
93

ُحُقوُق اأَلْسَرى من َغري املْسلمنَي 
يف الشريعة اإلسالمية 

 

د. قاسم توفيق قاسم خضر

   تاريخ التسليم 27/ 7/ 2011م، تاريخ القبول 18/ 9/ 2011م. 
     أستاذ مساعد/ عضو هيئة تدريس غير متفرغ/ كلية التربية/ فرع طولكرم/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. 



94

اإلسالمية  الشريعة  في  املْسلمنَي  َغير  من  األَْسَرى  د. قاسم توفيق خضرُحُقوُق 

ملخص: 
الأ�رش،  م�رشوعية  من  واحلكمة  الأ�سري  تعريف  عن  فيه  حتدثت  متهيداً  البحُث  حوى 
واأظهرُت من خالله �رشوط الأ�رش، وخل�سُت اإىل اأّن �رشوط الأ�رش واحلكمة منه مرتابطان �سمن 

منظومة حمددة تقوُدنا اإىل فهم �سحيح حلقوق الأ�رشى. 
وا�ستعر�سُت بعدها حقوق الأ�رشى �سمن �ستة حماور تت�سل مبا�رشة مبو�سوع البحث، 
بنيُت عربها فهمًا عميقا لق�سية الأ�رشى وحقوقهم، وذلك من خالل بناٍء فقهي، جاءت فيه 

الأحكام التف�سيلية متاأخرة عن القواعد والأحكام الكلّية، ومبنّية عليها. 
وتت�سل  برمته،  الدين  عليها  ُيبنى  التي  الإن�سانية  املبادئ  الأول  املحور  يف  ذكرُت 
يف  الأخالقية  املنظومة  عن  فيه  حتدثُت  مبحوٍر  واأردفته  الأ�رشى،  بق�سية  وثيقًا  ات�ساًل 

الإ�سالم، وما لها من تاأثري يف كيفية معاملة الأ�رشى. 
اأّما املحور الثالث فهو من اأهم املحاور، لأّنه يبني قاعدة ذهبية، تعيننا على امل�ساركة 
الأو�ساع  مبحور  واأتبعته  الأ�رشى،  عن  الظلم  برفع  ُتعنى  دولية  هيئة  اأي  يف  الفعالة 

ال�ستثنائية، لأبنّي من خالله الفرق بني الأ�سل وال�ستثناء، كيال يقع اخللُط بينهما. 
وجاء املحور اخلام�ُص ليلقي ال�سوء على الأحكام التف�سيلية التي وقعت يف عهد النبوة 
واخللفاء، والتي متثل ترجمة عملية ملوقف الإ�سالم من الأ�رشى، ولتو�سيح ال�سورة العملية 
كان �ساد�ص املحاور حموَر ال�سواهد التاريخية، مظهراً فيه بع�ص ال�سور امل�سيئة، وم�سرياً 
اإىل الهفوات التي وقع بها بع�ص امل�سلمني، فالتاريخ –كما الواقع– ترجمة عملية للمفاهيم 

الّنظرية، اأو هكذا ينبغي اأن يكون. 
ثّم كانت اخلامتُة حاملًة لال�ستنتاجات التي ا�ستخل�ستها من البحث، واأهمها ا�ستقرار 
حال الأ�سري بني املّن والفداء، و�سياغة قانونية لبيان كيفية معاملة الأ�رشى يف ال�رشيعة 

الإ�سالمية. 
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Abstract: 
In this research, I attempt to define who the captive or prisoner of war 

(POW) is, why this case is allowed in Islam and its circumstances. These will 
lead to the fact that these prisoners have their own rights. I explained in the first 
and the second parts of my study the rights of (POW) and their exemplifications 
that are based on Islamic jurisprudence and its moral system. In the third 
part, which is the most important, I explained an important concept that 
helps us in participating in any international activity or body for ending the 
injustices toward (POW) . Moreover, I tried to clarify the differences between 
what is essential or basic and what is exceptional. The fifth part sheds light 
on the detailed, practical issues concerning (POW) during the Prophet’s life 
(PBUH) and the four Caliphs era. The sixth part exposes fantastic historical 
applications of the teaching of Islam toward (POW) without ignoring some of 
the faults committed. At the end of the research, there is a conclusion which 
emphasizes that the majority of scholars believe that the state of (POW), 
as Allah declares in the Holy Quran, is either (generosity or ransom). The 
research also gives a legislative explanation for the way (POW) are treated 
in the Islamic legistlation. 

 

 

 
 



96

اإلسالمية  الشريعة  في  املْسلمنَي  َغير  من  األَْسَرى  د. قاسم توفيق خضرُحُقوُق 

مقدمة: 

ق�رشُت بحثي على حقوق الأ�رشى من غري امل�سلمني؛ فخرَج بذلك الأ�سرُي امل�سلُم الذي 
َظِفَر به العدو )1( ، وما وقَع من اأ�رٍش بني امل�سلمني يف خالفاتهم الداخلية، مع مالحظة اأّن 
اأّن ُي�سّمى  اأ�سرياً، ول جتري عليه اأحكام الأ�سري، والأ�سح  املاأ�سور يف هذه احلالة ل ُي�سّمى 
حمبو�سًا، ترتبط حالته باأحكام ق�سائية؛ كاأحكام البغاة وامُلمتنع عن ال�سالة ك�ساًل )2( ، لذا 

وجب التنبيه على اأّن بحثي ل يتناول هذه احلالت. 

