػرأم عػػف
 اإلسػبلـ فػإف كلػذلؾ آخػر  جلنػب مػف  كالجملعػلت لؤلفػراد كالسػكننة األمف
  كنرمػ  اإلسبلمنة الشرنعة نسجتيل الت  بضكابطو إال السمكؾ ىذا نرفض

 .بنلنيل إل  البحث ىذا

                                 
 كتػلب  كفػ  ُٕٗ/ُ خنػرنا  بػو اهلل نػرد مف: بلب العمـ  كتلب لمبخلرم   البخلرم صحنح (ُ)

 حػػػػػػػػػدنث[ ُْ: األنفػػػػػػػػػلؿ"خمسػػػػػػػػػو هلل فػػػػػػػػػإف" :  تعػػػػػػػػػلل اهلل قػػػػػػػػػكؿ: بػػػػػػػػػلب الخمػػػػػػػػػس 
 عػػػػف النيػػػػ : بػػػػلب الزكػػػػلة  كتػػػػلب   لمسػػػػمـ مسػػػػمـ  كصػػػػحنح َِٓصٔ ج(ُُّٔ)

 (ُٕٗ  ُٖٕ/ِ(. )َُّٕ/ٖٗ) حدنث المسألة 
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والمتابع للشأن العام يرى استفحال هذه الظاهرة، وكان ال بد للبحث 
العلمي أن يتصدى لها وألحكامها، لكي نتمكن من وضع الضوابط الالزمة 

نونته: للتعامل مع تلك الظاهرة بما يناسبها؛ ولهذا جاء هذا البحث وع
 «.اختطاف الرهائن البشرية وموقف اإلسالم منه»

 :البحث هشكلة 
تكمن مشكلة الدراسة في بيان مدى مشروعية اختطاف الرهائن ، 

واألحوال التي يتم  فيها االختطاف ، وبناء على ذلك جاءت الدراسة 
 لتجيب على مجموعة من األسئلة ، وهي :

 
 ح العلماء ؟ما مفهوم اختطاف الرهائن  في اصطال -1

 ؟ الرىلئف اختطلؼ عند التزاميل نجب الت  الضكابط مل -ِ
 ؟ الرىلئف اختطلؼ تستدع  الت  الدكافع مل -ّ
 ؟ االختطلؼ عند األمر كل  عمـ نشترط ىؿ -ْ
 ؟ لمرىلئف اإلسبلـ أقرىل الت  الحقكؽ مل -ٓ

 : البحث حدكد
طدداف فددي الحدددود الموضددوعية : اهتمددت الدراسددة ببحددث حقيقددة االخت -1

اللغة واالصطالح ، وضوابط االختطاف ودوافعه ، وبيان مدى سلطة ولدي 
األمر فيما يتعلق بعلمه باالختطاف ، وبحث حقوق الرهائن على الخاطفين 

. 
الحدددود المكانيددة : ال يوجددد مكددان محدددد لتطبيددق أحكددام هددذا البحددث ،  -2

ث فددي كددل فاإلسددالم ديددن للبشددرية جمعدداء ، فاألصددل أن تطبددق أحكددام البحدد
 مكان وصل إليه اإلسالم، وليس حكرا على مكان معين دون آخر .

الحدددود الزمانيددة : بمددا أن البحددث يتعلددق ببيددان أحكددام اإلسددالم فددي قضددية 
معينة وهي اختطاف الرهائن ، فاألصل أن تطبق أحكامه والنتائج التي تدم 
 التوصددل إليهددا ، فددي كددل زمددان كانددت فيدده ضددرورة لمثددل هددذا األمددر؛ ألن

اإلسالم دين خالد ، وكذلك بالنسبة ألحكامه فالواجب تطبيقها إلى أن يدرث 
 هللا  عز وجل األرض ومن عليها.
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 :  البحث هٌهج
 لقد كان منهجي في كتابة البحث يتمثل بما يأتي :

استقراء مفردات البحث في المصادر القديمدة والحديثدة والتدي اهتمدت  -1
 ببحث موضوع الدراسة .

 ات الكريمة إلى السور التي أخذت منها .عزو اآلي -2
 تخريج األحاديث النبوية الشريفة من مظانها . -3
 بيان وجوه االستدالل من النصوص بما يخدم موضوع البحث . -4
 إعداد فهرس للمصادر والمراجع . -5

 أهداف البحث:

 :  نأت  فنمل الدراسة أىداؼ تتمثؿ
 . كاالصطبلح المغة ف  الرىلئف اختطلؼ حقنقة بنلف -ُ
 . اإلسبلـ ف  الرىلئف اختطلؼ دكافع أىـ عم  التعرؼ -ِ
 . اإلسبلـ ف  الرىلئف اختطلؼ ضكابط تكضنح -ّ
 . لمرىلئف اإلسبلـ أقرىل الت  الحقكؽ بنلف -ْ
 :المكضكع اختنلر أسبلب

 :نأت  فنمل المكضكع ىذا اختنلر أسبلب تكمف
 فػ  الرىػلئف تجػلزكاح الختطػلؼ الشرع  التأصنؿ بنلف أجؿ مف -ُ

 . كدكافعيل مشركعنتيل  كمدل اإلسبلم  الفقو
 اإلسػػبلمنة الشػػرنعة فرضػػتيل التػػ  الحملنػػة مػػدل بنػػلف ألجػػؿ -ِ 
 .لمرىلئف كرعلنتيل
 لسػػػػلئر كسػػػػبقيل كتفكقيػػػػل اإلسػػػػبلمنة الشػػػػرنعة عظمػػػػة لبنػػػػلف -ّ
 الحقػػكؽ كبنػػلف كرعػػلنتيـ  الرىػػلئف لحملنػػة كفللتيػػل فػػ  الكضػػعنة القػػكاننف

 . ليـ بةالكاج
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 الضػكابط عػف كالبعػد   المغػلالة  خطكرة عم  التنبنو أجؿ مف  -ْ 
 كأف   الرىػلئف اختطػلؼ عنػد  اإلسػبلمنة  الشػرنعة كضعتيل الت  الشرعنة

 . إطبلقو عم  لنس األمر
 : السلبقة الدراسلت

 كقػػػد(  مقلرنػػػة دراسػػػة كعقكبتػػػو الرىػػػلئف احتجػػػلز   الربنعػػػلف)  -ُ
  كبنػػلف كالقػػلنكف الشػػرنعة فػػ  الرىػػلئف احتجػػلز بنػػلف عمػػ  الدراسػػة ركػػزت

 عمػ  نترتب  كمل علـ بشكؿ اإلرىلب جرائـ كأسبلب اإلرىلب  مف المقصكد
 الرىػلئف اختطػلؼ كضػكابط دكافػع ببنػلف تعنػ  لػـ كلكنيل   الرىلئف احتجلز

 " . الرىلئف اختطلؼ"  دراسة ف  بحثيل تـ كمل
 المتعمقػة لمسػلئؿكا اإلنسػلف حقػكؽ   اإلنسػلف حقكؽ مجمس)  -ِ

 أخػػذ مكضػػكع فػػ  بحثػػت الدراسػػة ىػػذه(  اإلرىػػلبننف نػػد عمػػ  الرىػػلئف بأخػػذ
 مػػف أخػػذىـ تبحػػث كلػػـ   اإلنسػػلف حقػػكؽ عمػػ  اعتدائنػػة كحللػػة الرىػػلئف
 لػـ ككػذلؾ   الرىػلئف الختطػلؼ الػدكافع كجػكد حػلؿ ف  كذلؾ شرعنة نلحنة
 عمػػ  لػػنس األمػػر كأف الرىػػلئف أخػػذ عممنػػة  تضػػبط  التػػ  الضػػكابط تبحػػث
 " . الرىلئف اختطلؼ"  دراسة ف  بحثو تـ كمل كذلؾ   إطبلقو

 .البحث خطة
 عمػػ  نشػػتمؿ مبحػػث ككػػؿ مبلحػػث  ثبلثػػة إلػػ  البحػػث قسػػمت كقػػد

 :اآلت  النحك عم  البحث نيلنة ف  كخلتمة    مطللب
. االختطػلؼ كدكافػع   كالرىػلئف بلالختطػلؼ التعرنؼ   األكؿ المبحث

 . مطللب ثبلثة كفنو
 .كاصطبلحلن  لغة االختطلؼ تعرنؼ:  األكؿ مطمبال

 .كاصطبلحلن  لغة الرىلئف تعرنؼ: الثلن  المطمب
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 . الرىلئف اختطلؼ حكـ:  الثللث المطمب
 .اإلسبلم  الفقو ف  الرىلئف اختطلؼ ضكابط: الثلن  المبحث

 : مطللب ثبلثة كفنو
 .العدكاف تحقؽ اشتراط: األكؿ المطمب
 .االختطلؼ بعممنة األمر كل  عمـ: الثلن  المطمب
 .االختطلؼ عممنة ف  المقصد سبلمة: الثللث المطمب
 . الرىلئف حقكؽ:  الثللث المبحث
 . كالتكصنلت النتلئج أىـ عم  كتشتمؿ: الخلتمة
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 ،"الرهائي ، االختطاف."  البحث هصطلحات تعريف:  األول املبحث
 ودوافعه

 الفقػػو فػ  رنةالبشػ الرىػػلئف اختطػلؼ مػدلكؿ تحدنػػد عمػ  نقػؼ حتػ 
 .كاصطبلحل لغة ملىنتو تحدند مف بد ال اإلسبلم 

 :كاصطبلحل لغة االختطلؼ تعرنؼ: األكؿ المطمب
 عمػ  المغػة فػ  كنطمؽ( خطؼ) المصدر مف مشتؽ اسـ: االختطلؼ

:  أم الشػػ    خطػػؼ نقػػلؿ كاسػػتبلبو  بسػػرعة الشػػ   أخػػذ: منيػػل معػػلف
 كنتخطؼ." :كفنو (ُ) طنرال فتخطفو: " -تعلل - قكلو كمنو بسرعة استمبو
 السػػمع كخطػػؼ اجتذبػػو : أم الشػػ   كاختطػػؼ (ِ") ..حػػكليـ مػػف النػػلس
 .(ّ)استرقو: بمعن 

 نخػػتمس الػػذم لمػػص فنقػػلؿ  «االخػػتبلس» بمعنػػ  االختطػػلؼ كنػػأت 
 .(ْ)الكاحدة المرة عم  - بللكسر - الًخطفة كتطمؽ خطلؼ : الش  

