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 :ملخص
السياسة الشرعية يف الدراسات املعاصرة اسم لألحكام والتصرُّفات اليت  ُديتدر ر  يتا   

شيتيتراعتا وويفيتيتاعتال ويف  ييتيتن سيتيتة ا ا الت  ي ايتيتة  واإلدارايتيتةل شيتيتنو د اة يتيتة يف حكا تتيتيتا ُو
يتةم واريتر ل و  هليتا اثررهيتا ويف عالوا ا اخلارجية ال  ُرر تا رغريها  ن اة م يف حال الس ِّ

ل مميتيتيتيتيتا ايتيتيتيتد ا يف العالويتيتيتيتيتات الدولييتيتيتيتيتة ُكيييتيتيتيتيتع  ايعيتيتيتيتة العالويتيتيتيتيتة  يتيتيتيتيتن ا  يتيتيتيتران املت اعيتيتيتيتة يف
ويتيتيتيتيتيتات السياسيتيتيتيتيتيتيتي ة والقيتيتيتيتيتيتادا  اليتيتيتيتيتيتدولل و  يتيتيتيتيتيتردات َّليتيتيتيتيتيتيتل يف املعاهيتيتيتيتيتيتدات الد ولييتيتيتيتيتيتةل والعال

.يف القادا  الد ول ِّ و  والدرةا اسيةل وات اول الاحث َّلل مب تج وْصيت     لةيةيت  اإلدسان ِّ
ل  يتيتاا، ل لي تتيتيت  تا دتيتيتاعج يف  يتيتدإل لقييتيتم اإلسيتيتالم لة صيتيتاع واملقاصيتيتد الشيتيترعية العا يتيتة

ل وار يتا  عةيتك ارا يتة اإلدسيتا  وحقاويت ل  يتن تملاعيتة تا وتوا ة العيتدل و راعيتاة اة يتال 
 أتثري ال ق  اإلسال   يف اةدظ ة الدولية والسياسية و دإل اراجة تا َّلل. 

Abstract: 

         Islamic politics in contemporary studies Name of the 

provisions of the behaviors that manage the   nation's affairs 

in the government and in its foreign relations with which it  

has with other nations in the event of war and peace, and 

have diverse effects in adapting the nature of the 

relationship with others, which enter into international 

relations and international law, and vocabulary in 

international treaties, political, and in international 

humanitarian law. The paper deals with this approach and 

descriptive analytical counterweight, to end up on the 

results of the extent to which Islam to the interests, with 

Almaah to the influence of Islamic jurisprudence in 

international and political systems. 
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  :      املقدمة
 ار د هللل وسالٌم عةك عااده ال ان اص  ك. أ ا رعد:     

اليتيتيت     تجأ  اكيتيتيتا  اإلسيتيتيتالم هيتيتيتا امليتيتيت-ُعيتيتيتااُايتيتيتار  و -حك يتيتيتة    اوتيفيتيتيت ْ  فقيتيتيتدِّ 
 ر ياديَت وجعة  شا الً اا اًلل دقع في  عةك أرريتن شيتع   ُكيتا ِّ   ل ا دا اًلُعاا رضي    
عقييتيتدًةو وعايتيتادًةو وأ الويتيتاًل وشيتيتراعًةل ُت يتيتاول  :اليتيت   اقيتيتام عةيتيتك ُقيتيتاإل  يتيتن   زاملت ي ِّيتيت

ارم ِّ والعيتدل والتيتاا، ل ولعيتا  اتدف تا توا ةأ ار ارياة اة تا ابلت ظيم الدويم ال   
ةتعيتارف والتعيتاو  ريتف أفيتراد اةسيترة الاشيتراة الااحيتدةل ل ن الت اُّع سايالً لةاحدةل وساااً 
 واةّب ِّ  ين حاجا ا و ت ةاا ا.

 موضوع البحث:
 ويف سيتيتايا لقييتيتم هيتيت ا اهليتيتدف جيتيتايفت اةحكيتيتام يف اإلسيتيتالم عةيتيتك ديتيتاعف: )اةول(

لك تا ال صاص الشرعية الق عي يتة اليت  ت ُتيت ثر ابلز يتا   أحكام و اادئ ُ صيةية ررتة
 . اتت ةليتيتا ُتصيتيتا يف يتيتار ررتيتيتة يف الكييتيتا  اليتيتدا  ِّ والاشيتيتر  ِّ واملكيتيتا ل وت عيفيتيتن لة تغيتيتري 
و)الثان( أحكام اجتتاداة  ا ية عةيتك املصيتةحة والعيترف اليت   اتيت ثر ابملتغيتريات و يفيتن 

لعا يتيتيتيتيتة واملقاصيتيتيتيتيتد الكةي يتيتيتيتيتة يف الشيتيتيتيتيتراعة لة اايف يتيتيتيتيتات الز  ييتيتيتيتيتةل وهيتيتيتيتيت ه لك تيتيتيتيتيتا اليفيتيتيتيتيتاار  ا
د واتحد  د ُو اييتيتيتيتم وااعيتيتيتيتد السياسيتيتيتيتة الشيتيتيتيترعية.اإلسيتيتيتيتال يةل وهيتيتيتيت  جميتيتيتيتال رحيتيتيتيت  لالجتتيتيتيتيتا

 يتيتن اةحكيتيتام الشيتيترعية املشيتيتار  اجلاديتيت  الثيتيتان في يتيتا ا  يتيتا  عةييتيت  الاحيتيتثهيتيت ا  اضيتيتاع 
 الشيترعية يف العالويتة السياسيتةِّ أثيتَر -حس   قتيفك اريتال واملقيتام–تليتال فيت اول إبلا، 

يتيتيتيت ول القيتيتيتيتادا  اليتيتيتيتد  اسيتيتيتيتم  ةم واريتيتيتيتر ل في يتيتيتيتا ا ةيتيتيتيتم عةييتيتيتيت  الييتيتيتيتامَ  يتيتيتيتن ا  يتيتيتيتران يف حيتيتيتيتال الس ِّ
 .ول اإلدسان     ا اعرف ابسم القادا  الد    و اضاعاِّ جتةياِّ  واث رد  لوليةوالعالوات الد  
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 أمهية املوضوع:
وأ  ا  يتم فيتيتا حيتث تليتيتا اوال   لعا هل ا املاضيتاع أيييتة ُسيتتحمن أ  اةت يت  الا

ل والسياسيتيتةد جيتيتزيٌف  يتيتن ر ياديتيت  التشيتيتراع  الاشيتيتراة لةحييتيتاة رابني  أ  اإلسيتيتالم  يتيت تجٌ جتيتيتداً: 
ُ ظي ية يف حياة اة يتة اإلسيتال ية ف راة و ةّب  حاجة  ه السياسة ُد الكا ا املتكا ال وه
  ه  ُدرري الش يف والقيام عةييت السياسة ابملعىن الةغا : ل وَّلل ة وعالوا ا اخلارجية

. ويف اتصيتيتيت الل الشيتيتيترع  ِّ العيتيتيتام: هيتيتيت  ُيتيتيتدرري  صيتيتيتاع العايتيتيتاد عةيتيتيتك َوفيتيتيتم  (1 )مبيتيتيتا اصيتيتيتةح 
الشيتيتيتيتيترع. وابملعيتيتيتيتيتىن اخليتيتيتيتيتاص: هيتيتيتيتيت  القيتيتيتيتيتادا  املاضيتيتيتيتيتاع لرعاايتيتيتيتيتة ا دا  واملصيتيتيتيتيتاع وادتظيتيتيتيتيتام 

 اسيتيتيتيتم لألحكيتيتيتيتاممبعيتيتيتيتىن أوسيتيتيتيتن يف الدراسيتيتيتيتات اإلسيتيتيتيتال ية املعاصيتيتيتيترة: هيتيتيتيت  . و  (2 )اةحيتيتيتيتاال
شيتيتيتراعتا وويفيتيتيتاعتال ويف  ييتيتيتن  ر  يتيتيتا شيتيتيتنو د والتصيتيتيترُّفات اليتيتيت  ُديتيتيتدر   اة يتيتيتة يف حكا تتيتيتيتا ُو

سيتيتيتة ا ا الت  ي ايتيتيتة واإلدارايتيتيتةل ويف عالوا يتيتيتا اخلارجييتيتيتة اليتيتيت  ُرر تيتيتيتا رغريهيتيتيتا  يتيتيتن اة يتيتيتم يف 
يتيت هليتيتا اثررهيتيتا  -رقااعيتيتدها وضيتيتاار تا -ة الشيتيترعي   ياسيتيتةد وهيتيت ه الس ِّ .  (3 )ةم واريتيتر حيتيتال الس ِّ

تيتيتيتيتيتا وأسسيتيتيتيتيتتال مميتيتيتيتيتا ايتيتيتيتيتد ا يف املت اعيتيتيتيتيتة يف ُكيييتيتيتيتيتع العالويتيتيتيتيتة  يتيتيتيتيتن ا  يتيتيتيتيتران ورييتيتيتيتيتا   ايعت
اا يتيتيتات الدولييتيتيتةل  العالويتيتيتات الدولييتيتيتة والقيتيتيتادا  اليتيتيتدول وحقيتيتيتا  اإلدسيتيتيتا  ويف سيتيتيتاعر اتُر
وغريهيتيتا  يتيتن القيفيتيتاى الكيتيترإل اليتيت  ريتيتر،ت يف العصيتيتر اريتيتداثل و ريليتيت  اتهت يتيتام الكايتيتري 

                                 
: 119/  3) عجم  قاايس الةغة( ترن فارس:   ( 1) : 983/ 3                      ِّ  ل و))الصحال(( لةجاهر    ل 4/344                         ِّ  ل و))  ا  الةغة(( لأل،هر   

 .466/ 1                             ل و))أساس الاالغة(( لةز خمشر : 109– 107/  6و))لسا  العر (( ترن   ظار: 
 ق رازا      (2)

َْ       املااعظ واتعتاار ر ار اخل   وا رر املعروف ابخل   امل
                                               : ْ      ِّ  ةل لة  ق راز     َ أ ص عةك التغةيظ يف  . وود ُ ةم مبعىن2/220     

                               د   و ا رعدهال لقيم عث ا  ض رياةلو)  عف  3/7ترن فرحا :  العقاابتل ا ا ها ع د عة ايف ار  ية وغريهم.)ُاصرة اركام(
 .3/903لعاليف الدان ال رارةس  ار   :         ارك ام(

عاد الاها   ))السياسة الشرعية(( لةشيخ (. وراجن:8-7لةشيخ عاد الرمحن اتجل ص ) للسياسة الشرعية وال ق  اإلسال  ()ا ( 3)
: 5 الف ص) ة ا    ْ َ    ِّ  ( و ا رعدهال و))حجة   الاالغة((ل لةد  ه                                         ِّ   و ا رعدهال و))أجبد العةام((ل حمل د حسن صد  ام 1/167                                     ِّ

 .330-2/329 ا :
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 رعيتيتد اريتيتر  العاملييتيتة اةوا و يتيتا ُاعتيتيتا  يتيتن اتضيتيت راابت الدا ةييتيتة يف اجملت عيتيتات احملةي يتيتةل
والصراعات القا ي ة والدولي ةل ال  ااد  ساااً ل شيتا  اريتر  العاملييتة الثادييتة و يتا ُرُ يت  
ْولي يتيتيتيتةت  عةيتيتيتيتيتا  يتيتيتيتن اثرر يف اجمليتيتيتيتاتت ال كرايتيتيتيتة والسياسيتيتيتيتي ة واتجت اعي يتيتيتيتة واتوتصيتيتيتيتادا ة والد 
فتعيتيتيتيتد دتِّ اةسيتيتيتيتالي  وامل يتيتيتيتاهج اليتيتيتيت  ادتتجتيتيتيتيتا امل ك ِّيتيتيتيترو  والعة يتيتيتيتايف واملصيتيتيتيتةحا  إلدقيتيتيتيتاَّ 
الاشراة  ن التتداد ابلد ارل وادتشيتاهلا  يتن اهلاوايتة اليت  ُيترد ت فيتيتال و يتن امليتيتا ر اليت  

  ا. أحدو ْ 

 الدراسات السابقة:
هيتيتيت ا املاضيتيتيتاع يف اتيتيتيت  - ثيتيتيتارتتم رمحتيتيتيتم   وأجيتيتيتزل–ُ يتيتيتاول عة يتيتيتااري السيتيتيتارقا       

يتيتيترَي  واجلزايتيتيتةل ا يتيتيتا  وأريتيتيتا   ت رويتيتيتة  يتيتيتن  نل يتيتيتا م ال قتييتيتيتةل ايتيتيت راا  اجلتيتيتيتاد واملغيتيتيتا،  والس ِّ
عيتيتيتيتر  ليتيتيتيت  عة يتيتيتيتيتايف الت سيتيتيتيتريل وشيتيتيتيتيتر ال اريتيتيتيتداث يف   اسيتيتيتيتيتاات  تعيتيتيتيتددةل ويف الدراسيتيتيتيتيتات 
املعاصيتيتيترة ُ يتيتيتاول العة يتيتيتايف والايتيتيتاحثا  جااديتيتيت   تعيتيتيتددة مميتيتيتا ا  يتيتيتا  يف  ااحيتيتيتث السياسيتيتيتة 

فتيتا اقيتام راييتا  اثرر السياسيتة  -اد ِّعيتايفً حقيقيتًة ت–ا ه ا الاحيتث املتااضيتن الشرعية. وأ 
عالويتيتيتيتيتة  يتيتيتيتيتن ا  يتيتيتيتيترانل وهيتيتيتيتيتا ايفيتيتيتيتيتن يف ارسيتيتيتيتيتاا   يتيتيتيتيتا اثليتيتيتيتيت  تلييتيتيتيتيت  الشيتيتيتيتيترعية يف ُكيييتيتيتيتيتع ال

العالويتيتيتيتات الدولييتيتيتيتة املعاصيتيتيتيترة رعيتيتيتيتد جتيتيتيتيتاد اثيتيتيتيترية و راحيتيتيتيتا يف الت يتيتيتيتار ال قتيتيتيتيت  والقيتيتيتيتادان 
 املعاصر. و  املافم.

عيتيتيتيتن اةسيتيتيتيتس العا يتيتيتيتة  يف متتييتيتيتيتد  -رعيتيتيتيتد هيتيتيتيت ه املقد يتيتيتيتة-وأييت الاحيتيتيتيتث خطةةةةة البحةةةةث: 
 أررعة  ااحث: اتةاه و لةعالوات  ن ا  رانل 

 املاحث اةول: أثر السياسة الشرعي ة يف  ايعة العالوة  ن ا  ر.

 



 
 

                 د. عثمان ضميرية                                                                    فقه السياسة الشرعية وأثره في تكييف العالقة مع اآلخر 

 أ. محمد املري                                                                                                                                                       

 
 

 -21- 
 

 املاحث الثان: أثر السياسة الشرعي ة يف املعاهدات الد ولية.

 املاحث الثالث: أثر السياسة الشرعي ة يف العالوات السياسي ة والدرةا اسية.

.املاحث الرارن: أثر السياسة الشرعية يف القادا  الد ول ِّ   اإلدسان ِّ

  منهج البحث:

اسيتيتةل الاحيتيتث امليتيت تج الاصيتيت   التحةيةيتيت  املقيتيتار ل لاييتيتا  فيفيتيتا اإلسيتيتالم وأثيتيتره يف   
د أ  تيتا َّلل و دإل تستا   يف تدقيتاَّ الاشيتراة  يتن اة، يتات اليت  ُعيتان  يتن و   يتا و يتد ِّ 

اليتدديا ل لعةتا ُ  يف تا   تج اهلداايتة والرشيتدل فتسيتتقيم أ ارهيتا يف وسال تتا واستقرارها
 وار د هلل ر  العاملف. ويف ا  رة.

 اأُلسس العامة للعالقات مع اآلخر يف اإلسالمد: التمهي

جم اعيتيتيتة اةحكيتيتيتام والقااعيتيتيتد الَعَقدايتيتيتة والتشيتيتيتراعي ة اليتيتيت  ُقيتيتيتام عةيتيتيتيتا  املقصةةةوأل سألسةةةس:
يتنث ِّر فيتيتا. وفي يتا اةيت  تشيتارات سيتراعة تا أهيتم هيت ه  العالوات  ن ا  ر يف اإلسالمل ُو

   سس.اة

ا يتيتا عد ييتيت ِّ السيتيت  ة ال ااا يتيتة يت ابلعقييتيتدة اليتيت   عديتيت  القيتيتراث  الكيتيتر  يت اأُلُسةةس الَعَقدة:ةةة: .1
ُقام عةك أساس اإلميا  ابهلل ُعاا رابً  ت ر ِّداً ابخلةمل وتهليتاً  ت يتر ِّداً ابة يتر وال تيت ل 
فيتيتيتيتال عاادايتيتيتيتة تت ليتيتيتيت ت وريتيتيتيت لل اتحيتيتيتيتر ر اإلدسيتيتيتيتا   يتيتيتيتن ايتيتيتيتا عاادا يتيتيتيتة لغيتيتيتيتري  : اتحيتيتيتيتر ر 

 اة  يتيتيتة املسيتيتيتة ة هليتيتيتا  ثالي يتيتيتة م. فالد وليتيتيتة اإلسيتيتيتال ية و (1)ييتيتيتةوجدادديتيتيت  وعقةديتيتيت  حرايتيتيتًة حقيق

                                 
 (.118 -110الرمحن الاانل ص ) ))العااداة(( ترن ُي يةل رتقد  اةستاَّ عاد(   ادظر: 1)
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ُيتيت عم  يتيتا أ ُّ دوليتيتة ايتيترإل سيتيتاقتتا أو جيتيتايفت رعيتيتدهال وهيتيت ه املثالي يتيتة اليتيت  هيتيت  دعا يتيتة 
الدوليتيتة اإلسيتيتال يةل هيتيت  عقييتيتدةد الت احيد.والت احييتيتد ليتيت  أايًفيتيتا أثيتيتر سياسيتيت ي وويتيتادانيل م 

 غييتيتيتا  ال يتيتيترد وإلةيتيتيتمِّ اإلدسيتيتيتا  ل دسيتيتيتا . ا  يتيتيتن ليتيتيت  الكثيتيتيتريو ت فالتاحييتيتيتد وواايتيتيتة  يتيتيتن 
وها ه ا  لرُّر  ن  غيا  الاشر أروع  ن اإلمييتا  يف     هيتا  يتالم الكيتا ل وأ   
القاة هلل  يعاًل وأ   السة ة هلل وحدهل وأ  ِّ اخليتري رييتده سيتاحاد  وتلييت  املصيتري  هيت ا 

دظيتيتر القيتيتادا ل وأديتيت  املعيتيتىن رد  لة يتيترد شيتيتعاره رشيتصيتيتيت  وركرا تيتيت ل ويف  ليتيت  حر يتيتًة يف 
ت ُاجد واة يف اةر  ُسيتت ين أ  جتيتر ِّده  يتن حقاويت  اندسيتا ل وت  حاوليتْ  فتيتا 

دسيتيتت ين رقيتيتا ل وتْ   يتيتات دوليتيتا فتيتيتا شيتيتتيد.ول لل   اليتيت  ابليتيتدفاع عيتيتن ُةيتيتل ا
أ  دقيتيتال: ت   ال يتيترد هيتيتا حجيتيتر الزاوايتيتة يف ر يتيتايف الدوليتيتة اإلسيتيتال ية. وهيتيت ا املعيتيتىن هيتيتا 

ول يف العصيتيتيتر اليتيتيت   دعيتيتيتيع فييتيتيت ل فاعيتيتيتد أ  أدعة يتيتيت  اث يتيتيتر  يتيتيتا وصيتيتيتا تلييتيتيت  ال قيتيتيت  اليتيتيتد  
ويتيتيتال عة يتيتيتايف القيتيتيتادا  العيتيتيتام: ت  ل 1948ييتيتيتةد رقيتيتيتا  اإلدسيتيتيتا  يف سيتيتيت ة الاثيقيتيتيتةد العامل

ال يتيتيتيترد هيتيتيتيتا دعا يتيتيتيتة الدوليتيتيتيتة. وويتيتيتيتد سيتيتيتيتاقتم اإلسيتيتيتيتالم هليتيتيتيت ه ال كيتيتيتيترة   يتيتيتيت   سيتيتيتيتة عشيتيتيتيتر 
 .(1)ورريً 

و يتيتيتن الااضيتيتيتا أ   القيتيتيتادا  اإلسيتيتيتال    ادعةيتيتيت   يتيتيتن  كاديتيتيتة  األخةةةالُو قالقمةةةَيي العليةةةا: .2
ا ىت القراثدييتيتيتيتة الكرمييتيتيتيتة ُاجيتيتيتيت  اة الوييتيتيتيتة العدةييتيتيتيتال وويتيتيتيتد ُ ز ليتيتيتيت  اة يتيتيتيتال  والقيتيتيتيتيم 

اتلتزام رقيتادا  اة يتال  اإلسيتال ية يف العالويتات الدولييتةل متا يتاً ا يتا هيت   ةز يتة يف 
 يتايف الراشيتدان وسيتري م يف العالوات ال رداةل وود جايفت الس ة ال اااة وأع ال اخلة

اجلتاد والعالوات الدولية ُ ايقاً ع ةياً ل للل مث  ريتىن ال قتيتايف اثيترياً  يتن أحكيتا تم 
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ض الكيتاُاف وويتد أدر  رعيت يف العالوات الدولية واجلتيتاد عةيتك هيت ا اةصيتا العظيتيم.
وي يتيتَة هيتيت ه اخلاصيتيتية و كادَتتيتيتال حييتيتث ت   - يتيتن غيتيتري املسيتيتة ف-يف القيتيتادا  اليتيتد ول

م راصيتيتيتيتيت     تجيتيتيتيتيتاً لةحييتيتيتيتيتاةل فنديتيتيتيتيت  اشيتيتيتيتيتدد عةيتيتيتيتيتك أيييتيتيتيتيتة املايتيتيتيتيتادئ اخلةقييتيتيتيتيتة يف اإلسيتيتيتيتيتال
العالويتيتيتات الدولييتيتيتةل رصيتيتيترف ال ظيتيتيتر عيتيتيتن العقييتيتيتدة الدا ييتيتيتةل وت  العقييتيتيتدة اإلسال يةيتيتيتيت 
يتاَّ  اويتع  راعيتن  يتن التسيتا ا  يتا  راص تا أساساً لأل يتال  يت دفعيت  املسيتة ف تع ِّ

 يفيتيتيتيت ا  اةحكيتيتيتيتام اليتيتيتيت   غيتيتيتيتري املسيتيتيتيتة فل والتحة ِّيتيتيتيت  مبايتيتيتيتادئ تدسيتيتيتيتادية اعكسيتيتيتيتتا ل يتيتيتيتا
اسيتيتت ا اها راليتيتة اريتيتر  ولسيتيتري املعيتيتار   يتيتن اةعيتيتدايف. والااويتيتند التيتيتار  ُّ اإلسيتيتال   يت 
وه ا اصد  عةك الاشر أ عف يت ادْظتِّر ل يتا أ   أ  دظيتام اجت يتاع ل عةيتك الصيتعيد 

 .(1)الدولل ا قد  ع اه تَّا  ال اةياً  ن املاادئ اة الوية 

أ يتيتيتا يف القيتيتيتاادف الاضيتيتيتعية فيتيتيتال ًيتيتيتد ليتيتيت لل  ثيتيتيتياًلل حقيقيتيتيتة أ  ايتيتيتا ويتيتيتادا   مقارنةةةةةة:
وضيتيتيتع  جدايتيتيتد اقيتيتيتدم ليتيتيت  مبيتيتيت ارة تايفيتيتيتاحية اايتيتيتف فيتيتيتيتا السيتيتيتا  يف وضيتيتيتع  وال يتيتيتر  اليتيتيت  
سيتيتيتةكتا فييتيتيت ل والغاايتيتيتة   يتيتيت ل تا اث يتيتيتر  يتيتيتا ُيتدْعيتيتيتىَن ريتيتيت  أ ثيتيتيتال هيتيتيت ه امليتيتيت ارات لكيتيتيتا ُشيتيتيتران 

يفديتيت  ايتيتدعك تا التيتيتزام  جدايتيتد. لكيتيتن هيتيت ا شيتيت يف اث يتيتر. تديتيت  ريتيت لل اق يتيتن امليتا يتيت  حقيتيتاً 
ُشران حيقم العدالة ت العدل فق ل وأ  يف ه ا اتلتيتزام وال يتزول عةيتك هيت ه التشيتراعات 

ل دسيتيتيتا  د سيتيتيت  يف هيتيتيت ه اليتيتيتدار اليتيتيتدديا ويف دار اة يتيتيترإلل  رضيتيتيتا   ورضيتيتيتا رسيتيتيتال  وثيتيتيتااابً 
 .(2)وليس رعد ه ا  ا ااعث عةك  اعة القادا  
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و  ريتيتف وااعيتيتد القيتيتادا  اليتيتدول العيتيتام وريتيتف اة يتيتال  ا يتيتا أ  شيتيتر ال القيتيتادا  اليتيتدول ميييتيتز 
الد ولييتيتة واجمليتيتا الت الد ولييتيتةل فيجعةيتيتا  اةوا هليتيتا صيتيت ة اإلليتيتزامل ري  يتيتا اة يتيترية ليتيتيس هليتيتا 
يتيتيتا الت اِّعيتيتيتة أو املسيتيتيتنولية  يتيتيت  عةيتيتيتك خمال تتيتيتيتا أو جتاهةتيتيتيتا ل ُّ هيتيتيت ه الصيتيتيت ةل ا يتيتيتا أديتيتيت  ت اُت

ت  ااد  ود ُتحال تا وااعيتد وادادييتة ع يتد ا الدوليةل وت ُعد خمال تتا خمال ة دوليةل و 
تعارف عةيتا الدول  .(1)ُتكرر ُو

ُقيتام أحكيتام العالويتات الدولييتة عةيتك العيتدل ارقيقيت ل ريتا  :العدل احلقيقةُّ  املطلة  .3
 يتيتدف تا لقييتيتم أعيتيتدل سيتيترية ممك يتيتة لةحيتيتاام املسيتيتةم يف جميتيتال العالويتيتات الدولييتيتةل 
ت يتيتيتيتزه عيتيتيتيتن اعتايتيتيتيتارات اةريدييتيتيتيتة والظةيتيتيتيتم والصيتيتيتيتراع عةيتيتيتيتك املصيتيتيتيتاع ال اُييتيتيتيتة. وحيتيتيتيت  يف  ُو

ةك أ  دت ك يت  جيتاد ة املعا ةة  ن اةعدايف ت لا، أ  ل ة ا العداوةد هلم وريتدْغيفدتم ع
يتْرعةد اريتم ِّ والعيتدل امل ةيتم. وويتد أرسيت ِّ ا ىتد  العدلت فن   شراعة   ُعيتاا هيت  شِّ

َ أَيْ ديتيتيتردادْم أَ  ُديتيتيتندُّواْ  القراثدي يتيتة الكرمييتيتيتة هيتيتيت ا اةصيتيتَا الكايتيتيتريل فقيتيتيتال   ُعيتيتاا: ُ تِّ   ان 
يتيتيتيتا اةَ يتيتيتيتارَيتِّ تَِّا أَْهةَِّتيتيتيتيتا َوتََِّّا َحَكْ يتيتيتيتتدْم ريتيتيتيتيتْفَ ال  يتيتيتيت َ دِّعِّ   ْلَعيتيتيتيتْدلِّ تِّ   ان  يتيتيتيتااْ ابِّ اسِّ أَ  َلْكد د

 . (2)اَعِّظدكدْم رِّ ِّ تِّ   ان َ َااَ  َسِّيعاً َرصِّريًا﴾
 َّليتيتيتلل واة ثةيتيتيتة ُعيتيتيتزُّ عةيتيتيتك ارصيتيتيترل مث  جيتيتيتايف الااويتيتيتن التيتيتيتار   شيتيتيتاهداً صيتيتيتادواً عةيتيتيتك

 حْسايتدَ ا   تا اإلشارة تا واوعتف اث تف:

َْييتيتيتن  ريتيتيتن حاضيتيتيترِّ(( عةيتيتيتك جيتيتيتيع املسيتيتيتة ف يف اخليتيتيتروج  يتيتيتن  :األقىل  حدْكيتيتيتم القاضيتيتيت  )) د
 .(3)))ََسَْرويتْ د(( رعد فتحتا دو  تد ارل لقيقاً هل ا العدل امل ةم