هدف البحث: 

الهدُف من هذا البحث تو�سيُح موقف الإ�سالم من حقوق الأ�رشى وكيفية معاملتهم، 
واخلروج من اللغة اخلطابية احلما�سية والعناوين الف�سفا�سة اإىل لغة علمّية ُمَقنَّنة اأُبنّيُ من 
خاللها قدرة ال�رشيعة على مواكبة متطلبات الع�رش، خدمًة لالأ�رشى والقيم الإن�سانية العليا، 

ودفعًا للظلِم والتع�سف والإذلل. 

أهمية البحث: 

يف  العدو  باأ�رشى  املتعلقة  الأحكام  لتقنني  حماولة  كونه  يف  البحث  اأهمية  تكمُن 
وحيثيات  تفا�سيل  مواكبة  يف  ت�سعفنا  احلديثة،  القوانني  غرار  على  قانونية  مواد  �سورة 
التطور الإن�ساين ومتطلباته، مدعومة بفقه املقا�سد والأولويات، وبناء الأحكام التف�سيلية 
املواد  كّل  تندرج حتتها  قانونية عامة،  تقوم على حمددات  الكلّية، �سياغًة  الأحكام  على 

القانونية الفرعية، دفعًا لتهمة الق�سور عن ال�رشيعة الغراء. 

مشكلة البحث: 

املرحلية  الأحكام  بني  اخللط  عن  الناجت  الإ�سكال  حّل  يف  البحث  م�سكلة  تتمثُل 
والأحكام النهائية املتعلقة بالأ�رشى، وقلة الوعي للمقا�سد ال�رشعية والقواعد الإن�سانية 
منا�سباتها  عن  بعيداً  الن�سو�ص  واجتزاء  اخل�سو�ص،  بهذا  ال�رشيعة  قررتها  التي 
�سلوك  على  ذلك  انعك�ص  وقد  ا�ستثناًء،  والأ�سل  اأ�ساًل،  ال�ستثناء  واعتبار  ومالب�ساتها، 
بع�ص اجلماعات الإ�سالمية التي اأ�ساءت فهم الّدين؛ فجاءت ترجمتها العملية يف معاملة 

الأ�رشى �سورة م�سيئة لالإ�سالم وامل�سلمني. 
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منهج البحث: 
وللو�سول اإىل الُبْغَيِة �سلكُت م�سلكًا جديداً، اعتمدتُّ فيه على القواعد واملبادئ والأحكام 
وتقدير  الأولويات  وفقه  ال�رشعية  باملقا�سد  م�سرت�سداً  الأ�رشى،  مبو�سوع  املّت�سلة  الكليَّة 

امل�سلحة، وهو م�سلٌك ُيعنُي على حتقيق الغر�ص اّلذي من اأجله كان هذا البحث. 
وكيفية  الأ�رشى  حقوق  وبني  الكلّية  والأحكام  القواعد  تلك  بني  لة  ال�سّ َواأظهرُت 
معاملتهم، ثّم ربطُت بينها وبني الأحكام التف�سيلية التي وردت يف �ساأن الأ�رشى يف القراآن 
اأوًل، ثم ما ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ثّم ما اأُِثَر عن ال�سحابة والّتابعني، وما 

�سّح من الروايات التاريخية. 
ونظرت بعدها يف اآراء الفقهاء واجتهاداتهم، ورّجحُت منها ما يتفُق مع الأحكام الكلّية 
واملقا�سد العليا لل�رشيعة الإ�سالمية، ثّم بذلُت اجلهد امل�ستطاع يف ربط ذلك كّله ل�ستخراج 

منظومة قانونية ِب�ساأن الأ�رشى حقوقًا ومعاملة. 

دراسات سابقة: 
هناك كثري ممن كتبوا عن الأ�رشى حقوقًا ومعاملًة، وهي مبثوثة على �سبكة املعلومات 
لأحكام  مبا�رش  عر�ٌص  وحوارات، وهي يف جمملها  ونقا�سات  مقالت  �سكل  على  العاملية 
ال�رشيعة الواردة يف املو�سوع، وقد ق�سد اأ�سحابها – غالبًا - الرد على قبح املعاملة التي 

يتلقاها الأ�رشى، وبخا�سة على يد الأمريكان اأو اليهود يف فل�سطني. 
َوق�صمُت بحثي اإىل ما ياأتي: 

متهيد حوى تعريفًا وتو�سيحًا لبع�ص الق�سايا املت�سلة مبو�سوع البحث. . 1
والأحكام . 2 العامة،  القواعد  �سوء  يف  الأَ�رْشَى  »ُحُقوُق  عنوان  حتت  حماور  �ستة 

التف�سيلية وال�سواهد التاريخية«. 
خامتة حتمل يف طّياتها خال�سة البحث. . 3

تـَْمهيد: 

تعريف األسرى: 
وماأْ�سور،  اأَ�سري  َفُهَو  َواإِ�َساًرا،  �رْشاً  اأَ الرجَل  اأَ�رَشْت  ويقال:  اأَ�رَش،  الفعل  من  لغًة  االأ�صري 
َكاَن غرَي مربوٍط  َوَلو  ُمطلًقا  الأَِخيُذ  اأطلق على  ثّم  ُد،  امُلَقيَّ واأُ�سارى. والأَ�سرُي  اأَ�رْشى  ْمُع  َواجْلَ