ػػل كنػأت   مػػرض: أم – الرجػػؿ أخطػؼ: فنقػػلؿ «المػػرض» بمعنػ  أنضن
ل  .(ٓ)بسرعة منو برأ ثـ نسنر مرضن

                                 
 .ُّ: اآلنة الحج  سكرة (ُ)

 .ٕٔ: اآلنة العنكبكت  سكرة (ِ)

 لمفنػػركز   المحػػنط كالقػػلمكس  (ٕٓ/ٗ) ( ؼ ط خ) مػػلدة   منظػػكر البػػف العػػرب  لسػػلف(ّ)
   الكسػػػنط كالمعجػػػـ  (ُْٕ)ص   لمفنػػػكم  المننػػػر  كالمصػػػبلح  (َُُْ/ُ) أبػػػلدم 
 (.ؼ ط خ) ملدة  (ِْْ/ُ)   العربنة المغة مجمع

  (ِْْ/ُ)العربنػة  المغػة مجمػع   الكسنط كالمعجـ  (ٕٓ/ٗ)منظكر البف   العرب لسلف(ْ)
 (.خطؼ) ملدة

  (ُٕٖ/ِ) لمينػلئ   كاإلعػبلـ المغػة فػ  جػدكالمن  (ٖٕ/ٗ) منظػكر  البف   العرب لسلف(ٓ)
 (.ؼ ط خ) ملدة
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 بسػػرعة  األخػػذ العػػلـ المعنػػ  فػػ  كنػػراد نطمػػؽ المغػػة فػػ  فػػللخطؼ
 .كأسرىـ األشخلص عم  كاالستنبل  اإلغلرة: ىك كاالختطلؼ

ل االختطلؼ تعرنؼ  :اصطبلحن
 الحػػدنث  بمعنػػله االختطػػلؼ لمفيػػـك تعرنػػؼ القػػدام  لمفقيػػل  لػػنس

 الفقيػػل  عنػػد معركفنػػل نكػػف لػػـ حنػػث لمفيػػـك ا ىػػذا لحداثػػة ذلػػؾ كنرجػػع
ف» االسـ  بيذا السلبقنف  حػد مفيػـك فػ  تكسػع قػد الفقيػل  بعػض كلف كا 
 كقعػت سػكا  الطرنػؽ فػ  تقع الت  الجرائـ أنكاع لكؿ شلمبلن  فجعمو الحرابة
 العػرض انتيػلؾ أك بللقتػؿ األشػخلص عم  االعتدا  أك الملؿ  سمب بقصد

 .(ُ)كاإلرعلب ةاإلخلف جرائـ مجرد حت  أك
   الرىلئف كاختطلؼ   الحرابة بنف العبلقة إل  اإلشلرة مف بد ال كىنل

 قمػكب فػ  الرعػب كنحػدث   علدنػة غنر ظركؼ ف  نككف كبلىمل أف كذلؾ
ف   السػمـ حللػة فػ  نككف ال فلالختطلؼ   اآلخرنف  جرنمػة فيػك حصػؿ كا 

ف ابػةلمحر  كبللنسػبة. اآلمنػنف بحؽ ترتكب الت  الجرائـ أعظـ مف  اتفقػت كا 
 أعػػـ تعػد  أنيػػل إال   إلنيػل أشػرت التػػ  الجكانػب بعػض فػػ  االختطػلؼ مػع
 كالتػػ    المحػػلربكف بيػػل نقػػـك التػػ  لؤلعمػػلؿ بػػللنظر كذلػػؾ االختطػػلؼ مػػف

حػداث   المػلؿ كأخذ القتؿ  تشمؿ  البعػد مػع القػكة عمػ   اعتمػلدا الرعػب كا 
 .(ِ) الغكث عف

 . الدكلنة االتفلقنلت ف  الرىلئف اختطلؼ تعرنؼ

                                 
-ِْٕ/ٖ  الجمنػػػػػػػؿ مكاىػػػػػػػب   الحطػػػػػػػلب  ّٗ/ٕ ج الصػػػػػػػنلئع بػػػػػػػدائع   الكلسػػػػػػػلن ( ُ)

 جػرائـ. ْٕٔ/ ُِ المغنػ     قدامػة ابػف  ُْٓ/ ْ المطللػب  أسن   األنصلرم ِْٖ
 (.َْ)ص المعمرم  الكىلب لعبد االختطلؼ 

 .ِْٕ/ِ   الشرقلكم ملـلئل   التحرنر عم  الحلشنة(ِ)
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 أم:  بأنػػػو الدكلنػػػة االتفلقنػػػلت فػػػ  الرىػػػلئف اختطػػػلؼ تعرنػػػؼ كرد
 أك   إنذائػو أك   بقتمو كنيدد نحتجزه أك آخر شخص عم  نقبض شخص
 أك   دكلػػة كػػلف سػػكا    ثللػػث طػػرؼ  إكػػراه أجػػؿ مػػف    احتجػػلزه اسػػتمرار
 أك القنػػلـ عمػػ  األشػػخلص مػػف مجمكعػػة أك   حككمنػػة أك دكلنػػة  منظمػػة
 عػػف لئلفػػراج ضػػمن  أك صػػرنح كشػػرط معػػنف بعمػػؿ القنػػلـ عػػف لعاالمتنػػ
 . (ُ) الرىننة

 شػخص عمػ  االستنبل : بأنو نعرؼ أف نمكف فلالختطلؼ ىذا كعم 
 . عمنو استكل  مف مطللب بتمبنة إال تحرنره نمكف كال مل 

 :كاصطبلحل لغة الرىلئف تعرنؼ: الثلن  المطمب
 :لغة الرىلئف تعرنؼ
 رىػنف كسػب بمػل امرئ كؿ:)) تعلل  قلؿ  (ِ)حبسال نعن : لغة الرىف

)) (ّ) 
 (ْ) (( رىننو كسبت بمل نفس كؿ))  تعلل  كقكلو  بعممو محتبس أم

 بكسبيل محبكسة أم
ٍبسو منو نيتصٌكر الرٍَّىف كػلف كلٌمل: »الفنركزأبلدم قلؿ  ذلػؾ استعنر حى
 .(ٔ)«(ٓ)" رىنف كسب بمل امرئ كؿ:" تػعػللػ  قػلؿ كػلف  ش  و  أىمٌ  لممحتًبس

                                 
 .ُْٔ/ّْ   العلمة الجمعنة قرار(ُ)

 .ُٖٗ\ُّ" رىف" ملدة   منظكر البف العرب  لسلف( ِ)

 . ُِ اآلنة   الطكر  سكرة( ّ)

 .ّٖ  اآلنة   المدثر  سكرة(ْ)

 .ُِ: اآلنة الطكر  سكرة (ٓ)

 (.َُِ/ّ) لمفنركزأبلدم  التمننز  ذكم بصلئر (ٔ)
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 كاالتفلقنػػػلت   المعلصػػػرنف العممػػػل  اصػػػطبلح فػػػ   الرىػػػلئف تعرنػػػؼ
 . الدكلنة

 مػف بيػـ  نتعمػؽ كمػل األسػرل عف السلبقكف الفقيل  تحدث كقد ىذا
 ببحػث لمقنػلـ دفعنػ  مػل كىػذا   حػدنث مصػطمح فيػك الرىػلئف أمػل   أحكلـ
 قػػدف البحػػث خػػبلؿ  كمػػف المعلصػػرنف العممػػل  عنػػد المصػػطمح ىػػذا مفيػػـك

 : بأنيـ الرىلئف عرفكا  المعلصرنف العممل   أف إل  تكصمت
 كاستمرار   بقتميـ كالتيدند كاحتجلزىـ  خطفيـ نتـ الذنف األشخلص

 القنػلـ عػف  االمتنػلع أك القنلـ  عم  آخر طرؼ إكراه أجؿ مف   احتجلزىـ
 كىػػػذا.(ُ)«الرىننػػػة عػػػف لئلفػػػراج ضػػػمن  أك   صػػػرنح كشػػػرط معػػػنف بفعػػػؿ

 كنتفػؽ   القدام  الفقيل  عند  لمرىلئف الفقي  التصكر مع ؽنتف التعرنؼ
  االكتفػػل  آثػػرت فقػػد كلػػذلؾ القػػلنكف  أىػػؿ عنػػد الرىػػلئف مفيػػـك مػػع كػػذلؾ

 . لئلطللة تجنبل    الدكلنة  كاالتفلقنلت المعلصرنف العممل  بتعرنؼ
 .الرهائي اختطاف حكن:  الثالث املطلب

 أخػذ نجػكز بأنػو نجد سبلـاإل ف  األسرل أحكلـ ف  البحث خبلؿ مف
 أف االعتبػلر بعػنف األخػذ مػع محػددة كقنكد   دكافع ضمف كلكف (ِ)األسرل

 فقنلسػلن  لمرىػلئف بللنسػبة األمػر ككػذلؾ   إلػنيـ تػؤدل أف ننبغ  حقكقلن  ليـ
 اإلسػػبلـ نجنزىػػل بػػدكافع كلكػػف   الرىػػلئف أخػػذ نجػػكز فإنػػو   األسػػرل عمػػ 

                                 
 .ُْٔ/ّْ   العلمة الجمعنة قرار: ننظر (ُ)

GAROS. ّْ/ُْٔ  Annex  ُٕ December ُٕٗٗ  Yun. ُٕٗٗ  
P. ُُْْ.  