                                 
 ( 30يت  28ادظر: ))اةصال اجلدادة لةقادا  الدول(( د. حم د حافظ غامنل ص ) (1)
 (.58ال سايفل ا اة ) سارة(  2)
  .3/519ل ))فتال الاةدا (( لةاالَّر : 569يت  6/568(   ادظر: ))اتراخ ال ر ((: 3)



 
 

                 د. عثمان ضميرية                                                                    فقه السياسة الشرعية وأثره في تكييف العالقة مع اآلخر 

 أ. محمد املري                                                                                                                                                       

 
 

 -25- 
 

عةيتيتك أهيتيتا ال  ِّ يتيتة يف ريتيتالد الشيتيتام  يتيتا جديتيتّب  حيتيتف رد  أريتيتا عدايتْييتيتَدَة ريتيتند اجليتيتر ال  :الثانيةةة
تط هليتيتم أ  مييتيت عتم وايتيتدافن عيتيت تمل وهيتيتا ت  يتيت تم  يتيتن اجلزايتيتة واخليتيتراجت ةديتيت  ايتيتا  ويتيتد اشيتيت

اقدر عةك َّلل ملا رأإل جت ن الرومل ووال هلم: تمنا رددري عةيكم أ االكم ةد  ريَتَةَغ يتا  يتا 
 يتن ل يتا  يتن اجل يتيتاعل وتدكيتم اشيتت تم عةي يتا أ  منيتيت عكمل وتري ت دقيتدر عةيتك َّليتلل وويتيتد 

ري  يتا ورييت كم ت  دَصيتَرري رددري عةيكم  ا أ  ري   كمل و ن لكم عةك الشرط و يتا اتا يتا 
  عةيتم. فة ا وال هلم َّلل وردُّوا عةيتيتم اة يتاال اليت  َجَااهيتا  يت تمل ويتالاا: رد ايتم   
عةي ا ودصرام عةيتمل فةا ااداا هم م اردُّوا عةي ا شيئاًل وأ  وا اا  ش يف رق  ل ا حيت  

 .(1)ت اََدعاا ل ا شيئاً 

صيتيتيتا يف َّليتيتيتل: اثيتيتيتري  يتيتيتن ا ىت القراثدييتيتيتة الكرمييتيتيتة واة الوفةةةااُب سلُعهةةةوأل قاملوا يةةة : .4
واةحادايتيتث ال ااايتيتة الشيتيترا ةل اليتيت  ُدرسيتيت  هيتيت ا املايتيتدأ اةصيتيتيا يف العالويتيتات الدولييتيتة 

عيتيتيتاا: َى أَايتَُّتيتيتيتا ُ ويف غريهيتيتيتا. ف يتيتيت  الافيتيتيتايف ابلعتيتيتيتد أو العقيتيتيتدل اقيتيتيتال   سيتيتيتاحاد  ُو
ْلعدقديتيتيتيتاد ْلَعْتيتيتيتيتدِّ تِّ   اْلَعْتيتيتيتيتَد َايتيتيتيتاَ  ُوويتيتيتيتال ُعيتيتيتيتاا: .(2) ﴾ال يتيتيتيت ِّاَن اثَ  ديتيتيتيتاا أَْوفديتيتيتيتاا ابِّ َوأَْوفديتيتيتيتاا ابِّ

 . (3)﴾َ ْسئداتً 

أ  يتيتا اةحادايتيتث ال ااايتيتة فقيتيتد جيتيتايفت رت صيتيتيالت أوسيتيتن يف الافيتيتايف ابلعتيتيتاد وال تيتيت        
عيتيتيتيتن الغيتيتيتيتدر واخلياديتيتيتيتة واليتيتيتيت قضل فعيتيتيتيتن عايتيتيتيتد  ريتيتيتيتن ع يتيتيتيترو يترض    ع ت ايتيتيتيتيت ويتيتيتيتال: ويتيتيتيتال 

))أرريتن  يتن اديتن  فييت  ايتا    افقيتاً  الصيتاًل و يتن ااديت  فييت   صيتةة  يت تن    :   رسيتال
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حيتيتد ك ايتيت  ل وتَّا  ااديتيت  فييتيت   صيتيتةة  يتيتن ال  يتيتا  حيتيت  ايَتيتَدَعتا: تَّا اعيتيتتد ِّن  يتيتا ل وتَّا
 .(1)عاهد غدرل وتَّا  اصم َفَجَر((

ابلعتيتيتيتد وشيتيتيترو   و  يتيتيتن  ًيتيتيتد الايتيتيتْا  شاسيتيتيتعاً ريتيتيتف أتاييتيتيتد اإلسيتيتيتالم الافيتيتيتايفَ و  مقارنةةةةة:      
الغدرل ح  غدا َّلل أصالً عظي اً يف العالوات الدولية واتجت اعيةل وريتف واويتن غيتري 

عا ةتم  ح  اعيتتف  ن املسة ف ابلغدر وعيتدم الافيتايفلاملسة ف يف القد  وارداثل ُو
ويتيتيتد أوصيتيتيتك أُااعيتيتيت  مبراعيتيتيتاة   ريتيتيت لل ادت يتيتيتا مل و يتيتيت تم ))فاشيتيتيتي (( اليتيتيت   اقيتيتيترر أ  ال يتيتيتّب  

 . (2)ملعاهدات ُو  ي  دصاصتال واا أ  ُظتر يف الغر  واعدة احتام املعاهداتا

ريتا يف وويت  ايتا  الغيتر  اغيت ُّ فييت  يف دىجيتري اجلتاليتة والظة يتةل وم اكيتن فييت  أ        
احيتيتتام ل  يتيتة  أو عتيتيتد أو  يثيتيتا ل وتمنيتيتا ااديتيت  القاعيتيتدة هيتيت  الكيتيت   واخلداعيتيتة والغيتيتدرل 

القيتيتيتيتيتر  السيتيتيتيتيتارن عشيتيتيتيتيتر ويتيتيتيتيتد وا يتيتيتيتيت  إبع يتيتيتيتيتايف اة يتيتيتيتيترايف حيتيتيتيتيت  ا  الك يسيتيتيتيتيتة الكاثاليكييتيتيتيتيتة يف 
الكاثالييتيتيتيتيتيتيتل  يتيتيتيتيتيتيتن اتلتيتيتيتيتيتيتيتزام ابملعاهيتيتيتيتيتيتيتدات اليتيتيتيتيتيتيت  أرر اهيتيتيتيتيتيتيتا  يتيتيتيتيتيتيتن الك يتيتيتيتيتيتيتار وغيتيتيتيتيتيتيتري امليتيتيتيتيتيتيتن  ف 

سيتيتيتتاد  ل فكيتيتيتا  َّليتيتيتل شيتيتيتتادة ت (3) ابلكاثاليكييتيتيتةل و  تيتيتيتا املعاهيتيتيتدات املر يتيتيتة  يتيتيتن الرُو
  ارويتك تليتيتيتا الشيتل يت تَّ هيت  شيتيتتادة  يتن اةعيتيتدايف يت ُيتيتدل عةيتك عظ يتيتة اإلسيتالم وأحكا يتيت

 .(4)وَسا ِّ  اادع  ال  ُقام عةك ارم والعدل الة  ان وا     ا الس اات واةر 

                                 
 .1/78ل و سةم يف اب   صال امل افم: 1/89الايتار  يف اإلميا :  أ رج (  1)
        23ل د. حم د جمد   رجا ل صهدات ابل ساة لةدول غري اة رافاثرر املعا    ً   دقال  عن  (2)
      ً                 ل دقال   ن املرجن السارم.439يت  432/ 10))اتراخ القادا  الدول(( أتليع لارا :(  3)
 (و331يت  330استاف لارا ل ص )))حيفارة العر (( أتليع غ(  4)
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 املبحث األقل
 أ ر السياسة الشرعية يف طبيعة العالقة مع اآلخر

 )غري املسلمني(
أصاح  اة ة ))الس الم(( اليام  ن أاثر الكة ات ال  ُيتتدد عةيتك اةلسيت ة يف   

احملافيتيتا الدولييتيتة ويف غريهيتيتال ول سيتيتالم دظيتيترة لةسيتيتالم جتعيتيتا   يتيت  دظرايتيتة تدسيتيتادية  تكا ةيتيتةل 
وه  احتام ال اع اإلدسان إلدساديت ل ا ا أد  دظرايتٌة شيتا ةٌة لكيتا ال يتاس: أفيتراًدا وأسيترًة 

تدسيتيتاديًة عاملييتيتة يف ت يتيتار  يتيتن الكرا يتيتة واملسيتيتاواة والعيتيتزة وترادة اخليتيتري و اعيتيتات  وجمت عيتيتات  
وتعاليف اة ة ارمل وشا ةٌة ةحاال اإلدسيتا  اةتيتات فالسيتالم ت اعيت  جميترد الكيتع ِّ عيتن 
اريتر  يف  نيتنل وليتا ااديتيت  ه يتا  حيتر  د سيتية دا يتيتا اإلدسيتا ل أو جحيتيم ت ا يتيتا  

ادل و ت يتيتيتا اةحيتيتيتم العايتيتيتاد  يتيتيتن دا يتيتيتا اةسيتيتيترةل أو  ت يتيتيتا اقيتيتيتن يف اةر   يتيتيتن إلةيتيتيتم وفسيتيتيت
ةيتل اةحيتاال اة تيتا يف   يتاات  تدرجيتة  شدة! وتمنا ميتدُّ ليش ا ه ه املراحَا اة تيتال ُو
ُدرًجا    قًيا  تاا،رًي.ت   اإلسالم اادأ حماولة الس يتالم أوتً يف ضيت ري ال يتردل مث يف حميتي  

 يف  رايتم  اايتا ايَتْعيترد اةسرةل مث يف وس  اجل اعةل وأ رياً يف اجملال الدولل فتا اسري
فييتيت   يتيتن سيتيتالم اليفيتيت ري تا سيتيتالم الاييتيت ل تا سيتيتالم اجملت يتيتنل تا سيتيتالم العيتيتاَم يف لاايتيتة 

 است تن ابلسالم. سالم لعام  ض ريد ال ردِّ في  تامل افت تَّْ ت 

.. اصيتيتيتيتا واجملت نيف ُةيتيتيتيتل اخل يتيتيتيتاات:  يتيتيتيتن سيتيتيتيتالم اليفيتيتيتيت ري..والاي ..تَّ ل يف ضيتيتيتيتا   
اإلسيتيتيتالم تا سيتيتيتيتالم العيتيتيتيتاَم يف ُ اسيتيتيتيتم وا يتيتيتيترادل فاملسيتيتيتيتة ا  أ يتيتيتيتة واحيتيتيتيتدةل والاشيتيتيتيتراة اةتيتيتيتيتا 
رشيتراة واحيتدةت ليت ا فاملسيتة ا   كة  يتا  رَتاَِّعيتيتات  تدسيتادية جتيتاه هيت ه الاشيتراةل حبكيتم أليتيتم 

ة الاس . اة ة   اخلري ِّ
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َتدايَف عةيتيتك ال  يتيتاسِّ واكيتيتاَ  وَايتيت لَِّل َجعْة يتيتاادْم أد  يتيتًة وَسيتيت ًا لِّتكدادديتيتاا شديتيتُويتيتال   ُعاا:
ل أَت ديتيتروَ  ُوويتيتال ُعيتيتاا:  (1)﴾ ةيتيتيكدْم َشيتيتتيًداالر سيتيتالد عَ  اد يتيتتْم  يتيترَي ا يتيتة  أدْ رَِّجيتيتْ  لة  يتيتاسِّ

يت يتَْتا َ   .(2) ﴾عنِّ امل كرِّ وُدن ِّ داَ  ابهللِّ  ابملعروفِّ ُو

تا الم الدا ة  واخليتارج ل واسيتعك أ   اإلسالم ا شد الس  ُاد إل واضحاً: هك ا و      
اتسيتيتيتيتيتيتتقرار دا يتيتيتيتيتيتيتا اة يتيتيتيتيتيتة اإلسيتيتيتيتيتيتيتال ية وتا اتسيتيتيتيتيتيتيتتقرار يف عالوتتيتيتيتيتيتيتا ابة يتيتيتيتيتيتيتم اة يتيتيتيتيتيتيترإلل 
وابة يتيتيتيتص ُةيتيتيتيتل اة يتيتيتيتم اليتيتيتيت  ت ُ كيتيتيتيتر اخليتيتيتيتالم وت ُعايتيتيتيتث ررسيتيتيتيتاتت الرسيتيتيتيتال في اليتيتيتيت  
اإلسيتيتالمد املسيتيتة َف ابلسيتيتالم واتسيتيتتقرار وعيتيتيتدم اتعتيتيتدايف يف عالويتيتتتم  يتيت ه اة يتيتمل ا يتيتيتا 

اَل اريتيتيتراص عةيتيتيتك السيتيتيتالمل وأ  اع ةيتيتيتاا عةيتيتيتك ا ةيتيتيت   يتيتيتن املسيتيتيتة ف أ  اكيتيتيتا  ويتيتيتاهلم ويتيتيت
سيتيتيتيتال ة السيتيتيتيتالم وتشيتيتيتيتاعت ت فاإلسيتيتيتيتالم هيتيتيتيتا دايتيتيتيتن السيتيتيتيتالم: اَسيتيتيتيت   شيتيتيتيتتمي  يتيتيتيتن السيتيتيتيتالمل و 
السيتيتالمد لييتيتة املسيتيتة ف في يتيتا رييتيت تمل والسيتيتالمد اسيتيتٌم  يتيتن أَسيتيتايف   ارسيتيتىنل فيتيتال دايتيتن رعيتيتد 

  .(3)َّلل وت   ه  حيرص عةك السالم ا ا حيرص عةي  اإلسالم وادعا تلي 

يتدْعةِّيت يتةم العزايتيتزةل ُو    يتيتن ويف اتيتا    ُعيتاا اثيتيتري  يتن ا ىت الكرمييتيتة اليت  ُيتيتدعا تا الس ِّ
يتيتيتيتيتَةَم  ُ كاديتيتيتيتة السيتيتيتيتيتالمل اقاليتيتيتيت  ُعيتيتيتيتيتاا: فيتيتيتيتيتنِّ ِّ اْعتيتزَلديتيتيتيتاادْم فيتةيتيتيتيتيتْم ايتدَقيتيتيتيتيتاِّةداادْم َوأَْلَقيتيتيتيتااْ تِّليتيتيتيتيتْيكدمد الس 

ْم َسيتاِّيالً  َجَعيتاَ  َفَ يتا يتيتْا َوتِّ ُوواليت :. (4)﴾ ان د َلكديتْم َعةيتْيتِّ   َجَ حديتااْ لِّةس يتْةمِّ فيتاْجَ ْا هَليَتا َوُيتاَا 
َى أَايت َتيتيتيتا ال يتيتيت ِّاَن اثَ  ديتيتيتااْ تََِّّا َضيتيتيتَرريتتدْم يفِّ َسيتيتيتاِّياِّ ان ِّ فيتتيتايتييت  ديتيتيتااْ َوتَ ُوواليتيتيت  ُعيتيتيتاا: (5)﴾َعةيتيتيتك  

                                 
 (.143سارة الاقرةل ا اة)   (1)
 (.110سارة اثل ع را ل ا اة) ( 2)
  د الات لحمو ا رعدهال )اإلسالم يف حياة املسةم(ل د. 15صل)السالم العامل  واإلسالم(  (3)

 .483- 482ص      
 (.90(   سارة ال سايفل ا اة )4)
 (.61(   سارة اةد ال: ا اة )5)
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ديتَيا َفعِّْ يتَد ان ِّ َ غيتا تيتغداَ  َعَرَ  اْرََياةِّ اليتد  منِّد  ُيتقدالدااْ لَِّ ْن أَْلَقك تِّلَْيكدمد الس اَلَم َلْسَ   دْن ِّ اً ُيتايتْ
وه ا اليت   ُقيتدم اشيتري تا عالويتة املسيتة ف رغيتريهمل واتايتف َّليتل رصيتارة  .(1) ﴾َاثِّريٌَة 

ورسيتيتالة    اإلسيتالم دعيتاة عاملييتةأوضا  ن  الل  عرفة  ايعيتة دعيتاة اإلسيتالم. وَّليتل أ
 اج تيتيتيتيتة لةاشيتيتيتيتر   امتيتيتيتة لةرسيتيتيتيتاتت السيتيتيتيتارقة. أراد   ُعيتيتيتيتاا هليتيتيتيتا أ  ُكيتيتيتا  دعيتيتيتيتاة عا يتيتيتيتةل

 يعيتيتيتيتاًل ت عا يتيتيتيت  أواا يتيتيتيتاً يفعييتيتيتيتالم وت ج سيتيتيتيتاً ر اُيتيتيتيت ل رضيتيتيتيتيتا   ُعيتيتيتيتاا لة يتيتيتيتاس دا يتيتيتيتاًل 
اْلييتيتيتيتْاَم  ُ: ُعيتيتيتاا ريتيتيت  عةي يتيتيتا ال ع يتيتيتة فقيتيتيتالفكاديتيتيت  هيتيتيت  ))اليتيتيتدان(( الكا يتيتيتا اليتيتيت   أ    

ْساَلَم دِّان ي د َلكدمد اإلِّ  (2).﴾َأْاَ ْة د َلكدْم دِّاَ كدْم َوأمَْتَْ  د َعَةْيكدْم دِّْعَ  ِّ َوَرضِّ

رسيتيتيتيتالة اإلسيتيتيتيتالم شيتيتيتيترعية ريتيتيتيتدتلتتا القا عيتيتيتيتة عةيتيتيتيتك ع يتيتيتيتام وويتيتيتيتد ُيتيتيتيتااردت ال صيتيتيتيتاص ال    
ا وعامليتتال     رداايتة اليتدعاة وهيت  ت ُيتزال حمصيتارة يف شيتعا   كيتة املكر يتةل  وأصيتحا د

  اجملت يتيتيتيتيتيتن اجليتيتيتيتيتيتاهة  الااسيتيتيتيتيتيتنت ت ازاليتيتيتيتيتا  اتيت  يتيتيتيتيتيتا  يف دار اةرويتيتيتيتيتيتم ريتيتيتيتيتيتن أيب اةرويتيتيتيتيتم وسيتيتيتيتيتيت
 رسال   تا ال اس اافة.  ف ح د

يترياً َوديَت ِّارا ُوال ُعاا:   تا وأشيتار الرسيتال  .(3)﴾َوَ يت  أَْرَسيتْةَ اَ  تِّت  َا ف يتًة ل ة  يتاسِّ َرشِّ
ع ام رعثت  وعاملية دعُا  فقيتال: ))أدع ييت   سيتاً م ايتدْع تيتن  أحيتٌد واةيت : ايتا  ايتا ديتّب 
ااعيتيتث تا وا يتيت   اصيتيتة وردعثيتيتيت  تا ايتيتا أمحيتيتر وأسيتيتيتاد((. ويف ل يتيتظ اث يتيتر: ))تا ال يتيتيتاس 

.ومما اناد ع ام دعاة اإلسالم لةاشراة  يعتيتا مميتا اتصيتا  يت ا اجلاديت  اليت   (4)عا ة((

                                 
 (.94(   سارة ال سايفل ا اة )1)
 (.3(   سارة املاعدةل ا اة )2)
 (.28(   سارة سا ل ا اة )3)
 .1/370ل و سةم: 1/436(   أ رج  الايتار : 4)
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يتيت  جيتيتايف ايتيتتجم عيتيتن هيتيت ه اليتيتدعاة   الع ةيتيت  لسيتيترية ال يتيتّب ِّ  أشيتيترري تلييتيت : أ   الااويتيتن يف دعُا
اعيتيتيتيتر  د سيتيتيتيت  عةيتيتيتيتك القااعيتيتيتيتا يف  اسيتيتيتيتم اريتيتيتيتج ويف املااسيتيتيتيتم  العاملييتيتيتيتة. فاعيتيتيتيتد أ  ايتيتيتيتا  

   اة يتيترإلل ايتيتدعاهم تا اإلسيتيتالمل ورعيتيتد أ  ادتقيتيتا ابليتيتدعاة تا املدا يتيتة ال يايتيتة وأعةيتيتك
يتيتيتن ليتيتيت  يف اجلزايتيتيتيترة العررييتيتيتة  ااعيتيتيتث ابلكتيتيتيت  والرسيتيتيتيتاعا تا  رعدعيتيتيت  ريتيتيتيتدأ … دا يتيتيت  و ك 

 .(1)املةا  واة رايف و،ع ايف العام ادعاهم تا اإلسالم

و يتيتن َّليتيتيتل اةيتيتيت  ميكيتيتيتن أْ  ديتيتيتدر  أ   عالويتيتيتة املسيتيتة ف رغيتيتيتريهم  يتيتيتن اة يتيتيتم اة يتيتيترإل عةيتيتيتك 
ا يتيتيتتالف ألااليتيتيتا ولغا يتيتيتا وأدىليتيتيتا هيتيتيت  عالويتيتيتة دعيتيتيتاةل فاة يتيتيتة املسيتيتيتة ة أ يتيتيتة دعيتيتيتاة عاملييتيتيتة 

اايتيتيتة ايتيتيتا  اريتيتيتدود واريتيتيتااجز اليتيتيت  ُ تتيتيتيت  تليتيتيتيتال أو ُتتيتيتيتاوإل ُتيت يتيتيتك يف تمييتيتيتا   وَسيتيتيتا   وع 
ع يتيتدها املايتيتادئ اة يتيترإلل سيتيتاايف ااديتيت  هيتيت ه اريتيتدود واريتيتااجز جغرافييتيتة أو سياسيتيتية أو 

.وتمنيتيتا (2)عروييتيتة أو لغاايتيتة. وهيتيت  ريتيت لل ُ يتيتتا أريتيتاا  رمحيتيتة السيتيت ايف ةهيتيتا اةر  أ عيتيتف
هيتيتيتا السيتيتيتةم أو ُكيتيتيتا  العالويتيتيتة يت رعيتيتيتد َّليتيتيتل يت عالويتيتيتة سيتيتيتةم أو حيتيتيتر ل واكيتيتيتا  اةصيتيتيتا 

اريتيتر ل رعيتيتد لدايتيتد  اويتيتع اة يتيتم واليتيتدول اة يتيترإل  يتيتن دعيتيتاة اإلسيتيتالم وايتيتاتً أو رفيفيتيتاً. 
دوليتيتيتة  يتيتيتن اليتيتيتدول اة يتيتيترإل ُتاويتيتيتع عةيتيتيتك عالويتيتيتة الدوليتيتيتة اإلسيتيتيتال ية يف     وليتيتيت لل: فيتيتيتن   

وه ه ردهية  ن ردهيات السياسيتة الدولييتة. ُةل الدول  ن الدولة اإلسال ية. سياسة 
اادعيتة واملسيتاملة ايتا  حك تيتا هيتا  يتا ويتررت ا ايتة الكرمييتة  يتيتن فيتنْ  هيت  لجيتْ   يت تج امل

يتيتْم أَ   ُاملسيتيتاملة: َتيتيتاادمد ان د َعيتيتنِّ ال يتيت ِّاَن َمْ ايتدَقيتيتاِّةداادْم يفِّ اليتيتد انِّ َوَمْ  دْرِّجديتيتاادْم   يتيتن دَِّىرِّاد ت  ايَت يتْ
ْم تِّ   ان َ حيدِّ   اْل دْقسِّ ِّف  . (3)﴾ُيتايتر وهدْم َوُيتدْقسِّ دااْ تِّلَْيتِّ

                                 
 ا.697يت  3/692(   ادظر: ))،اد املعاد((: 1)  
 (.8يت  7اةمحدل ص )(   )) ا ه  عالوة اة ة املسة ة ابة م اة رإل  (( د. أمحد حم اد 2)  
 (.8(   سارة امل تح ةل ا اة )3)  
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وع دع   ت ا ة   ن املسة ف أ  ميارساا تاراهاً عةك هنتيف ة  اإلوساط ات يتا   يتن 
وتْ  وو يتيتيتيت  دار امليتيتيتيتيتال ف  يتيتيتيتن اليتيتيتيتدعاة اإلسيتيتيتيتال ية  اويتيتيتيتع اليتيتيتيترفض والعيتيتيتيتدايف  اإلايتيتيتيتراه.

يت  ا ايتة الكرمييتة التالييتة ل وهيت  واليت  (1)وارر ل فن   حك تا أو العالوة  عتا هيتا  يتا ورُر
َتيتيتُ ُعيتاا: يَتا ايَت يتْ اادمد ان د َعيتنِّ ال يتيت ِّاَن ويتاُيتةداادْم يفِّ اليتيتد انِّ َوَأْ َرجديتاادم   يتيتن دَِّىرِّاديتْم َوإليتيتاَهردواْ تِّمن 

كدْم أَ  ُيتَال ْاهدْم َوَ ن ايَتتيتَاهل دْم فَ دْولَئَِّل هدمد الظ الِّ دا َ   .(2)﴾َعَةك تِّْ رَاجِّ

 املبحث الثاين

 أ ر السياسة الشرعية يف املعاهدات الدقلية
 الل أصيتيتيتيتا ايتيتيتيتدل عةيتيتيتيتك اتحت يتيتيتيتا  ابلشيتيتيتيت يفيف الةغيتيتيتيتة: العيتيتيتيتف واهليتيتيتيتايف واليتيتيتيتد املعاهيتيتيتيتدة     

وتحداك العتد ر . ف يتن َّليتل: العتيتدت وهيتا ح يتظ الشيت يف و راعاُيت  حيتاتً رعيتد حيتال. 
وهيتيتا أايفيتيتاً: العقيتيتد واملاثيتيتم والي يتيتف. و عيتيت  عتيتيتاد. والعتيتيتد أايفيتيتاً: الاصيتيتية والتقيتيتدُّم تا 

 املريف ابلش يف أو ابة ر. 

اهد مبعىًن واحد. وه : املعاودة واحملال يتة. اقيتال: ُعاهيتد القيتام. أ : واملعاهدة والتع    
ليتيتيتال اا. فاملعاهيتيتيتدة  يثيتيتيتا  ريتيتيتف اث يتيتيتف أو  يتيتيتاعتفل ةليتيتيتا عةيتيتيتك و،  ))  اعةيتيتيتة((ل وهيتيتيت  

 .(3)ُدل عةك املشاراة فال رد أ  ُكا  رف  رفف 

 
                                 

 (.104(   ادظر: ))وادا  السالم يف اإلسالم((ل د. حم د  ةع  الغ ي  ل ص )1)
 (.9(   سارة امل تح ةل ا اة )2)
ي  الزاو : 3)  ل ))لسا  العر (( 336يت  3/335(   ادظر: ))القا اس احملي ((: رُت

 .315يت  3/311ترن   ظار:        
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 : الصيتيتةا واملعاهيتيتدة ع يتيتد ال قتيتيتايف:  اادعيتيتة املسيتيتة ف واملشيتيتراف سيتيت ف  عةا يتيتة. أو هيتيت
 .(1) عةك ُر  القتال  نوتاً 

ُ ةيتيتيتم املعاهيتيتيتدة عةيتيتيتك اتُ اوييتيتيتات الدولييتيتيتة اهلا يتيتيتة  قيف القةةةانول الةةةدقث احلةةةدةث:     
َّات ال يتيتيتيتيتارن السياسيتيتيتيتيت  ا عاهيتيتيتيتيتدات الصيتيتيتيتيتةا أو التحيتيتيتيتيتالع. و يتيتيتيتيتا عيتيتيتيتيتداها يت ايتيتيتيتيتاة ار 
سيتيتيتيتتع ا اة يتيتيتيتة  اتوتصيتيتيتيتاداة وال  يةيتيتيتيتيت ا ةيتيتيتيتم عةييتيتيتيت  اة يتيتيتيتة ))اُ اوييتيتيتيتة(( أو ))اُ يتيتيتيتا ((. ُو

)) يثيتيتا (( لة عاهيتيتدات امل شيتيتئة لة  ظ يتيتات الدولييتيتة. ولكيتيتن جيتيترإل الع يتيتا  ))عتيتيتد(( و
.وايتيتيتيتدل عةيتيتيتيتك (2) عةيتيتيتيتك اسيتيتيتيتتع ال هيتيتيتيت ه اةل يتيتيتيتا  ابليتيتيتيتتادفل فةيتيتيتيتيس هليتيتيتيتا ضيتيتيتيتار  حميتيتيتيتدد

  شروعية املاادعة  ا جايف يف القراث  الكر  والس ة ال اااة ووواعن السرية واملعقال:

يتيتيتْا عةيتيتيتك  ﴿ف يتيتيتن القيتيتيتراث  الكيتيتيتر ل واليتيتيت  ُعيتيتيتاا: .1 اا  يتيتيتْةم فيتيتيتاْجَ ْا هليتيتيتا ُو يتيتيتاا لةس  وت  َجَ حد
ف يتيتيت  ا ايتيتيتة الكرمييتيتيتة دتليتيتيتة عةيتيتيتك  شيتيتيتروعية املصيتيتيتارة واملاادعيتيتيتة تَّا  ةاتيتيتيتا . (3)﴾ 

املشيتيتيتيتيتراا  و يتيتيتيتيتالاا تليتيتيتيتيتيتا. وتَّا ايتيتيتيتيتا  يف الصيتيتيتيتيتةا  صيتيتيتيتيتةحة فيتيتيتيتيتال يفس أ  ااتيتيتيتيتيتدئ ريتيتيتيتيت  
يتيتيت يتتدْم  وتْ  ايتيتيتاَ   يتيتيتن ويتيتيتام  ﴿وواليتيتيت  ُعيتيتيتاا: (4)تلييتيتيت   املسيتيتيتة ا  تَّا احتيتيتيتاجاا رييتيتيتَ كدْم َوريَتييتْ

يثاٌ  َفدِّاٌَة  دسة  ٌة تا أْهةِّ  ِّ ﴾ (5).  
 