ُبو�ٍص يِف َقـْيٍد اأَو �ِسْجٍن: اأَ�سرٌي )3( .  ب�ْسيٍء. وكلُّ حَمْ
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 ، اأَْحَياًء« )4(  ِهْم  ِباأَ�رْشِ �ْسِلُموَن  امْلُ اإَِذا َظِفَر  اِر،  اْلُكفَّ َقاِتُلوَن ِمَن  امْلُ »هم  ويف اال�صطالح: 
�ْسِلِم الَِّذي َظِفَر ِبِه اْلَعُدّو )5( ، وَيْعِنْيَنا يف هذا البحث بيان حقوق  َكَما اأُطِلَق َلْفَظ الأَْ�ِسرِي َعَلى امْلُ

الأ�رشى الذين ظفر امل�سلمون بهم، واأ�سبحوا يف قب�ستهم. 

َمِن اّلذْي ُيؤَسُر؟ : 
ُه  اإذا حّددنا اأّن املق�سود بالأ�رشى هم من ظفر بهم امل�سلمون من الأعداء اأحياًء؛ فاإنَّ
َوالأَْْعَمى   )6( ِمِن  َوالزَّ اْلَفايِن  ْيِخ  َكال�سَّ ِهْم،  اأَ�رْشِ يِف  َفاِئَدَة  َوَل  ِمْنُهْم،  َر  َ �رشَ َل  َمْن  ُيوؤْ�رَشُ  َل 
ِة ُقِتَل َيْوَم ُحَننْيٌ َوُهَو �َسْيٌخ  مَّ ْن َل َراأَْي َلُهم )7( ؛ ذلَك اأَنَّ ُدَرْيَد ْبَن ال�سِّ اِهِب اإَِذا َكاُنوا مِمَّ َوالرَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َقْتَلُه، لأَنَّ  لَّى اهللَّ ِيِه، َفَلْم ُيْنِكْر �سَ َفاٍن، َوَكاُنوا َقْد َخَرُجوا ِبِه َمَعُهْم ِلَي�ْسَتِعيُنوا ِبَراأْ
َقتُله جاز  ؛ َومن جاز   )8( اْلِقَتاِل  ِمْن  اأَْبَلَغ  َكاَن  ا  َ َوُرمبَّ ْرِب،  احْلَ ُعوَنِة يِف  امْلَ اأَْعَظِم  ِمْن  اأَْي  الرَّ

اأ�رشه، رجاًل كان اأو امراأة. 
ذلك  ومن   ،  )9( احلربي  املجهود  يف  مبا�رش  تاأثري  له  لي�ص  من  يوؤ�رش  ل  وباجُلملة 
َواْمَراأَة« )10(  َرُجٍل  َقْتُلُه ِمْن  َكَذِلَك، َحلَّ  َفَمْن َكاَن  ِلْلِقَتاِل،  ْحِري�ُص  َوالتَّ ْرِب،  احْلَ ْدِبرُي يِف  »التَّ
َكاَنْت  َفَقاَل: »َما  َمْقُتوَلٍة؛  اْمَراأٍَة  َعَلى  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف فتح مكة مرَّ  ، لأّن 
َر�ُسوَل  اإِنَّ  َلُه:  َفُقْل  اْلَوِليِد،  ْبِن  َخاِلِد  اإِىَل  »اْنَطِلْق  ِلَرُجٍل:  َقاَل  ُثمَّ  ُيَقاِتُل«،  ِفيَمْن  ُتَقاِتُل  َهِذِه 
ًة، َوَل َع�ِسيًفا )11( « )12( ، واملعنى اإَِذا َقاَتَلِت  يَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل: »َل َتْقُتَلنَّ ُذرِّ ِ �سَ اهللَّ

ْراأَة َجاَز َقتلَها )13( ، واأ�رُشها.  امْلَ
اإّن اأ�رش من لي�ص له تاأثري مبا�رش يف املجهود احلربي خُمالٌف للهدي النبوّي، ول ين�سجم 
مع »احلكمة من م�رشوعية الأ�رش«؛ ويف هذا اإ�سارة ملا ُي�سمى »حماية املدنيني زمن احلرب«. 

احلكمة من مشروعية األسر: 
من املعلوم اأّن املطلب الأول يف احلرب – من الناحية الع�سكرية - هو ح�سمها باأقل 
لقوة  اإ�سعاف  اإبعاِده  اْلِقَتال، ملا يف  �َساَحِة  َعْن  الأ�سرِي  لإِْبَعاد  الأ�رش  كان  ولهذا  اخل�سائر، 
�ْسِلِمنَي، بفك الأ�رشى منهم بالأ�رشى منا )14( ، اأو لأخذ  العدو، ولنتمكن من اْفِتَكاِك اأَ�رْشَى امْلُ
الفداء – اأي العو�ص عن فك اأ�رشه – فيتقوَّى به امل�سلمون على اأعدائهم )15( ، اأو لأجل حتقيق 
م�سلحة يف اإطالق �رشاح الأ�سري بال عو�ص كما حدث حني اأطلق النبيُّ �رشاَح ثمامة فاأ�سلم 