  ّٖٓ/ ّ   الجمنػػػػػػؿ مكاىػػػػػػب   الحطػػػػػػلب  ُُٗ/ٕ   الصػػػػػػنلئع بػػػػػػدائع   الكلسػػػػػػلن ( ِ)
 .َُٗ/ ْ  المغن    قدامة ابف  ُْٗ/ ْ   المطللب أسن  األنصلرم 
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 مػػف بػػد ال الػػدكافع مػػف  جممػػة ؾىنػػل  فػػإف   ذلػػؾ عمػػ  كبنػػل ن    كنقرىػػل
 كجلئزان  مبرران  الفعؿ ىذا نككف حت    الرىلئف أخذ عم  اإلقداـ عند التزاميل
   شػرعلن  سػلئغلن  الرىػلئف اختطلؼ نعد عمنيل بنل ن  الت  الدكافع كمف   شرعلن 
 :  ذلؾ مف

 (ُ)فنو التملدم أك العدكاف مف كمنعو العدك إرىلب -ُ
 كأعػدكا" سػبحلنو قػلؿ فقػد شػرع   غػرض فئلتو بكؿ العدك إرىلب إف

 كعػدككـ  اهلل عػدك بػو ترىبػكف الخنػؿ ربػلط كمػف قكة مف استطعتـ مل ليـ
 فػػ  شػػ   مػػف تنفقػػكا كمػػل  نعمميػػـ اهلل تعممػػكنيـ ال دكنيػػـ مػػف كآخػػرنف
 .(ّ()ِ)   تظممكف ال كأنتـ إلنكـ نكؼ اهلل سبنؿ

 نشػعر تػ ح.. ترىبػكف قػلؿ بػؿ لتعتػدكا  نقػؿ لػـ - كجػؿ عػز - فلهلل
 كبأحػػػدث أشػػػكلليل بكػػػؿ -القػػػكة مػػػف لػػػدنيل اإلسػػػبلمنة األمػػػة أف الجمنػػػع
 .إلنيل نكجَّو عدكاف أم تصدَّ  أف بو تستطنع مل -كسلئميل

 بقػكة نشػعر الحػرب فتػرة فػ  العػدك مػف الرىػلئف اختطػلؼ فإف كلذلؾ
 العػدك  قمػكب فػ  الرعػب نبػث آخر جلنب كمف   جلنب مف ىذا المسممنف
 حنػلتيـ مقػدرات كعم    المسممنف عم  اعتدا  فنو عمؿ أم مف كنمنعيـ

. 

                                 
 عبػد علصػـ حػلفظ  إبػراىنـ ألسػلمة  أخطل  مف الجيلد ف  كقع مل عم  األضكا  تسمنط( ُ)

 (.ْٕ)ص محمد  الملجد

 .َٔ: اآلنة األنفلؿ  سكرة( ِ)

  لجمعػػو الكاقعنػػة  المعطنػػلت ضػػك  فػػ  شػػرعنة رؤنػػة فمسػػطنف فػػ  االستشػػيلدنة العممنػػلت(ّ)
 (.ْٗ)ص   مننر
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 :(ُ)األكطلف تحرنر أجؿ مف الكفلح -ِ
 اهلل أمػر كقد األكطلف  استبلحة عف العدكاف رد االختطلؼ دكافع مف

 : ذلؾ كمف الكرنـ  كتلبو ف  بذلؾ
 تعتػدكا كال نقػلتمكنكـ الػذنف اهلل سػبنؿ فػ  كقػلتمكا:" تعػلل  قكلو -ُ 

(ِ). 
 كػػؿ أمػػر المسػػممنف  لجمنػػع خطػػلب أنػػو كالصػػحنح*: »قرطبػػ ال قػػلؿ

 .(ّ)«سكاه نمكف ال إذ قلتمو مف نقلتؿ أف كاحد
 مػػل بمثػػؿ عمنػػو فلعتػػدكا عمػػنكـ اعتػػدل فمػػف: "  تعػػلل  قكلػػو كمنيػػل

 .(ْ)عمنكـ اعتدل
 فػػػ  أك الحػػػـر  فػػػ  قػػػلتمكـ فمػػػف العػػػدكاف  أنفسػػػكـ عػػػف ردكا: »أم
 خػبلؿ مف نستدؿ أف نمكف كىنل. (ٓ)«ثؿبللم كجلزكه فقلتمكه  الحراـ الشير
 العػػدك معلممػػة بػػلب مػػف نكػػكف لمرىػػلئف االختطػػلؼ أف عمػػ  الكرنمػػة اآلنػػة

                                 
 (.ُٖ/ِ)   لينكؿ   الشرعنة  السنلسة ف  كالقتلؿ الجيلد( ُ)

 .َُٗ: اآلنة البقرة  سكرة( ِ)
  القرطبػ  األنصلرم بكر أب  بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك:  القرطب 

 ثػػـ بيػػل كعػػلش" قُٔٔ -ََٔ:"  بػػنف ممػػل قرطبػػة فػػ  كلػػد المفسػػر
 تػكف  حتػ  بيػل كبقػ    أسػنكط شػملؿ فػ  كاسػتقر   مصػر إلػ  انتقؿ
.  الننػػػؿ شػػػرؽ"  الملننػػػل"  المعركفػػػة بللمنطقػػػة كقبػػػره   قُٕٔ سػػػنة
 .ِّٗ/ ٖ   كحللة لعمر المؤلفنف  معجـ

 (.َّٓ/ِ) لمقرطب   القرآف  ألحكلـ الجلمع( ّ)

 .ُْٗ: اآلنة البقرة  سكرة( ْ)

 (.ٕٕ/ُ) لمصلبكن   التفلسنر  صفكة( ٓ)
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 مػػػػف أفػػػػرادا كنخطفػػػكف المسػػػػممنف  عمػػػػ  نعتػػػدكف أنيػػػػـ فكمػػػػل   بللمثػػػؿ
 المعلممػػة ليػػـ نسػػكغ فإنػػو   لممسػػممنف بللنسػػبة األمػػر فكػػذلؾ   المسػػممنف

 .  العدك مف الرىلئف خطؼ خبلؿ مف بللمثؿ
 :(ُ)الظمـ عم  القضل  -ّ
 الشػعكب  عمػ  تقػع التػ  كالمعلنػلة الظمػـ رفػع االختطػلؼ دكافع مف
 مػػف بعػض بيػل نقػـك االسػتنكلر  كسػلئؿ مػف ككسػنمة كالجملعػلت  كاألفػراد
 كدلنػؿ.(ِ)الظمػـ ىذا جرا  مف نفكسيـ داخؿ ىك عمل لنعبركا الظمـ  لحقيـ
ف ظممػكا نيـبػأ نقلتمكف لمذنف أذف:"   تعلل  قكلو ذلؾ  نصػرىـ عمػ  اهلل كا 

 لبلختطػلؼ بللنسػبة األمػر فكػذلؾ   الظمػـ لرفػع القتػلؿ أف فكمػل (ّ)". لقدنر
 . لحقيـ عمف الظمـ لرفع نككف فإنو

 :(ْ)كأمننة إستراتنجنة أىداؼ تحقنؽ:  -ْ
 العسػػكرنة اآللػػة تطػػكر مػػع كمتنكعػػة   متجػػددة األىػػداؼ ىػػذه كتعػػد
 :ذلؾ كمف (ٓ)الحربنة العممنلت ف  المستخدمة

 .اإلمكلنلت بأقؿ مممكسة نتلئج تحقنؽ -أ
 .معنكنلتو كتحطنـ العدك استقرار زعزعة -ب
ربلكػػػو  العػػػدك داخػػػؿ الػػػذعر إثػػػلرة -ج   بػػػأنيـ أفػػػراده نشػػػعر حتػػػ  كا 
 .لمقتؿ معرضكف

                                 
 (.ُٖ) ص   علمر المطنؼ لعبد   اإلسبلمنة  الحركب ف  كالسبلنل األسرل أحكلـ(ُ)

 .السلبؽ المصدر(  ِ)

 .ّٗ:  اآلنة   الحج سكرة( ّ)

 (.ٕٕ)ص   غدة  أبك لحسف الحرب  حلؿ الدكلنة العبلقلت ف  فقينة لنلقض( ْ)

 .السلبؽ المصدر(  ٓ)



 

 
3115 

 عمػ  االطػبلع شػأنيل مف المختطؼ مف معمكملت عم  الحصكؿ -د
 .نمتمكيل الت  كالتقننلت كسلئمو أىـ

 عػػف اإلسػػبلمنة الدكلػػة رعلنػػل أسػػرل لفػػؾ العػػدك عمػػ  لضػػغطا -ق
 .التبلدؿ طرنؽ
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 :الثاًي املبحث
 .اإلسالهي الفقه يف الرهائي اختطاف ضىابط

 ارتأنػت   الرىػلئف اختطػلؼ نسػكغ عمنيػل بنػل ن  الت  الدكافع بنلف بعد
 إف حنػػث   االختطػػلؼ  عنػػد تحققيػػل مػػف بػػد ال الضػػكابط مػػف جممػػة بنػػلف
 نضػف  ممػل الرىػلئف أخػذ عنػد  الضػكابط فتػكفر   إطبلقػو عم  لنس األمر
 . الشرع  الجكاز صفة األمر عم 
 :   كى    مطللب ثبلثة إل  المبحث ىذا قسمت كقد

 .العدكاف تحقؽ اشتراط: األكؿ المطمب
 .االختطلؼ بعممنة األمر كل  عمـ: الثلن  المطمب
 .االختطلؼ عممنة ف  المقصد سبلمة: الثللث المطمب

 .العدواى حتقك اشرتاط: األول املطلب                         
 نكػػكف أف الحػػرب أىػػؿ مػػف األسػػلرل اتخػػلذ لجػػكاز  اإلسػػبلـ اشػػترط

 . كالسنة   الكتلب ذلؾ عم  دؿ كقد (ُ)بللفعؿ متحققنل العدكاف
 :الكتلب: أكالن 
 تعتػػدكا كال نقػػلتمكنكـ الػػذنف اهلل سػػبنؿ فػػ  كقػػلتمكا:" تعػػلل  قكلػػو -ُ

(ِ). 
 كاحػد كػؿ أمر المسممنف لجمنع خطلب أنو كالصحنح: »القرطب  قلؿ

 .(ّ)«سكاه نمكف ال إذ قلتمو مف نقلتؿ أف

                                 
 (.ّٗ)ص محمد الشنخ لمغزال   اإلسبلـ  عف سؤاؿ ملئة (ُ)

 .َُٗ: اآلنة البقرة  سكرة (ِ)

 (.َّٓ/ِ)لمقرطب     القرآف ألحكلـ الجلمع (ّ)
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 اعتػدل مل بمثؿ عمنو فلعتدكا عمنكـ اعتدل فمف" : تعلل  قكلو -ِ
 .(ُ)عمنكـ

 فػػػ  أك الحػػػـر  فػػػ  قػػػلتمكـ فمػػػف العػػػدكاف  أنفسػػػكـ عػػػف ردكا: »أم
 .  (ِ)«مثؿبلل كجلزكه فقلتمكه  الحراـ الشير

 كلفػػػة نقػػػلتمكنكـ كمػػػل كلفػػػة المشػػػركنف كقػػػلتمكا" : تعػػػلل  قكلػػػو -ّ
 .(ّ)المتقنف مع اهلل أف كاعممكا