                                 
ري الكاري((  ن شرل السر س : 1)  .4/211ل))اإلدصاف(( لة رداو : 5/1780          ِّ                          (   ))الس  
 (ل ))القادا  الدول(( 525(   ادظر: ))القادا  الدول(( د. عةك صاد  أرا هيعل ص )2)

 (.188يت  187حس  جاررل ص )د.       
 (.61(   سارة اةد الل ا اة )3)
 .3/373ل ))ُ سري الاغا ((: 14/40ادظر: ))ُ سري ال ر ((: (   4)
 (.92(   سارة ال سايفل ا اة )5)
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يتيتيت  عةيتيتيتك وتيتيتيتا رجيتيتيتا  يتيتيتن الك يتيتيتار اليتيتيت ان ري  يتيتيتا  وا ايتيتيتة الكرمييتيتيتة دزليتيتيت  يف رييتيتيتا   يتيتيتا اُت
وري تم عتدل ف يتا دليا عةك  شروعية الد ال يف املعاهيتدة اليت  َساهيتا   ُعيتاا 

 .(1)يف ه ه ا اة  يثاواًل ةلا عتد وعقد  نا د 
يتيترية وويتيتاعند اثيتيتريٌة ُيتيتدلُّ عةيتيتك  شيتيتروعية املعاهيتيتداتت   .2 و يتيتن السيتيت  ة ال ااايتيتة وأحيتيتداك الس ِّ

املدا يتيتيتَة وادعْتيتيتيت  اتاددهيتيتيتا اةُّتيتيتيتال واتيتيتيت  ري يتيتيت  وري تيتيتيتا اتيتيتيتاابًل     فة يتيتا ويتيتيتدِّم رسيتيتيتال
أهيتيتيتا  كيتيتيتة عيتيتيتام اردااييتيتيتة عةيتيتيتك أ    ا يتيتيتا صيتيتيتاع ال يتيتيتّبوَأْريتيتيتَم ايتيتيتا  ويتيتيتام حبة يتيتيتاعتم  
شر س فل وعةيتك أ   يتن جيتايفه  يت تم  سيتة اً رد ه تليتيتم وضن ارر  ري   وري تم ع

 .(2)و ن جايفهم  ن ع ده ت اردُّود  تلي 
والعقيتيتا ايتيتدل عةيتيتك  شيتيتروعية املعاهيتيتدة واملاادعيتيتة: ة  املقصيتيتاد  يتيتا هيتيتا اليتيتدعاة تا   .3

وهيتيتيت  يف هيتيتيت ا ال والتيتيتيتزام رعيتيتيتض أحكيتيتيتام املسيتيتيتة فل اإلسيتيتيتالم يفرفيتيتيتم ال يتيتيتر  وأسيتيتيتتةت
وشيتيتاهِّدد َّليتيتل: أ   صيتيتةا اردااييتيتة ايتيتا  سيتيتاااً ت يتيتتالط الك يتيتار  ُشيتيتا  عقيتيتد ال  ِّ يتيتةو

ابملسيتيتة ف وَسيتيتاعتم لةقيتيتراث  واليتيتدعاةل ود يتيتا يف اإلسيتيتالم يف  يتيتدة اهلدديتيتة  يتيتن شيتيتايف 
 .(3)اد ا   ُعاا أ 

وتَّا شديتيتيترع  املعاهيتيتيتدات فنليتيتيتا ُت يتيتيتاع حسيتيتيت  وجتيتيتيتة ال ظيتيتيتر تليتيتيتيتات  أنةةةواع املعاهةةةدات:
اعقد ال  ةل وويتد ُكيتا   نوتيتة ااة يتا  واهلدديتة ف ن حيث التاوي : ود ُكا   نر دة  

و ن حييتث  اضيتاعتا: ويتد ُكيتا   عاهيتدات   الاو . واملاادعةل وود ُكا    ةقة عن

                                 
 .5/263(   ادظر: ))ُ سري الاغا ((: 1)
 .1413يت  3/1409ل و سةم: 5/312أ رج  الايتار : ادظر: (  2)
ري الكاري((: ادظر:  ( 3)  ر س .ل االيا لةس10/86ل))املاساط((:172و 5/1689          ِّ           ))شرل الس  
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لاضيتيتيتيتيتن اريتيتيتيتيتر ت ااهلدديتيتيتيتيتة والصيتيتيتيتيتةا واملاادعيتيتيتيتيتة. وويتيتيتيتيتد ُتعةيتيتيتيتيتم يف يتيتيتيتيتار التجيتيتيتيتيتارة واتوتصيتيتيتيتيتاد 
و يتيتن جتيتيتة  واخليتيتد ات و اهيتيتا مميتيتا اكيتيتا  ريتيتف اليتيتدول  يتيتن عالويتيتات و عيتيتا الت  ت اعيتيتة.

ن ُيتدْعَقيتيتد  عتيتيتم: ويتيتد ُكيتيتا  ث اعييتيتة ريتيتف دولتيتيتفل وويتيتد اتعيتيتدد أ رافتيتيتا في يفيتيتم تا أحيتيتد  يتيت
ال رفف  ن اد ا يف عتده ا ا يف صةا اردااية. و ن ريحية أ رإل: ويتد ُكيتا   يتن 
يتيتيتيتد ِّان و يتيتيتيتن الادغيتيتيتيتاة  يتيتيتيتن املسيتيتيتيتة فل ولكيتيتيتيتا     تيتيتيتيتا أحكيتيتيتيتام  املشيتيتيتيتراف وويتيتيتيتد ُكيتيتيتيتا   يتيتيتيتن املُر

 . (1)عصُّتا

يتيتيتيتيتيت  آاثر املعاهةةةةةةدات: عةيتيتيتيتيتيتك املعاهيتيتيتيتيتيتدات الدولييتيتيتيتيتيتة اثرر اثيتيتيتيتيتيترية يف العالويتيتيتيتيتيتات ريتيتيتيتيتيتف  اُت
اة راف املتعاودة أصالةل وود اُت  عةيتا اثرر عةيتك اليتدول غيتري اة يتراف ُاعيتاًل وويتد 
ات يتم اة يتيتراف يف املعاهيتيتدة عةيتك ضيتيت اريت لاللتيتيتزام  يتا وليتيت لل دعيتيتر  في يتا اةيتيت  ةهيتيتم 

 ا ُية: ه ه ا رر واليف اريت يف ال قرات

 بشرقط املعاهدات:  الوفااب :قلا أ

وه ا أول اثرر املعاهدات وأعظ تال وويتد ايتا  الافيتايفد ابملعاهيتدات و يتا فيتيتا  يتن    
شروطل والتحرُّ،د عن الغدر أصاًل ررًتا يف   تج اإلسالمل وَحْسيتاد ا ه يتا أ  ديت ار رعيتض 
يف  املسيتاعا املتعةقيتيتة ابلافيتايف رشيتيتروط املعاهيتدات. فكثيتيترياً  يتا ًيتيتد ال قتيتايف اعة ِّةيتيتا  اركيتيتم 

 في  وفايًف ولر،اً عن الغدر. وتليل أ ثةة عةك ه ا:

ا اغيتيت  رعاايتيتة العتيتيتد وامليثيتيتا   يتيتن الدوليتيتة غيتيتري املسيتيتة ة يف ايتيتا اةحيتيتاالل وايتدَقيتيتد م هيتيت ا  .1
عةيتيتك واجيتيت  ال صيتيترة واملسيتيتاعدة لة سيتيتة ف اليتيت ان م اتيتيتاجروا تا دار اإلسيتيتالم تَّا 

دل فيجيتيت  الافيتيتايف ريتيت  است صيتيتروريل فيتيتنَّا ايتيتا  ريتيتف املسيتيتة ف وريتيتف غيتيتري املسيتيتة ف عتيتيت
                                 

ري الكاري(( لةسر س : ( 1)   .5/1689                ِّ                   ادظر: ))شرل الس  
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َوتِّ ِّ  . ويتيتيتيتيتيتال   ُعيتيتيتيتيتيتاا: ُ(1)حيتيتيتيتيتيت  ا قيفيتيتيتيتيتيت  العتيتيتيتيتيتيتد أو ا ايتيتيتيتيتيت  تليتيتيتيتيتيتيتم عةيتيتيتيتيتيتك سيتيتيتيتيتيتاايف
يَتيتا  يثيتيتاٌ  َوان د مبِّ يتيت يتتدْم  ِّ يتيتَ كدْم َوريَتييتْ اْسَت َصيتيتردوادْم يفِّ اليتيتد ِّانِّ فيتَعةيتيتْيكدمد ال  ْصيتيترد تِّت َعةيتيتك ويتيتيتْام  ريَتييتْ

رٌي ﴾   .(2)ُيتْعَ ةداَ  َرصِّ
تت أ  وجيتيتاد امليثيتيتا  امليتيتادن  يتيتن دصيتيترة املسيتيتة ف وعيتيتدم وتيتيتال املعاهيتيتدان اكيتيتا  فقيتيت   .2

ابل سيتيتيتاة لةدوليتيتيتة اإلسيتيتيتال يةل أ  يتيتيتا الرعيتيتيتاى العيتيتيتاداا ت في كيتيتيت تم عةيتيتيتيص اةسيتيتيترإل تَّا  
 .(3)ااداا  ست َ  ف يف رالد الك ر وودروا عةك َّلل

وت  شر اا يف املعاهدة شر اً وج  الافايف ر  ومبا ها أوا   يت ل حيت  وليتا م ايت ص   .3
فةيتيس ا اغيت    تيتال عةك َّلل: فن  شر اا عةي ا أت أناا  يتن ،روعتيتم وت دعةيتع 

ل ا أ   ر  شيئاً   تال ة  اإلحرا  فيتا  اةايتا يف ُ اايت   قصيتادهم ابلشيترطل 
 فيثا  اركم في  ابل رام اَةوا.

شر اا أ  ت أنسيتر  يت تم أحيتداً: فةيتيس ا اغيت  ل يتا أ  أنسيترهم ودقيتتةتمل ة  القتيتا وت   
أشيتيتيتيتيتيتيتيتد   يتيتيتيتيتيتيتيتن اةسيتيتيتيتيتيتيتيترل وة    قصيتيتيتيتيتيتيتيتادهم  يتيتيتيتيتيتيتيت ا الشيتيتيتيتيتيتيتيترط ا يتيتيتيتيتيتيتيتات ابلقتيتيتيتيتيتيتيتيتا ا يتيتيتيتيتيتيتيتا ا يتيتيتيتيتيتيتيتات 

.واُ يتيتم ال قتيتيتايف عةيتيتك أديتيت  ا اغيتيت  عةيتيتك املسيتيتة ف أ  ايَت ديتيتاا ركيتيتا  يتيتا يف املعاهيتيتدة (4)ابةسيتيتر
 .(5)ُ تقض ن شرط صحيال  املا ألا ت ُزال واع ة م 

                                 
ري الكاري((: ))ادظر: (   1)  .4/167        ِّ           شرل الس  
 (.72(   سارة اةد الل ا اة )2)
 الافال   لشراعة(( د. أمحد أرااملعاهدات الدولية يف ا))وادظر:  .10/98املاساط(( لةسر س : ))  ( 3)

 (.147ص )       
ري الكاري((: ))(   4)  .  2/203ال تاوإل اهل داة(( جل اعة  ن عة ايف اهل د: ))ل 301يت  1/300    ِّ           الس  
 (.123 راُ  اإل اع(( ترن حزم الظاهر ل ص )))(   5)
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 رعاةة حقوو املعاهدةن األساسية:: اثنياا 
عتم و َّراراتمل ةلا عقيتد ُقتيف  املاادعة أ  أي ن املعاَهدو  عةك أد ستم ودسا  .1

م ومحااتدتمل  فيج أ ا ل  تَّا صيتاع   فقد اا  ع ر رن اخل ا   راعاةد حدرد ا ِّ
اث  يتيتا  عةيتيتك د يتيتاعتم  فتما فعةيتيتاا َّليتيتل والتز يتيتاا  يتيتالفيتيتنَّ  وا يتيتاً اشيتيتتط عةيتيتيتم شيتيترو اً 

 .ودساعتم وأر اعتم وأ ااهلم وأعراضتمل وهلم ر لل َّ ة   وَّ ة رسال 
ا ا ُقتيف  املاادعة أايًفا: دصرَ م والدفاَع عيت تم ورفيتَن الظةيتم اليت   اقيتن عةيتيتمل    .2

 يتيتا دا يتيتاا يف دارريل وليتيت  عةيتيتك اإل يتيتام أ  ا صيتيت تم مميتيتن اظة تيتيتمل وأ  اسيتيتت ق هم 
 ةلم ل  وتات   ا دا اا يف دار اإلسالم.  ن اةسر تَّا ووعاا في ل

ت   .3 وأ يتيتيتيتاال املعاهيتيتيتيتدان و ِّْةكي يتيتيتيتا م  صيتيتيتيتادة ايتيتيتيت للل ت ليتيتيتيتا، التعيتيتيتيتر  هليتيتيتيتا دو  حيتيتيتيتم  
أ   ريسيتيتيتيتيتيتيتاً  يتيتيتيتيتيتيتن اليتيتيتيتيتيتيتيتاد ايتيتيتيتيتيتيتام  ييتيتيتيتيتيتيتر جيتيتيتيتيتيتيتااوا تا  ريتيتيتيتيتيتيتداث أيب ثَعةايتيتيتيتيتيتيتَة اخلدَشيتيتيتيتيتيتيت ِّ ِّ 

  يت وا رعد متام العتيتاد فقيتالاا: ت   حظيتاعر ل يتا وويتن فيتيتا أصيتحارل ف    رسال
عايتيتد اليتيترمحن ريتيتن عيتيتاف ف يتيتادإل يف ال يتيتاس:     رسيتيتالفيتيت  ر    تيتيتا ريَتْقيتيتالً أو ثا يتيتاً.

 (1)حبيتيتم(( أدحا  لكم شيئاً  ن أ اال املعاهدان تتاقال: ))ت    ت  رسال

 سرايل املعاهدات يف الزمال قاملكال قعلى األشخاص :اثلثاا 
 ن حييتث الز يتا ل فتيت  ُ يتتج أثرهيتا  ورر ال قتايف واعدة ها ة يف سرى  املعاهدات     

ا يف َّليتلل حيت  يف وويت   واةتزم  ا املسة ا   ا دا   واع ة م ُ تقضل وُدراعيتك  يتد  د
  .(2)ارر 

                                 
 ل وتس اده حسن.5/316ل وأرا داود: 90و  4/89(   رواه اإل ام أمحد: 1)
ري الكاري((: 2)  .482يت  2/481          ِّ           (   ))الس  
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ا يتيتا دص يتيتاا عةيتيتك أ  ُظيتيتا املعاهيتيتدة  ةز يتيتة لةدوليتيتة اإلسيتيتال ية  يتيتا دا يتيت  م ُيتيتيت يتَْقضِّ        
 د ا ح  ولا ُعاو  عةيتا أاثر  ن حاام لةدولةل فت ا  است راراة لة عاهدة عةيتك 
أساس أ   ا ار   اراام السارم اةتزم ر  َ ْن اةي ل  ا دا   املعاهيتدة ت ُتعيتار   يتن 

ًَْرَا  ات  هليتم ال يتّبُّ أحكام الشراعة اإلسال يةل  اتيتاابً أويتر هم    ف   الصةا  ن أها 
يتيترا  عةيتيتك شيتيتروط اشيتيتت تا عةيتيتيتمل مث  جيتيتااوا تا اخلة يتيتايف  يتيتن رعيتيتدهل فجيتيتددوا هليتيتم  ًَ يف 

 . (1 )الصةا والكتا  ال   ات  في 

أ يتيتيتيتيتا  يتيتيتيتيتن حييتيتيتيتيتث املكيتيتيتيتيتا  فتسيتيتيتيتيتر  املعاهيتيتيتيتيتدات الدولييتيتيتيتيتة عةيتيتيتيتيتك ايتيتيتيتيتا أرجيتيتيتيتيتايف الدوليتيتيتيتيتة  
ةيتيتيتك ايتيتيتيتا  سيتيتيتيتةم أا  يتيتيتا ايتيتيتيتا  دا يتيتيتا دار اإلسيتيتيتيتالمل وحيتيتيتيت  اإلسيتيتيتال ية )دار اإلسيتيتيتيتالم( وع

 يتيتيتيتارج دار اإلسيتيتيتيتالم يف رعيتيتيتيتض اريتيتيتيتاتت واةحييتيتيتيتا ل تَّا واةيتيتيتيت  َّليتيتيتيتل  ايعيتيتيتيتة املعاهيتيتيتيتدة 
وغيتيتيتيت ي عيتيتيتيتن الاييتيتيتيتا  أ  هيتيتيتيت ه اةحكيتيتيتيتام جيتيتيتيتايفت يف وويتيتيتيت  ااديتيتيتيت  ريتيتيتيتالد  .(2)و اضيتيتيتيتاعتا 

املسيتيتة ف اةتيتيتا دوليتيتة واحيتيتدة هيتيت  ))دار اإلسيتيتالم(( وحيتيت  ع يتيتد ا ايتيتا  ه يتيتا  أاثيتيتر  يتيتن 
دوليتيتيتيتة االيتيتيتيت   وويتيتيتيتن ع يتيتيتيتد ا ااديتيتيتيت  ه يتيتيتيتا  دوليتيتيتيتة أ اايتيتيتيتة يف اةديتيتيتيتدلس  عاصيتيتيتيترة لةيتالفيتيتيتيتة 

االد  ت يتيتا ُ يتيتايفتل العااسيتيتيةل فيتيتن  اةحكيتيتام اإلسيتيتال ية رعا  يتيتة ااديتيت  ُةتيتيتزم  يتيتا  ييتيتن اليتيت
وواوعد ا الياَم  تةع اثرياً عن ه ال فالدولة الااحدة أصيتاح  دوًتل و يتا ُةتيتزم ريت  دوليتة 

 .(3)ود ت ُةتزم ر  أ رإل

                                 
 ))أصال العالوات الدولية يف فق  اإل ام الشياان(( عث ا  ض رياة:ادظر:     (1) 

 و ا رعدها. 1/742        
 (.157(   ادظر: ))املعاهدات الدولية يف الشراعة اإلسال ية(( د. أمحد أرا الافال ص )2)
 .2/115(   ادظر فتاإل الادشراس  يف ))املعيار املعر ((: 3)
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 آاثر املعاهدات الد:قلية على غري األطراف: :رابعاا 

اةصيتيتيتا يف العقيتيتيتاد أليتيتيتا ُد يتيتيتتِّج أثرهيتيتيتا وُدةيتيتيتزم عاويتيتيتداتا )اة يتيتيتراف يف املعاهيتيتيتدة( دو   
ل تت أ  هيتيتيت ه القاعيتيتدة اكت  تيتيتيتا واعيتيتيتدة أ يتيترإل ُ ا،عتيتيتيتا اركيتيتمل وجتييتيتيتز أ  ُت تيتيتيتن غيتيتريهم

ودلييتا هيت ه القاعيتدة هيتا  الدول غيتري اة يتراف ررر املعاهيتدة وت  م اكاديتاا  رفيتاً فيتيتا.
عيتيتاا:  يتيت دوا  فيتيتنِّ ْ ﴿ويتيتال   ُايتيتار  ُو ُيتَال يتيتْاا َفيتديتيت دوهدْم َواويتتيتدةديتيتاهدْم َحْييتيتثد َوَجيتيتْدمتدداهدْم َوت ُيتت يتِّ

يثيتيتيتاٌ  أَْو َجيتيتيتايفدوادْم  يتيتيت يتتدْم  ِّ يتيتيتَ كدْم َوريَتييتْ يتيتيتةداَ  تَِّا ويتيتيتيتْام  ريَتييتْ يتيتيتريًا. تِّت ال يتيتيت ِّاَن َاصِّ يتيتيت يتْتدْم َولِّينيتيتيتا َوت َدصِّ ِّ 
َرْت صدددوردهدْم أَْ  ايتدَقاِّةداادْم أَْو ايتدَقاِّةداا  .﴾ويتْاَ تدمْ  َحصِّ

ُيتيت ه  املدرسيتيتة اإلرادايتيتة أو الاضيتيتعية يف اليتيت ظم التقةيدايتيتة تا  قيف القةةانول الةةدقث:
يت  أثيتراً لة عاهيتدة  يتارج أ رافتيتا. أ يتا املدرسيتة  واعدة اةثر ال سّب ِّ لة عاهداتل فيتال ُُر
املاضيتيتيتيتيتاعيةت فقيتيتيتيتيتد وضيتيتيتيتيتع  وييتيتيتيتيتاداً عةيتيتيتيتيتك واعيتيتيتيتيتدة اةثيتيتيتيتيتر ال سيتيتيتيتيتّب ُت ثيتيتيتيتيتا يف ا تيتيتيتيتيتداد اثرر 

اة يتيتراف اة يتيترإل راسيتيتاعا ثيتيتالك هيتيت : اتديفيتيت امل واتشيتيتتاط ملصيتيتةحة  املعاهيتيتدات تا
 .(1)الغريل وشرط الدولة اَةْوا ابلرعااة

 ضماانت اللتزام سملعاهدات قالوفااب هبا:: خامساا 
أَايتَُّتيتيتيتيتيتيتيتا ال يتيتيتيتيتيتيت ِّاَن اثَ  ديتيتيتيتيتيتيتاا تََِّّا ُيتيتيتيتيتيتيتَدااَ تدْم رِّيتيتيتيتيتيتيتَدْان  تَِّا َأَجيتيتيتيتيتيتيتا   دَسيتيتيتيتيتيتيت نك  ى﴿ ويتيتيتيتيتيتيتال   ُعيتيتيتيتيتيتيتاا:    

. وه ه ا ايتة الكرمييتة أصيتٌا يف ُاثييتم العقيتاد واملعاهيتداتل وهيت  جت يتن أرريتن (2)﴾فَاْاتيتداداهد 
وساعا: الكتارةل واإلشتادل والر هنل واة ادة. ودشري ه ا تا ض ادة واحدة ت ًد هليتا 

 لقاادف الاضعية وه : اة ادة. ثيالً يف ا
                                 

 (.77ابل ساة لةدول غري اة راف(( د. حم د جمد   رجا ل ص )(   ادظر: ))اثرر املعاهدات 1)
 (.283يت  282(   سارة الاقرةل ا اتا  )2)
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اقيتيتيتيتيتيم اإلسيتيتيتيتيتالم حارسيتيتيتيتيتاً يف د يتيتيتيتيتس املسيتيتيتيتيتةم عةيتيتيتيتيتك اتلتيتيتيتيتيتزام  األمانةةةةةة أق الةةةةةوا ع الةةةةةدة :
ابملعاهيتيتيتيتدات والافيتيتيتيتايف  يتيتيتيتا  يتيتيتيتن  يتيتيتيتالل اليتيتيتيترر  ريتيتيتيتف أحكيتيتيتيتام العالويتيتيتيتات الدولييتيتيتيتة والعقييتيتيتيتدة 
واة يتيتال  اإلسيتيتيتال يةل فقيتيتيتد ُقيتيتد   في يتيتيتا سيتيتيتام ال صيتيتاص الشيتيتيترعية يف القيتيتيتراث  والسيتيتيت ة 

لافيتيتيتايف ابلعتيتيتيتاد وجتعيتيتيتا َّليتيتيتل صيتيتيت ة لة يتيتيتن ن ا اغيتيتيت  أ  اةتيتيتيتزم  يتيتيتا مبقتيفيتيتيتك ليتيتيتث عةيتيتيتك ا
ابهلل ُعيتيتاا و يفيتيتاع  ةحكا يتيت  وشيتيترع ل وليتيت  ر  يتيتن الغيتيتدر وال كيتيتث وجتعيتيتا َّليتيتل  تمياديتيت 

  اويفيتيتيتاً ل مييتيتيتا  واة يتيتيتال ل واثيتيتيترياً  يتيتيتا ُ تتيتيتيت  ا ىت اليتيتيت  أت يتيتيتر إبمتيتيتيتام العتيتيتيتاد والافيتيتيتايف 
َ  ﴿رشيترو تا مبثيتا هيتيت ا التعقييت :  ا يتا يف سيتيتارة التاريتة وغريهيتيتا.   ﴾حيدِّيتيت   اْل دت قِّيتفت   ان 

 .(1)ويف ه ا ض ادة ت ُعدهلا ض ادة أ رإل

 املبحث الثالث

 أ ر السياسة الشرعية يف العالقات الدبلوماسية قالسياسية
ُدعيتيتيتدُّ السيتيتيت ارة  يتيتيتن أهيتيتيتم أدوات التعا يتيتيتا اليتيتيتدول ريتيتيتف اة يتيتيتم والشيتيتيتعا ل سيتيتيتاايف يف   

يتيتةم أو اريتيتر . وهيتيت   يتيتن أويتيتدم وسيتيتاعا اتُصيتيتال. وويتيتد أْوا عة يتيتايف املسيتيتة ف  حيتيتال الس ِّ
هيتيتيتيت ا اجلاديتيتيتيت  اهت ا يتيتيتيتاً ات اسيتيتيتيت  وأثيتيتيتيتره يف ُا ييتيتيتيتد العالويتيتيتيتات الدولييتيتيتيتة ُو  يتتيتيتيتيتا ولقييتيتيتيتم 

 افايف واة ن. املصاع العا ة يف ت ار  ن العدالة وال

 
                                 

اُ اوا ا  اقال الداتار جميد  دور  )وها دصران عراو (: ااد  السة ات اإلسال ية متيا تا اعتاار  (1)
اداا اكرها  أ  اعقدوا  عاهدات  ن غري التعاوداة التزا ات دا ية ا اغ   راعا ا ردوة. و ن أ  ال قتايف ا

املسة فل تت ألم اُ قاا عةك أ  املعاهدة    عقدت اا  ترد  ن  راعاة شرو تا ح  ا تت  أجةتا. 
 ادظر اتار :))ارر  والسةم يف شرعة اإلسالم((.
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  تعرةف السفارة قمشرقعيتها:

يتيتيتيتيتيتيتيت ارة والرسيتيتيتيتيتيتيتيتالة والرايتيتيتيتيتيتيتيتد واإلايتَ يتيتيتيتيتيتيتيتاد و اهيتيتيتيتيتيتيتيتا  يتيتيتيتيتيتيتيتن           جيتيتيتيتيتيتيتيتايفت  صيتيتيتيتيتيتيتيت ةحات الس ِّ
املص ةحات و ا اشتم   تيتال وهيت  اةتيتا اة يتات عررييتة أصيتيةةل واسيتتع ة  يف ال ظيتام 
 يتيتيتا اإلسيتيتيتال   مبعيتيتيتىن واحيتيتيتدل وهيتيتيت  ُيتيتيتند  غرًضيتيتيتا واحيتيتيتًدا يف الد ِّتليتيتيتة عةيتيتيتك وإلي يتيتيتة اقيتيتيتام 

قاريتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا الكة يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتَة اةعج ييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتَة الدارجيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة يف عصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترري وهيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   السيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ري أو الرسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتالل ُو
ثًا أتثيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترًا ابملصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ةحات ))الدرةا اسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية(( اليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  د ةيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  لغت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا العررييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة حيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدا

يتيتيتيتيتاةج اية. ُو ةيتيتيتيتيتم   ارة(( هيتيتيتيتيت  ال ياريتيتيتيتيتة والر ِّسالة.وأصيتيتيتيتيتةتا يف الةغيتيتيتيتيتة: اإلصيتيتيتيتيتالل.و))الس ِّ
يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ارة أايفيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاً عةيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتك  قيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتام اقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيم فيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا. وجت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن  أ  اليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدار اليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت السيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ري. الس 

واجل ن سديتيتيتَ رايف.  ثيتيتيتا: فقييتيتيت   ري(( عةيتيتيتك و،  فعييتيتيتا مبعيتيتيتىن فاعيتيتيتا.و))الس  سيتيتيتيت ارات. عةيتيتيتك
: هيتيتيتيت  تا يتيتيتيتادد شيتيتيتيتيتص  اتصيتيتيتيت الل ويف  .(1)وفقتيتيتيتيتايفل وهيتيتيتيتا املصيتيتيتيتةا ريتيتيتيتف القيتيتيتيتام ال قتيتيتيتيت  ِّ

رجيتيتا ادرَسيتيتا ريتيتف  ةكيتيتف يف أ يتيتار سيتيتال ع يتيتد املةيتيتا : .والر  (2) عت يتيتد  لةقييتيتام مبت يتيتة  عي  يتيتة
يتيتا ا ديتيت  هيتيتا وايتيتتكة م صيتيتةا أو هدديتيتة أو فيتيتدايف أو ليتيتالعل  عقيتيتد اصيتيتة  يتيتن  في ث ِّيتيتا املرسِّ

مبعيتيتىن واحيتيتد لة افيتيتد  وويتيتد اسيتيتتع ة  الكة تيتيتا : ))السيتيت ري والرسيتيتال(( اصيتيت الحاً .ابَس 
يت ا يتيتا اسيتيت ك يف عصيتيترري اريتيتال يت وت  غةيتيت   عيتيتىن الاسيتيتا ة واإلصيتيتالل يف الدرةا اسيتيت  

 .(3)استع ال اة ة الس ري

اتيتيتيت   شيتيتيتروعية السيتيتيت ارة وتا يتيتيتاد الرسيتيتيتا ابلقيتيتيتراث  الكيتيتيتر  وابلسيتيتيت ة ث مشةةةرقعية السةةةفارة:
 ال اااةل وعةك ه ا أايفاً دل  اليفرورة واراجةل فكا  َّلل ت اعاً.