و�سهد ال�سهادتني )16( . 
واإذا علمنا اأّن الهدف الأعلى للحرب يف الإ�سالم هو متكنُي النا�ص من الختيار احلّر؛ اإذ 
»َل اإِْكَراَه يِف الدِّين« )17( ، تبنّيَ َلنا اأّن اإذلل الأ�سري اأو اإهانته اأو تعذيبه ل يلَتقي مع احلكمة 

التي من اأجلها كان الأ�رُش، ول يلتقي مع الهدف الأعلى التي من اأجله كانت احلرب. 
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ْن يِف اأَْيِديُكْم ِمَن الأَ�رْشَى اإِْن َيْعَلِم  ِبيُّ ُقْل مِلَ َها النَّ ويزيُد الأمَر توكيداً قوُله تعاىل: »َيا اأَيُّ
وهو   ،  )18( َرِحيٌم«  َغُفوٌر   ُ َواهللَّ َلُكْم  َوَيْغِفْر  ِمْنُكْم  اأُِخَذ  ا  مِمَّ ا  َخرْيً ُيوؤِْتُكْم  ا  َخرْيً ُقُلوِبُكْم  يِف   ُ اهللَّ

خطاب دعوي يهدف ل�ستمالة الأ�رشى )19( ، ل تنفريهم من الّدين واأهله. 
الأ�رش،  �رُشع  اأجلها  من  التي  َواحلكمة  للمعركة،  قريب  كهدف  العدو  �سوكة  ك�رش  اإّن 
يلتقيان مع الهدف الأعلى للحرب يف �سياق متكامل ُيلزمنا بفهٍم حمدد حول حقوق الأ�رشى، 

َوكيفية معاملتهم على قاعدة »اإّن اهلل تعبدنا بالو�سائل كما تعبدنا بالغايات«. 

َقَبٌس من أخالق احلرب يف اإلسالم: 
من  فرٌع  معاملتهم  ولأّن  احلرب،  بنتائج  مبا�رشة  �سلة  له  الأ�رشى  مو�سوع  ولأّن 
ُكُم احلرب برمتها، لذا كان من امُلفيد اأْن ناأتَي على ملحة موجزة  املنظومة الأخالقية التي حَتْ

نلقي ال�سوء من خاللها على اأبرز الأخالق الإ�سالمية يف احلرب. 
امُلتمثل  ُ عن جوهره  التي ُتعربِّ ال�سوابط والقيم  الإ�سالم احلرَب بجملة من  اأحاط  لقد 
اأخالقية عامة منها: قوله  باإمتام مكارم الأخالق )20( ، وهي �سوابط وقيٌم ترتبُط بقواعد 
تعاىل: »َواأَْوُفوا ِباْلَعْهِد اإِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َم�ْسُئوًل« )21( ، وقوله تعاىل: »َوَل ُتْف�ِسُدوا يِف الأََْر�ِص 

ْعَتِديَن« )23( .  َ ل ُيِحبُّ امْلُ الِحَها« )22( ، وقوله تعاىل: »َول َتْعَتُدوا اإِنَّ اهللَّ َبْعَد اإِ�سْ
َر  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اإَِذا اأَمَّ من اأَجِل هذا – وتر�سيخًا للِقَيِم اجلديدة - َكاَن َر�ُسوُل اهلِل �سَ
ا، ُثمَّ  �ْسِلِمنَي َخرْيً ِتِه ِبَتْقَوى اهلِل، َوَمْن َمَعُه ِمَن امْلُ اُه يِف َخا�سَّ ٍة، اأَْو�سَ يَّ اأَِمرًيا َعَلى َجْي�ٍص، اأَْو �رَشِ
َوَل  َتْغِدُروا،  َتُغلُّوا، َوَل  َكَفَر ِباهلِل، اْغُزوا َوَل  َقاَل: »اْغُزوا ِبا�ْسِم اهلِل يِف �َسِبيِل اهلِل، َقاِتُلوا َمْن 
ُثُلوا، َوَل َتْقُتُلوا َوِليًدا« )24( ؛ ولأّن الو�سيلة من جن�ص الغاية كان حترمُي اخليانة، والغدر،  مَتْ
ْو اأُُذِنِه، وملا يف املثلة من اإهدار  ْو اأَْنِفِه اأَ ْبَياِن، وت�سويه ج�سد املقتول بَقطِع اأَْطَراِفِه اأَ وَقْتُل ال�سِّ

لكرامة الإِن�سان. 
ومن اأخالق احلرب يف الإ�سالم عدم التعر�ص للرهبان والعّباد والّن�ّساك يف �سوامعهم 
َواِمِع« )26(  َحاَب ال�سَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َل َتْقُتُلوا اأَ�سْ وِبَيِعهم )25( واأماكن عبادتهم، لقوله �سَ
َواِمِع ُمْعَتِزِلنَي ِمَن النَّا�ِص  ا اأو�سى به جي�َص موؤتة بقوله: »َو�َسَتِجُدوَن ِفيِهْم ِرَجاًل يِف ال�سَّ ، ومِلَ

وا َلُهْم« )27( .  َفاَل َتَعرَّ�سُ
واأو�سى اأبو بكر َيِزيَد ْبِن اأَِبي �ُسْفَياَن - َوَكاَن اأحد اأُمراء اجليو�ص التي بعث بها اأبو بكر 
اإىل ال�سام – و�سيًة جامعة تدّل على الأخالق العالية التي يتمتع بها جي�ص امل�سلمني؛ فقال: 
ُمْثِمًرا،  َتْقَطَعنَّ �َسَجًرا  َوَل  َهِرًما،  َكِبرًيا  َوَل  ا،  ِبيًّ َوَل �سَ اْمَراأًَة،  َتْقُتَلنَّ  : »َل  ِبَع�رْشٍ يَك  َواإِينِّ ُمو�سِ