 كىػػػك جمنعنػػػل: معنػػػله ككلفػػػة بللقتػػػلؿ  أمػػػر: قػػػلتمكا: (ْ)القرطبػػػ  قػػػلؿ
 .كمجتمعنف بيـ محنطنف: أم   الحلؿ مكضع ف  مصدر

 فلجتمعكا ككـ حلرب إذا لحربكـ نجتمعكف كمل أم: »(ٓ)كثنر ابف كقلؿ
ػػل أنػػتـ  إٍذف أنػػو كنحتمػػؿ نفعمػػكف  مػػل بنظنػػر كقػػلتمكىـ حػػلربتمكىـ إذا أنضن

 .«منيـ البدا ة كلنت إذا الحراـ  الشير ف  المشركنف بقتلؿ لممؤمننف
 عمػ  السػلبقة الشػرعنة النصػكص تػدؿ:  النصػكص مف الداللة كجو

 دئيـكبػػػ عػػػدكانيـ  بسػػػبب نكػػػكف إنمػػػل  الكفػػػلر عمػػػ  الجيػػػلد إعػػػبلف  أف
 اختطػػلؼ لممسػػممنف نحػػؽ فإنػػو الحللػػة ىػػذه مثػػؿ كفػػ  بللقتػػلؿ  لممسػػممنف
   المسػػممنف عمػػ  كعػػدكانيـ   اعتػػدائيـ بسػػبب   المحػػلربنف مػػف الرىػػلئف

 المعلممػة بػلب مف نككف الرىلئف أخذ فإف   أخرل جية كمف جية مف ىذا
   المسػػممنف مػػف الرىػػلئف أخػػذ مػػف تمكنػػكا إذا األغمػػب فػػ  ألنيػػـ   بللمثػػؿ

                                 
 .ُْٗ: اآلنة البقرة  سكرة (ُ)

 .ٕٕ/ ُ   لمصلبكن  التفلسنر صفكة (ِ)

 .ّٔ: اآلنة التكبة  سكرة (ّ)

 (.ُّٔ/ٖ) لمقرطب  القرآف  ألحكلـ الجلمع (ْ)

 (.ّٔٓ/ِ) كثنر  البف كثنر  ابف تفسنر (ٓ)
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 كأشػػكلؿ صػػكر  أعظػػـ مػػف نعػػد ذاتػػو بحػػد  كىػػذا جيػػدان  ذلػػؾ فػػ  نػػألكا فمػػف
 رد أجػػؿ مػػف   بللمثػػؿ معػػلممتيـ مػػف بػػد كال   المسػػممنف عمػػ  االعتػػدا 
 . كىنبتيل األمة كرامة كحفظ   المسممنف عف عدكانيـ
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 :الثاًي املطلب
 .االختطاف بعولية األهر ويل علن

 أمنيػػػل كحفػػػظ اإلسػػػبلمنة  الدكلػػػة كحملنػػػة اإلسػػػبلـ  بنضػػػة صػػػنلنة
ل كالداخم  - الخلرج   التػ  كاختصلصػلتو األمػر  كلػ  كاجبلت مف - أنضن

 . فنيل عمنو االفتنلت لآلحلد نجكز ال
 مػف كجيلد الثغكر  تحصنف اإلملـ عم  نجب أنو الملكردم ذكر فقد

 .(ُ)الذمة ف  ندخؿ أك   نسمـ حت  الدعكة  بعد اإلسبلـ علند
قلمػػة الثغػػكر  بسػػد الػػببلد أمػػف نحفػػظ أف األمػػر كلػػ  فعمػػ   الرجػػلؿ كا 

عداد المراصد  عم   أذاىػـ كدر  كقيػرىـ  األعػدا   إلرىػلب الكلفنػة القكة كا 
 كمػف قػكة مػف اسػتطعتـ مػل ليػـ كأعدكا:"تعلل  بقكلو عمبلن  المسممنف  عف
 .(ِ)" كعدككـ عدك بو ترىبكف الخنؿ ربلط

ذا  كلػػ  إلػػ  كالجنػػكد الجنػػكش أمػػر كتػػدبنر البنضػػة  حملنػػة كلنػػت كا 
 ذلػؾ نكػكف أف بد فبل الحرب  إعبلف ىك بذلؾ نتعمؽ مل أخص فإف األمر 
 ذلػػؾ كفػػ  ذلػػؾ  فػػ  عمنػػو االفتنػػلت ألبتػػة ألحػػد نصػػح كال األمػػر  كلػػ  إلػ 

 اإلمػػلـ إلػػ  مككػػكؿ الجيػػلد كأمػػر»: المغنػػ  كتلبػػو فػػ  قدامػػة ابػػف نقػػكؿ
«ذلؾ مف نراه فنمل طلعتو الرعنة كنمـز كاجتيلده 

(ّ). 

                                 
 (.ُٖ) ص لمملكردم  السمطلننة  األحكلـ(ُ)

 .َّ اآلنة: األنفلؿ سكرة( ِ)

 (.ُٔٔ/ٗ) قدامة  البف المغن ( ّ)
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 بو نقـك ال كالجيلد»: السنة منيلج ف  تنمنة ابف اإلسبلـ شنخ كقلؿ
«األمكر كالة إال

(ُ) . 
 نعػد ذلؾ ألف   اإلملـ إذف بدكف الحرب نعمف أف ألحد نجكز كال ىذا

 كلنػػت إذا إال   الفتنػػة بػػلب فػػتح إلػػ  نػػؤدم ثػػـ كمػػف   عمنػػو االفتنػػلت مػػف
 .(ِ) اإلذف بدكف الحرب إلعبلف ضركرة ىنلؾ

 شػػػرح فػػػ  الجمنػػػؿ مكاىػػػب فػػػ  الرعننػػػ  الحطػػػلب نقػػػكؿ ذلػػػؾ كفػػػ 
 كتكلنتػػو اإلمػػلـ إذف دكف جػػنش خػػركج نجػػكز ال»: خمنػػؿ الشػػنخ مختصػػر
 لبعػػد فكاتػػو كخػػلفكا عػػدك مػػف فرصػػة نجػػدكا أف إال نحفظيػػـ  مػػف عمػػنيـ
 كصػػلنله بعػػض فػػ  زركؽ أحمػػد الشػػنخ كقػػلؿ.. منعػػو خػػكؼ أك اإلمػػلـ 
ػمَّـ ىػك: كسػمطلنيـ المسػممنف جملعػة إذف بغنر لمجيلد التكجو: إلخكانو  سي
«فأنجح أحد بو اشتغؿ كقممل الفتنة 

(ّ) . 
 أمر ف  المحظكر أف كىك ىلـ  أمر عم  التنبنو مف ىنل بد ال كلكف

 إعبلنيػل أمػل اليجػـك  حلؿ ف  إعبلنيل ىك اإلملـ إذف بدكف الحرب إعبلف
 نعمف أف ثغكرال مف ثغر عم  لكاؿو  نجكز أنو: بمعن  فبل  الدفلع  حلؿ ف 

 نػأذف لػـ كلػك األعػدا  عمنػو ىجـ إذا ثغره عف لمدفلع األعدا  عم  الحرب
 األعػدا  عمػ  بلليجـك ىك نبتدئ أف األمنر ليذا لنس حنف ف  اإلملـ  لو

ف اإلملـ  إذف بدكف ػل  افتنلتنل ذلؾ كلف ضركرة لغنر ذلؾ فعؿ كا   كفػ  محرمن
 أف لػو نكػف لػـ ثغػرنا  منػراأل ىػذا كالنػة تلخمػت فػإف»: المػلكردم نقكؿ ذلؾ

                                 
 (.ُُٖ/ٔ)تنمنة البف   النبكنة السنة منيلج( ُ)

 .ُٔ/ ُّ   قدامة البف   المغن   ِٕٓ/ ْ     لمشربنن    المحتلج مغن (ِ)

 (.َّٓ  ّْٗ/ّ) لمحطلب  الجمنؿ  مكاىب(ّ)
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 ىجمػكا إف كدفعيػـ حػربيـ عمنو ككلف الخمنفة  بإذف إال أىمو جيلد نبتدئ
 عػػف الػػذب كمقتضػػ  الحملنػػة حقػػكؽ مػػف دفعيػػـ ألف إذنػػو  بغنػػر عمنػػو
«الحرنـ

(ُ). 
ذنو بلالختطلؼ اإلملـ عمـ اشتراط عم  األدلة  . الحرب إلعبلف كا 
ذنو   اإلملـ لعمـ نستدؿ  : نأت  بمل السنة مف ربالح إلعبلف كا 

 أب  حدنث مف صحنحنيمل ف  كمسمـ   البخلرم خرجو مل -ُ
 نقلتؿ جنة  اإلملـ إنمل»: قلؿ  اهلل رسكؿ أف - عنو اهلل رض  - ىرنرة
«بو كنتق  كرائو مف

(ِ). 
 اإلمػلـ  رانػة تحػت نككف الجيلد أف ف  صرنح الحدنث: الداللة كجو

 .أعدا ىـ المسممكف بو نتق  الذم جفكالم الستر  بمثلبة اإلملـ جعؿ بؿ
 ألنو كللستر : أم «جنة اإلملـ»:  قكلو* النككم نقكؿ ذلؾ كف 

 كنحم  بعض  مف بعضيـ النلس كنمنع المسممنف  أذل مف العدك نمنع
 .سطكتو كنخلفكف النلس  كنتقنو اإلسبلـ  بنضة

                                 
 (.ّٖ) ص لمملكردم  السمطلننة  األحكلـ(ُ)

 لمسػػػمـ   مسػػػمـ كصػػػحنح  (ِٕٓٗ) الجيػػػلد فػػػ ( ُُٔ/ٔ) لمبخػػػلرم البخػػػلرم  صػػػحنح(ِ)
 (.ُّٖٓ/ّّ) ملرةاإل كتلب ف ( ُْٔٔ/ّ)

 كلػد   الدمشػق  الشػلفع  النػككم شػرؼ بػف نحنػ  زكرنػل أبك:  النككم 
   الشػلفعنة مػذىب ضػبط فػ  كاضػح دكر لػو كػلف كقػد   قُّٔ سنة
 ركضػػػػة   الصػػػػللحنف رنػػػػلض   مسػػػمـ صػػػػحنح شػػػػرح مصػػػػنفلتو مػػػف