                                 
 .1/433ل ))املعجم الاسي ((: 2/447لةجاهر : ل  الصحال يف الةغة  (1)
 (.117يت  116هيت ص ) 1411( 9العدد ) الاحاك ال قتية املعاصرة جمةة ( 2)
 .1/183ل حمل د الكتان: اإلداراة  ل التاُي 127حم صانل ص  دولية يف اإلسالمل د. صاح القادا  والعالوات ال  (3)
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يف سيتيا   اثىت ارمية عرضيت  ةديتااع  يتن الرسيتا و الافيتادات من القرآل الكرمي::أقلا 
اإلويتيترارل مميتيتا ايتيتدل عةيتيتك  شيتيتروعية َّليتيتلل اقيتيتال   ُعيتيتاا عةيتيتك لسيتيتا   ةكيتيتة سيتيتا ل حيتيتف 

يتيتيتيتيتيتيتند ﴿:سيتيتيتيتيتيتيتيتةي ا   أرسيتيتيتيتيتيتيتة  رسيتيتيتيتيتيتيتاتً تا َدِّا يتيتيتيتيتيتيتة  فيت يتيتيتيتيتيتيتاإلِّرٌَة  َِّ ايَتْرجِّ يتيتيتيتيتيتيتَةٌة تِّليتيتيتيتيتيتيتْيتِّْم  ِّ َوتِّن   دْرسِّ
َال  َفَ يتا اثاتَ  يتٌر مم  يتا اثاَتاديتْم ريَتْا أَديتتدْم اْل دْرَسةداَ . فيتَة  ا َج يَف سدَةْيَ اَ  وَاَل أمتدِّد وَدنِّ مبِّ َ ان د َ ييتْ نِّ

َتيتيتا أَ  يَتيتا َولَ ديْتيتيترَِّج يت تدم    يتْ د ديتيتاد  ت  وِّايتَا هَلديتيتْم  ِّ ِّييت يت تدم جبِّ ْم فيتَة يتيتْ  يتيتْن تِّليتيتْيتِّ يَتدِّا تِّكدْم ُيتْ َرحديتيتا . اْرجِّ َِّّل يتيتًة  ِّ
يتيتيتيتْم َصيتيتيتيتاغِّردو  اْل دْشيتيتيتيترِّاَِّف َوتِّْ  َأَحيتيتيتيتٌد   يتيتيتيتَن ﴿.ويف سيتيتيتيتارة التاريتيتيتيتة اقيتيتيتيتال   ُعيتيتيتيتاا: (1) ﴾َوهد

يتيتيتيتيتيتيتْم ويتيتيتيتيتيتيتيتْاٌم ت   َديت تد ْرهد َحيتيتيتيتيتيتيت  َ َاْسيتيتيتيتيتيتيتَ َن َايتيتيتيتيتيتيتاَلَم ان ِّ مثد  أَرْةِّْغيتيتيتيتيتيتيت د َ ْ َ  يتيتيتيتيتيتيت د ََّلِّيتيتيتيتيتيتيتَل يفِّ
اْسيتيتيتيتيتيتيتَتَجاَرَ  فيتيتيتيتيتيتيتَ جِّ

يتيتيتا َ  يتيتيتا  تا َّليتيتيتل حيتيتيت  اسيتيتيت ن ايتيتيتالم   (2)﴾ايَتْعَة د . فيتيتيتنَّا  ةيتيتيت  اريتيتيتريبُّ اة يتيتيتاَ  فنديتيتيت  لد
 .(3)اًت فالرسالة أ ا د ل واعرف دتعا التاحيدل و ن د ا   تم دار اإلسالم رس

ُااردت أحاداث اثرية يف  شيتروعية السيت ارة ورييتا   يتا ات تيتن  من السنة النبوةة: اثنياا:
يت فة يتيتا     ريتيت  الرسيتيتا  يتيتن أ يتيتا ل احيتيتداث أيب رافيتيتنل ويتيتال: ريَتَعثيتْتيتيت  ويتيتراع تا رسيتيتال

أدْلقِّيتيت  يف وةيتيتّب اإلسيتيتالمد. فقةيتيت : ى رسيتيتال  ل تن و  ت أرجيتيتن     رأايتيت  رسيتيتال
يتيتيتْيسد ابلَعْتيتيتيتدل وت َأْحيتيتيتاِّسد الايتديتيتيتردَدل ولكيتيتيتنِّ :   تليتيتيتيتم أريتيتيتداً. فقيتيتيتال رسيتيتيتال ))تن ت َأ ِّ

ارجيتيتيتْنل فيتيتيتن  ايتيتيتا  يف د سيتيتيتل اليتيتيت   يف د سيتيتيتل ا َ  فيتيتيتارجن. ويتيتيتال: فيتيتيت ها  مث  أُييتيتيت  
((    رسال   .(4)ف سة  د

                                 
 (37يت  35(   سارة ال  ال ا ىت )1)
 (.6(   سارة التارةل ا اة )2)
 .16/237كاري(( لة يتر الرا، : (   ادظر: ))الت سري ال3)
 صحيا. ل وتس اده63يت 4/62(   أ رج  أرا داود: 4)
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رعيتث الرسيتا والسيت رايف ركتايت    و ن السيت ة ال عةييتة وحيتاادك السيترية ال ااايتة: أ  ال يتّب  
يتيتيتيت  ِّ رسيتيتيتيتاتً و عيتيتيتيت    تا  ةيتيتيتيتا  وعظ يتيتيتيتايف العيتيتيتيتام ايتيتيتيتدعاهم تا اإلسيتيتيتيتالمل وأرسيتيتيتيتا تا ال  َجاشِّ

ا  يتيتيتيتر: أ  ازو جيتيتيتيت  أم حايايتيتيتيتةل  اتيتيتيتيتااب  ايتيتيتيتدعاه يف أحيتيتيتيتديا تا اإلسيتيتيتيتالمل ويف الكتيتيتيتيتا 
  . (1)   ن أصحار  وأ ره أ  ااعث مبن وِّايتةَ 

رسيتيتا الك يتيتار وسيتيت رايفهمل فاسيتيتتقاا رسيتيتال  سيتيتية ة الكيتيت ا ل   واسيتتقاا ال يتيتّب      
َرويتيتا  واسيتتقاا رسيتيتا ا يتيتار ويتيتراع عيتيتام اردااييتيتةل واسيتتقاا وفيتيتد دصيتيتارإل ًيتيترا ل ورسيتيتال هِّ

 .  (2 )       ال اااة  السريةالس ة و وها يف ))ُاا ((. واة ثةة اثرية يف 

 يتيتن أوفيتيتد السيتيت رايف يف اإلسيتيتالم وأول  يتيتن اسيتيتتقاةتمل  أول  و يتيت ا اتايتيتف أ  ال يتيتّب
 فكا  َّلل دليالً عةك  شروعية الس ارة وحم اإلا اد اإللايب والسةّب.

واملعقيتيتيتال واراجيتيتيتة ايتيتيتدعاا  ايتيتيت لل تا  شيتيتيتروعية السيتيتيت ارةل  :املعقةةةول قالرةةةرقرة اثلثةةةاا:
فن  العالوات رف املسة ف وغريهم ُقتيف  َّللل ساايف يف حال السيتةم أو اريتر ل تَّ 

 .(3)أ  أ ر الصةا أو القتال ت اةتئم تت  ابلرسالل وعةك ه ا ادعقد اإل اع 

ةةفارة يف العصةةور احلدةثةةة: الدرةا اسيتيتية أت يتيت   ظتيتيتراً جدايتيتداًل حييتيتث إلتيتيترت  ريتيتدأتالس م
الدرةا اسيتيتية الداع يتيتة يف القيتيتر  اخليتيتا س عشيتيترل وادتشيتيترت السيتيت ارات الداع يتيتة يف تا الييتيتا 

يتيتيتيتيتر يف َّليتيتيتيتيتل 1483_1416ل وايتيتيتيتيتا  ليتيتيتيتيتااس اريتيتيتيتيتاد  عشيتيتيتيتيتر )ابو يف أور  ( أول  يتيتيتيتيتن فك 

                                 
 و ا رعدها. 1/258ل )) اقات ارن سعد((: 2/606(   ادظر: ))سرية ارن هشام((: 1) 
ً                   ادظر  ثال : ))س ن أيب داود((:  (2)    .3/318ل و))شرل  عان ا رر(( لة حاو : 4/62-63       
: (  ادظر3)  ري الكاري((  ن شرل الس ر   س    َ  ِّ    : ))الس    ْ  . ))اجلا ن ةحكام القراث ((296و  2/295        ِّ                     

 .76/ 8لةقر ّب:       
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ليكيتيتا  ليتيت  جااسيتيتيس داع يتيتا  ليتيتدإل ريتيتالط  ةيتيتا  اليتيتدول اة يتيترإل. وااديتيت  الدرةا اسيتيتية 
ز يف ردااة ه ه العصار ابلاضال واستقرار وااعد ارصاريتل ا يتا أصيتاا امل ثةيتا  ُت ي

الدرةا اسيتيتيتيا  ميثةيتيتيتا  راسيتيتيتايف اليتيتيتدول ت اليتيتيتدول د سيتيتيتتال واثيتيتيتر ُيتيتيتد ا الدرةا اسيتيتيتيف يف 
الشيتيتيتيتيتيتنو  الدا ةييتيتيتيتيتيتة لةيتيتيتيتيتيتدول اليتيتيتيتيتيت  اسيتيتيتيتيتيتتقاةتتمل واثيتيتيتيتيتيتر ليتيتيتيتيتيت لل التجسيتيتيتيتيتيتس واتشيتيتيتيتيتيتتا  يف 

 ي ة وح ر  ن الدولة املعت دة.املنا راتل ول لل اا  املاعاثا  اعا ةا  حب
مث  ااديتيتيت  اريتيتيتر  العاملييتيتيتة اةوا تايتيتيت اريً مبرحةيتيتيتة جدايتيتيتدة يف العالويتيتيتات الدرةا اسيتيتيتية 
ُت ييتز ابلعة ييتة واتهت يتام ابليترأ  العيتام اليتدا ة  والعيتامل ل واُسيتع  وإلي يتة الدرةا اسيتية 

 ظ يتيتات لتشيتيت ا الشيتيتنو  اتوتصيتيتاداة واتجت اعييتيتة والثقافييتيتة. ا يتيتا إلتيتيترت درةا اسيتيتية امل
الدولييتيتيتةل وا،داد دور راسيتيتيتايف اليتيتيتدول وو،رايف اخلارجييتيتيتة في يتيتيتا اسيتيتيت ك درةا اسيتيتيتية  يتيتيتنمترات 

 الق ةل مث  إلترت الدرةا اسية ال اعرة لتحقيم  تام  عي ة عاجةة.

ومميتيتيتيتيتا ايتيتيتيتيت ار ه يتيتيتيتيتا أ  جتيتيتيتيتيتاداً ريتيتيتيتيت ل  يف املرحةيتيتيتيتيتة املعاصيتيتيتيتيترة لتق يتيتيتيتيتف وااعيتيتيتيتيتد وويتيتيتيتيتاادف 
تا أ  القيتيتيتادا  الاضيتيتيتع  تمنيتيتيتا جيتيتيتايفت . وهيتيتيت ا اة يتيتيت  ال ظيتيتيتر (1)العالويتيتيتات الدرةا اسيتيتيتية 

جتيتيتيتاده  تيتيتيت  رة اثيتيتيترياًل حيتيتيت  ت  غروسيتيتيتياس يت وهيتيتيتا أريتيتيتا القيتيتيتادا  اليتيتيتد ول اةوريب يت ايتيتيتا  
السام لةشيتراعة اإلسيتال ية يف  اعتقد أ  دظام الت ثيا اخلارج  غري ضرور ل ري  ا اا 

ع يتيتد   ا يتيتا يف غيتيتريه يت  يتيتن  يتيتا ُت ييتيتز ريتيت  أحكا تيتيتا ةليتيتا شيتيترع   يتيتز ل  يتيتن  هيتيت ا اجمليتيتال يت
 ُعاا.

 
                                 

(ل و))املد ا تا القادا  الدول العام(( د. 172يت  164( ادظر: ))القادا  الدول العام(( د. حم اد سا   ج ي ةل ص )1)
 (.323) حم د عزاز شكر ل ص
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ُقيتيتام مليتيتدة   ااديتيت  السيتيت ارة يف الدوليتيتة اإلسيتيتال ية   يتيت  عتيتيتد ال يتيتّب  قظةةاُُف الس ةةفرااب:
كالي تيتيتال   نوتيتيتة إلًيتيتا، غيتيتر   يتيتن اةغيتيترا  اليتيت  ُتصيتيتا أساسيتيتاً ابليتيتدعاة اإلسيتيتال ية ُو
ولقييتيتم  صيتيتةحة  ُ يتيتدرج ليتيت  هيتيت ه الاإلي يتيتةل وليتيتيس ليتيت لل حيتيتدي يف الشيتيترعل وتمنيتيتا اتيتيت ثر 

د واراجة ال  ُدعا تا الس ارةل وع دع  عتةع  ت ة السيت ري  يتن ، يتن ابلعدْرف الساع
 . (1)  ر. وفي ا أييت أهم  ت ات الس رايف واةع ال ال  اقا ا   ا

 الد:عوة إىل اإلسالم أقلا:
تا املةيتيتا  واة يتيترايف ايتيتدعاهم تا اإلسيتيتالم واتيتيت   الرسيتيتا    فقيتيتد رعيتيتث رسيتيتال     

))اتيتيتيت  تا اِّْسيتيتيتَرإلل  تليتيتيتيتم اتايتيتيتاًل فقيتيتيتد أ يتيتيترج اإل يتيتيتام  سيتيتيتةم عيتيتيتن أديتيتيتس  أ  ديتيتيتّب    
وتا ويتْيَصيتيتَرل وتا ال  جاشيتيت  ل وتا ايتيتا  جا يتيتار  ايتيتدعاهم تا   ُعيتيتاال وليتيتيس ابل جاشيتيت  

السيتيتيت ارات والكتيتيتيت  أثرهيتيتيتا يف دشيتيتيتر وويتيتيتد ايتيتيتا  هليتيتيت ه  .)) (2) اليتيتيت   صيتيتيتة ك عةييتيتيت  ال يتيتيتّب
اليتيتيتيتدعاة اإلسيتيتيتيتال ية حييتيتيتيتث اسيتيتيتيتتجا  عيتيتيتيتدد  يتيتيتيت تم ود ةيتيتيتيتاا يف اإلسيتيتيتيتالمل واشيتيتيتيت   عيتيتيتيتن 
  ااوع ا  ران  ن الدعاةل وه ا حيدد  ايعة عالوة الدولة اإلسال ية  م رعد َّلل.

وت  مميتا اقيتام ريت  الرسيتا والسيت رايف محيتا رسيتالة شيت ااة أو   :ََحُْل الكتب قالرسةاُل :اثنياا 
 يتيتيتيتن اخلةي يتيتيتيتة تا  ةيتيتيتيتل دار اريتيتيتيتر  أو ابلعكيتيتيتيتسل و يتيتيتيتا ُقيتيتيتيتدم اثد يتيتيتيتاً  يتيتيتيتن رسيتيتيتيتاعا  اتيتيتيتيتا 
 .(3)واتا  تا املةا  و الزع ايف شاهد عةك َّلل   ال ّب

                                 
(ل ))القادا  الدرةا اس  118يت  116الدرةا اسية ع د العر ((ل  د. ستيا ال تالو ل ص )( ادظر: ))ُ ار 1)

 (.211اإلسال  ((ل د. أمحد أرا الافال ص )
 .3/1397تا  ةا  الك ار:  ))صحيا  سةم(( اتا  اجلتادل اب  ات  ال ّب ادظر: (  2)
 (.471(   املصدر السارمل ص )3)
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 التفاقض لعقد األمال قاهلدنة قاملعاهدات قإهناُها: اثلثاا 
وه  يف اةصا  ن ا تصاص اإل ام واخلةي ةل ومليتا ايتا  السيت ري أو الرسيتال ميثيتا       

ا ا أسة  ا يت فند  اقام ع     ه الاإلاععل وود ُقدم اثد يتاً أ  أ يتري  اخلةي ة واعر ِّ ع   يت
واقيتام الس يت ري أايفيتاً ابليتدعاة تا  العسكر ارسا رساًت تا أ يتري ارصيتن فياةغيت  اة يتا .

عدَ يتيتيتيترَي ريتيتيتيتَن َوْهيتيتيتيت  تا َصيتيتيتيتْ اا  ريتيتيتيتن أ ي يتيتيتيتة رعيتيتيتيتد فيتيتيتيتتا  كيتيتيتيتة   الصيتيتيتيتةا وويتيتيتيتد رعيتيتيتيتث ال يتيتيتيتّبُّ 
أع يتيتيتاه  تةيتيتيتة و ييتيتيتاراً مليتيتيتدة أررعيتيتيتة أشيتيتيتتر. و يتيتيتن شيتيتيتااهد هيتيتيت ه الاإلي يتيتيتة اليتيتيت   ابة يتيتيتا ل مث  

وا يتيتيتار ويتيتيتراع   ُقيتيتيتد   في يتيتيتا سيتيتيتام  يتيتيتا ايتيتيتا   يتيتيتن سيتيتيت ارات لة  اوضيتيتيتات ريتيتيتف ال يتيتيتّب
وا يتيتا اقيتيتام الرسيتيتال رعقيتيتد املعاهيتيتدات والصيتيتةا فنديتيت  اقيتيتام مبت يتيتة  لتاوييتيتن صيتيتةا اردااييتيتة.

 .(1)فسيتتا أو اإلرالغ ابدتتاعتا

 مفاألاة األسرى رابعاا:
يتيتراً       وهيت ه  ت يتة اقيتيتام  يتا الرسيتا والسيتيت رايف أايفيتاً. وويتيتد  يترج سيتعد ريتيتن ال ُّع يتا   دْعَت ِّ

اريتيت  رعيتيتد ووعيتيتة ريتيتدرل فحاسيتيت  أريتيتا سيتيت يا  مبكيتيتة وويتيتال: ت أرسيتيتة  حيتيت  ارسيتيتا حم يتيتد 
َر اام ردرل ف شك اخليتزرج تا رسيتال واة  يتاه يف    ع رَو رن أيب س يا ل واا  أدسِّ

 .(2)  ف دوا ر  سعد رن ال ع ا َّلل ف رسة

 

 

                                 
ري الكاري((: (  1)  .478يت  2/476      ِّ           ))الس  
 651يت  2/650))سرية ارن هشام((: (   2)
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 الطالع قإعطااب املعلومات خامساا:

 ن أهم وإلاعع الس رايف حالياً ات العد عةك  يتا ليتر  يف الدوليتة املسيتتقاِّةةل و يتند      
املعةا يتيتات عيتيتن الدوليتيتة املعتَ يتيتدان ليتيتداتال وواصيتيتة  يتيتن ُ يتيتار وسيتيتاعا اتُصيتيتال و صيتيتادر 

وود اع ت الدولة اإلسيتال ية يف عصيتارها السيتارقة املعةا ات و ايعة الاعثات الداع ة. 
اتحتيا ات مل ن الس رايف واملاعاثف والرسيتا اةجاديت   يتن ارصيتال عةيتك أايتة  عةا يتات 
ُ يد دولتتمل وجليت  املسيتة ا  جل يتن املعةا يتات عيتن العيتدو ابلسيت ال لرسيتة  ابليتتدد عةيتك 

رعيتيتض  سيتيتتيتالصريتيتالد املسيتيتة ف لةت يتيتاو   عتيتيتمل و ثيتيتا هيتيت ه احمليتيتادرت ُسيتيتاعد عةيتيتك ا
 .(1)اة اار واملعةا ات ال  ُتعةم راضعتم العسكر  واتوتصاد 

ات تيتن الرسيتا والسيت رايف يف اإلسيتالم اب تييتا،ات اة يتا  : امتيا ات الر سل قالسفرااب     
ةشيتاصيتيتتم ومليتيتن اكيتيتا   عتيتيتم تَّا د ةيتيتاا دار اإلسيتيتالمل فيتيتال ليتيتا، اتعتيتيتدايف عةيتيتيتم وت 

عةيتيتك أ يتيتااهلمل ا يتيتا ات تعيتيتا  أايفيتيتاً اب تييتيتا،ات اإلع يتيتايف  يتيتن تهيتيتادتتمل وت ليتيتا، اتعتيتيتدايف 
سيتيتر  هيتيت ه ات تييتيتا،ات  يتيتدة  كيتيتثتم يف دار لعشيتيتار )اليفيتيتراع ( يف حيتيتاتت حميتيتددة. ا ُو

ودت يتيتاول يف هيتيت ه ال قيتيترة أسيتيتاس  ايتيتا  َّليتيتل يف حيتيتال السيتيتةم أو اريتيتر .  اإلسيتيتالمل سيتيتاايف
 ه ه ات تيا،ات أو ُكيي تال مث  أدااعتا.

ت  مميتيتا ايتيت ار ابإلاايتيتار واإلجيتيتالل لعة اع يتيتا يف هيتيت ا املقيتيتام  أسةةاا المتيةةا ات: -1
السام والرىدة يف حبث اةساس ال ةس   واةصا يف  يت ا ات تييتا،ات لةرسيتا 
والسيتيت رايف يف دار اإلسيتيتالم حييتيتث أشيتيتاروا تا اسيتيتت ادها عةيتيتك دظرايتيتة  قتيفيتيتيات 

                                 
 ل ل )سة ات اة ن وارصاريت((213ل د. أمحد أرا الافال ص )( )القادا  الدرةا اس  اإلسال  ()  ( 1)

 (.681يت  679د. فاو  املاللل ص )      
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جيترإل الاإلي ة وضرورة أدايف الرسالةل أو املت ة اليت  أدوفيتد  يتن أجةتيتا الرسيتالل و 
 العرف  ناداً َّلل. وه ا اث ر  ا وال ر  رجال القادا  الدول املعاصر.

يتيتيتيت  : )ت  الرسيتيتيتيتا اث  يتيتيتيتا   يتيتيتيتن اجليتيتيتيتاداف. هكيتيتيتيت ا جيتيتيتيترإل الرسيتيتيتيتم يف اجلاهةييتيتيتيتة اقيتيتيتيتال الس ْرَ سِّ
واإلسيتيتيتيتالمت فيتيتيتيتن  أ يتيتيتيتر الصيتيتيتيتةا أو القتيتيتيتيتال ت اةتيتيتيتيتئم تت ابلرسيتيتيتيتالل وت ريتيتيتيتد   يتيتيتيتن أ  اكيتيتيتيتا  

عةك وجتتال فة لل اكا  اث  يتاً  يتن غيتري شيترط.  الرسال اث  اً ليت كن  ن أدايف الرسالة
 ولكن ت  شرط هلم َّلل وات  ر  وثيقة فتا أحاط.

َة ة الكيتيت  ا   ورييتيتا  اليتيتدليا عةيتيتك هيتيت ا اة يتيتا  مبجيتيترد ااديتيت  رسيتيتاًت: أ  رسيتيتال  دَسيتيتييتْ
:    مبيتيتيتا م اكيتيتيتن ليتيتيت  أ  ايتيتيتتكةم ريتيتيت ل فقيتيتيتال رسيتيتيتال    ُكة يتيتيتم ريتيتيتف ايتيتيتد  رسيتيتيتال

.فتاف   ا أ  الرسيتال اث يتنل ة   قصيتاد ال يتراقف  يتن (1)))لات أدل رسال لقتةتل((
الصيتيتةا والقتيتيتال ت ايتيتتم تت ابلرسيتيتال و يتيتا م اكاديتيتاا اث  يتيتف ت ات ك يتيتا   يتيتن أدايف الرسيتيتالة 

 .(2)عةك وجتتال فكاداا اث  ف  ن غري شرط 

و يتيتيت ا اقيتيتيتيم ال قتيتيتيتايف املسيتيتيتة ا  ا تييتيتيتا،ات الرسيتيتيتا والسيتيتيت رايف عةيتيتيتك أسيتيتيتاس  قتيفيتيتيتيات 
   .(3)أدايف الرسالة لتحقيم املصةحة الاإلي ة وضرورة 

    

                                 
 ل وصحح  اراام يف املستدر :4/65أ رج  أرا داود يف اجلتادل اب  يف الرسا: (  1)

َ  ِّ  ووافق  ال  ه ّب  .3/53                   
: ادظر:   (2) ري الكاري((  ن شرل الس ر   س    َ  ِّ    ))الس    ْ  .1788يت  5/1787و  1/296      ِّ                     
                 ل ))اجمل اع(( 1/480ادظر: ))عقد اجلااهر الث ي ة يف   ه  عام املدا ة(( ترن شاس:  ( 3)

 .10/595ل ))املغ (( ترن ودا ة املقدس : 18/78لة او :  
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وأ يتيتيتيتا يف القيتيتيتيتادا  اليتيتيتيتدول اريتيتيتيتداثت فتشيتيتيتيتعا  ا رايف يف أسيتيتيتيتاس ارصيتيتيتيتاريت  مقارنةةةةةةة: 
لةدرةا اسيتيتيتيف تا ثيتيتيتالك دظيتيتيترىت: دظرايتيتيتة ا تيتيتيتداد اإلوةيتيتيتيمل ودظرايتيتيتة الصيتيتيت ة ال يارييتيتيتيتة أو 

 الت ثيةيةل ودظراة  قتيفك الاإلي ة. 

ة فقيتيتيتدت سيتيتيت دها يف ُرايتيتيتيتر ارصيتيتيتاريت. وال ظرايتيتيتة الثادييتيتيتيتة وال ظرايتيتيتة اةوا دظرايتيتيتة افتاضيتيتيتيتي
 ُع   ُ سرياً أو أساساً لةحصاريتل فت  ردورها لتاج تا أساس. ت

يف اا     ت ا  ن ارتعاد عيتن    يتم الااويتن ُو يتاوض   يتن أحكيتام اإلسيتالم. وليت لل   ن  ا
اه اريتيتداث ااديتيت  ال ظرايتيتة الثالثيتيتة أويتيتر  ال ظيتيترىت تا    يتيتم ال ظرايتيتة اإلسيتيتال ية. واتجتيتيت

 .(1)الص ة الت ثيةية و قتيفك الاإلي ة يف القادا  الدول مييا تا اجل ن رف دظراة

سيتيتة   اإلشيتيتارة تا أ  ات تييتيتا،ات اليتيت  ات تيتيتن  يتيتا الرسيتيتا  أنةةواع المتيةةا ات: -2
والسيتيتيت رايف  ت اعيتيتيتةل فقيتيتيتد ُكيتيتيتا  أ يتيتيتاريً ةشيتاصيتيتيتتم و يتيتيتن اتيتيتيتاعتمل وويتيتيتد ُتعةيتيتيتم 
يف يتيتااهلم و يتيتا ات تعيتيتا  ريتيت   يتيتن تع يتيتايفاتل وويتيتد ُتعةيتيتم مبيتيتدإل  يفيتيتاعتم لةقيفيتيتايف 
 اإلسال  ل ا ا ميكن أ  ُكا   تصةة ابرقا  الشيتصية لةرسا والس رايف. 