100

اإلسالمية  الشريعة  في  املْسلمنَي  َغير  من  األَْسَرى  د. قاسم توفيق خضرُحُقوُق 

ُه، َوَل  ِرَقنَّ َنخاًل، َوَل ُتَغرَِّقنَّ اأَْكَلٍة، َوَل حَتْ اإِلَّ مِلَ َوَل ُتَخرَِّبنَّ َعاِمًرا، َوَل َتْعِقَرنَّ �َساًة، َوَل َبِعرًيا 
« )28( ، ويف هذه الو�سية »حماية املدنيني زمن احلرب«، واملحافظة على  نُبْ َوَل جَتْ َتْغُلْل 

ممتلكاتهم واأموالهم. 
ما  و�ساأنهم  يدعوهم  واأْن  للمزارعني،  التعر�ص  بعدم  عمر  اأو�سى  ذاته  ال�سياق  ويف 
ُبوَن  ِذيَن َل َيْن�سُ َ يِف اْلَفالَِّحنَي الَّ ُقوا اهللَّ داموا م�ساملني، وكتب يف ذلك كتابًا قال فيه: »َواتَّ

ْرَب« )29( .  َلُكُم احْلَ
ْحِبيَل  ومن الأخالق احلربية الرفيعة التي �سجلها التاريخ، اأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعا�ِص، َو�رُشَ
َي اهلُل َعْنُه ِبَراأْ�ِص َيَناٍق  دِّيِق َر�سِ ْبَن َح�َسَنَة اأر�ساَل ُعْقَبَة بَن عامٍر اجلهنّي َبِريًدا اإِىَل اأَِبي َبْكٍر ال�سِّ
َي اهلُل َعْنُه اأَْنَكَر َذِلَك، َفَقاَل َلُه ُعْقَبُة: َيا َخِليَفَة َر�ُسوِل  ا َقِدَم َعَلى اأَِبي َبْكٍر َر�سِ اِم؛ َفَلمَّ ِبطِريِق ال�سَّ
وِم؟ ل ُيْحَمْل  َنُعوَن َذِلَك، َقاَل: اأََفا�ْسِتَناٌن )30( ِبَفاِر�َص َوالرُّ ُهْم َي�سْ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َفاإِنَّ اهلِل �سَ

رَبُ )32( .  ا َيْكِفي اْلِكَتاُب َواخْلَ َ منَّ اإِيِلَّ َراأْ�ٌص )31( ، َفاإِ

ُحُقوُق اأَلْسَرى: 

يف ضوء القواعد العامة واألحكام التفصيلية والشواهد التارخيية: 
ويف   ،  )33( َوَثَبَت  َوَجَب  اإَذا  َوَقَتَل  َب  َ �رشَ َباَبْي  ِمْن  ْيُء  ال�سَّ َحقَّ  َدُر  َم�سْ ُهَو  ُلغًة  احَلقُّ 
تكليفًا  اأو  تكليفًا هلل على عباده،  اأو  �سلطة  يقت�سي  ثابت �رشعًا  اخت�سا�ص  ال�سطالح هو 
ل�سخ�ص اأو لفئة على غريه )34( ، واملعنى »اأّن احلقَّ يخت�ص ب�سخ�ص معنّي اأو بفئة معينة، 
اإذ ل يوجد �سخ�ص ُمكلف  َواأما ما كان من قبيل امُلباح فال ُيعدُّ حقًا باملعنى املراد هنا؛ 
باأداء هذا احلق ل�ساحبه. ثم اإن هذا الخت�سا�ص ل يكون معترَباً ما مل يعتربه ال�رشع، وي�سمل 
باأداء ما يف عهدته  – الغري  – مبوجبه  ُيكلف  �سيء معني،  اأو  �سخ�ص  �سخ�ص على  �سلطة 

ل�ساحب احلق« )35( . 
خدمات  من  لهم  وثبت  وجب  ما  جملة  هي  ال�رشيعة  يف  الأ�رشى  حقوق  فاإّن  وعليه 
وامتيازات ُتكّلف الدولة – اأو اجلهة الآ�رشة - بتاأديتها لهم، َوميكنني – يف �سوء ما تقدم 
- اأْن اأحدد موقف ال�رشيعة اجتاه معاملة الأ�رشى وحقوقهم عرب املحاور ال�صتة التالية: 

املور األول - املبادئ اإلنسانية:

الناظر يف ال�رشيعة الإ�سالمية يجدها مبنّيًة على اأ�س�ص ومبادئ اإن�سانية، مُتثُل معامَل 
فقه  التخريج  هذا  وي�سبه  الأ�رشى،  حقوق  من  ال�رشيعة  ملوقف  �سحيح  فهم  نحو  الطريق 

املقا�سد ال�رشعية الكربى التي ُيبنى عليها فقُه الأحكام الفرعية )36( . 
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واملبادئ االإن�صانية االإ�صالمية كثرية، اأذكر منها ما يت�صل مبو�صوع االأ�رضى، واأهمها: 
Ú  َبِني ْمَنا  َكرَّ »َوَلَقْد  تعاىل:  لقوله   ،  )37( االإن�صان:  كرامة  حفُظ  االأوىل-  القاعدة 