. قٕٔٔ سػػػنة تػػكف    المصػػػراة بػػلب إلػػػ  الميػػذب شػػػرح   الطػػللبنف
 .َِِ/ ُّ   حللةك لعمر   المؤلفنف معجـ
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   ةكالبغل الكفلر  معو نقلتؿ :أم: «كرائو مف نقلتؿ»:  قكلو كمعن 
 .(ُ)مطمقنل كالظمـ   الفسلد أىؿ كسلئر كالخكارج
كم مل -ِ : غػزكاف الغػزك»: قػلؿ أنػو معلذ ركاه فنمل  النب  عف ري

 الشػرنؾ  كنلسػر الكرنمػة  كأنفػؽ اإلمػلـ  كأطػلع اهلل  كجػو ابتغ  مف فأمل
 كرنػػل  فخػػرنا غػػزا مػػف كأمػػل كمػػو  أجػػر كنبيػػو نكمػػو فػػإف الفسػػلد  كاجتنػػب
«بللكفلؼ نرجع لـ فإنو األرض  ف  كأفسد لـاإلم كعص  كسمعة 

(ِ). 
 :الداللة كجو

 األجػػر  بػػو نسػػتحؽ الػػذم كالغػػزك الجيػػلد  أف عمػػ   الحػػدنث نػػدؿ
 – اهلل مرضػلة ابتغػل    كطلعتػو اإلمػلـ رانػة تحػت نكػكف الذم ىك كالثكاب

 .جؿَّ  عىزَّ 
 ال األسػلرل  فػ  عمنػو االفتنػلت نجػكز ال أنو األمر كل  حقكؽ كمف

 .مف كال ذمة  عقد كال استرقلؽ  كال بقتؿ 

                                 
 .ِْٕ/ ٔ   لمنككم   مسمـ صحنح شرح( ُ)

 سػنف   (ُِٓٓ) داكد ألبػ  داكد  أبػ   سػنف(ِّْ/ٓ) حنبػؿ بف  حمدأل   أحمد مسند( ِ)
 (.ُٓٓ/ٕ)  (ْٗ/ٔ) لمنسلئ    النسلئ 

  سػػنة كلػػد   القرطبػػ  األندلسػ  خمػػؼ بػػف سػمنملف الكلنػػد أبػػك:  البػلج 
   الفقػو فػ  المنتقػ :  منيػل ؼتصػلنن عػدة كلو مللك  فقنو   قَّْ
 معجػػػـ. قْْٕ سػػػنة تػػػكف    األصػػػكؿ أحكػػػلـ فػػػ  الفصػػػكؿ إحكػػػلـ

 .ُِٔ/ ْ   كحللة  لعمر  المؤلفنف 
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 اإلمػػلـ  إلػػ  أمػػره المأسػػكر»*: البػػلج  الكلنػػد أبػػك نقػػكؿ ذلػػؾ كفػػ 
 كال اسػترقلقو  اإلمػلـ لغنػر لػنس أنػو كمػل فنػو  عمنػو االفتنػلت لغنػره فمنس
«عمنو كالمف تأمننو  لو لنس كذلؾ لو  الذمة عقد

(ُ). 
 عػػػزر  سػػػنر أ بقتػػػؿ اسػػػتبد مػػػف»: األنصػػػلرم زكرنػػػل الشػػػنخ كنقػػػكؿ

«لو أملف ال ألنو دنة  كال قكد  كال اإلملـ  عم  الفتنلتو
(ِ). 

 رىػلئف اختطػلؼ الشػرعنة كالمصػمحة الضػركرة  اقتضت إذا كمو ليذا
نمػػل الرعنػػة  آلحػػلد نتػػرؾ ال األمػػر ىػػذا فػػإف لمعػػدك   إذف مػػف فنػػو  بػػد ال كا 
 .اإلملـ
 .االختطاف عولية يف املقصد سالهة: الثالث املطلب     

 - اهلل إلػ  التكجػو حسػف االختطػلؼ عممنػة ف  اليلمة الضكابط فم
 نرنػد أف كىػك بللقصػد  الطلعػة فػ  الحػؽ إفراد كىك   بلإلخبلص - تعلل 
 أك   لمخمػكؽ تصػنع مػف آخػر ش   دكف - تعلل  - اهلل إل  التقرب بيل

 معنػػ  أك   الخمػػؽ مػػف مػػدح أك   محبػػة أك النػػلس  عنػػد محمػػدة اكتسػػلب
 .تعلل  اهلل إل  التقرب لسك  المعلن  مف

 إال أمػركا كمػل"  : تعػلل   قكلػو خػبلؿ مف المعن  ىذا تأكند كرد كقد 
 دنػف كذلػؾ الزكػلة كنؤتػكا الصػبلة كنقنمكا حنفل  الدنف لو مخمصنف اهلل لنعبدكا
 .(ّ)القنمة

                                 
 (.ُِٕ/ّ)لمبلج     المكطأ شرح المنتق ( ُ)

 (.ُّٗ/ْ) لؤلنصلرم  المطللب  أسن ( ِ) 

 .ٓ: اآلنة البننة  سكرة( ّ)
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 الػدننل فػلرؽ مػف»: قػلؿ  النب  عف -عنو اهلل رض - أنس كركل
 كاهلل فلرقيل الزكلة  كآت  الصبلة كأقلـ لو  شرنؾ ال كحده هلل إخبلص عم 
«راض عنو

(ُ). 
 فػػإف لػو  ننتػػو كأخمػص هلل  كجيػو أسػػمـ قػد داـ مػػل المػر  أف كالحػؽ

 اهلل  مرضػػلة إلػػ  خطػػكات تحسػػب كنقظلتػػو كنكملتػػو    كسػػكنلتو حركلتػػو
 اهلل عبػػلدة كلفػػة  النػػلس إلنػػو نػػدعك الػػذم  اهلل رسػػكؿ مػػنيج ىػػك كىػػذا

خػبلص كحػده   التكحنػػد  ىػذا أسػػلس عمػ  كميػػل الحنػلة كقنػػلـ لػو  فالػػدن كا 
 كالتصػرفلت  السػمكؾ فػ  تبػدك كمػل كالمشػلعر  التصػكرات فػ  آثلره كتبدك
لػ  كاإلخػبلص التكحنػد إلػ  صلحبو نكجو الذم ىك السمنـ فللعقؿ  العمػؿ كا 
" : الػزمػػر سػػكرة فػػ  -كتعػلل  سػبحلنو- قلؿ النبكنة  كالسنة   اهلل بكتلب

 الػػدنف هلل أال.  الػػدنف لػػو مخمصػػل اهلل فلعبػد بػػللحؽ الكتػػلب إلنػػؾ أنزلنػػل إنػل
 .(ِ)الخللص

 اهلل أعبػػد أف أمػػرت إنػػ  قػػؿ" : نفسػػيل السػػكرة فػػ  -تعػػلل - كقػػلؿ
 .(ّ)"الدنف لو مخمصل

 لػو مخمصػل أعبػد اهلل قػؿ" : نفسػيل السكرة ف  -شأنو جؿ- كقلؿ
 .(ُ)"دنن 

                                 
  المسػتدرؾ(َٕ) اإلنملف ف : بلب المقدمة  بكتل( ْٗ/ُ) ملجو البف ملجو  ابف سنف( ُ)

 أحمػػػد قػػػلؿ ملىػػػلف  بػػػف عنسػػػ  أبػػػ  بػػػف عنسػػػ  إسػػػنلده كفػػػ   (ِّّ/ِ) لمحػػػلكـ  
 .الحفظ سنئ: الفبلس كقلؿ بللقكم  لنس: كالنسلئ 

 (.ُّٗ/ّ)لمذىب     المنزاف

 .ّ  ِ: اآلنتلف الزمر  سكرة( ِ)

 .ُُ: اآلنة الزمر  سكرة( ّ)
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 مػػف كالكجػػداف نػػرالتفك مػػف كالقمػػب العقػػؿ  فػػ  مػػل نظيػػر فػػلإلخبلص
 ننتفػػػ  كحننمػػػل كػػػذب  أك   رنػػػل  أك مبللغػػػة أك نقصػػػلف  أك زنػػػلدة غنػػػر

 كالبلطػؿ بػلطبلن  الحػؽ كنجعػؿ الحقػلئؽ  نغنػر تػراه الشػخص مف اإلخبلص
 .ش   ف  اإلخبلص مف ىذا كلنس بعندنا  كالقرنب قرنبنل  كالبعند حقِّل 

 ننػلتيـ ؼتختمػ البشػر مػف أنكاعنل  النب  أحلدنث صكرت كقد ىذا 
 كػ    ألمتػو المثػؿ نضػرب  كالنبػ  عمنػو  البلعػث بػلختبلؼ الجيػلد فػ 

ػػل كػػلف مػػل إال العمػػؿ مػػف نقبػػؿ ال اهلل كأف أعمػػلليـ  فػػ  هلل نخمصػػكا  خللصن
 .الكرنـ لكجيو

ػػل ى : قػػلؿ - عنػو اهلل رضػػ - األشػػعرم مكسػػ  أبػػ  فعػف ػػؿه  جى  ًإلىػػ  رىجي
ػػؿي : فىقىػػلؿى   النًَّبػػ ِّ  ٍغػػنىـً لً  نيقىلًتػػؿي  الرَّجي ػػؿي  ٍممى ػػؿي  ًلمػػذٍِّكًر  نيقىلًتػػؿي  كىالرَّجي  نيقىلًتػػؿي  كىالرَّجي
ػةي  ًلتىكيػكفى  قىلتىػؿى  مىػفٍ : »قىػلؿى  ؟ المَّػوً  سىًبنؿً  ًف  فىمىفٍ  مىكىلنيوي  ًلنيرىل  ًىػ ى  المَّػوً  كىًممى
 .(2)«المَّوً  سىًبنؿً  ًف  فىييكى  اٍلعيٍمنىل

                                                                             
 .ُْ: ةاآلن الزمر  سكرة( ُ)

ػػل قػلئـ كىػػك سػأؿ مػػف: بػػلب( ِٖٔ/ُ)  لمبخػلرم   البخػػلرم صػحنح( ِ) ( ُِّ) جللسنػػل عللمن
( َُِٖ) العمنػػػػػل ىػػػػ  اهلل كممػػػػة لتكػػػػكف قلتػػػػؿ مػػػػف :بػػػػلب الجيػػػػلد  فػػػػ ( ّّ/ٔ)ك
[ ُُٕ: الٌصػلفلت]  التكحند ف ( َْٓ/ُّ)ك( ُِّٔ) الخمس فرض ف ( َِٔ/ٔ)ك
 قلتػؿ مػف :بػلب  اإلمػلرة فػ ( ُُّٓ  ُُِٓ/ّ) لمسػمـ   مسػمـ  صحنح(ْٖٕٓ)