أحيتيتاط اإلسيتالم شيتصيتية الرسيتال أو السيتيت ري  ق احلصةانة الشخصةية:األمةال أ -أ
اليتيتيتيت   ا يتيتيتيتد تا دار اإلسيتيتيتيتالم ابة يتيتيتيتا  التيتيتيتيتام والرعاايتيتيتيتة الكا ةيتيتيتيتةل حييتيتيتيتث ات تيتيتيتيتن 
رعصيتيتيت ة اليتيتيتيتدم واحيتيتيتتام اليتيتيتيت  س مبجيتيتيتيترد د اليتيتيت  تليتيتيتيتيتا ووايتيتيتيتا اسيتيتيتتقاال   يتيتيتيتن ت يتيتيتيتام 

 فةيتيت ا ت ليتيتا، أ  اقيتيتن أ ُّ عيتيتدوا  أو اعتيتيتدايف عةيتيتك حياُيتيت ل ف و ةي تتم.املسيتيتة
أو ُعيتيت ا  ليتيت  أو حيتيتاسل حيتيت  وليتيتا م اكيتيتن ه يتيتا  شيتيترط ريتيتف املسيتيتة ف ودوليتيتة 

                                 
 (ل ))القادا  الدول العام(( 131(  ادظر: ))القادا  الدول العام(( د. حا د سة ا ل ص )1)

 (.179يت 178حم د حافظ غامن ص ) د.      
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 اكيتن رسيتاتً الس ري حيال َّللل و ت ا صدر ع    ن وال  انا   عةييت  ليتا م
واست يد الرسال ه ه ات تييتا،ات واة يتا   يتن ااديت  رسيتاتً  أو  افداً  ن وا  .

اضيتيتيتيتن ا يتيتيتيتا اسيتيتيتيتت يد َّليتيتيتيتل  يتيتيتيتن عقيتيتيتيتد اة يتيتيتيتا  صيتيتيتيتراحة أو ضيتيتيتيت  اً وت  ايتيتيتيتا  ال
القيتيتيتيتادان لةسيتيتيتيت ري أو الرسيتيتيتيتال ات ييتيتيتيتز يف رعيتيتيتيتض اجلااديتيتيتيت  عيتيتيتيتن الاضيتيتيتيتن القيتيتيتيتادان 
 لة سيتيتت  ن العيتيتاد  اليتيت   د يتيتا دار اإلسيتيتالم رعقيتيتد أ يتيتا  لتجيتيتارة  أو  اهيتيتا.

ايتيتْنثِّر  يتيتا أولئيتيتل   و يتيتن  يتيتالل هيتيت ا اةيتيت  دة يتيتا ديتيتاع املعا ةيتيتة اليتيت  ايتيتا  ال يتيتّب
 الاافدان عةي . 

اليت  ُعيتيتتف لةسيت ري ابة يتيتا  أو ارصيتيتادةل وهيت ا جاديتيت   يتن  ظيتيتاهر اريفيتارة اإلسيتيتال ية 
وه  الع ااة والرعااة ال  ا اغ  أ  ات تن  ا املاعيتاك وهيتا ايتند   ت تيت  يف اليتاالد اليت  

 أدرسا تليتا.

ت م ُ  يتن اليتدول الغررييتة تا أ  الغيتدر ابلرسيتا اايترية قيف القانول الدقث احلةدةث     
اُ اوييتيتيتيتيتة ج ييتيتيتيتيتع اخلاصيتيتيتيتيتة يفسيتيتيتيتيترإل م( يف 1949( وسيتيتيتيتيت ة )م1907) أ يتيتيتيترياً يف سيتيتيتيتيت ةتت 
م( اخلاصيتة ابلعالويتات وارصيتاريت الدرةا اسيتية. 1961ر ل ويف اُ اوية في ا لعيتام )ار

 يتيتن سيتيتايف  عا ةيتيتة وأَّإل والتيتيتاراخ شيتيتاهد صيتيتاد  عةيتيتك  يتيتا ايتيتا  اةقيتيتاه سيتيت رايف الرسيتيتال 
 ن رعيتض اليتدول اليت  أوفيتدوا تليتيتال ا يتا اشيتتد عةيتك أ  الصيتةيايف ايتاداا اقتةيتا  رسيتا 

وايتيتيتا  صيتيتيتالل اليتيتيتدان ت اعيتيتيتا ةتم ابملثيتيتيتا است سيتيتيتاااً يفوا يتيتيتر اليتيتيتدان ار ييتيتيتع  املسيتيتيتة ف.
دثدا العةيا. 

 ورقااعد الشرف وال يفيةة وامل
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وه ا أصا رر  يف اإلسيتالم   يت  إلتيتر ووا يت  عةييت  الدوليتة اإلسيتال ية يف ايتا املراحيتا 
أث ايف وا ا وضع تال وها أصا  ا ُ ر   تا القادا  اليتدول اةوريب  يتن وااعيتد الت ثييتا 
الدرةا اس  را ،اد املسة ا  عةك القااعد ال  ااد   عروفة  ن واةتمل وسي يت أ ثةيتة  

 .(1)اثرية عةك ه ا 

القاعدة العا ة أ   أ اال الس رايف والرسيتا  صيتادة اصيتيادة  المتيا ات املالية:  - 
أ اال املست َ  فل را اثا  َّلل هليتم  يتن اب  أَْوال ة  اة يتا  ثايت  هليتم يف 
أد سيتيتيتيتيتيتتم راصيتيتيتيتيتيت تم رسيتيتيتيتيتيتالً دو  حاجيتيتيتيتيتيتة تا عقيتيتيتيتيتيتد أ يتيتيتيتيتيتا  جدايتيتيتيتيتيتدل وتَّا ثاتيتيتيتيتيتيت  

 لل ت ليتيتيتا، أ يتيتيت  العصيتيتيت ة يف اليتيتيت  س أصيتيتيتالة فنليتيتيتا ُثايتيتيت  يف امليتيتيتال َُاعيتيتيتاًت وليتيتيت
ةع لةس ري   تا.   أ اال الس رايف وت اتعتدايف عةيتال ول  ض ا   ا أُد

وات تن الس رايف أو الرسا أايفاً ابإلع يتايف  يتن العشيتار )اليفيتراع  املالييتة( عةيتك  يتا  عتيتم 
 ن اة اال واملتاع ال   اد ةا  ر  تا دار اإلسيتالم دو  وصيتد التجيتارةل أ يتا اة يتاال 

اد ا  ا تا دار اإلسالم لةتجارة: فنلا ت ُت تن ابإلع ايف  يتن اليفيتراع  اخلاصة ال  
 أو العشار.

ويف الاويتيت  اراضيتيتر ُتجيتيت  اليتيتدول تا   يتيتن املاعيتيتاك الدرةا اسيتيت   يتيتن  زاوليتيتة  ة:ةةةةةةةمقارن  
 ت يتيتيتة التجيتيتيتارةل ةليتيتيتا ُت يتيتيتا  و ايعيتيتيتة الع يتيتيتا اليتيتيت   اقيتيتيتام ريتيتيت ل فيتيتيتنَّا ويتيتيتام مب ارسيتيتيتة دشيتيتيتاط 
جتار  أو  ت  رغر  الكس  الشيتص ل ف ن ال ايع  أت  ات تن ابإلع يتايفات املالييتة 

   .(2) أو ات تيا،ات السارم َّارها

                                 
 .الدول يف اإلسالم د. ًي  أر  ا،  ل الشرع عة  عة    صارل د.  شراعة اإلسال ية والقادا  الدولال (1)
 (.75ادظر: ))ُ ار الدرةا اسية ع د العر (( د. ستيا ال تالو ل ص )( 2)
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تمنا اقام عةك واعدة اجمليتا،اة )أو املعا ةيتة  منح السفرااب هذه المتيا ات املالية قأساا
ابملثا( ال  أشار تليتيتا اإل يتام حم  يتد ريتن ارسيتن الش يتياانُّ رقاليت : ))فيتن  شيتر اا يف أ يتا  

ايتيتيتاداا اعيتيتيتا ةا  رسيتيتيتة ا مبثيتيتيتا هيتيتيت ا  الرُّسيتيتيتا أت أي يتيتيت  عاشيتيتيتر املسيتيتيتة ف  يتيتيت تم شيتيتيتيئاًل فيتيتيتن ْ 
 .(1) …(( ريتيتيت   أ  اشت اا هلم ه ا وااف اافي اغ  لة سة ف

ُكيتاد اةحكيتام اليت  ادتتيتك تليتيتا وفيتا  فيي يتا ُكيتا  ُق ي يتاً مليتيتا  قيف العصةر احلةدةث:    
َّهيتيتيتيتيت  تلييتيتيتيتيت  ال قيتيتيتيتيت  اإلسيتيتيتيتيتال     يتيتيتيتيت   سيتيتيتيتيتة عشيتيتيتيتيتر ويتيتيتيتيترريً يف أتسيتيتيتيتيتيس ات تييتيتيتيتيتا،ات املالييتيتيتيتيتة 

 .(2)واإلع ايفات عةك  ادأ املعا ةة ابملثا ا ا أشرري 

وحسيتيتا ا ه يتيتا اإلشيتيتارة تا أ  ه يتيتا   خرةةوع الرسةةل للقرةةااب اإلسةةالمُّ:مةةدى   -ج
 ثالثة   اه  يف  يفاع الس ري لةقيفايف اإلسال   واركم عةي :

أ  ُدقام عةي  اردود اةُّتا تَّا ردفع  تا القاض  املسةمل عيتدا حيتد  الشُّيتر . وهيتا   .1
   ه  اةو،اع  وأيب ااسع.

وت  ايتيتا  ايفيتيت ن السيتيتروة واعاويتيت  مبيتيتا دو  ت ُقيتيتام عةييتيت  اريتيتدودل تت حيتيتد  القيتيت فل  .2
 ارد . وها   ه  أيب ح ي ة. 

هلل فيتيتال   يتيت ه  اإل يتيتام حم يتيتد ريتيتن ارسيتيتن والشيتيتافع  يف الت رايتيتم ريتيتف  يتيتا ايتيتا  حقيتيتاً   .3
 اقيتيتام عةييتيت ل وريتيتف  يتيتا ايتيتا  حقيتيتاً لةعايتيتد فينا يتيت  ريتيت ل وأديتيت  أايفيتيتاً ت ُاويتيتن عةييتيت  عقاريتيتة

 القتا.

                                 
ري الكاري(( لةسر س : 1)  .5/1790          ِّ                   (   ))الس  
 (.625(   ادظر: ))وادا  السالم يف اإلسالم(( د. حم د  ةع  الغ ي  ل ص )2)
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ويف هيتيتيتيتيتيت ا الصيتيتيتيتيتيتدد َّهيتيتيتيتيتيت  رعيتيتيتيتيتيتض ال قتيتيتيتيتيتيتايف واملعاصيتيتيتيتيتيتران تا أ  السيتيتيتيتيتيت رايف ات تعيتيتيتيتيتيتا      
ابرصيتيتادة وت  يفيتيتعا  لقيفيتيتايف الدوليتيتة اليتيت  ُسيتيتتقاةتمل ري  يتيتا َّهيتيت  اث يتيترو  تا أليتيتم ت 
او ِّيتن عةيتيتم العقاريتة  ات تعا   يت ه املييتزة فتيتم  يفيتعا  لقيفيتايف الدوليتة اليت  ُسيتتقاةتمل ُو

قيتيتاابت اريتيتدود وعقيتيتاابت التعزايتيتر فيع يتيتيتم  يتيتن املقيتيتررة شيتيترعاًل وويتيتد ا يتيتر  رعيفيتيتتم ريتيتف ع
هيتيتيتيت ه اة يتيتيتيتريةل وت  ايتيتيتيتا  هيتيتيتيت ا ت اعيتيتيتيت  أديتيتيتيت  ت اتيتيتيتيتيت  أ  تجيتيتيتيترايف ضيتيتيتيتد املاعيتيتيتيتاك اليتيتيتيت   
اُركيتيت  اجلرمييتيتةل فيتيتن  عةيتيتك سيتيتة ات الدوليتيتة اإلسيتيتال ية أ  ُتيتيتيت   يتيتن اة يتيتار  يتيتا اك يتيتا 

 .(1)ترجاع ارم تا دصار  

وها مما اتصا ويفاع الرسا لةقيفايف اإلسال  ل فنَّا اا  رسيتال  أألااب الشهاألة:
رالد الك ار أو س ريهم يف دار اإلسالم فتا ُقاا شتادُ  تَّا أدا  يتا أ يتا القيفيتايف أم 

 ت ُيتدْقَاا .

َّهيتيتيت  ار  ييتيتيتة تا أ  الرسيتيتيتال غيتيتيتري  كة يتيتيتع يفدايف الشيتيتيتتادة أصيتيتيتاًلل تت تَّا ااديتيتيت  
ا ليتيتيت . و يتيتيتن هيتيتيت ا اظتيتيتيتر أ  شيتيتيتتادة اريتيتيترريف هيتيتيت ه الشيتيتيتتادة  تعةقيتيتيتة ابة يتيتيتا  اليتيتيت    ديتيتيت ِّ 

صحيحة عةك أ ثاهلمل وأ  شيتتادة اليت  يف ُقايتا عةيتك اليت  يفل وع يتد  تيتار ال قتيتايف 
وويتيتال  شيتيتتادة الكيتيتافر   ةقيتيتاً ع يتيتدهم. ادشيتيتتط أ  اكيتيتا  الشيتيتاهد  سيتيتة اًل فيتيتال ُقايتيتا

  .(2)ار ارةة والظاهراة: ُقاا شتادة الكافر يف الاصية يف الس ر تَّا م اكن غريه

 

                                 
  287يت  1/280(   ادظر: ابلت صيا: ))التشران اجل اع  اإلسال  (( عاد القادر عادة: 1)

 .325يت  324و        
ري الكاري(( لةسر س : 2)  .56يت  12/52ل  ))املغ (( ترن ودا ة: 5/2045                ِّ                   (   ادظر: ))الس  
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ويف القيتيتادا  اليتيتدول ت ادْكيتيترَه امل ثيتيتا الدرةا اسيتيت  عةيتيتك أدايف الشيتيتتادة أ يتيتام  مقارنةةة:
حميتيتاام الدوليتيتة املافيتيتد تليتيتيتال وتمنيتيتا ميكيتيتن  ةايتيت  لت داتتيتيتال وليتيت  أ  اتقيتيتدم ليتيت لل تَّا شيتيتايفل 

 . (1)وود اتقدم ةداعتا  ن ُةقايف د س 

ومميتيتيتا ات تيتيتيتن ريتيتيت  الرسيتيتيتا  أل ة امتيةةةا ات تتعلةةة  سحلقةةةوو الشخصةةةية قاحلقةةةوو العامةةةة:
والسيتيتيتيتيتيتيت رايف: حيتيتيتيتيتيتيتراتتم يف ممارسيتيتيتيتيتيتيتة شيتيتيتيتيتيتيتعاعرهم الدا ييتيتيتيتيتيتيتةل وحيتيتيتيتيتيتيتراتتم يف الت قيتيتيتيتيتيتيتا يف الدوليتيتيتيتيتيتيتة 

 اإلسال ية.
 فييتدعاها  حقُّتم يف ممارسة شعاعرهم الدا يةت فقد ااد  الافاد ُ د عةك ال يتّب .1

تا اإلسيتالم وت مي يتن أحيتيتداً  يتن أعيفيتيتاعتا  يتن ممارسيتة عااداُيتيت ل وت اع  يتع أحيتيتداً أو 
ل وويتيتيتد حاديتيتيت     اةا يتيتيت  تَّا م ايتيتيتن ن. فقيتيتيتد وفيتيتيتد دصيتيتيتارإل ًيتيتيترا ل عةيتيتيتك رسيتيتيتال

مل فقيتيتيتيتيتيتيتا اا يف  سيتيتيتيتيتيتيتجد رسيتيتيتيتيتيتيتال :    اصيتيتيتيتيتيتيتةُّا ل فقيتيتيتيتيتيتيتال رسيتيتيتيتيتيتيتال    صيتيتيتيتيتيتيتال د
 .(2)املشر   فصة اا تاَدعداهم.

يف يف اإلوا يتيتيتيتة يف دار اإلسيتيتيتيتالم لةقييتيتيتيتيتام مبت يتيتيتيتتتمل وحقُّتيتيتيتيتيتم يف حيتيتيتيتمُّ الرسيتيتيتيتا والسيتيتيتيتيت را .2
الت قيتيتا دا يتيتا اةراضيتيت  اإلسيتيتال يةت تَّ ت ايتيتتم القييتيتام ابلاإلي يتيتة املافيتيتدان  يتيتن أجةتيتيتا 
تت تَّا َسيتيتا هليتيتم ابإلوا يتيتةل تت أ  اإل يتيتام حم يتيتًدا وفقتيتيتايف ار  ييتيتة حيتيتد دوا َّليتيتل مبيتيتدة 

خليتروجل فيتن  م ا عيتا اصيتاا  يتن أهيتا َّلل ا ت  تلي  اخلةي ة تد اراً اب س ةل مث  رعد

                                 
         ص  ل(ل د. حم د عزاز شكر 365 ةل ص )(   ادظر: ))القادا  الدول العام(( د. حم د سا   ج ي1)

  (343.) 
 .6/152ال ر  يف ))الت سري((:  ل و:1/574(   أ رج  ارن تسحا  يف ))السرية((: 2)
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 .(1)ال  ة ُو ام عةي  أحكا تم

ود ايتدتيتَاو يتن أحييتاريً اعتيتدايف عةيتك الرسيتال  يتن آاثر العتدااب على امتيا ات الرسل:  -هة
وَِّاا أعدايف املسة ف ال ان أدوفد تليتيتم الرسيتالل أو ويتد اقيتن اتعتيتدايف عةييت  فعيتالً حباسيت  

لةدوليتيتة املافِّيتيتدة أ  ُتيتيتيت   يتيتن املااويتيتع  يتيتا اعييتيتد اة يتيتر أو التتدايتيتد رقتةيتيت ل وع دعيتيت   اكيتيتا  
تا دصار  يف أتدا  أصحا  العدوا  ووتاهلم لتيتةيتيص السيت ري وتدقيتاَّه  يتن اةعيتدايف. 

ويف اتفيتيتيتيتتا   وويتيتيتد اقيتيتيتيتن اتعتيتيتيتيتدايف  يتيتيتن رعيتيتيتيتض املسيتيتيتيتة ف عةيتيتيتيتك رسيتيتيتال اةعيتيتيتيتدايف   يتيتيتيتً .
ل: أ  الثيتيتانل ليتيت  ضيتيت ا  اليفيتيترر اليتيت   ريتيتم السيتيت ري  يتيتن املسيتيتة ف. وايتيتدل عةيتيتك َّليتيت

 سيتت   ف ف جا،ييتا حبة تيتفل مث   رجيتا  يتن     رجةف  ن املشراف جيتايفا تا رسيتال
فيتيتيت  روهل فعرفت يتيتيتا     ع يتيتيتده فةقيت يتيتيتا ويتيتيتام  يتيتيتن املسيتيتيتة ف فقتةاييتيتيتا. مث  أُيتيتيتاا رسيتيتيتال
ا )دفن داتت ا( رداة حدر ْان  سةَِّ ْف   .(2)وعرف ارة تفل فيتَاَدايد

ةةةفارةم قامت يتيتيت  عةيتيتيتيتا  يةةةا اتم السةةةفرااب:انتهةةةااب الس م أحمل يتيتا في يتيتيتا سيتيتيتام تا أ  السيتيتيت ارة اُت
اثرر ُتعةيتيتم اب تييتيتا،ات السيتيت رايفل وا يتيتا أ  هيتيت ه ات تييتيتا،ات ُايتيتدأ  يتيتن ريتيتديف السيتيت ارة فنليتيتا  

 ا لل ُ تت  ابدتتاعتا. 

م اكيتيتن ع يتيتا السيتيت رايف والرسيتيتا في يتيتا سيتيتام متثيتيتيالً داع يتيتاًل ريتيتا ايتيتا   السةةفارة املتقتةةة: (1
الرسيتيتال اقيتيتام راإلي تيتيت  مث  اعيتيتاد تا ريتيتالدهل ُو تتيتيت   ت تيتيت  ع دعيتيت . وريتيت لل ااديتيت  
السيتيتيت ارة  نوتيتيتيتةل تَّ أ    ايعيتيتيتة العالويتيتيتات ريتيتيتف اليتيتيتدول وصيتيتيتعارة املااصيتيتيتالت م ُكيتيتيتن 

ثيتيتيتيتيتر  يتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيت ه ُسيتيتيتيتيت ا ابلت ثييتيتيتيتيتا اليتيتيتيتيتداعمل ا يتيتيتيتيتا أ  اراجيتيتيتيتيتة م ُكيتيتيتيتيتن ُيتيتيتيتيتدعا تا أا

                                 
 .835-2/883(   ادظر: ))أصال العالوات الدولية يف فق  اإل ام الشياان(( عث ا  ض رياة: 1)
ري الكاري(( لةسر س : 2)  .2/485                ِّ                   (   ادظر: ))الس  
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السيتيتيتيتيت ارات املنوتيتيتيتيتيتةل اليتيتيتيتيت  ُسيتيتيتيتيت ك حالييتيتيتيتيتاً السيتيتيتيتيت ارة ال يتيتيتيتيتاعرة. وليتيتيتيتيت لل ايتيتيتيتيتا  الت ثييتيتيتيتيتا 
 السياس  أو الس ارة يف الدولة اإلسال ية  نوتاً ا تت  ابدتتايف  ت ة الرسال.

َّهيتيتيتيتيت  رعيتيتيتيتيتض ار ارةيتيتيتيتيتة تا أديتيتيتيتيت  ليتيتيتيتيتا، عقيتيتيتيتيتد اة يتيتيتيتيتا  لةرسيتيتيتيتيتال  السةةةةةفارة الداُمةةةةةة: (2
أو   قي يتداً مبيتدةل سيتاايف ااديت  امليتدة  ااةيتة واملست  ن   ةقاً دو  ُقيييتد مبيتدةل وليتا،

وه ا اع   الدولة اإلسال ية حم   ا الدول اة رإل متثيالً داع يتاً ا يتا . (1)وصرية
ها ارال يف العصر اراضرل وها  ا مييا تلي  املعاصيترو   يتن الايتاحثف مليتا فييت   يتن 

سيت  ر رايتم لقيم لة صةحةل وادعم ه ا فكرة جتدُّدِّ اة يتا  املع يتك لة  ثيتا السيا
صيتيتيتراا أو ضيتيتيت   حيتيتيت  ُ تتيتيتيت   ت تيتيتيت  حبسيتيتيت  اراجيتيتيتةل ةديتيتيت  ت حيتيتيتيتاج تا أت يتيتيتف 

 .(2) اص ا ا عرف ا سارقاً 
تَّا ادتت   ت ة الرسال فيتن  صيت ت  اليت  أع تيت  اة يتا  ُ تتيت   انتهااب المتيا ات: (3

 ر للل وع دع   ت ات تن ابت تيا،اتل ولك   ااة غ       دو  اعتدايف عةي .

اسيتت د عةيتك َّليتل يف وتيتا اريتن ال ا احيتة  وادل عةك هيت ا أ  عايتد  ريتن  سيتعاد 
رسال  سية ة سارقاً يت رعد أ  إل ر ر  وها ليس رسيتاًتت فعيتن حارثيتة ريتن  ديَفيتر ِّ   يت

أد  أُك عاَد  رن  سعاد فقال: تن  ررت مبسيتجد لايت  ح ي يتةل فيتنَّا هيتم ان  يتا  
مل فاسيتتتا م غيتري اريتيتن ال ا احيتةل ويتال ليتيت : مبسيتية ة. ف رسيتا تليتيتيتم عايتدد ل فجيت يف  يتيت

                                 
 ل 3/393ل ))املادع(( ترن   ةا: 10/428(  ادظر: ))املغ (( ترن ودا ة: 1)

 .3/100الق اع(( لةاتايت:   ))اشاف      
 (ل ))وادا  السالم(( 335و 331ادظر: ))اثرر ارر (( الداتار وهاة الزحية  ص ) ( 2)

 (.628د. حم د  ةع  الغ ي   ص )      
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اقيتيتال: ))ليتيتات أديتيتل رسيتيتال ليفيتيترر  ع قيتيتل((ل وأديتيت  الييتيتام     َسعيتيت  رسيتيتال
. ف  ر ويتَرإلََة رن اع  فيفر  ع ق  يف السا   .(1) .لس  ررسال 

دشيتيتيتري ه يتيتيتا تا  ةيتيتيتة  يتيتيتن اةحكيتيتيتام قواعةةةد معاملةةةة السةةةفري عنةةةد انتهةةةااب مهمتةةة :  (4
الدوليتيتيتيتة اإلسيتيتيتيتال ية سيتيتيتيت ري الدوليتيتيتيتة اةج اييتيتيتيتة ع يتيتيتيتد ادتتيتيتيتيتايف والقااعيتيتيتيتد اليتيتيتيت  ُعا يتيتيتيتا  يتيتيتيتا 

  ت ت ل ورعيفتا اتعةم ابلس ري املسةم. وفي ا اة  تلا، ةهم ه ه القااعد:
تَّا ايتيتيتا  الرسيتيتيتال يف  اضيتيتيتن  يتيتيتاف فييتيتيت ل في اغيتيتيت   َحاةةةةة الرسةةةول قإبالغةةة  م منةةة : -

يف  إل يتيتيتيتام املسيتيتيتيتة ف أ  ا ظيتيتيتيتر ليتيتيتيت  واراعيتيتيتيت   صيتيتيتيتةحت  اة  ييتيتيتيتةل وت  ة ِّيتيتيتيت  سيتيتيتيتاية  تت
 اضيتيتن ت  يتيتاف عةييتيت  فييتيت ل ةديتيت  ليتيت  وتاتيتيت  ويف أ اديتيت ل وهيتيتا  يتيت  ار ريتيتدفن الظةيتيتم 
ع يتيت . في اغيتيت  ليتيت  أ  ارسيتيتا  عيتيت  حرسيتيتاً لياةغيتيت  تا     يتيت ل تا أرعيتيتد  اضيتيتن أي يتيتن فييتيت  

 .(2)أها اإلسالمل مث   ة ِّ  ساية 
دو  أ  ُسيتق  ع يت  ات تييتا،ات اليت  ايتا  ات تيتن  يتا  منح السفري مهلة للمغةاألرة: -

راصيتيتيت   رسيتيتيتاتً لدولتيتيتيت . وهيتيتيت ه واعيتيتيتدة عا يتيتيتة يف التعا يتيتيتا  يتيتيتن املسيتيتيتت   ف العيتيتيتادافل 
 .(3)ُو  ام  ن اب  أوا عةك الرسا والس رايف 

ويف ه ا  ا ادل عةك ُ اُّ  عة ايف املسة ف عةيتك ايتا عة يتايف القيتادا  اليتدول وعةيتك  يتا 
االد ع يتد ادتتيتايف لر  الع ا عةي  رف الدول  ن تع ايف املاعاك  تةيتة وصيترية ملغيتادرة اليت

 ع ة  أو ع د  ة  املغادرةل مما ود ااوع  يف اررج.