َخَلْقَنا  ْن  مِمَّ َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�سَّ يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  َوَحَمْلَناُهْم  اآََدَم 
البخاري  اأن حُت�سى، وملا رواه  اأكرث من  الرّباين لالإن�سان  التكرمي  ياًل«)38(، ومظاهر  َتْف�سِ
َها  اإِنَّ َلُه:  َفِقيَل  َفَقاَم؛  ِجَناَزٌة  ِبِه  ْت  َمرَّ َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيَّ  النَّ اأَنَّ  ُحَنْيٍف  ْبِن  �َسْهِل  عن 
الكرامة  حفظ  على  ودلياًل  �ساهداً  بهذا  وكفى   ،)39( َنْف�ًسا«  »اأََلْي�َسْت  َفَقاَل:   ، َيُهوِديٍّ ِجَناَزُة 

ورعايتها.  الإن�سانية 
ويعنينا يف هذا ال�سياق حفظ كرامة الإن�سان اأثناء النزاعات واحلروب، ولأهمية الق�سية 
كان اجلواب عمليًا من �ساحة املعركة؛ ذلك اأّن النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر بدفن من قتُل 
من قري�ص يف بدر ومل يرتكهم جثثًا ياأكلها الدود وتنه�سها اجلوارح )40( ، وللغر�ص ذاته نهى 
�ساأننا يف املوتى؛  واإذا كان هذا  الكرامة،  لتلك  القتلى حفظًا و�سيانة  امُلثلة يف جثث  عن 

فكيف بالأحياء من الأ�رشى. 
Ú  دين: لقوله تعاىل: »َل اإِْكَراَه يِف الدِّين« )41( ، وبهذا القاعدة الثانية- حريرّة التَّ

�سواء،  فيها  والأ�سري  احلرُّ  كافة،  للنا�ص  مكفولة  والعبادة  التدين  حرية  اأ�سحت  التعميم 
الإ�سالم  كان  امُلنطلق  هذا  ومن  الدينية،  باحلرية  امُلتمثلة  الإن�سانية  للكرامة  رعاية 
اإعالنًا لتحرير الإن�سان من كل ما يوؤثر على اختياره احلر، ماديًا اأو معنويًا، لتكون حرية 

الختيار حقيقية ل �سكلية. 
يقول  ورموزها،  وجودها  عن  دافع  بل  العبادة  بحرية  بال�سماح  الإ�سالم  يكتف  ومل 
َلَواٌت َوَم�َساِجُد )42(  َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ ُهْم ِبَبْع�ٍص َلُهدَِّمْت �سَ ِ النَّا�َص َبْع�سَ تعاىل: »َوَلْوَل َدْفُع اهللَّ
ِ َكِثرًيا« )43( ؛ فالدفاع عن امل�سجد كالدفاع عن ال�سوامع والِبَيع �سواء )44(.  ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اهللَّ

Ú  ُكُم َربَّ ُقوا  اتَّ ا�ُص  َها النَّ اأَيُّ لقول تعاىل: »َيا  االإن�صانية:  الثالثة- امل�صاواة  القاعدة 
َوِن�َساًء«]الن�ساء:  ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ  َنْف�ٍص  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن 
ا�ُص ُكلُُّهْم َبُنو اآَدَم، َواآَدُم ُخِلَق ِمْن ُتَراٍب« )45( ؛ فالنا�ص  1[، ولقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: » النَّ
اأ�سٌل  �سواء،  فيه  اأ�سٌل واحد، هم  واأحوالهم يجمعهم  واأفكارهم  اختلفوا يف معتقداتهم  واإن 
تنهار اأمامه العن�رشية والطبقية وفوارق اللون واجلن�ص والعرق؛ وهي نظرة ُتلقي بظاللها 

على ق�سية التعامل مع الأ�رشى. 
Ú  اإِىَل الأََماَناِت  وا  ُتوؤَدُّ اأَْن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ »اإِنَّ  تعاىل:  لقوله  العدل:  الرابعة-  القاعدة 

ُكُموا ِباْلَعْدل« )46( ؛ مبداأ ل يحجبه غبار املعركة، ول  اأَْن حَتْ ا�ِص  َذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّ َواإِ اأَْهِلَها 
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ُكْم �َسَناآُن )47( َقْوٍم َعَلى اأَلَّ  يلغيه كراهة قوم اأو بغ�سهم اأو عداوتهم، يقول تعاىل: »َوًل َيْجِرَمنَّ
ْقَوى« )48( ، وُيعّد هذا الأ�سل اأكرب �سمانة حقوقية لالأ�رشى؛ فال  َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّ

ظلم ول تع�سف. 
اإّن الأحكام التي تخ�صُّ الأ�سري – كما �سياأتي بيانها - ل بدَّ واأن تتوافق مع هذه 
ال�رشعية  الأحكام  ُت�ساعدنا على حتويل  القواعُد  اأّن هذه  ُتبنى عليها، كما  واأن  املبادئ، 
قانوٍن  من  جزءاً  مُتثُل  قانونية  منظومة  اإىل  الأ�رشى  معاملة  تخ�ّص  التي  التف�سيلية 