 أبػػ  سػػنف (َُْٗ/ُُٓ - ُْٗ) اهلل سػػبنؿ فػػ  فيػػك العمنػػل ىػػ  اهلل كممػػة لتكػػكف
 العمنػػل ىػػ  اهلل كممػػة لتكػػكف قلتػػؿ مػػف :بػػلب الجيػػلد  فػػ ( ُٖ/ُ) داكد ألبػػ   داكد 

 مػػل :بػػلب الجيػػلد  فضػػلئؿ فػػ ( ُْٓ/ْ) الترمذم لمترمػػذم سػػنف  (ُِٖٓ  ُِٕٓ)
 الجيػلد  فػ ( ِّ/ٔ) النسلئ  لمنسػلئ  سػنف  (ُْٔٔ) مػدننلكل رنػل  نقلتؿ فنمف جل 
 فػ ( ُّٗ/ِ) ملجػو ملجػو البف ابػف سػنف العمنػل  ىػ  اهلل كممة لتككف قلتؿ مف :بلب
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 فػػ  اإلخػػبلص كجػػكب عمػػ  دلنػػؿ الحػػدنث فػػ : العنػػد دقنػػؽ ابػػف قػػلؿ
 .(3)ذلؾ عف خلرج كالرنل  كالحمنة لمشجلعة  القتلؿ بأف كتصرنح الجيلد 

 بللننػػػلت تحسػػب إنمػػل األعمػػػلؿ أف بنػػلف فنػػو: النػػػككم اإلمػػلـ كقػػلؿ
 بمػف نختص اهلل سبنؿ ف  المجلىدنف ف  كرد الذم الفضؿ كأف الصللحة 

 .(2)العمنل ى  اهلل كممة لتككف   قلتؿ
 كممتػػػو إلعػػبل    اهلل سػػبنؿ فػػ  قلتػػؿ مػػف فأ  النبػػ  بػػٌنف كػػذلؾ

ػػل  األبػػدم  النعػػنـ اإلخػػبلص بيػػذا اسػػتحؽ - تعػػلل  – هلل ننتػػو فػػ  مخمصن
ػؿه   النًَّبػ َّ  أىتىػ : قػلؿ - عنػو اهلل رضػ  - عػلزب بف البرا  فعف  ميقىنَّػعه  رىجي

ًدندً  ـي  أىكٍ  أيقىلًتؿي  المًَّو  رىسيكؿى  نىل: فىقىلؿى  ًبلٍلحى ـى  «قىلًتؿٍ  ثيَـّ  ٍسًمـٍ أى : »قىلؿى  ؟ أيٍسًم  فىأىٍسػمى
 .(1)«كىًثنرنا كىأيًجرى  قىًمنبلن  عىًمؿى : » المَّوً  رىسيكؿي  فىقىلؿى . فىقيًتؿى  قىلتىؿى  ثيَـّ 

 كأف آلخػػػر  شػػػخص مػػػف تختمػػػؼ الننػػػة أف النبكنػػػة األحلدنػػػث دلػػػت
ل كلف مل اهلل عند المقبكؿ االختطلؼ  كنصرة   كممتو  إلعبل  لكجيو خللصن

 كغنرىػل   كالشػيرة السػمعة طمب مف آخر ىدؼ ألم كلنس تو كحملن دننو
 عمػ  كبنل  األعملؿ  لثكاب الميرجِّح ى  الننة كأف   كالغلنلت األىداؼ مف
 أف مػف بػد ال   العػدك مف أفراد أك فرد اختطلؼ عم  نقدـ لمف بد فبل ذلؾ

                                                                             
  َِْ  ّٕٗ  ِّٗ/ْ) ألحمػد أحمد  مسند  (ِّٖٕ) القتلؿ ف  الننة :بلب الجيلد 
َْٓ  ُْٕ). 

 (.ِِٕ) ص لعند ا دقنؽ  البف األحكلـ عمدة شرح األحكلـ إحكلـ (ُ)

 (.ْٗ/ُّ) لمنككم   مسمـ  صحنح شرح المنيلج (ِ)

 صػللح عمػؿه : بػلب كالسػنر  الجيػلد كتلب( َُْ/ٔ) لمبخلرم البخلرم  صحنح( ّ)
 كتػػػلب( َُٗٓ/ّ) لمسػػػمـ   مسػػػمـ صػػػحنح  (َِٖٖ) رقػػػـ القتػػػلؿ  قبػػػؿ

 (.ََُٗ - ُْْ) رقـ لمشيند  الجنة ثبكت: بلب اإلملرة 
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 عػف ننفػ  كأف   ىػذا عممػو ف   تعلل  اهلل لكجو الخللصة الننة نستحضر
ال   آخر ىدؼ أم ونفس  السػمعة طمػب كأف سػنمل   مػذمكمل عممػو كػلف كا 

 إلػػ  نػػؤدم كالػػذم   األصػػغر بللشػػرؾ نسػػم  مػػل كىػػك   رنػػل  نعػػد كالشػػيرة
 .  اآلخرة ف  العقكبة صلحبو استحقلؽ إل  بلإلضلفة   العمؿ بطبلف
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 :الثالث املبحث
 . اإلسالم يف الرهائي حقىق

 فػػ  كػػلف كلػػك حتػػ  الفػػرد ةبخصكصػػن عننػػت اإلسػػبلمنة الشػػرنعة إف
 دكنػو مػل عمػ  كنطمػع   الجلنػب ىػذا فػ  اإلسػبلـ تراث نتأمؿ كمف األسر 
 كأبػدا دائمػل نجنح اإلسبلـ أف بجبل  نمحظ كحقكقيـ   األسرل عف الفقيل 

 أف ذلػػؾ مػػف كاألىػػـ األسػػرل  معلممػػة فػػ  اإلنسػػلن  الجلنػػب تغمنػػب إلػػ 
 بأم نجكز ال مدكف  رنعكتش محكـ لنظلـ األسرل معلممة أخضع اإلسبلـ

 الحػلالت ضػغط تحػت سػنمل ال عمنػو التعػدم أك   تجػلكزه األحػكاؿ مف حلؿ
 .كاالنتصلرات الحركب تكلدىل الت  المتكترة النفسنة

 فػدع  رحنمة إنسلننة معلممة  كالرىلئف   األسرل اإلسبلـ علمؿ لقد
 :كى    الحقكؽ مف جممة كمنحيـ إلنيـ  كاإلحسلف إكراميـ إل 

 . كاإلنسلننة بللرحمة المعلممة– أ
 فػػ  لمػػف قػػؿ النبػػ  أنيػػل نػػل" : -تعػػلل  – قكلػػو ذلػػؾ عمػػ  دؿ كقػػد

 مػنكـ أخػذ ممػل خنػرا نػؤتكـ خنرا قمكبكـ ف  اهلل نعمـ إف األسرل مف أندنكـ
 نىًعػػػدي  - سػػػبحلنو - المػػػكل  كػػػلف فػػػإذا  (ُ)" رحػػػنـ غفػػػكر كاهلل لكػػػـ كنغفػػػر
 نممكػكف ال المسػممنف فػإفَّ  كالمغفػرة  بػللعفك خنره  قمكبيـ ف  الذنف األسرل

 .كاإلنسلننَّة الرحمة مف ممكنة درجة بأقص  معلممتيـ إال ىذا بعد
   فقػلؿ األسػرل معلممػة بحيسػف أصػحلبو  النبػ  أكصػ  كقػد 

ٍنرنا ًبلألىٍسرىل اٍستىٍكصيكا»  بللرحمػة المعلممػة فػإف سػبؽ مػل عم  كبنل . (ِ)«خى

                                 
 .َٕ: نةاآل األنفلؿ  سكرة (ُ)

( عػف الزىػرم ٗ/ٕٔ(  تػلرنخ دمشػؽ  البػف عسػلكر )ُُٕ  ُُٔ/ُ(المغلزم  لمكاقػدم )ِ)
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 الكػػػؿ ألف   لمرىػػػلئف أنضػػػل تثبػػػت إنيػػػلف   لؤلسػػػرل تثبػػػت كمػػػل كاإلنسػػػلننة
 .  غنره بند محبكس
 . تجكنعيـ كعدـ الرىلئف إطعلـ -ب
ر لقد   األسػنر  إطعػلـ المسػممنف عم  نجب أنو بسملحتو اإلسبلـ قرَّ
 لطعػػػلـ كالكىمِّنَّػػػة الجػػػكدة فػػػ  ممػػػلثبلن  الطعػػػلـ نكػػػكف كأف تجكنعػػػو  كعػػػدـ

 – اهلل ألمػػػر تجلبةاسػػ ممكننػػل  ذلػػؾ كػػلف إذا منػػو أفضػػؿ أك المسػػممنف 
 مسػكننل حبػو عم  الطعلـ كنطعمكف" : -كتعلل  سبحلنو - فقػلؿ - تعلل 
 .(ُ)شككرا كال جزا  منكـ نرند ال اهلل لكجو نطعمكـ إنمل. كأسنرا كنتنمل

 أسػراىـ كػلف: عبلس ابف قلؿ: »-اهلل رحمو - كثنر ابف الحلفظ قلؿ
 أف بػدر نػـك أصػحلبو أمػر  اهلل رسػكؿ أف ليػذا كنشػيد مشركنف  نكمئذ
 ... الغدا  عند أنفسيـ عم  نقدمكنيـ فكلنكا األسلرل نكرمكا

 كىػػػػـ ليػػػػؤال  الطعػػػػلـ نطعمػػػػكف أم المحبػػػػكس  ىػػػػك: مجلىػػػػد قػػػػلؿ
 .(ِ)كنحبكنو نشتيكنو

ػػفٍ  ػػفً  األىٍشػػعىًرمِّ  ميكسىػػ  أىًبػػ  كعى ػػلًئعى  أىٍطًعميػػكا: »قىػػلؿى    النًَّبػػ ِّ  عى  اٍلجى
ػػًرنضى  كىعيػػكديكا في  اٍلمى كحػػؽ  .(ّ)«األىًسػػنري : كىاٍلعىػػلًن : سيػػٍفنىلفي  قىػػلؿى  اٍلعىػػلًن ى  كُّػػكاكى

 اإلطعلـ نثبت لمرىلئف   كمل نثبت لؤلسرل .