                                 
 4/65ادظر: )) عام الس ن(( لةيت ايبل  ا ع ))خمتصر س ن أيب داود(( لة   ر :   ( 1)
 .520يت  2/519ادظر: ))شرل السري الكاري((:   ( 2)
ري الكاري((:   ( 3)  ل ))فتا القدار(( لةك ال ارن اهل ام: 2246و  5/1867                ِّ           ادظر: ))شرل الس  

       4 /352. 
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يتيت  عةيتيتك ع يتيتا الرسيتيتال وويا يتيت   التثبةةم مةةن قيةةام الرسةةول بوظيفتةة : - ودظيتيتراً مليتيتا اُت
 راإلي تيتيت   يتيتن اثرر يف العالويتيتات ريتيتف املسيتيتة ف وغيتيتريهم سيتيتة اً وحيتيترابًل فنديتيت  ليتيت 

 .(1)الت اد والتثا   ن القيام مبت ة اإلرالغ واإلد ار 

وال   د تت  تلي  رعد ه ه الدراسة ل ظام السيت ارة يف  مقارنة مع القانول الدقث:
اإلسيتيتالم: أ  هيتيت ا ال ظيتيتام دظيتيتام  ايتيتدع  يتيتال  ل وايتيتا  لة سيتيتة ف فيفيتيتا السيتيتام يف جتةييتيتة  
اثري  ن أحكا   ال  م استقر  الع ا عةيتا تت يف فيتتات  تيت  رة  يتن هيت ا القيتر  رعيتد 

 م.1961 نمتر في ا عن العالوات الدرةا اسية عام 

 الرابعاملبحث 

 أ ر السياسة الشرعية يف القانول الد:قث اإلنساين
 : مفهوم القانول الدقث اإلنساين 

اةسيتيتام  دانُّ املشيتيتتار  يتيتااس هيتيترل اليتيترعيسالقيتيتا ارتكيتيتر ُعاري)القيتيتادا  اليتيتدول اإلدسيتيتان(
هيتيتيتا فيتيتيترع  يتيتيتن لةج يتيتيتة الدولييتيتيتة لةصيتيتيتةي  اةمحيتيتيتر. وم اةايتيتيتث أ  ُا يتيتيتاه  عظيتيتيتم القيتيتيتاداديف. و 

حبقيتيتيتيتا  اإلدسيتيتيتيتا  واحيتيتيتيتتام  اليتيتيتيتدول العيتيتيتيتامل اتكيتيتيتيتا   يتيتيتيتن القااعيتيتيتيتد اخلاصيتيتيتيتة فيتيتيتيتروع القيتيتيتيتادا 
)القااعيتيتيتد اتُ اوييتيتيتة أو -الةج يتيتيتة الدولييتيتيتة لةصيتيتيتةي  اةمحيتيتيتر واقصيتيتيتد ريتيتيت  يف دظيتيتيتراثد يتيتيتيت . 

ايتيتة  العرفييتة امل شيت  اليت  ُسيتتتدف عةيتك وجيتيت  التحدايتد: ُسيتااة املشيتكالت اإلدسيتادية املُت
ةسيتيتاا  تدسيتيتادية -الدولييتيتةل واليتيت  ُقي ِّيتيتد أو غيتيتري ااشيتيترة عةيتيتك ال زاعيتيتات املسيتيتةحة الدولييتيتة 

حم  أ يتراف ال يتزاع يف اسيتتيتدام سيتاا ووسيتاعا اريتر  حميتا ا تيارهيتال أو اليت  ل يت   -
                                 

ري الكاري((:   ( 1)  .478يت  2/475            ِّ           ادظر: ))الس  
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عر فتيتيتيتيت  حمك يتيتيتيتة و امل تةكيتيتيتيتات واةشيتيتيتيتيتاص املتيفيتيتيتيترران أو احملت يتيتيتيتا ُيفيتيتيتيتررهم  يتيتيتيتن ال زاع((.
 يتيتيتيتال العيتيتيتيتدل الدولييتيتيتيتة يفديتيتيتيت : ))فيتيتيتيترع  يتيتيتيتن القيتيتيتيتادا  اتيفيتيتيتيت ن القااعيتيتيتيتد املتصيتيتيتيتةة رتسيتيتيتيتيري اةع

ص اخلاضيتعف لسيتة ة ال يترف اخلصيتم((. العداعيةل وا لل القااعيتد اليت  ل يت  اةشيتيتا
وعر فيتيتيت  رعيفيتيتيتتم يفديتيتيت : ))جم اعيتيتيتة وااعيتيتيتد القيتيتيتادا  اليتيتيتدول اليتيتيت   يتيتيتدف يف حيتيتيتاتت ال يتيتيتزاع 

يف ت يتيتيتار واسيتيتيتن: محاايتيتيتة  .املسيتيتيتةا محاايتيتيتة اةشيتيتيتيتاص أو املصيتيتيتارف  يتيتيتن جيتيتيتر ايف هيتيتيت ا ال يتيتيتزاع
هيت ا التعرايتع عةيتك اةعيا  ال  ليس هلا عالوة  ااشرة ابلع ةية العسكراة((. واشيتت ا 

 .(1)ومحااة اةعيا  ال ردلة محاا ع صران أساسيف:

اتكا  وادا  القتال  ن القااعد العا يتة واخلاصيتة اليت   القواعد العليا يف قانول القتال:
وتَّا ااديت  القااعد تا واعدة ))اليفرورة((.  ُرجن ه هلكم سةا  الدول املتحاررة. و 

قي يتد رعيتدم العيتدوا   ارر  د ستا ضيترورة اجت اعييتةل فيتن   هيت ه اليفيترورة ُقيتدر رقيتدرها ُو
واقصد ابليفرورة ارررية: الاساعا ال  ُيتند  تا التسيتةيم الكا يتا أو اجلزعيت   والتجاو،.

امل ظ ة ال  ت ُتعيتار   يتن القيتادا  أو  ن وَِّاا العدو يفسرع وو  ممكن ور ر  القتر 
ات يتاول و  العرفل و ا ،اد عن ُةل الاساعا فتا حمر مل ةد   يتارج عيتن اليفيترورة ارررييتة.
 ه ا املاحث أهم ُةل القااعد واةحكام ال قتية الشرعية املتعةقة ر لل.

ساسيتيتيتيَة يف أرسيتيتيتك اإلسيتيتيتالمد القاعيتيتيتدة اة التمييةةةز بةةةني املقةةةاتملني قغةةةري املقةةةاتملني: أقَل:
الت روة رف املقاُةف  ن اةعدايف ال ان ُيتدَاج   تليتم اةع ال ارررية فيحا  وتةتمل وغيتري 

                                 
 اريت           ً                   (ل ول  أايفا : )) قد ة لدراسة ض10ادظر: )) اادئ القادا  الدول العام(( د. عاد العزاز سرحا ل ص )( 1)

(ل ))حقا  اإلدسا (( اجملةد الثان: دراسات حال الارعم العاملية واإلوةي يةل تعداد الداتار 5حقا  اإلدسا (( ص )
. ))القادا   الدول اإلدسان: ورعم واثرايف((ل د. ع ر سعد  ل 102-2/100حم اد شراع رسيان و اث ران:

 (.7-6ص)
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يتيتيتيت  تليتيتيتيتيتم اريتيتيتيتر  فيتيتيتيتال حييتيتيتيتا ويتيتيتيتتةتمل فقصيتيتيتيتر القتيتيتيتيتال عةيتيتيتيتك اليتيتيتيت ان  املقيتيتيتيتاُةف اليتيتيتيت ان ت ُاج 
يتيتْن َوْصيتيتدِّ وتيتيتاِّ  اقيتيتاُةا  حقيقيتيتة أو حك يتيتاًل وهيتيتم العسيتيتكراا  وَ يتيتْن يف حك تيتيتمل و  يتيتن  ِّ

 اليتيتيتيت ان ت اشيتيتيتيتتاا  يف القتيتيتيتيتال. وت  ايتيتيتيتاداا  يعيتيتيتيتاً اشيتيتيتيتتاا  يف صيتيتيتيت ة العيتيتيتيتدايف امليتيتيتيتدديف
والع يتيتيتدة يف أحكيتيتيتام  يتيتيتن ليتيتيتا، ويتيتيتتةتم يف اريتيتيتر  و يتيتيتن ت ليتيتيتا، هيتيتيت  يت  يتيتيتن  لة سيتيتيتة ف.

 اةحادايتيتث الصيتيتحيحة الكثيتيترية اخلاصيتيتة يفصيتيت اف  يتيت تم يت وصيتيتية أيب ركيتيتر الصيتيتدام 
يتيتتال  ليزايتد ريتيتن أيب سيتيت يا  مليتيتا رعثيتيت  عةيتيتك أحيتد اجلييتيتا ل وليتيت لل حيسيتيتن تثاا يتيتا اا ةيتيتة ر ص ِّ

ايتيتيتيتف  يتيتيتيتدإل  شيتيتيتيتروعية رعيتيتيتيتض أع يتيتيتيتال الع يتيتيتيتع و  وهيتيتيتيت  جت يتيتيتيتن أصيتيتيتيت اف غيتيتيتيتري املقيتيتيتيتاُةف ُو
اريتيتن ع يتر يت رضيت    ع ت يتا يت  ويتيتيتال: رعيتث أريتا ركيتر  الصيتدامد  اإلغاإلة يف ارر : عيتيتن

ل فيتيتيتيترج  عيتيتيت  ميشيتيتيت  وهيتيتيتا  ااصيتيتيتي . فقيتيتيتال: ى  ةي يتيتيتة ازايتيتيتَد ريتيتيتَن أيب سيتيتيت يا  عةيتيتيتك جيتيتيتيع 
: ركر أ  ُرا  وت  يتا أ  أديتزل. فقيتال أريتا ! أري الراا  وأد  املاش ل فن  ا رسال  

 ا أري ابل   أرا  وت أد  ابليت   ُ يتزلل تن أحتسيت   د يتا  هيت ه يف سيتايا  . مث  
وال: تن  اصيل رعشر  فاح ظتن : تدل ستةقك أواا يتاً ،ع يتاا أليتم ويتد فر غيتاا أد سيتتم 

ا فر غيتيتيتيتاا أد سيتيتيتيتتم ليتيتيتيت ل وسيتيتيتيتتةقك أواا يتيتيتيتاً ويتيتيتيتد حةقيتيتيتيتاا أوسيتيتيتيتاط هلل يف الصيتيتيتيتاا نل فيتيتيتيتَ ْرهدْم و يتيتيتيت
يتيتيتعرل فافةقاهيتيتيتا ابلسيتيتيتيعو وت ُيتْقيتيتيتتيتدَةن   اليتيتيتاداً )صيتيتيتاياً(ل وت ا يتيتيترأةل وت  راوسيتيتيتتم  يتيتيتن الش 

أو  عكم وتيتيتاًتل ل  يتيتن. تت شيتيتجراً مييتيتشيتيتييتاً اايتيترياً )َهرِّ يتيتاً(ل وت ُيتْق ََعيتيتن  شيتيتجراً ريتيتدا نيتيتره تت 
ت َلْيتيتيتيترَِّون   يتيتيتيتاًلل وت عيتيتيتيتررن  عيتيتيتيتا راً وت ُغيتيتيتيترون  يتيتيتيتالً وت حيجيتيتيتيتز رييتيتيتيت كم وريتيتيتيتف املشيتيتيتيترافل و 

ل  لرو  يتيت ل وت ُيتيتْ حبن  رعيتيترياً أو رقيتيترة وت شيتيتاةل وت  يتيتا سيتيتاإل َّليتيتل  يتيتن املااشيتيت  تت ةايتيتا 
 .(1)وت  د اا ريعة 

                                 
 .448يت  2/447(   أ رج : اإل ام  الل يف املا  : 1)
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في يتيتا اةيتيت  رييتيتا  لألصيتيت اف اليتيت ان ت ليتيتا، ويتيتتةتم يف اجلتيتيتادل ةليتيتم غيتيتري  قيتيتاُةفل فتيتيتم و 
  ااة  ن القتال  ا م ااجد سا  اايا وتةتم ا ا سي يت.ات تعا  ابر

ت ا اغيتيت  أ  اقتيتيتا ال سيتيتايف يف اريتيتر ت لقاليتيت  ُعيتيتاا: ُ َوويتيتاِّةدااْ يفِّ َسيتيتاِّياِّ  :النسةةةااب (1
وويتيتد  ْةَنل أو ليتيتيس  يتيتن شيتيت لن  القتيتيتال.. وال سيتيتايف ت اقيتيتاِّ (1)ان ِّ ال يتيت ِّاَن ايتدَقيتيتاِّةداَدكدْم﴾ 

)) يتيتا  تحيتيتدإل املغيتيتا،  فقال:هيتيت ا مليتيتا رأإل ا يتيترأة  قتاليتيتة يف  تا    أشيتيتار رسيتيتال
واُ يتيتم (2)ااديتيت  هيتيت ه ُقاِّيتيتا! أدرْ   اليتيتداً فقيتيتا ليتيت : ت ُيتْقيتيتتيتدةدن  َّرا يتيتًة وت عسيتيتي اً(( 

ال قتايف عةك أد  ت ليتا، وتيتا ال سيتايف يف حيتر  وت يف غريهيتا تت أ  اقيتاُةن حقيقيتة 
نل فيجيتيتيتيتا، ويتيتيتيتتةتن  قيتيتيتيتاالت أو حك يتيتيتاًل فيكيتيتيتيتا  ع دعيتيتيتيت  ت   جيتيتيتيتا  يتيتيت تن  تت رقيتيتيتيتتةت

 يتيتيتدررات. و يتيتيتن هيتيتيت ا اعةيتيتيتم حكيتيتيتم ال سيتيتيتايف الالعيتيتيت  اشيتيتيتتان يف القتيتيتيتال يف جييتيتيتا   ت
اةعيتيتيتدايف حييتيتيتث جت  يتيتيتد رعيتيتيتض اليتيتيتدول ال سيتيتيتايف ا يتيتيتا ُ عيتيتيتا أ راكيتيتيتا وتسيتيتيتراعيا وغريييتيتيتال 

 فيشتان يف القتال اشتاااً حقيقياً اايا لة سة ف وتةتن.
وتيتيتا الصيتيتايا  أو ال رايتيتةل فعيتيتن اريتيتن عايتيتاس رضيتيت     عيتيتن  ليتيتك ال يتيتّب الصبيةةةال:  (2

ايتيتا  ااصيتيت  أ يتيترايف اةج يتيتاد رتقيتيتاإل  ل و ااصيتيتيتم مبيتيتن  عتيتيتم    ع ت يتيتا أ  ال يتيتّب
 يتيتن املسيتيتة ف  يتيترياًل واقيتيتال: ))ت ُقتةيتيتاا ا يتيترأة وت ولييتيتداً(( ويف رواايتيتة: ))وت ُقتةيتيتاا 

 .(3)الالدا ((
ل اليتدان اليت ان ادق عيتاا عيتن وت اقتيتا الرهايتا  ورجيتاالرهبال قأصحاب الصوامع:  (3

 قاُةا  وت اساعدو  يف القتال. ال اس يف الصاا نل حبيث ت ا
                                 

 (.190(   سارة الاقرةل ا اة )1)
  2/948ل وارن  اجة: 5/186ل وال ساع  يف ))الكرإل((: 4/13أ رج  أرا داود:   (  2)
 (لل ول  شااهد اتقاإل  ا. 212أ رج  أرا ااسع يف ))اخلراج(( ص )  ( 3)
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 .(1)رعدم وتةتم  هم أول  ن أوصك أرا ركر الصد ِّام و 
الشياخ وس ا ل )أحيتديا( الشيتيخ ال يتان وهيتا  يتن ايترت الشيوخ )كبار السن(:  (4

 يتيتيتيترف عقةيتيتيتيت  و،ال سيتيتيتيت ُّ  ف صيتيتيتيتاا غيتيتيتيتري ويتيتيتيتادر عةيتيتيتيتك القتيتيتيتيتال وت التحيتيتيتيتراض عةييتيتيتيت ل أو 
ف صاا ت اعقيتال فتيتا يف حكيتم اجمل يتا . وهيت ا القسيتم ت حييتا وتةيت ل ريتداث ررايتدة 

 .(2)تَّا رعث سراة اقال: ))ت ُقتةاا شييتاً اارياً((     وال: اا  رسال
)والقسيتيتيتم الثيتيتيتان(: الشيتيتيتيخ الكا يتيتيتا العقيتيتيتا اليتيتيت   ليتيتيت  رأ  يف اريتيتيتر  أو اقيتيتيتدر      

َعيتيتيتَة ريتيتيتن ردفيتْييتيتيتن   عةيتيتيتك القتيتيتيتال أو التحيتيتيتراض عةييتيتيت . وهيتيتيت ا ليتيتيتا، وتةيتيتيت ل فقيتيتيتد رو  أ  َررِّييتْ
يتيتيتَة    أدر  ددَرايتيتيتَد ريتيتيتن الص يتيتيت  ة ايتيتيتام ح يتيتيتف وهيتيتيتا شيتيتيتيخ اايتيتيتريل فقتةيتيتيت  وم ا كيتيتيتر  السُّ
 .(3)َّللل ةد  اا  َّا رأ  يف ارر   ال ّب

ت ليتيتيتيتا، وتيتيتيتيتا أصيتيتيتيتحا  اةعيتيتيتيت ار  يتيتيتيتن الع ييتيتيتيتا  الةةةةز:ْمَو أق أصةةةةحاب العاهةةةةات:   (5
واليتيتز ْ ىَن أصيتيتحا  العاهيتيتات ااملقعيتيتدان و ق يتيتاع  اةايتيتد  واةرجيتيتا  يتيتن  يتيتيتالفل 
واملشةالل تَّا م اكن هلم رأ  وت ُيتدرري يف اريتر ل ة  املايتيا لةقتيتا هيتا املقاُةيتةل 
وهيتيتيتيتيتيتنتيف ت اتحقيتيتيتيتيتيتم  يتيتيتيتيتيتيت تم القتيتيتيتيتيتيتال وت اقيتيتيتيتيتيتيتدرو  عةيتيتيتيتيتيتك َّليتيتيتيتيتيتيتلل وت دكاايتيتيتيتيتيتة  يتيتيتيتيتيتيت تم 

وايتيتيت لل ت اقتيتيتيتا اجمل يتيتيتا  ةديتيتيت  غيتيتيتري  كة يتيتيتعل تت أ  اكيتيتيتا  واحيتيتيتد  يتيتيتن  لة سيتيتيتة ف.
 .(4)هنتيف اقاُات فال  الف يف أد  اقتا ع دع ت ةد  اااشر القتال واشت  في 

                                 
 .6/397ترن املُريفك:  ل الاحر الز ار2/274ترن هارية: ل اإلفصال عن  عان الصحال   (1) 
 .3/224ل وال حاو  يف شرل  عان ا رر: 338ه ا يف روااة أيب ح ي ة يف املس د ص(  2) 
 .1944يت  3/1943ل و سةم: 42يت  8/41أ رج  الايتار :  ( 3) 
ل 177يت  4/176ل ))الدساو  عةك الشرل الكاري((: 189يت  4/188ادظر: ))ات تيار لتعةيا امليتتار(( لة اصة : ( 4) 

 .535يت  10/534ل ))املغ (( ترن ودا ة: 8/64))لااة احملتاج(( لةر ة  
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وال الحيتيتفل فقيتيتد  (1)جيتيتايفت ال صيتيتاص مب يتيتن وتيتيتا العسيتيت ايف  قالفالحةةول:الُعمةةال   (6
ُقيتدم حيتداث رابل ريتن الررييتن: ))ت ُقيتتةن َّرايتيتة وت عسيتي اً((ل وأثيتر ،ايتد ريتن وهيتيت  

 .(2)  يف ال الحف ال ان ت ا صاا  لكم ارر (( ))واُقاا يف اتا  ع ر 
اراع  اإلسالم ال ااح  ال  سية واإلدسادية وايتدْعة   ن شيت لا حكي قتل األقارب:  (7

غريهيتيتيتيتيتيتال وليتيتيتيتيتيت لل ًيتيتيتيتيتيتد ال قتيتيتيتيتيتيتايف ات يتيتيتيتيتيتاولا  هيتيتيتيتيتيت ه اجلااديتيتيتيتيتيت  يف العالويتيتيتيتيتيتات الدولييتيتيتيتيتيتة و 
 ابلاحثل و ن َّلل حكم وتا املسةم لقراا  املشر  يف اجلتاد.

: ليتيتر د وصيتدِّ وتيتيتا اةصيتيتا املشيتيتر  وت  عيتيتال  يتيتن قحيكةةي هةةذه املسةة لة قاعةةدة عامةةة هةةُّ
أو الايتيتيتديف رقتةيتيتيت ل وجيتيتيتاا، الايتيتيتديف رقتيتيتيتا سيتيتيتاعر اةويتيتيتار   -ايتيتيتاة  واجليتيتيتد -أ  جتيتيتيتة ايتيتيتا 
 ن اةرحام وغريهمل ووتا اة  تر   يف اجلتاد.املشراف  

فتيتيتيتا اشيتيتيت ا حيتيتيتالتفل تحيتيتيتدايا: حيتيتيتال اتضيتيتيت رارل يف   قأمةةةا السةةةتثنااب مةةةن القاعةةةدة:
اقصيتيتد اة د وتيتيتَا ار يتيت  وت خمةيتيتص لالريتيتن تت رقتيتيتا أرييتيت . والثادييتيتة: أ  اسيتيت ن اتريتيتن أابه 

ع يتيتري ويتيتال:  ال يتيتّب صيتيتةك   عةييتيت  وسيتيتةم فقيتيتد روإل  اليتيتل ريتيتن اسيتيت   اليتيتر  سيتيتاحاد  أو
ل ولقييتيتيتيت  أيب فيتيتيتيتيتمل   جيتيتيتيتايف رجيتيتيتيتا تا ال يتيتيتيتّب فقيتيتيتيتال: ى رسيتيتيتيتال   تن لقييتيتيتيت  العيتيتيتيتدو 

صيتيتةك   عةييتيت   فسيتيت ع    يتيت  ليتيتل  قاليتيتة وايحيتيتة ف ع تديتيت  ابليتيتر ا فقتةتديتيت . فسيتيتك  ال يتيتّب
 تن لقي  أيب فتات  وأحاا د أ  اةي  غري . مث  جايف اث ر فقال: ى دّب   وسةم.

 .(3)فسك  ع   
                                 

َ                                          (  الع س   ايف  ن عسيع يت رعف وسف  ت ةة والعسيع: اةجري.1)  َ        د
يف الس ن:   ل وسعيد رن   صار 9/91ل والايتق  يف الس ن: 12/383أ رج  ارن أيب شياة يف املص ع:  ( 2)

2/239. 
 جيد((. ووال: )) رسا 9/27تق  يف الس ن: (ل والاي164أرا داود يف ))املراسيا(( ص ) (  أ رج 3)
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ويتيتد ديتيتص  رعيتيتض العة يتيتايف عةيتيتك أديتيت  ت ااويتيتن عةيتيتك الرسيتيتا و حكةةي الرسةةل قالسةةفرااب:  (8
والس رايف عقارة القتال ول لل ت اقتةا  يف ارر ل ة  الرسا اث  ا  ح  ااة غيتاا 

حيتيتيت  وت  ايتيتيتا   عتيتيتيتم   ايتيتيتافر  تت الرسيتيتيتا الرسيتيتيتالة. فقيتيتيتد ويتيتيتال الشيتيتيتافعية: واقتيتيتيتا ايتيتيتا
 .(1)اتاٌ  رتتداد أو واٌل رتتداد

ايَترِّدد عةيتك هيت ه القاعيتدة يت ابُ يتا   ن القاعةدة العامةة يف قتةل غةري املقةاتلني:الستثنااب م
 العة ايف يت استث ايف اش ا ثالك حاتت لا، فيتا وتا غري املقاُةفل وه :

حيتال اشيتتا  واحيتد  يتن هيتيتنتيف اةصيت اف يف القتيتال حقيقيتًة ابملااشيترة لةقتيتيتالل   .1
 أو حك اً ابلرأ  واملعاودة.

ايييتيتيتيتيتتتم ابإلغيتيتيتيتيتارة عةيتيتيتيتيتيتم ليتيتيتيتيتيالً حبييتيتيتيتيتث ت ات ييتيتيتيتيتز  حيتيتيتيتيتال اإلغيتيتيتيتيتارة عةيتيتيتيتيتك العيتيتيتيتيتدو .2 ُو
 املقاُةا    تم  ن غري املقاُةف.

  .(2)حال ُتُّس اةعدايف مبن ت لا، وصدهم ابلقتا أث ايف ارر  .3
فعةيتيتيت  أعيتيتيتدايف  وشيتيتيتتا  ريتيتيتف ُةيتيتيتل اةحكيتيتيتام اإلسيتيتيتال ية وريتيتيتف   يتيتيتامقارنةةةةةةةةةة:      

املسة ف   يت  العتيتاد الغيتاررة تا عتيتدري هيت ال  يتن عتيتد ج كييتز  يتا  وهجيتام 
املغال والتتار عةك اخلالفيتة اإلسيتال يةل مميتا ت ايتزال ايت ار تا ا   حيت  َّهيت  

  ثاًل يف القساة واهل جية والاحشية .

                                 
 .2/454ادظر: ))حاشية الشرواو  عةك التحرار((: ( 1)
 ل )) غ 2/76))حاشية الدساو  عةك الشرل الكاري((: ل9/4307لةكاسان:  ادظر: ))رداعن الص اعن((( 2)

                      ل ))احملة ك(( ترن حزم : 10/534))املغ (( ترن ودا ة:  ل223يت  4/222لةيت ي  الشرري :  احملتاج((
 .282ل 298يت  7/296
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يتيتيتيتةم  قيف عصةةةةران احلاضةةةةر   ت   يتيتيتيتا أيُييتيتيتيت  أدعييتيتيتيتايف اريفيتيتيتيتارة وحقيتيتيتيتا  اإلدسيتيتيتيتا  والس 
مل يتيتا ُتيفيتيتايفل أ ا يتيت  أفعيتيتال ج كييتيتز  يتيتا  وأح يتيتادهل … دول وال ظيتيتام العيتيتامل  اجلدايتيتد اليتيت

م  وت ايتيتزال التيتيتاراخ ايتيت ار و اةيتيت  ريغيتيتا،اا  وهريوشيتيتي ا يف اريتيتر  العاملييتيتةل وو اريتيتا ال يتيتااب
يف عدوا  اتاد عةك العر  املسة ف يف فةس ف احملتةة وغريها  يتن اليتاالد اليت  عيفيتن 

ار  اريتيتر  العاملييتيتة اةوا أ  امليتيتدديف  يتيتن ال سيتيتايف واة  يتيتال  لالحيتيتتالل. وويتيتد أثاتيتيت  جتيتيت
ااداا هم الغالاية السيتاحقة  يتن ضيتحاى الغيتارات اجلاايتة فقيتد رةيتغ عيتدد ضيتحاى امليتدديف 

. %84مث  اُر يتيتن يف اريتيتر  الكارايتيتة تا  %48وأصيتاا يف اريتيتر  العاملييتيتة الثادييتيتة  5%
ن اجليتيتيتا رغيتيتيتري متيييتيتيتز لة يتيتيتد  و راايتيتيتز وعرفيتيتيت  اريتيتيتر  العاملييتيتيتة الثادييتيتيتة القيتيتيت ف ابلق اريتيتيتا  يتيتيت

الص اعة. وتَّا استع ة  اةسةحة اجلرثا ية فساف ُزداد دساة اليفحاى امليتدديف وويتد 
 .(1). واليام ًد أ ثةة اثرية وشااهد حية ُدل عةك َّلل%90اشكةا  

 مدى مشرقعية قساُل العنف قأعمال اإلغاظة:: اثنياا  
يفسيتيترع وويتيت  إلليتيتايف القتيتيتالل  التسةةلييجيةةو  القيةةام سألعمةةال الةةىل تةةتأل  إىل  .أ

يف  حير ِّواا حصا  اةعدايف ابل ارل وأ  ارسةاا عةيتيتم امليتايف ليغرويتاهم أو ليغرويتاا 
رسيتيتيتيتيتيتيتيتاُي تم وحصيتيتيتيتيتيتيتيتالم. وت يفس أ  ا صيتيتيتيتيتيتيتيتااا عةيتيتيتيتيتيتيتيتيتم امليتيتيتيتيتيتيتيتدافنل وأ  ار يتيتيتيتيتيتيتيتاهم 
ابل اعرات و اهال وأ  اق عاا ع تم املايفل  يتا دا يتاا ممت عيتف يف حصيتالمل تَّا  

  .(2)اث ر   ت ات ك ا   ن الظ ر  م راج اا  املسة ا 
 

                                 
                     واجلرثا ييتة((ل د. داييتا                 الكي ياعييتة             (ل ))اةسيتةحة   744                                                  ))القادا  اليتدول العيتام(( د. حا يتد سيتة ا ل واث يترانل ص )   (1 )

   (.   157         صاح ل ص )
 .3/432لةجصاص:  خمتصر ا تالف العة ايف ل 9/4309 رداعن الص اعن لةكاسان:ل 10/31لةسر س :  املاساط (2)
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ُوت القيتراث  الكيتر : ويتال   ُعيتاا: والدليا عةك  شروعية ُةيتل اةفعيتال  يتن
يتيتْن َعيتيتددو  ديت يتيتْيالً تِّت  ادتِّيتيت َ  هَلديتيتْم رِّيتيت ِّ َعَ يتيتٌا َا يتيتنوَ  َ ْا ِّئيتيتاً اَغِّيتيتيظد اْلكد  يتيتاَر َوتَ ايَت يتيتالداَ   ِّ