اإن�سايّن.  اإ�سالمي 

املور الثاني - املنظومة القيمية واألخالقية: 

لَّى اهلُل  مُيكننا اأن نخت�رش مق�سد الر�سالة الإ�سالمية باإمتام مكارم الأخالق، لقوله �سَ
َم َمَكاِرَم الأَْخاَلِق« )49( ؛ فاملنظومة القيمية الأخالقية التي جاء  ا ُبِعْثُت لأُمَتِّ َ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »اإِمنَّ
بها الإ�سالم ت�سمُل كافة املعامالت مبا فيها معاملة الأ�سري، ومن هذه الِقَيم التي تت�صُل 

مبو�صوع االأ�رضى: 
Ú  ُِّكل َعَلى  الإِْح�َساَن  َكَتَب   َ اهللَّ »اإِنَّ  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ لقوله  االإح�صان:  اأوالً- 

ْن�َساِن  ِلالإِ اِمُل  ال�سَّ اْلُعُموُم  ِمْنُه  َراُد  َوامْلُ �َسْيٍء،  ُكلِّ  يِف  ْح�َساِن  ِبالإِ »اأََمَرُكْم  اأَْي   ،  )50( �َسْيٍء« 
 . َوَميًِّتا«)51(  ا  َحيًّ

Ú  ، )52( »ُيِحبُّ الرِّْفَق يِف الأَْمِر ُكلِِّه َ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »اإِنَّ اهللَّ لَّى اهللَّ ثانياً- الرفق: لقوله �سَ
وت�سبح امُلَخا�َسَنُة والُعْنُف اأمراً ا�ستثنائيًا ل َيْلَجاأُ اإليَها امل�سلُم اإّل حلاجة )53( . 

Ú  ثالثاً- الرحمة: لقوله تعاىل: »َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِني« )54( ، ولقوِل َعْبِد
َرًة  اَجِتِه َفَراأَْيَنا ُحمَّ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم ِفى �َسَفٍر َفاْنَطَلَق حِلَ ا َمَع َر�ُسوِل اهللَّ ِ بن م�سعود: ُكنَّ اهللَّ
ِبىُّ �سلى اهلل عليه  َرُة َفَجَعَلْت َتْفُر�ُص )55( َفَجاَء النَّ مَّ َمَعَها َفْرَخاِن َفاأََخْذَنا َفْرَخْيَها َفَجاَءِت احْلُ
ُلِق الرحمة  ا خِلُ وا َوَلَدَها اإَِلْيَها« )56( ، ويف هذا بياٌن مِلَ و�سلم َفَقاَل: »َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها؟ ُردُّ

من مكانة يف هذا الّدين. 
ال�ساملة؛  الأخالقية  القيمية  املنظومة  هذه  يف  تندرج  وحقوقهم  الأ�رشى  ومعاملة 
و�سرنى لحقًا جملة من الأحكام التف�سيلية التي تتناغم مع هذه املنظومة الأخالقية؛ ذلك 

اأّن الأحكام التف�سيلية ترجمة عملية لتلك املبادئ والأ�س�ص، منها انبثقت واإليها توؤول. 
ملا  تف�سيلية  قانونية  �سياغة  على  قادرون  باأّننا  يقيني  ا�ستنتاج  اإىل  يقودنا  وهذا 
من  ورد  مبا  وتهتدي  العام،  و�سطها  يف  تنمو  �سياغًة  الأ�رشى،  تخ�ّص  ق�سايا  من  ا�ستجد 

اأحكام تف�سيلية، ت�سّد كل فراغ قانويّن، وت�ستجيب لكّل متطلبات الع�رش. 
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املور الثالث - املعاملة باملثل )57( : 

وهو مبداأٌ مقرر يف الإ�سالم، وُيعدُّ ِمن اأهم القواعد اّلتي ُيبَنى عليها القانون الدويل 
اإلَّ  اأو اختياراً  الإ�سالمي �سلمًا وحربًا؛ فاحل�سنة مبثلها وجوبًا، وال�سيئة بال�سيئة ا�سطراراً 
اأن تكون حرامًا )58( ، لقوله تعاىل: »َهْل َجَزاُء الإِْح�َساِن اإِلَّ الإِْح�َسان« )59( ، ولقوله: »َفَما 
َما  ْثِل  مِبِ َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  »َفَمِن  ولقوله:   ،  )60( َلُهْم«  َفا�ْسَتِقيُموا  َلُكْم  ا�ْسَتَقاُموا 
َلُهَو  مُتْ  رَبْ ْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبه َوَلِئْن �سَ اْعَتَدى َعَلْيُكم« )61( ، ولقوله: »َواإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا مِبِ

اِبِريَن« )62( .  َخرْيٌ ِلل�سَّ
واملعاملة باملثل تف�سح لنا الطريق نحو م�ساركة اإ�سالمية فاعلة يف �سياغة القانون 
ِ ْبِن ُجْدَعاَن  لَّى اهللَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َلَقْد �َسِهْدُت يِف َداِر َعْبِد اهللَّ الإن�ساين، ودلَّ على هذا قْوُلُه �سَ
اَلَفْت  اأُْدَعى ِبِه يِف الإِ�ْساَلِم لأََجْبُت« )63( ؛ َحْيُث حَتَ َوَلْو  َعِم،  ِبِه ُحْمَر النَّ اأَنَّ يِل  اأُِحبُّ  ِحْلًفا َما 
امِل )64( ؛ فلو ُدعي امل�سلمون مليثاق اإن�سايّن – حتى واإن  ْظُلوم َوَكّف الظَّ ُقَرْي�ص َعَلى َن�رْش امْلَ
�ساغه غري امل�سلمني - تتماثل فيه احلقوق والواجبات بني الأطراف؛ فعليهم ال�ستجابة، 

والأف�سل اأن يكونوا مبادرين له، وحقوق الأ�رشى ومعاملتهم تقع يف هذه امل�ساحة. 