                                                                             
.  مرسبلن

 .ٗ  ٖسكرة اإلنسلف  اآلنتلف ( ُ)

 (.َُِ/ُْ( تفسنر ابف كثنر   البف كثنر )ِ)

 مػػف كمػػكا" :تعػػلل  اهلل قػػكؿ: بػػلب األطعمػػة  كتػػلب( ِْٕ/ٗ) لمبخػػلرم   البخػػلرم صػػحنح (ّ)
: بلب الجنلئز  كتلب( ُٕٖ/ّ)   داكد داكد ألب  أب  سنف  (ّّٕٓ) " لكـرزقنػ مل طنبلت
 (.َُّٓ) العنلدة عند بللشفل  لممرنض الدعل 
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 .الرىلئف تعذنب جكاز عدـ -ج 
 أسػرل  رأل فقػد األسػرل  كامتيػلف تعذنب عف  النب  ني  لقد 
ٍنظة بن  نيكد  بنػلمخلطً  فقػلؿ قػلئظ  نػـك ظينػرة فػ  العػرا  فػ  مكقػكفنف قيرى

مىػػٍنًيـٍ  تىٍجمىعيػػكا الى » :بحراسػػتيـ المكمَّفػػنف المسػػممنف ػػرَّ  عى ػػرَّ  الشَّػػٍمسً  حى حى  كى
قىنِّميكىيـٍ  الٌسبلىًح  ـٍ  كى تَّ  كىاٍسقيكىي  .(ُ)«نىٍبريديكا حى

 عػػكرة عمػػ  نػػدؿَّ  أف ريًجػػ ى  إف األسػػنري  أىنيعػػذَّبي : مللػػؾ لئلمػػلـ قنػػؿ كقػػد
؟  الصػحلبة بعػض عمػ  النب  هأنكر  مل كىذا بذلؾ  سمعت مل: قلؿ العدكِّ
 ليػـ فقػلؿ بػدر  أحداث ف  أسنرنف كقعل  قرنش مف غبلمنف ضربكا عندمل
« :ـٍ  إذىا دىقىلكي ٍبتيميكىيمىل  صى رى ذىا ضى ـٍ  كىاً  ػل  كىػذىبىلكي ػدىقىل  تىرىٍكتيميكىيمى ػل كىاهللً  صى  ًإنَّييمى

ٍنش ػػًربىل المػػػذنف الغبلمػػنف ىػػذنف أف مػػع...«. ًلقيػػرى  الجػػػنش نمػػدَّاف كلنػػل ضي
 بػأم الرىػلئف تعػذنب نحػـر فإنػو   سػبؽ مػل عم  كبنل . (ِ)بللمل  المعلدم

 مػف فكػؿ    األسػرل مػع نشػترككف إنيػـ حنػث   التعػذنب أشكلؿ مف شكؿ
 . التصرؼ مف كممنكع   غنره بند محتبس كالرىننة األسنر
 .كالرىلئف   بلألسرل التمثنؿ تحرنـ -د

 نكتفػ  القتػؿ اإلمػلـ تخنػر عنػدك    بلألسػرل التمثنػؿ اإلسبلـ حـر لقد
 ذلػؾ  نحػك أك قذنفػة أك بخنجػر  طعنػو أك بللسػنؼ  بضػربو المعتػلد بقتمو
 ألف  (ّ)ذلػؾ أشػبو كمػل أنفػو كجػدع أطرافػو بعػض بقطػع ذلؾ عم  نزاد كال

ٍبػػدي  ركاه فنمػػل  النبػػ  ػػلرم  نىًزنػػدى  ٍبػػفي  المَّػػوً  عى نػػو األٍنصى ػػفً  نىيىػػ : »أىنَّػػوي  عى  عى

                                 
 ).ُٗٓ/ِ( السنر الكبنر  لمشنبلن  )ُ)

 (.ٖٔ/ْ) كثنر البف العظنـ  القرآف كتفسنر  (ٖٓ/ّ) لمسينم  األنؼ  الركض( ِ)

 .ّٓ/ّ   لمبيكت    القنلع كشلؼ( ّ)
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كمل ننطبؽ عم  األسػرل فػ  ىػذا الشػأف ننطبػؽ عمػ   .(ُ)«ٍثمىةً كاٍلمي  النٍُّيبى 
 الرىلئف   كذلؾ فنمل نتعمؽ بتحرنـ التمثنؿ بيـ .

 كىتىػبى  المَّػوى  ًإفَّ : » المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػلؿى : قىػلؿى  أىٍكسو  ٍبػفً  شىدَّادً  عىفٍ  كركم
مى  اإًلٍحسىلفى  ذىا مىػةى الًقتٍ  فىأىٍحًسػنيكا قىتىٍمػتيـٍ  فىػًإذىا شىػ    كيؿِّ  عى  فىأىٍحًسػنيكا ذىبىٍحػتيـٍ  كىا 
ةى  ٍلنيًحدَّ  الذٍِّبحى ـٍ  كى ديكي ٍلنرحٍ  شىٍفرىتىوي  أىحى تىوي  كى  غنػر مف تعذنب ذلؾ كألف (ِ)«ذىًبنحى
  .فلئدة

 بن  أسرل  النب  رأل فعندمل ذلؾ  مف أبعد إل  األمر كصؿ كلقد
 مىعيػكاتىجٍ  ال: »ألصػحلبو كقػلؿ ذلػؾ عػف النبػ  نيػ  الشػمس  فػ  قرنظة
مىٍنًيـٍ  رَّ  عى رَّ  الشٍَّمسً  حى حى تَّ  قىنِّميكىيـٍ  السِّبلًح  كى  . (ّ)«نىٍبريديكا حى

 كرد الػذم الػنيج عمػ  األسػنر معلممػة المختطػؼ فنعلمػؿ ىػذا كعم 
 فػ  محبكسػنف كػكنيـ حنث مف اشتراؾ مف بننيـ لمل   كالسنة الكتلب ف 
 .أعمـ كاهلل.  غنرىـ ند

                                 
 صػػػلحبو إذف بغنػػػر النيبػػػ : بػػػلب المظػػػللـ  فػػػ ( ُِْ/ٓ) لمبخػػػلرم  البخػػػلرم حنحصػػػ( ُ)

   (ُٔٓٓ) المثمػة مػف نكػره مػل: بػلب كالصػند  الػذبلئح فػ   (ٗٓٓ/ٗ) كف   (ِْْٕ)
 (.ِٕٖ/ٕ)  (ِٗ/ٔ) لمبنيق    الكبرل السنف

 بحالػذ بإحسػلف األمػر: بػلب  كالذبلئح  الصند كتلب  (ُْٖٓ/ّ) لمسمـ   مسمـ صحنح( ِ)
 .(ُٓٓٗ/ٕٓ) حدنث الشفرة  كتحدند كالقتؿ

 .تقدـ( ّ)
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 اخلامتة
 تـ النتلئج مف عددنا ىنلؾ بأف القكؿ نمكنن  فإنو حث الب ختلـ كف 
 :اآلت  النحك عم  بعضيل إبراز نمكف   كذلؾ  كالتكصنلت   إلنيل التكصؿ

 :النتلئج
 لكضػػػكح كذلػػػؾ لمخطػػػؼ  الفقيػػػل  لػػػدل محػػػدد تعرنػػػؼ نػػػرد لػػػـ -ُ
 عػػف المغػػكم مدلكلػػو اخػػتبلؼ لعػػدـ أك   األسػػرل مػػف نكعػػل كلككنػػو معنػػله 

 .االصطبلح 
 عممنػػة جػػكاز إلػػ  أدت التػػ  الػػدكافع مػػف بعضػػلن  البحػػث ثبػػتأ -ِ

 :  كمنيل االختطلؼ
 .فنو التملدم أك   العدكاف مف كمنعو العدك إرىلب– أ
 تقػع الت  كالمعلنلة الظمـ كرفع األكطلف  تحرنر أجؿ مف الكفلح– ب

 .االستنكلر كسلئؿ مف ككسنمة كالجملعلت  كاألفراد الشعكب عم 
 بللكتلب ثلبت ذلؾ كأف الرىلئف  اختطلؼ عنةمشرك  البحث أثبت -ّ
 الدكلػػػػة مػػػػع الحػػػػرب بحللػػػػة مقنػػػػد ذلػػػػؾ كأف المطيػػػػرة  النبكنػػػػة كالسػػػػنة

 .اإلسبلمنة
 بعممنػة األمػر كل  كعمـ العدكاف  تحقؽ اشتراط أف البحث أثبت -ْ

 الشػػلرع كضػػعيل التػػ  اليلمػػة الضػػكابط مػػف المقصػػد كسػػبلمة االختطػػلؼ 
 .االختطلؼ عممنة لجكاز

 أدائيػل مػف بػد ال الحقػكؽ مػف جممػة لمرىػلئف ضػمف اإلسبلـ أف -ٓ
 . عنيـ منيل حؽ أم منع كعدـ ليـ

 : التكصنلت
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 : اآلتنة بللتكصنلت البلحث نكص  البحث كتلبة مف االنتيل  بعد
 ثػـ  كمػف كقػكاننف بمبػلدئ الرىػلئف مػع التعلمػؿ قكاعػد تقنف أف -ُ
 لطػبلب عمنيػل بلعاالطػ نتسػن  حتػ    بيػل خػلص كاحػد مصنؼ ف  تجمع
 . المجلؿ ىذا ف  اىتملـ لو مف كلكؿ   العمـ

 عنػكاف تحػت مفصػؿ بشػكؿ عمؿ أكراؽ فنيل تقدـ مؤتمرات عقد -ِ
 .الرىلئف مع التعلمؿ أحكلـ:" 

 نستضلؼ   التمفلز كمنيل اإلعبلـ كسلئؿ طرنؽ عف برامج عقد -ّ
 كضػػنحلت   األثبػػلت العممػػل  مػػف المعرفػة ذكم مػػف المختصػػنف بعػػض فنيػل

 .  كغنرىـ   المسممنف أملـ الرىلئف مع لمتعلمؿ الحقنقنة الصكرة
 .التكفنؽ كل  كاهلل
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 واملراجع املصادر
  ( ط.  د) العنػد  دقنػؽ البػف   األحكػلـ عمػدة شرح األحكلـ إحكلـ-
 (.ت.د)    السنة مكتبة القلىرة 