رواه أسيتيتيتيتيتيتا ة ريتيتيتيتيتيتن ،ايتيتيتيتيتيتد ويتيتيتيتيتيتال: رعثيتيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتيتن السيتيتيتيتيتيت ة ال ااايتيتيتيتيتيتة  يتيتيتيتيتيتا و . (1) َصيتيتيتيتيتيتالٌِّا﴾
تا وراة اقال هلا أدريتىَنل فقال:))اعتتيتا صيتااحاً يت صةك   عةي  وسةم    سالر 

 .(2)مث  حر ِّ (( 
لا، أايفاً استيتدام اةسةحة ال  ُند  تا سيترعة  أنواع األسلحة احلربية:  .ب

التسيتيتيتيتةيم يف اريتيتيتيتر  والظ يتيتيتيتر ابلعيتيتيتيتدو ُقصيتيتيتيترياً ة يتيتيتيتد القتيتيتيتيتال. ومميتيتيتيتا اتصيتيتيتيتا  يتيتيتيت ه 
اةسيتيتيتةحة: القتيتيتيتا ابلتيتيتيتد ف: فيتيتيتال يفس ريتيتيت للل تت أليتيتيتم ليتيتيتا ويتيتيتدروا عةيتيتيتك وتيتيتيتا 
املشراف ال ان فيتا رغري ُد فل فاةوا هلم أت اد  اال وت  م اقدروا عةيتك 

 تت ابلتد ف فال يفس ر لل. َّلل

ولعا ه ه اة ثةة عن اةسيتةحة اليت  ليتا، اسيتتيتدا تا يف اجلتيتاد ُايتف ل يتا  يتدإل        
 شيتيتيتروعية اسيتيتيتتيتدام اةسيتيتيتةحة ارداثيتيتيتة  يتيتيتن أسيتيتيتةحة التيتيتيتد ري الشيتيتيتا ا اليتيتيت  ُصيتيتيتي  غيتيتيتري 
احمليتيتيتيتاررف وويتيتيتيتد ُيتيتيتيتد ر املايتيتيتيتان وامل شيتيتيتيت ت وويتيتيتيتد اكيتيتيتيتا  لاعيفيتيتيتيتتا أتثيتيتيتيتري عةيتيتيتيتك اإلدسيتيتيتيتا  دو  

 .(3)ت واملاان امل ش 

لألعيتدايف يف   لا، القيام ركا  ا في  تغاإليتة واايت  أعمال اإلغاظة قالتخرةب:  ج. 
اريتيتر ل اتحرايتيتم اةشيتيتجار واليتيتزروع وتُالفتيتيتات فةيتيتا حاصيتيتر املسيتيتة ا  أهيتيتَا حصيتيتن  فيتيتال 

                                 
 (.120سارة التارةل ا اة )(  1)
 (   ُقدم عرل  في ا سام.2)
  1361 -2/1343د. حم د  ري هيكا:  ادظر يف َّلل: ))اجلتاد والقتال يف السياسة الشرعية((  (3)
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أ  اكيتيتا  القصيتيتد  يفس رق يتيتن أشيتيتجارهم و يتيتيةتم ولرايتيتم َّليتيتلل لكسيتيتر شيتيتااتتمل دو 
جمليترد ال سيتادت فنديت  ع دعيت  غيتري جيتاعزت ة    ُعيتاا ويتد  اإلفسيتادلل التيترا  و  ن َّل

ليتيتك عيتيتن ال سيتيتاد يف اةر . وايتيتدل عةيتيتك هيتيت ا: القيتيتراث  الكيتيتر ل والسيتيت ة ال ااايتيتة والسيتيترية 
 .(1)امل ترةل واةدلة العقةية والقياس

ه ا  حيتاتت ُعتيتر اسيتتث ايف  يتن  استثنااب من حالت التخرةب ققطع األشجار:
 ه ه القاعدة أو ويداً عةيتال مت ن  ن أع ال التد ري والع عل وه :

 ررية لة سة فل أو ترا  ضرر  م.أ  اكا  يف َّلل ُ اا   صةحة  ح    .أ
 واملشراف. أ  اكا  يف َّلل ت الل رشرط يف  عاهدة رف املسة ف  . 
 عةيتم دو  الةجايف تا ُةل اةع ال.أ  اكا  ه ا  وسيةة لةظ ر  م والتغة    .ج

وميكيتن أ  درجيتن امليت اه  وا رايف يف حكيتم هيت ه مذاهب العلمااب يف أعمال اإلغاظة: 
املسيتيتيتيت لة تا  يتيتيتيت هاف اث يتيتيتيتف: )اةول(:  يتيتيتيت ه   يتيتيتيتاهري العة يتيتيتيتايف اليتيتيتيت ان ويتيتيتيتالاا مبشيتيتيتيتروعية 

اعِّيت  ِّ اةْو،َ اراجيتةل و)الثيتان(:  يت ه  اإل يتام أع ال اإلغاإليتة والتيترايت  لةيفيترورة وع يتد 
هيتا أايفيتاً:  يت ه  اإل يتام و عام أها الشام ال   وال ابمل ن  ن َّلل يف املشتار ع يت . 

 .(2)الة ْييتيتيتثِّ ريتيتيتنِّ سيتيتيتعد  فقييتيتيت  أهيتيتيتا  صيتيتيترل وأيب ثيتيتيتارل  اليتيتيتد ريتيتيتن تريتيتيتراهيم الكةيتيتيتّب الاغيتيتيتداد 
عقيااً عةك اليترأاف يف هيت ه املسيت لةل ت ًيتد ُعارضيتاً حقيقييتاً ري ت يتال تعقيب قترجيح:  ُو

 اة : مبالحظة  ا

                                 
    و ا  2/112ادظرها ابلت صيا يف ))أصال العالوات الدولية يف فق  اإل ام الشياان(( عث ا  ض رياة:  (1)

 رعدها. 
 (.211يت  210(   ))اخلراج(( ةيب ااسعل ص )2)
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ت  القاعيتيتيتيتدة العا يتيتيتيتة هيتيتيتيت  عيتيتيتيتدم الةجيتيتيتيتايف تا أع يتيتيتيتال اإلغاإليتيتيتيتة تت لةيفيتيتيتيترورة ولقيقيتيتيتيتاً  .1
لة صيتيتةحةل تَّا ُعيتيتف  َّليتيتل  راقيتيتاً لةظ يتيتر ابةعيتيتدايفل أو غةيتيت  عةيتيتك الظيتيتن أليتيتيتم ت 

 ان  و  رغري َّلل. 
ت  ايتيتيتيتالم اجل تيتيتيتيتار ا صيتيتيتيت ُّ عةيتيتيتيتك اجليتيتيتيتاا، ت الاجيتيتيتيتا ل فيجيتيتيتيتا، ال عيتيتيتيتا ا يتيتيتيتا ليتيتيتيتا،   .2

 الت ل فتم م ااجااا َّلل.
ا يتيتا اةتقيتيتيت  امليتيتيت هاا  يف أ   يتيتيتا فييتيتيت  ضيتيتيترر ابملسيتيتيتة ف ميكيتيتيتن ت،التيتيتيت  ريتيتيت للل فيجيتيتيتا،  .3

 فعة  ع دع . 
واةتقييتيتيتيتيتيتا  أايفيتيتيتيتيتيتاً يف أ  ايتيتيتيتيتيتالً   ت يتيتيتيتيتيتا ت اتيتيتيتيتيتيتدف  يتيتيتيتيتيتن ورايف هيتيتيتيتيتيت ه اةع يتيتيتيتيتيتال شيتيتيتيتيتيتيئاً  .4

التيترايتيتيتيتيتيت  ل اُيتيتيتيتيتيت . واالييتيتيتيتيتيتا اسيتيتيتيتيتيتعك تا ريتيتيتيتيتيتث ِّ اخليتيتيتيتيتيتري وال يفيتيتيتيتيتيتيةة اإلفسيتيتيتيتيتيتاد أو   يتيتيتيتيتيتن
 اةر . وع ارة

وهيتيتيتيتيت ه القاعيتيتيتيتيتدة م ُكيتيتيتيتيتن أوراب ُعرفتيتيتيتيتيتا حيتيتيتيتيت  يف أ،هيتيتيتيتيتك عصيتيتيتيتيتار القيتيتيتيتيتادا  مقارنةةةةةةةةةةةةة:     
ع يتيتيتدهال وت ااديتيتيت  جياشيتيتيتتا لتتيتيتيتارع عيتيتيتن تُيتيتيتالف وعرايتيتيت  ايتيتيتا  يتيتيتا جتيتيتيتد يف سيتيتيتايةتا مميتيتيتا 

واة ثةيتيتة عةيتيتك هيتيت ا اثيتيترية ُعيتيتز  عةيتيتك ارصيتيترل حسيتيتا ا أ  ديتيت ار ه يتيتا  يتيتا    اتيسيتيتر هليتيتا لايتيت .
اتايتيتيتيت   يتيتيتيتنرخ اريتيتيتيترو  الصيتيتيتيتةياية رعيتيتيتيتيس أسيتيتيتيتاو ة صيتيتيتيتار))وليم الصيتيتيتيتار (( حييتيتيتيتث ويتيتيتيتال: 
))اعتقيتد املةيتل رةيتدوان وديتااليف امل ةكيتة يت ريتيتدو  سيتا  واضيتا يت أ  ال رصيتة املرغاريتة   يتيت  

ف يترُّوا  يتالل ريتالد حيتارا  يت  ، ن  ااا إلرا  اليفرر ابلعدويتيت املسيتة ف يت ويتد حة يت ...
يف ج ا  ساراة يت وشقُّاا  راقتم  ا  دا ة درعا املشتارة ا هةيتة ابلسيتكا  واجتيتاحاا 
امل  قيتيتيتة  يتيتيتن ه يتيتيتا ل ود  يتيتيتروا جيتيتيتزيفاً اايتيتيترياً  يتيتيتن املااويتيتيتن ال اعييتيتيتة املعروفيتيتيتة ابسيتيتيتم ))القصيتيتيتار(( 

وا ر راقيتيتة أو  حييتيتث حرويتيتاا هيتيت ه املااويتيتن أو  ر راهيتيتا ركيتيتا وسيتيتيةة ممك يتيتة... وحر ويتيتاا ود  يتيتر 
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يف يتيتيترإل احملاصيتيتيتيَا و سيتيتيتتةز ات ارييتيتيتاة اة يتيتيترإل. ومليتيتيتا ااديتيتيت  ارايتيتيتا  ت ليتيتيتر  رسيتيتيتتالة 
عيتيتيت ر تا حيتيتيتد   اايتيتيتري تريتيتيتا  اليفيتيتيترر ابلاييتيتيتادر ابسيتيتيتتث ايف رعثيتيتيترة  ةليتيتيتا ت ُشيتيتيتتعا وحيتيتيتدهال ُو
م أوايتا اجل يتاد الايتاحثا  عيتن سديتادا تريتا  اليفيترر مبيتزج  اراا  ودقا رعيفتا عة اً ليتدوا  ِّ

 .(1)ع   ن اراا  امل ظ  ة  ن واا ح  ميكن تحراوتا رستالة((التنب والق
ومليتيتيتا جيتيتيتايف ))جروسيتيتيتياس(( أريتيتيتا القيتيتيتادا  اليتيتيتدول اةوريب يف القيتيتيتر  السيتيتيتارن عشيتيتيترل   

وضيتيتيتيتن يف وااعيتيتيتيتد اريتيتيتيتر  أديتيتيتيت  ت ليتيتيتيتا، التيتيتيتيتد ري واإلُيتيتيتيتالف تت تَّا ايتيتيتيتا  وسيتيتيتيتيةة سيتيتيتيتراعة 
رولتال ف ار ))فاُييتا(( إل يفاع العدو. مث  ُتارن عة ااهم عةك ُ قيا ه ه  ال ظراة ُو
 أ  اةغرا  ال  لا،  ن أجةتا اإلُالف ثالثة:

 يت  عاواة شع  يج  مل ع   ن أع ال اهل جية. 1

 يت ارد   ن ُقدُّم العدو. 2

 يت متكف اجليع  ن القيام يفع ال  ارررية. 3

اًل فالتيترايتيتيتيت  فحيتيتيتاَّإل ريتيتيت لل ال ظرايتيتيتة اإلسيتيتيتال ية تا حيتيتيتد   اايتيتيتري ع يتيتيتداً أو اُ اويتيتيت       
واإلُيتيتيتالف ت اتقييتيتيتد فييتيتيت  هيتيتيت ا ال اعيتيتيتا   جييتيتيتة وت  ددييتيتيتةل وليتيتيتيس وصيتيتيتر العقيتيتيتا  عةيتيتيتك 
الشيتعا  اهل جييتيتة مميتيتا اعقيتيتا ليتيت   عيتيتىنل وت هيتا مميتيتا اةتيتيتزم يف القصيتيتاص اليتيتدولل الةتيتيتم تت 
أ  اكيتيتا  املعيتيتىن: أ  ايتيتا  يتيتن فعةيتيت  عراايتيتاً أو تُالفيتيتاً فتيتيتا شيتيتع  يجيتيت . ريتيتا لعيتيتا هيتيت ه 

ا  الدول لَِّيثَِّ    تيتا اةوررييتا  اةويتاىيف عةيتك الشيتعا  اليفيتعي ة ثغرة  قصادة يف القاد
املتيتة يتيتيتةل أحيتيتيتراراً  يتيتيتن ايتيتيتا وييتيتيتد ابسيتيتيتم تر يتيتيتال أع يتيتيتال اهل جييتيتيتة ،وراً و تيتيتيتاريً مميتيتيتا ت اعرفيتيتيت  

                                 
 .1050يت  2/1049( ادظر: ))اتراخ اررو  الصةياية(( أتليع وليم الصار ل ُر ة د. ستيا ،اار: 1)
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ال ية. ولكيتيتيت تم عيتيتيتادوا ))فاُييتيتيتا(( أضيتيتيتيم  يتيتيتن ال ظرايتيتيتة اإلسيتيتيت ف ظرايتيتيتة اإلسيتيتيتالم وت ادقيتيتيتر ه.
م اخلاصيتيتة ابريتيتر  1899ُ اوييتيتة ت هيتيتا  سيتيت ة يت يف افاسيتيتتافاا  يتيتارق    تيتيتا حيتيتف ويتيترروا 

الراةيت أ  اإلُالف حمر م تت ليفرورة حررية. وود أعيد ال ص عةيتك هيت ا التحيتر  يف امليتادة 
 .(1)م(  1907(  ن تعحة ارر  الراة س ة )23)

 :حترمي املُثْةَلة قالت:حرة  اثلثاا:
ال يتاس  يعيتاًل سيتاايف يف ادعا اإلسالم داع اً تا الت سل ابل يفيتيةة واة يتال   يتن 

العالويتيتات ريتيتف ا حيتيتاد أم ريتيتف اجل اعيتيتاتل وسيتيتاايف يف السيتيتةم أو اريتيتر ل وأشيتيتد   يتيتا ايتيتا  
ايتدعا اإلسيتيتالم تا َّليتل يف اجلتيتيتادل  شيتية أ  ُ يتيتدفن ال  يتاس يف حيتيتال احتيتدام القتيتيتال 
تا  يتيتا  يتيتالع َّليتيتل املايتيتدأ العيتيتامل وليتيت لل جيتيتايف ليتيتر  الت ثييتيتا جبثيتيتث اةعيتيتدايف يف اريتيتر  

 .ولراقتم

ومميتيتيتيتا اتصيتيتيتيتا ابملثةيتيتيتيتةل وهيتيتيتيتا ديتيتيتيتاع   تيتيتيتيتا: و يتيتيتيتند راوس الك يتيتيتيتار ومَحْةدتيتيتيتيتا تا اليتيتيتيتاتةل    
ودقةتيتيتا  يتيتن رةيتيتد تا اث يتيتر أو  يتيتن ريحييتيتيتة تا أ يتيترإلل  يتيتا م اكيتيتن يف َّليتيتل دكاايتيتة ابلعيتيتدو 

 أد  ويتدم عةيتك أيب ركيتر الصيتدام  وردع ل . فقد َّداِّر عن عقاة رن عا ر اجلدَت ِّ  
كر َّليتيتلل فقييتيتا ليتيت : ى  ةي يتيتة رسيتيتال   تليتيتم ا عةيتيتا  َّليتيتل ريتيترأس ايَت يتيتا  الَاِّ رايتيتم. فيتيت د

   .واخلر()فاْستَِّ اٌ  ر ارس والروم  ت حيدَْ ا تل  رأسل تمنا اك   الكتا  فقال:ر ا. 

 
                                 

(ل 46ص ) يف العالوات الدولية يف اإلسالم(( ةستاَّري الداتار ترراهيم ع  ار يدل ادظر:))حماضرات ( 1)
  ارات ل ةاة الدراسات العةيا ركةية الشراعة والقادا  ابة،هرل ))القادا  الدول العام(( د. عة  صاد  أرا 

 (.336يت  334(ل ))القادا  الدول العام(( د. حس  جاررل ص )812يت  810) هيعل ص
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ويف رواايتيتيتيتيتيتة: اتيتيتيتيتيتيت  تا عد  اليتيتيتيتيتيت  ابلشيتيتيتيتيتيتام: ))ت ُاعثيتيتيتيتيتيتاا تل  ريتيتيتيتيتيترأسل ولكيتيتيتيتيتيتن اك ييتيتيتيتيتيت  
 .(1)واخلر((  الكتا 

ومما اتصا ابملثةيتة أايفيتاً: التحرايتم أو التعيت ا  ابل يتارل وويتد ليتك اإلسيتالم ع يت  أشيتد       
ال تيتيت ل واعتيتيتره اعتيتيتدايف عةيتيتك حيتيتم اةلاهييتيتةل تَّ ت اعيتيت    ابل يتيتار تت ر   ال يتيتارل عةيتيتك  يتيتا 

رعيتيتث سيتيتراة وويتيتال هليتيتم: ))ت  ويتيتيتدر      ع ت يتيتا يت أ  ال يتيتّب رضيتيت  روإل اريتيتن عايتيتاس يت
وايتيتيتيتيتا  ويتيتيتيتيتد  يتيتيتيتيتس داريتيتيتيتة ،ا يتيتيتيتيت  يت رضيتيتيتيتيت    ع تيتيتيتيتيتا يت ار يتيتيتيتيتة عةيتيتيتيتك فيتيتيتيتيتال  فيتيتيتيتيت حرواه ابل يتيتيتيتيتار. 

ح  أَْ،َلَقْ  يت ألق  ولدها واا متا   يت مث  وال: ت  ودر  عةييت  فيتاوتةاه وت     رسال
 .(2)لرواهل فنمنا اع    د ُعاا ابل ار((

ُةكيتيتم هيتيت  أحكيتيتام اإلسيتيتالمل جتعيتيتا ال يفيتيتيةة والكرا يتيتة ددْصيتيتَ  عي يتيتيتا حيتيت  وليتيتا مقارنةةةةةةة: 
ري  يتا حيترو  ا وت الت ثييتا  يتا وت لراقتيتا..   ن اةعدايف واريااريتل فال لا، ُعيت اات

العصيتيتايات والتشيتيت   وامل يتيتا ن اليتيت  اعيشيتيتتا القيتيتر  العشيتيترو ل ُيتيتت  اثررهيتيتا يف احمليتيتاررف: 
َساًل لألعفل ووةعاً لألإل يتارل وجيتدعاً لألديتافل وو عيتاً ليتوَّا  واة يتراف واةعيفيتايف.. 

شيتيتيتيتااتاً يف اجلسيتيتيتيت مل وويتيتيتيتتالً  اعييتيتيتيتاًل واعتيتيتيتيتدايف عةيتيتيتيتك اةعيتيتيتيترا ل وادتتاايتيتيتيتاً لةحر يتيتيتيتيتات. ُو
واة ثةة والشااهد عةك ه ا اثرية ُعز  عةيتك ارصيترل جتيتدها يف اتعتيتدايف عةيتك املسيتة ف 
وعةيتيتك اةوةييتيتات املسيتيتة ة يف شيتيت  رقيتيتاع اليتيتدديال يف ال ةايتيتفل واراشيتيتةل وروسيتيتيال والااسيتيت ة 

 واهلرسل.. وغريها اثري.

                                 
    وسعيد ارن  ل 9/132ل والايتق  يف الس ن: 405يت  7/404                                أ رج  ال  حاو  يف )) شكا ا رر((:  (1)

 .246و  2/245  صار يف الس ن:  
 .6/149ل وأصا القصة يف صحيا الايتار : 1/657رواه ارن تسحا  يف السرية عن أيب هرارة: ( 2)
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 شرقعية اخلداع احلريب:مدى م رابعاا:  
ل سيتيتيتاايف يف حيتيتيتال ا   ِّيتيتيتر اإلسيتيتيتالم أشيتيتيتد  الت  يتيتيتري  يتيتيتن الغيتيتيتدر و يتيتيتن ايتيتيتا  يتيتيتا اشيتيتيتا  الغيتيتيتدر

لك   اايا اسيتتع ال اريةيتة واخليتداع يف اريتر   يتا م اكيتن فيت يتا  يتا السةم أو ارر . و 
 ات ا   ن اة ال  اإلسال ية.

  مشرقعية قساُل اخلداع احلريب: .أ
ُرجن تابحيتة اخليتداع اريتريب تا أديت   يترج عيتن   تيتام الغيتدرل تَّ تديت  اع يتا يف جميتال 
أ يتيتار  تاوعيتيتة يف ايتيتا رظيتيتةل وميكيتيتن ُاو ِّييتيت  ابليقظيتيتة التا يتيتة والعةيتيتم يفسيتيتالي  اريتيتر . 
يتيتيتر أ يتيتيتد اريتيتيتر  يفداعتيتيتيتا تا سيتيتيترعة اتستسيتيتيتالمل  وهيتيتيتا أايًفيتيتيتا  يتيتيتن العاا يتيتيتا اليتيتيت  ُقص ِّ

يف  عيتيتيتدد القيتيتيتاات أاثيتيتيتر مميتيتيتا هيتيتيت  يف فيكيتيتيتا  فييتيتيت  حقيتيتيتن اليتيتيتد ايفل وَّليتيتيتل ااإلشيتيتيتعار 
ارقيقيتيتيتة أو أويتيتيتا  مميتيتيتا هيتيتيت  يف الااويتيتيتيتنل إلصيتيتيتارة العيتيتيتدو ابخل يتيتيت  يف ارسيتيتيتاا ل ورعيتيتيتيتثِّ 

 .(1)العيا  واةرصادل واستع الِّ اةلاا  واةعالم امليفة ِّةة
 . (2) : ))ارر   دْدعة((   ووال رسال

وا يتر  العة يتايف ُ راقيتاً واضيتحاً ريتف اخليتداع يف  التفرة  بني اخلداع احلريب قاألمال: . 
اريتيتيتر  ابسيتيتيتتع ال  عيتيتيتاراض الكيتيتيتالمل واة يتيتيتا  اليتيتيت   ت ليتيتيتا، فييتيتيت  الغيتيتيتدر. فاة يتيتيتا  
ُ  يتيتيتئن تلييتيتيت  د يتيتيتس الكيتيتيتافرل واخلداعيتيتيتة هيتيتيت  ُيتيتيتدرري غيتيتيتاا ض اريتيتيتر  مبيتيتيتا ايتيتيتاهم العيتيتيتدو 

ع: التارايتيتيتةل اإلعيتيتيترا  ع يتيتيت  أو ال كيتيتيتال حيتيتيت  ُاجيتيتيتد فييتيتيت  ال رصيتيتيتةت فييتيتيتد ا يف اخليتيتيتدا 

                                 
  العام((    (ل ))القادا  الدول 202 ا  ض رياةل ص )(   ادظر: ))  تج اإلسالم يف ارر  والسالم((ل عث1)

 (.322) د. حس  جاررل ص  
 .1/260اعةك:  ل وأرا7/366                             ل وال  حاو  يف )) شكا ا رر((: 126و  1/90(   أ رج  اإل ام أمحد: 2)
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ولقيتد رةيتغ  .(1)ري تمل ودص  الك فل واتسيتت راد حيتال القتيتاليي ل والت رام والتا
اإلسيتيتالم شيتيت واً عالييتيتاً يف اتلتيتيتزام ابلافيتيتايف يف اسيتيتتع ال هيتيت ه املعيتيتاراض وارييتيتا ارررييتيتة 
واخليتيتداعل ت ادادييتيت  أحيتيتدك القيتيتاادف الدولييتيتة. و يتيتن رواعيتيتن اة ثةيتيتة يف َّليتيتل  يتيتا رواه 

اتيتيتيت  تا أحيتيتد وادُيتيت  احمليتيتيتاررف اخل يتيتا ن اإل يتيتام حم يتيتد ريتيتن ارسيتيتيتن أ  ع يتيتر ريتيت
حيت  تَّا فيتر  العةيتج واشيتتد   (2)لة رس وال: ))رةغيت  أ  رجيتاًت  يت كم ا ةايتا  العةيتج 

يف اجلايتيتا وا ت يتيتنل فيقيتيتال ليتيت  الرجيتيتا املسيتيتةم: ت عيتيتعل مث  تَّا أدرايتيت  وتةيتيت ل وتن و  
 .(3)أ  أحداً فعا َّلل تت ضرر  ع ق ((  ت ااةغ 

ويف القادا  الدول العام ا ر   الشر ال القيتاداديا  ريتف اريةيتة اليت  ُايتال  مقارنةةةةةة:       
يف اريتيتيتر  اتيفيتيتيتةيا العيتيتيتدو واسيتيتيتتدراج ل و  اج ُيتيتيت  ابهلجيتيتيتام ليتيتيتيالً أو يف  ااويتيتيتن م اكيتيتيتن 
اتاويتيتن اهلجيتيتام   تيتيتال وريتيتث اةلغيتيتام واردَ يتيتر يف  رايتيتم ويتيتاات العيتيتدو لتع ييتيتا سيتيتريهل ودشيتيتر 

ن حراات اجلييتا  و ااوعتيتال وارصيتال عةيتك  عةا يتات عيتن  عةا ات غري صحيحة ع
ويتيتيتاات العيتيتيتدول وريتيتيتف اخلداعيتيتيتة احملظيتيتيتارة اليتيتيت  ُ  يتيتيتا  عةيتيتيتك الغيتيتيتدر ااسيتيتيتتع ال عال يتيتيتات 

تت أليتم م ا   يتاا تا َّليتل  التسةيم أو تشارات الصةي  اةمحر لست ع ةيات حررييتة.
م اليت  1907عيتة عيتام اُ اوييتة تهيتا  الرار وم ُستيقظ ض اعرهم تت يف ه ا العصر   يت 

ويتيتررت أديتيت  ليتيتيس لة حيتيتاررف أ   تيتيتاروا دو  ضيتيتار  الاسيتيتاعا اليتيت  ُيفيتيتر  ابلعيتيتدو والقييتيتاد 
             .   يتيتيتيتن جتيتيتيتيتاو،ات ع يتيتيتيتد الت اييتيتيتيتم الع ةيتيتيتيت اليتيتيتيت  ُيتيتيتيترد عةيتيتيتيتك الاسيتيتيتيتاعال عةيتيتيتيتك  يتيتيتيتا ه يتيتيتيتا

                                 
 (.162ادظر: ))القاادف ال قتية(( ترن جز يفل ص )  ( 1)
        وأعالج                                             ً                 ً              العةج: الرجا اليفيتم  ن ا ار العجمل وا ةم أايفا  عةك اا اافر   ةقا ل واجل ن عةاج   ( 2)

 .2/425ادظر: ))املصاال امل ري((:    
 .24/234ادظر: ))الت تيد((:   ( 3)
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تا اسيتتيتدام اليتز  الرَسيت   1944فقد جل ت أملاديا يف هجا تا امليفاد يف فردسيتا عيتام 
 .(1) اة راك 

  :اخلامتةةة
ت جم ةيتيتة ُشيتيتري تليتيتيتا ميكيتيتن أ  ديتيتاجز أهيتيتم  يتيتا ادتتيتيتك تلييتيت  ركة يتيتا ويف  تيتيتام هيتيت ا الاحيتيتث

 ر قاط سراعة:

اليتيتيت  ُديتيتيتدر ر  يتيتيتا  والتصيتيتيترُّفاتِّ    السياسيتيتيتة الشيتيتيترعية ُعيتيتيت  ابمل تيتيتيتام املعاصيتيتيتر اةحكيتيتيتامَ ت -
شيتيتيتيتيتراعتا وويفيتيتيتيتيتاعتال ويف  ييتيتيتيتيتن سيتيتيتيتيتة ا ا الت  ي ايتيتيتيتيتة  شيتيتيتيتيتنو د اة يتيتيتيتيتة يف حكا تتيتيتيتيتيتا ُو
يتيتيتةم  واإلدارايتيتيتةل ويف عالوا يتيتيتا اخلارجييتيتيتة اليتيتيت  ُرر تيتيتيتا رغريهيتيتيتا  يتيتيتن اة يتيتيتم يف حيتيتيتال الس ِّ

 وارر . 
قيتام تَّْ ا تيف عالوة املسة ف رغيتريهمأتثريه ك   ه ا امل تام لةسياسة الشرعية جتة  تو  -

 ت ةديت  اة يتة   اة يترية لةاشيتراة اةتيتالعةك الدعاة تا اإلسالمأصا ه ه العالوة 
 مث اتحدد  اوع املسة ف  ن غريهم ر ايف عةك  او تم هم  ن ه ه الدعاة. 

 
وأ يتيتا املعاهيتيتدات يفدااعتيتيتال فتيتيت   شيتيتروعة لتا ييتيتد العالويتيتات السيتيتة ية واتوتصيتيتاداة  -

قيتيتيتيتام عةيتيتيتيتك  الافيتيتيتيتايف ابلشيتيتيتيتروط ولقييتيتيتيتم العداليتيتيتيتة وغريهيتيتيتيتال ريتيتيتيتف املسيتيتيتيتة ف وغيتيتيتيتريهمل ُو
وتحقيتيتيتيتيتيتا  ارقيتيتيتيتيتيتا  وصيتيتيتيتيتيتيادتتال جلةيتيتيتيتيتيت  املصيتيتيتيتيتيتاع ودر امل اسيتيتيتيتيتيتدل مث أتيت العالويتيتيتيتيتيتات 

اقيتيم  يتن مث السياسية )الدرةا اسية( ُةاية راجة اجت اعية ولقيقاً ملصاع عا يتةل و 

                                 
 (.623(ل د. سا   ج ي ةل ص )672))القادا  الدول العام(( د. حم د حافظ غامنل ص )  (1) 
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عةيتك أسيتاس أدايف الاإلي يتة وضيترورة تريتالغ الرسيتالة وأدايف الاإلي يتةل اإلسالم ا تيا،ا ا 
رأا يتيتيتيتا  يتيتيتيتدإل ع اايتيتيتيتة اإلسيتيتيتيتالم ريتيتيتيت لل و قيتيتيتيتدار  يتيتيتيتا ُا ليتيتيتيت  القيتيتيتيتاادف واتُ اوييتيتيتيتات وويتيتيتيتد 

لك تيتيتيتا ليتيتيتاول َّليتيتيتل وت ة  تلييتيتيت  الشيتيتيتراعةل و املعاصيتيتيترة لتصيتيتيتا تا  سيتيتيتتاإل  يتيتيتا وصيتيتيت
 لت ثرها ابملصاع ال اُية وح  السي رة و ال  اَّ.  تُست يع 

 

جةينيتا  د إلايتلةعالويتات يف اريتر ل إلتيترت عداليتة اإلسيتالم ُو شيترعيةويف اةحكيتام ال -
ال يتيتارن اة الويتيت  واإلدسيتيتان يف لدايتيتد املقيتيتاُةف وغيتيتري املقيتيتاُةفل ويف اليفيتيتاار  اليتيت  

 .لا، ال ارررية:  ا لا،   تا و ا تاةع  لكم
 
تا رعيتيتض املايتيتادئ اإلسيتيتال ية اليتيت  ادتقةيتيت  تا -ه يتيتا ابمل اسيتيتاة –جتيتيتدر اإلشيتيتارة و  -

تليتيتيتيتم عيتيتيتن  رايتيتيتم دقيتيتيتا  ال قيتيتيت  اةوريب وأتثيتيتيترت  يتيتيتا رعيتيتيتض القيتيتيتاادفل حييتيتيتث ادتقةيتيتيت 
ويف  لالثقافيتيتيتيتيتة اإلسيتيتيتيتيتال ية رااسيتيتيتيتيت ة الاافيتيتيتيتيتدان تا امليتيتيتيتيتدارس اإلسيتيتيتيتيتال ية يف اةديتيتيتيتيتدلس

ل وعيتيتيتن  رايتيتيتم اتحتكيتيتيتا  رسيتيتيتا  عقيتيتيتاد اة يتيتيتا  اليتيتيت  مت حتيتيتيتا دار إبا الييتيتيتا  يتيتيتاري ابل
حتكيتيتا   يتيتم أث يتيتايف اإلسيتيتالم لةحيتيترريف لة ايتيتادتت التجارايتيتة و اهيتيتال وعيتيتن  رايتيتم ات

يتيتيتيتيتري(الت يييتيتيتيتيتز ريتيتيتيتيتف القيتيتيتيتيتادا  اليتيتيتيتيتدول و يتيتيتيتيتن َّليتيتيتيتيتل: اريتيتيتيتيترو  الصيتيتيتيتيتةياية وريتيتيتيتيتف  )عةم الس ِّ
السياسيتيتةل و ايتيتدأ اإلدسيتيتادية يف اريتيتر  وتاب   ال زاعيتيتات املسيتيتةحة الدا ةييتيتة )حيتيترو  
الاغ (ل و ادأ اليفرورة ال  ُقدر رقدرها يف ارر ل والقااعيتد اليت  لكيتم عالويتات 

خما اتيت  ابعتايتاره  يتن وا تيا،ات الس رايف وتورار املسنولية ال رداةل واتهت ام ابل يترد و 
 أشيتاص القادا  الدولل وغريها اثري.
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وأ يتيتيتيترياً جتيتيتيتيتدر اإلشيتيتيتيتارة تا ا  يتيتيتيتال اليتيتيتيت  اعةقتيتيتيتيتا القيتيتيتيتاداديا  الغررييتيتيتيتا  عةيتيتيتيتك اجلتيتيتيتيتاد     
دسيتادية فييت ل حييتث ايترإل  اإلدا  الدول ورعث الرول اة الوية و اإلسال ية يف ُ اار القا

سيتيتيتاعا الدولييتيتيتة ميكيتيتيتن اتسيتيتيتت ادة   تيتيتيتا    أحكيتيتيتام الشيتيتيتراعة اإلسيتيتيتال ية يف املاثيتيتيتري   ت يتيتيت
 وواصة يف جمالف رعيسف:

شيتصيتيتاً  : ُ يتيتاار أحكيتيتام القيتيتادا  اليتيتدول يف شيتيت    رايتيتز ال يتيترد فييتيت ل واتعيتيتتاف ريتيت اةول
  ن أشيتاص القادا  الدول.

: تد يتيتيتيتيتال املايتيتيتيتيتادئ اة الوييتيتيتيتيتة يف القيتيتيتيتيتادا  اليتيتيتيتيتدول. فالشيتيتيتيتيتراعة اإلسيتيتيتيتيتال ية غ ييتيتيتيتيتة الثيتيتيتيتيتان
 . (1)ابملساعا ال  ُتصا  اُف املس لتف

 
 

****** 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.196)ُ ار القادا  الدول((ل أتليع ول غادغ فراد ا ل ُر ة جل ة  ن اةساُ ةل ص)) ( 1)
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 :املصاألر قاملراجع

  ا ررل ل  يتيتيتام حم يتيتيتد ريتيتيتن ارسيتيتيتن الشيتيتيتياانل دار القيتيتيتراث  والعةيتيتيتام اإلسيتيتيتال يةل اراُشيتيتيت ل
 هيت. 1407

  لةيتيتيتيتيتدول غيتيتيتيتيتري اة يتيتيتيترافل حم يتيتيتيتيتد جميتيتيتيتيتد   رجيتيتيتيتيتا ل جا عيتيتيتيتيتة اثرر املعاهيتيتيتيتدات ابل سيتيتيتيتيتاة
 م.198 6القاهرةل

   اإل يتيتيتيتاعل تريتيتيتيتن امل يتيتيتيت ر ال يسيتيتيتيتارار ل لقييتيتيتيتم ح ييتيتيتيتع صيتيتيتيتغريل دار  يايتيتيتيتةل اليتيتيتيترى ل
 هيت. 1402

  اةحكيتيتيتيتيتام السيتيتيتيتيتة ادية ل ةيب ارسيتيتيتيتيتن امليتيتيتيتيتاورد ل  كتايتيتيتيتيتة و  اعيتيتيتيتيتة  صيتيتيتيتيت  ك الايتيتيتيتيتايب
 هيت.1393ارةّبل 

   أحكيتيتام القيتيتادا  اليتيتدول يف الشيتيتراعة اإلسيتيتال يةل د. حا يتيتد سيتيتة ا . دار ال تيفيتيتةل
1986. 

   أحكيتيتام القيتيتراث ل ةيب ركيتيتر اليتيترا،  اجلص يتيتيتاصل عيتيتن  اعيتيتة   اعيتيتة اةوويتيتاف اب سيتيتيتتادةل
 هيت. 1325

  أحكيتام القيتراث ل ةيب ركيتر ريتن العيتريب امليتالك ل لقييتم الاجيتاو ل   اعيتة عيسيتك ارةيتيتّبل
 هيت. 1394

 هدات يف الشراعة اإلسال يةل د. حم د  ةع  الغ ي يت . اتسيتك دراةل أحكام املعا
 م.1977

   أحكيتيتيتيتام أهيتيتيتيتيتا ال  يتيتيتيتيتةل تريتيتيتيتيتن ويتيتيتيتيتيم اجلا،ايتيتيتيتةل لقييتيتيتيتيتم د. صيتيتيتيتيتاح  الصيتيتيتيتيتاعل دار العةيتيتيتيتيتم
 هيت 1401لة الافل 
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  ا يتيتيتتالف ال قتيتيتيتايفل ل  يتيتيتام ال يتيتيتر ل اتيتيتيتا  اجلتيتيتيتاد واجلزايتيتيتةل لقييتيتيتم ااسيتيتيتع شيتيتيتا  ل
 م.1933ليد ل 

 تيتيتيتيتيتارل جمليتيتيتيتيتد اليتيتيتيتيتدان املاصيتيتيتيتيتة  ار  يتيتيتيتيت ل   اعيتيتيتيتيتة الايتيتيتيتيتايب ارةيتيتيتيتيتّب ات تييتيتيتيتيتار لتعةييتيتيتيتيتا امليت
 هيت.1371مبصرل

  تروايف الغةيا يف عراج أحاداث   ار السايال لةشيخ اةلايتانل املكتيت  اإلسيتال  ل
 هيت.1399

  اةشيتيتااه وال ظيتيتاعر ع يتيتد ار  ييتيتةل تريتيتن ًيتيتيم ار  يتيت ل  نسسيتيتة ارةيتيتّب وشيتيترااه مبصيتيترل
 هيت.1378

 لشيتافعيةل جليتالل اليتدان السيتيا  ل   اعيتة  صيت    ارةيتيتّبل اةشيتااه وال ظيتاعر يف فيتروع ا
 هيت.1387

   اةصيتيتيتيتيتا )أو املاسيتيتيتيتيتاط(ل ل  يتيتيتيتيتام حم يتيتيتيتيتد ريتيتيتيتيتن ارسيتيتيتيتيتن الشيتيتيتيتيتياانل دار القيتيتيتيتيتراث  والعةيتيتيتيتيتام
 اإلسال يةل اراُش .

  اةصيتيتال اجلدايتيتدة لةقيتيتادا  اليتيتدول العيتيتامل حم يتيتد حيتيتافظ غيتيتامنل   اعيتيتة ليفيتيتة  صيتيترل
 م. 1955

  الشيتافع ل  اعيتة الشيتع ل  صيتارة عيتن  اعيتة ريتات ل اةمل ل  ام حم د رن تدراس
 هيت. 1321

   يتيتيتيتيتيم املصيتيتيتيتيتر  ار  يتيتيتيتيت . دار املعرفيتيتيتيتيتةل ًد الاحيتيتيتيتيتر الراعيتيتيتيتيتم شيتيتيتيتيترل ا يتيتيتيتيتز اليتيتيتيتيتدواعمل تريتيتيتيتيتن 
 هيت. 1311رريوتل

   ييتيتيتيتيتيت  الشيتيتيتيتيتيتراعنل لعيتيتيتيتيتيتاليف اليتيتيتيتيتيتدان الكاسيتيتيتيتيتيتانل   اعيتيتيتيتيتيتة اإل يتيتيتيتيتيتام ريتيتيتيتيتيتداعن الصيتيتيتيتيتيت اعن يف ُُر
 هيت.1394مبصرل
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   رداايتيتيتة اجملتتيتيتيتد ولاايتيتيتة املقتصيتيتيتدل تريتيتيتن رشيتيتيتد ار ييتيتيتدل  صيتيتيتارة عيتيتيتن  اعيتيتيتة  صيتيتيت  ك
 ارةّب.

  الايا  والتحصيال ترن رشيتد اجليتدل رع اايتة الشيتيخ عايتد   اةدصيتار ل دوليتة و يترل
1404. 

  ل يتيتيتة احملتيتيتيتاج شيتيتيترل امل تيتيتيتاجل لةتيت يتيتيت   يتيتيتن حااشيتيتيتيتال ُصيتيتيتاار دار صيتيتيتادرل ريتيتيتريوتل
 ردو  اتراخ.

 م.1964ل فراد ا ل ُر ة جل ة  ن اجلا عيفل دار ا فا ل ُ ار القادا  الدول 
  هيت. 1405التعرا اتل لةشراع اجلرجانل دار الكتا  العريبل رريوتل 
  جيتيتيتيتيتا ن الاييتيتيتيتيتا  عيتيتيتيتيتن أتوايتيتيتيتيتا اث  القيتيتيتيتيتراث ل لة يتيتيتيتيتر  لقييتيتيتيتيتم حم يتيتيتيتيتاد شيتيتيتيتيتاار    اعيتيتيتيتيتة

  ص  ك ارةّب.
  ة عيتيتيتن  اعيتيتيتة دار اجليتيتا ن ةحكيتيتيتام القيتيتيتراث ل لةقيتيتيتر ّبل دار الكتيتيتيتا  العيتيتريبل ريتيتيتريوتل  صيتيتيتار

 الكت  املصراة.
   1976اجلرمية والعقارة يف ال ق  اإلسال  ل حم د ارا ،هرة. دار ال كر العريبل. 
 .حاشية الدساو  عةك الشرل الكاري.   اعة عيسك ارةّبل ردو  اتراخ 
  رد احملتيتار عةيتيتك اليتدر امليتتيتيتارل تريتيتن عاريتدانل   اعيتيتة  صيتيت  ك الايتايب ارةيتيتّب مبصيتيترل

 هيت. 1386
  الرسيتيتيتيتيتالةل ل  يتيتيتيتيتام الشيتيتيتيتيتافع . لقييتيتيتيتيتم أمحيتيتيتيتيتد حم يتيتيتيتيتد شيتيتيتيتيتاارل دار اليتيتيتيتيتتاك ابلقيتيتيتيتيتاهرةل

 هيت.1399
  هيت. 1405روضة ال الاف وع دة امل تفل لة او ل املكت  اإلسال  ل د شمل 
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  سيتيتيتيتيتيتيتة ات اة يتيتيتيتيتيتيتن وارصيتيتيتيتيتيتيتاريت وات تييتيتيتيتيتيتيتا،اتل د. فيتيتيتيتيتيتيتاو  امليتيتيتيتيتيتيتالل.   شيتيتيتيتيتيتيت ة املعيتيتيتيتيتيتيتارف
 م.1971ابإلسك دراةل 

   فيتيتيتيتناد عايتيتيتيتدالااو ل   اعيتيتيتيتة عيسيتيتيتيتك ارةيتيتيتيتّب مبصيتيتيتيترل سيتيتيتيت ن اريتيتيتيتن  اجيتيتيتيتةل لقييتيتيتيتم حم يتيتيتيتد
 م.1972

   عةييتيتم اريتيتن سيتيت ن أيب داود. )خمتصيتيتر امل يتيت ر (   ايتيتاع  يتيتن  عيتيتام السيتيت ن لةيَت  يتيتايب ُو
 هيت. 1369ويم اجلا،اةل  كتاة الس ة احمل داة ابلقاهرةل 

   ار ل  نسسيتيتيتيتيتة ور ايتيتيتيتيتة ابلقيتيتيتيتيتاهرةل سيتيتيتيتيت ن الت يتيتيتيتيت    يتيتيتيتيتن ل يتيتيتيتيتة اةحيتيتيتيتيتاَّ  لة ايتيتيتيتيتارا
 هيت.1406

  إلل لةايتقيت ل وحباشيتيت  اجليتاهر ال قيت  تريتن التا يتانل ريتريوتل  صيتارة الس ن الكر
 هيت. 1346عن  اعة اهل دل 

   سيتيتيت ن ال سيتيتيتاع   يتيتيتن حاشيتيتيتية السيتيتيت د  والسيتيتيتيا  ل رع اايتيتيتة عايتيتيتد ال تيتيتيتال أريتيتيتا غيتيتيتدةل
 هيت. 1406

  السياسيتيتيتة الشيتيتيترعية أو دظيتيتيتام اركا يتيتيتة اإلسيتيتيتال يةل عايتيتيتد الاهيتيتيتا  حيتيتيتالفل القيتيتيتاهرةل
 هيت.1395

 تريتيتن ُي ييتيتةل ُقيتيتد  حم يتيتد املايتيتار ل دار الكتيتيت  العررييتيتةل ريتيتريوت  السياسيتيتة الشيتيترعيةل
 هيت.1386

   السرية ال اااةل ترن هشام. لقيم السقا واث رانل دار املعرفةل رريوت. عيتن  اعيتة
  ص  ك الاايب ارةّب مبصر.

  يتيتيتيتري الكايتيتيتيتريل لةسر سيتيتيتيت ل لقييتيتيتيتم صيتيتيتيتالل امل جيتيتيتيتدل   اعيتيتيتيتة شيتيتيتيتراة اإلعيتيتيتيتالريت شيتيتيتيترل الس ِّ
 م. 1971الشرويةل 
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  ل صيتيتحيا  سيتيتةمل لة يتيتاو ل دار الكتيتيتا  العيتيتريب يف ريتيتريوتل عيتيتن  اعيتيتة امل اعيتيتة شيتيتر
 املصراة.

  الشيتيتيتيتيترع اليتيتيتيتيتدول يف اإلسيتيتيتيتيتالمل د. ًييتيتيتيتيت  أر  يتيتيتيتيتا، .   اعيتيتيتيتيتة اريتيتيتيتيتن ،ايتيتيتيتيتدو ل د شيتيتيتيتيتمل
 هيت. 1349

  الشراعة اإلسال ية والقادا  الدولل لة ستشار عة  عة    صيتارل اجملةيتس اةعةيتك
 هيت. 1395لةشنو  اإلسال ية ابلقاهرةل 

   الصيتيتحال يف الةغيتيتةل لةجيتيتاهر  لقييتيتم أمحيتيتد عايتيتدالغ ار ع يتيتارل دار العةيتيتمل ريتيتريوت
 هيت. 1402

  صيتحيا الايتيتيتار ل   ايتاع  يتيتن فيتيتتا الايتار  تريتيتن حجيتيترل امل اعيتة السيتيتة ية ابلقيتيتاهرةل
 هيت.1398

   هيت. 1374صحيا  سةمل لقيم حم د فناد عاد الااو ل   اعة عيسك ارةّب 
   ال يتيتر  ارك ييتيتة يف السياسيتيتة الشيتيترعيةل تريتيتن ويتيتيم اجلا،ايتيتةل   اعيتيتة امليتيتدن ابلقيتيتاهرةل

 هيت.  1381
  عقيتيتيتيتد اجليتيتيتيتااهر الث ي يتيتيتيتة يف  يتيتيتيت ه  عيتيتيتيتام املدا يتيتيتيتةل تريتيتيتيتن شيتيتيتيتا ل دار الغيتيتيتيتر  اإلسيتيتيتيتال  ل

 هيت. 1415رريوتل 
 هيت.1404العالوات الدوليةل جا،اع فرادكال   ااعات  كتاات  ا ة جبدةل 
 حجيتيتيتيترل لقييتيتيتيتم الشيتيتيتيتيخ عايتيتيتيتد العزايتيتيتيتز ريتيتيتيتن اب،ل امل اعيتيتيتيتة السيتيتيتيتة ية  فيتيتيتيتتا الايتيتيتيتار ل تريتيتيتيتن

 ابلقاهرة.
  هيت.1315فتا القدار شرل اهلدااةل ترن اهلدَ امل ال اعة اةوال   اعة رات ل 
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  القيتيتيتيتيتيتا اس احمليتيتيتيتيتيتي ل لة يتيتيتيتيتيتريو،اثابد ل ُُرييتيتيتيتيتيت  ال يتيتيتيتيتيتيتاهر اليتيتيتيتيتيتزاو ل   اعيتيتيتيتيتيتة عيسيتيتيتيتيتيتك الايتيتيتيتيتيتيتايب
 م. 1971ارةّبل

  ة ا . دار ال تيفيتيتيتيتيتيتة ابلقيتيتيتيتيتيتاهرةل حا يتيتيتيتيتيتد سيتيتيتيتيتيتالقيتيتيتيتيتيتادا  اليتيتيتيتيتيتدول العيتيتيتيتيتيتام وويتيتيتيتيتيت  السيتيتيتيتيتيتةمل
 م.1976

   م.1975القادا  الدول العامل د. ترراهيم الع ان. دار ال كر العريب ابلقاهرةل 
   م. 1977القادا  الدول العامل د. حا د سة ا  واث رانل  اعة 
 .القادا  الدولل حس  جارر. دار ال تيفة العررية ابلقاهرةل ردو  اتراخ 
  يف اإلسيتيتيتيتيتيتيتيتالمل د. حم يتيتيتيتيتيتيتيتد  ةعيتيتيتيتيتيتيتيت  الغ ي يتيتيتيتيتيتيتيت .   شيتيتيتيتيتيتيتيت ة املعيتيتيتيتيتيتيتيتارف  ويتيتيتيتيتيتيتيتادا  السيتيتيتيتيتيتيتيتالم

 م.1988ابإلسك دراةل 
  القيتيتيتيتادا  ريتيتيتيتف اة يتيتيتيتمل أتلييتيتيتيتع جريهاردفيتيتيتيتا  غيتيتيتيتال ل ُر يتيتيتيتة عايتيتيتيتاس الع يتيتيتيترل دار ا فيتيتيتيتا ل

 م.1975رريوتل 
   القيتيتيتيتيتيتيتادا  والعالويتيتيتيتيتيتيتات الدولييتيتيتيتيتيتيتة يف اإلسيتيتيتيتيتيتيتالمل د. صيتيتيتيتيتيتيتاح  حم صيتيتيتيتيتيتيتان. دار العةيتيتيتيتيتيتيتم

 م.1973لة الافل 
 عيتيتيتز  ريتيتيتن عادالسيتيتيتالمل لقييتيتيتم د. دزايتيتيت  محيتيتيتادل عث يتيتيتا  ضيتيتيت رياةل دار القااعيتيتيتد الكيتيتيترإلل لة

 هيت. 1421القةمل 
   هيت.1395القاادف ال قتيةل ترن جزئ الغرري  ل شراة ال ااعة ال  ية ابلقاهرةل 
  هيت.1399 القر ّبل   اعة دار اهلدإللالكايف يف فق  أها املدا ةل ترن عاد الر 
 ملنسسيتيتيتيتيتة املصيتيتيتيتيتراة العا يتيتيتيتيتة لةكتيتيتيتيتيتا ل اشيتيتيتيتيتاف اصيتيتيتيتيت الحات ال  يتيتيتيتيتا ل لةتتيتيتيتيتيتادا ل ا

 هيت.   اعة دار صادر املصارة عن ال اعة اهل داة. 1382
 م.1982الكةي اتل ةيب الاقايف الك ا ل ال اعة الثاديةل د شمل 
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  .لسا  العر ل ترن   ظار. دار صادر رريوتل ردو  اتراخ 
 وا مبصر.املاساطل لةسر س . دار املعرفةل رريوتل ردو  اتراخل عن ال اعة اة 
  1328جم ن اةلر شرل  ةتقك اةحبرل لدا اد أف د  ار   ل استاداال. 
   اإل امل و  اعة العاص ة ابلقاهرة.اجمل اع شرل املت  ل لة او ل   اعة 
  سيتيتيتيتيتمل  كتايتيتيتيتيتة املعيتيتيتيتيتارف ابملغيتيتيتيتيتر ل جم يتيتيتيتيتاع فتيتيتيتيتيتاوإل شيتيتيتيتيتيخ اإلسيتيتيتيتيتالم اريتيتيتيتيتن ُي ييتيتيتيتيتةل وا

 هيت.1400
 دار التاك ابلقاهرةل دو  اتراخ. احملة كل ترن حزم لقيم أمحد حم د شاارل 
  هيت.1416خمتصر ا تالف العة ايف لة حاو ل ا تصار اجلص اصل دار الاشاعرل 
 .املدودةل ل  ام  الل رن أدسل دار صادرل رريوتل  صارة عن   اعة السعادة 
   راُيتيت  اإل يتيتاعل تريتيتن حيتيتزمل دشيتيتر  كتايتيتة القدسيتيت ل ُصيتيتاار دار الكتيتيت  العة ييتيتةل 

 رريوت.
   رويتيتيتيتيتيتاة امل يتيتيتيتيتيتاُيا شيتيتيتيتيتيترل  شيتيتيتيتيتيتكاة املصيتيتيتيتيتيتاريال لةقيتيتيتيتيتيتار  املكتايتيتيتيتيتيتة اإل دادايتيتيتيتيتيتةل  ةتيتيتيتيتيتيتا ل 

 هيت.1386
  املسيتيتيتتدر  عةيتيتيتك الصيتيتيتحيحفل لةحيتيتيتاام ال يسيتيتيتارار ل دار املعرفيتيتيتةل عيتيتيتن  اعيتيتيتة اهل يتيتيتدل

 هيت. 1334
  هيت. 1405املس دل ل  ام أمحد رن ح اال املكت  اإلسال  ل د شم ورريوتل 
 م.1977اريل لة يا  ل دار املعارف مبصرل املصاال امل ري يف غرا  الشرل الك 
   هيت. 1403املص  ع يف ارداث وا ررل ترن أيب شياةل الدار السة ية ابهل دل 
   هيت. 1403املص  عل لعاد الر،ا  رن يام الص عانل دشر اجملةس العة   ابهل دل 
   هيت.1397 ص  ة ال ظم اإلسال يةل د.  ص  ك ا ال وص  .  كتاة وهاةل 
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  ضيتيتيتيتيتيت رياةل دار  يايتيتيتيتيتيتةل اليتيتيتيتيتيترى ل   عيتيتيتيتيتيتام الت زايتيتيتيتيتيتال ُ سيتيتيتيتيتيتري الاغيتيتيتيتيتيتا ل لقييتيتيتيتيتيتم عث يتيتيتيتيتيتا
 هيت.1414

  املعاهيتيتيتيتدات الدولييتيتيتيتة غيتيتيتيتري املتكافئيتيتيتيتةل د. عصيتيتيتيتام صيتيتيتيتاد  ر يفيتيتيتيتا ل رسيتيتيتيتالة داتيتيتيتيتاراهل
 م.1978القاهرةل

   املعاهدات الدولية يف الشراعة اإلسال يةل د. أمحد ارا الافا. دار ال تيفة العررييتةل
 هيت. 1410

 هيت. 1388تاج شرل امل تاجل لةح ي  الشرري ل  كتاة  ص  ك ارةّبل غ  احمل 
   هيت. 1404املغ  شرل خمتصر اخلرو ل ترن ودا ة و ع  الشرل الكاريل رريوتل 
   هيت.1381  ردات القراث  لةراغ  اةص تانل   اعة  ص  ك الاايب ارةّبل 
  هيت.1408دولة و ل ترراهيم اةدصار ل املقد ات امل تداتل ترن رشدل رع ااة 
 هيت.1395ملكتاة اإلسال يةل رريوتو دص  الرااة ةحاداث اهلدااةل لةزاةع ل ا 
  ال تاايتيتيتيتيتيتة يف غرايتيتيتيتيتيت  اريتيتيتيتيتيتداث واةثيتيتيتيتيتيترل تريتيتيتيتيتيتيتن اةثيتيتيتيتيتيتريل لقييتيتيتيتيتيتم ال  يتيتيتيتيتيتاح ل املكتايتيتيتيتيتيتيتة

 اإلسال يةل رريوت.
   دييتيتيتا اةو يتيتيتار شيتيتيترل   تقيتيتيتك اة ايتيتيتارل لةشيتيتيتااانل   اعيتيتيتة  صيتيتيت  ك الايتيتيتايب ارةيتيتيتّبل

 .هيت 1391
 

 