 عبػػػد. د عػػػلمر  اإلسػػػبلمنة  الحػػػركب فػػػ  كالسػػػبلنل األسػػػرل أحكػػػلـ-   
 .ـُٖٔٗ- ىػَُْٔ   المصرم  الكتلب  دار القلىرة(  ط. د) لمطنؼا

  ُ ط محمػد  بف عم  الحسف أبك لمملكردم   السمطلننة  األحكلـ-
 (. ت.د)  العممنة  الكتب دار بنركت 
 زكرنػل نحنػ  أبػك األنصػلرم  الطللػب  ركض شرح المطللب أسن  -

 ( .ت.د)   إلسبلم ا الكتلب دار اإلسبلمنة  المكتبة القلىرة( ط.د)  
 آبػػلدل  الفنػػركز العزنػػز الكتػػلب لطػػلئؼ فػػ  التمننػػز ذكم بصػػلئر-
 لمشػػػئكف األعمػػػ   المجمػػػس القػػػلىرة  ِ ط النجػػػلر  عمػػػ  محمػػػد تحقنػػػؽ

 .ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ    اإلسبلمنة 
 األملثػؿ  مػف حميػل مػف كتسػمنة فضػميل كذكر دمشؽ مدننة تلرنخ-
: تحقنػؽ   اهلل عبد بف اهلل ىبة ابف الحسف بف عم  القلسـ أبك الشلفع  

 الفكر  دار بنركت   ( ط.د)العمرم  غرامة بف عمر سعند أب  الدنف محب
 .ـُٓٗٗ  

. د حػػلفظ  أخطػػل   مػػف الجيػػلد فػػ  كقػػع مػػل عمػػ  األضػػكا  تسػػمنط-
 .ىػُِْٓ   العبنكلف  مكتبة  (ـ.د)  ُ ط   إبراىنـ أسلمة

  ِ ط   إسػػملعنؿ الفػػدا  أبػػك   كثنػػر ابػػف العظػػنـ  القػػرآف تفسػػنر-
 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ العصرنة   المكتبة بنركت صندا 
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 محمػػد عنسػ  أبػػك    الترمػذم «الترمػذم سػػنف» الصػحنح الجػلمع-
 مطبعػػػة  القػػػلىرة   ِ ط شػػػلكر  أحمػػػد: تحقنػػػؽ سػػػكرة  بػػػف عنسػػػ  بػػػف

 .ـُٖٕٗ - ىػُّٖٗ الحمب   البلب  مصطف 
 أحمػػد بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػك القرطبػػ   القػػرآف  ألحكػػلـ الجػػلمع-
 .ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ العممنة  الكتب دار بنركت    ُط   األنصلرم
)   خنػػر محمػػد. د ىنكػػؿ  الشػػرعنة  السنلسػػة فػػ  كالقتػػلؿ الجيػػلد-

 .ـُٔٗٗ البنلرؽ  دار  (ـ.د) ( ط.د
 ىػػُُّٗ  (ف.د) (ـ.د) (ط.د)شػقركف  لمسينم   األنؼ  الركض-

 .ـُُٕٗ -
 تحقنػػؽ القزكننػػ   نػػدنز  بػػف محمػػد ملجػػو  ابػػف ملجػػو  ابػػف سػػنف-
 - ىػػػػُُْٗ     الحػػػدنث دار القػػػلىرة   ُ ط البػػػلق   عبػػػد فػػػؤاد محمػػػد
 .ـُٖٗٗ
   األشػػعث بػػف سػػمنملف السجسػػتلن   داكد  أبػػك داكد  أبػػ  سػػنف-
 (.ت.د) الفكر  دار  (ـ.د) ( ط.د) الحمند  عبد الدنف مح  محمد تحقنؽ

 التعمنػؽ مػوكبذن  عمػر بف عم  اإلملـ الدارقطن   الدارقطن   سنف-
-ىػػػػػ َُْٔ   الكتػػػب  عػػػللـ بنػػػػركت   ْ ط الػػػدارقطن   عمػػػ  المغنػػػ 
 .ـُٖٔٗ
   عمػػ  بػػف الحسػػف بػػف أحمػػد بكػػر أبػػك البنيقػػ   الكبػػرل  السػػنف-

 .ـُٖٓٗ   الفكر   دار بنركت  (ط.د)
   شػػعنب بػػف أحمػػد الػػرحمف عبػػد أبػػك النسػػلئ   النسػػلئ   سػػنف-
 العممنػػػة  الكتػػػب دار  بنػػػركت  ُ ط   سػػػمنملف  الغفػػػلر عبػػػد/ د تحقنػػػؽ
 .ـُُٗٗ - ىػُُُْ
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 سػػيؿ أبػػ  بػػف أحمػػد بػػف محمػػد  السرخسػػ   الكبنػػر  السػػنر شػػرح-
 ( .ت.د)  لئلعبلنلت  الشرقنة الشركة  (ـ.د)  (ط.د) 

 القػػلىرة   ّط   شػػرؼ بػػف نحنػػ  النػػككم    مسػػمـ صػػحنح شػػرح -
 .ُٖٗٗ-ُُْٗ   الحدنث  دار

   إسػػملعنؿ بػػف حمػػدم اهلل عبػػد أبػػك البخػػلرم  البخػػلرم  صػػحنح-
 - ىػَُّْ   كثنر  ابف دار  بنركت   ّ ط البغل  دنب مصطف : تحقنؽ
 .ـُٕٖٗ
  (ط.د)   الحجػلج بػف مسمـ الحسنف القشنرم أبك  مسمـ  صحنح-
 ( .ت.د)   العرب   التراث إحنل  دار بنركت 
 ضػػػك  فػػػ  شػػػرعنة رؤنػػػة فمسػػػطنف فػػػ  االستشػػػيلدنة العممنػػػلت-
( ت.د)   (ف.د)  (ـ.د)   ( ط.د)  أحمػد  مننر و جمع الكاقعنة  المعطنلت

. 
: تحقنػػؽ    نعقػػكب بػػف محمػػد   الفنركزآبػػلدم المحػػنط  القػػلمكس-

  المكتبػة بنػركت  ِ ط إبػراىنـ  الفضػؿ أبػك كمحمػد البجػلكل  محمد عم 
 .ىػُّٗٗ  العممنة 
 حسػف. د غػدة أبػك الحرب  حلؿ الدكلنة العبلقلت ف  فقينة قضلنل-

 .ـَََِ - ىػَُِْ العبنكلف  مكتبة  (ـ.د) (ط.د) 
 – بنػػركت  (ط.د)  نػػكنس بػػف منصػػكر البيػػكت     القنػػلع كشػػلؼ-
 .ُّٖٗ-َُّْ    الكتب عللـ لبنلف 

 األفرنقػػ  منظػػكر بػػف مكػػـر بػػف محمػػد منظػػكر  العػػرب ابف لسػػلف-
 (.ت.د)  صلدر دار بنركت    ُ ط المصرم 
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 دار القػلىرة   ُط محمػد  الشػنخ اإلسػبلـ الغزال   عف سؤاؿ ملئة-
 .ـُْٖٗ -ىػَُْْ   ثلبت

 محمػػد اهلل عبػػد أبػػ  الحػػلفظ   الصػػحنحنف الحلكـ عمػػ  المسػػتدرؾ-
  ُ ط عطػل  القلدر عبد مصطف : تحقنؽ الننسلبكرم  الحلكـ اهلل عبد بف

 .ـَُٗٗ - ىػُُُْ  العممنة  الكتب دار بنركت 
 لدؿكعػ األرنػلؤكط  شػعنب: تحقنػؽ حنبػؿ  بف أحمد  اإلملـ  مسند-
  قرطبػػػػة  مؤسسػػػػة   مصػػػػر الرسػػػػللة  مؤسسػػػػة بنػػػػركت   ُ ط مرشػػػػد 
 .ـُٗٗٗ - ىػَُِْ
 بػػف أحمػػد الفنػػكم   الكبنػػر  الشػػرح غرنػػب فػػ  المننػػر المصػػبلح-
 ( .ت.د) العممنة   المكتبة(ـ.د) (ط.د)   عم  بف محمد

 
 إحنل  دار لبنلف  -بنركت  (ط.د)   عمر كحللة   المؤلفنف معجـ-
 (.ت.د)    العرب  التراث

( ط.د) َعَـَج العربنػػة  المغػػة مجمػػع إصػػدار الكسػػنط  المعجػػـ-
 .ىػََُْ المعلرؼ  دار التراث  كأحنل  لممعجملت العلمة اإلدارة  (ـ.د)

 المقدسػػ   ق محمػػد بػػف اهلل عبػػد بػػف محمػػد أبػػك قدامػػو  ابػػف المغنػػ  -
 - ىػػػػَُْٔ  الكتػػػب  عػػػللـ دار الرنػػػلض   ُ ط التركػػػ   اهلل عبػػػد/ د: تحقنػػػؽ
 .ـُٖٔٗ
  دار القػػلىرة  (ط.د)   الكلنػػد البػػلج  أبك المكطػػأ  شػػرح المنتقػػ -
 (.ت.د) العربنة  الكتب

  ّْط الحسػػػف  بػػػف عمػػػ  كاإلعبلـ الينػػػلئ   المغػػػة فػػػ  المنجػػػد-
 (.ت.د)  المشرؽ دار بنركت 
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 تنمنػة  ابػف القدرنػة  الشػنعة كػبلـ نقض ف  النبكنة السنة منيلج-
  مكتبػة القلىرة   ِط سللـ  رشلد محمد/ د تحقنؽ   الحمنـ عبد بف أحمد
 .ـُٖٗٗ -ىػَُْٗ تنمنة  ابف

 خمنػؿ الٌضػنل  أبػك   الحطَّػلب خمنػؿ  مختصر لشرح الجمنؿ مكاىب-
   ُ ط المػللك   المغربػ  الػرحمف عبػد بػف محمػد بف محمد اهلل عبد ألب 

 .ىػُِّٖ   السعلدة مطبعة مصر 
 عثمان، بن أحمد ابن محمد اهلل عبد أبو ، الذىبي ، الرجال نقد في االعتدال ميزان-
 البابي عيسى العربّية، الكتب إحياء دار ،(م.د)،3 ط البجاوي، محمد علي: تحقيق ،

 .م3531-ىـ3132 ، وشركاه الحلبي
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