املور الرابع - األوضاع االستثنائية: 

 )65( ا�ستثنائية  اأحكاما  تقت�سي  ال�ستثنائية  الظروف  اأّن  ذلك  الطوارئ؛  وت�سبه حالة 
تنتهي بانتهاء تلك الظروف؛ فهي مقيدة بها وجوداً وعدمًا، ومن هذه الن�سو�ص ال�ستثنائية 
ْنَيا  قوله تعاىل: {َما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَْن َيُكوَن َلُه اأَ�رْشَى َحتَّى ُيْثِخَن يِف الأَْر�ِص ُتِريُدوَن َعَر�َص الدُّ
ن )67( ، وقال اْبُن َعبَّا�ٍص: »َوكاَن  ُ َعِزيٌز َحِكيٌم} )66( ، اأَي حتى يَتَمكَّ ُ ُيِريُد الآِخَرَة َواهللَّ َواهللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َبْعَد َهَذا  وا َوا�ْسَتدَّ �ُسْلَطاُنُهْم اأَْنَزَل اهللَّ ا َكرُثُ �ْسِلُموَن َيْوَمِئٍذ َقِليٌل، َفَلمَّ َذِلَك َيْوَم َبْدٍر، َوامْلُ
ا ِفَداًء} )68( ؛ فهي عّلة وقتية اقت�ستها ظروف ا�ستثنائية،  ا َبْعُد، َواإِمَّ ا َمنًّ يِف الأُ�َساَرى ْ{َفاإِمَّ
واملعنى اأّنه ل يجوز قتل الأ�سري اإّل اإذا توّفر الظرُف ال�ستثنائي نف�ُسه )69( ، َوما مل تكْن هناك 

معاهدة يلتزُم امل�سلمون بها؛ فاإذا كانت فال يجوز قتلهم باأي حال من الأحوال )70( . 
ويوؤيدنا يف هذا املذهِب الَهْدُي النبوي العام يف التعامل مع االأ�رضى، واال�صتثناء 

ميكُن ح�رضه فيما ياأتي: 
Ú  :اأوالً- تكرار االأ�رض اأو الغدر: ويعدُّ هذا ال�ستثناُء ترجمًة لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم

َن ِمَن الأُ�َساَرى َيْوَم َبْدٍر اأََبا  َتنْي« )71( ، وبيانه اأّن النبيَّ اأَمَّ »َل ُيْلَدُغ امُلوؤِْمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
ِبىِّ �سلى اهلل عليه و�سلم:  َمِحىَّ َوَكاَن �َساِعًرا، َوَكاَن َقاَل ِللنَّ ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن ُعَمرْيٍ اجْلُ َة َعْبَد اهللَّ َعزَّ
َة: اأُْعِطيَك  ؛ َفَفَعَل، َوَقاَل اأَُبو َعزَّ ْق ِبي َعَلْيِهنَّ دَّ ُد اإِنَّ يِل َخْم�َص َبَناٍت َلْي�َص َلُهنَّ �َسْىٌء َفَت�سَ مَّ َيا حُمَ

ِ �سلى اهلل عليه و�سلم.  َ َعَلْيَك اأََبًدا َفاأَْر�َسَلُه َر�ُسوُل اهللَّ َمْوِثًقا اأَْن َل اأَُقاِتَلَك َوَل اأَُكرثِّ
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َقْد  اإِينِّ  َفَقاَل:  َمَعَنا.  اْخُرْج  َفَقاَل:  َة  َميَّ اأُ ْبُن  ْفَواُن  �سَ َجاَءُه  اأُُحٍد  اإِىَل  ُقَرْي�ٌص  َخَرَجْت  ا  َفَلمَّ
ْن  َواإِ ُقِتَل  اإِْن  َبَناِتِه  َمَع  َبَناِتِه  َيْجَعَل  ْن  اأَ ْفَواُن  �سَ ِمَن  َف�سَ اأَُقاِتَلُه.  َل  اأَْن  َمْوِثًقا  ًدا  مَّ حُمَ اأَْعَطْيُت 
ُه  �رَشْ َغرْيُ ، َومَلْ ُيوؤْ �رِشَ اأُُحٍد َفاأُ اأَْعَطاُه َماًل َكِثرًيا، َفَلْم َيَزْل ِبِه َحتَّى َخَرَج َمَع ُقَرْي�ٍص َيْوَم  َعا�َص 
ِ �سلى  . َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ ا اأُْخِرْجُت َكْرًها َويِل َبَناٌت َفاْمنُنْ َعَليَّ َ ُد اإِمنَّ مَّ ِمْن ُقَرْي�ٍص؛ َفَقاَل: َيا حُمَ
َة َتُقوُل  كَّ ْيَك مِبَ �َسُح َعاِر�سَ ِ َل مَتْ يَثاِق؟ َل َواهللَّ اهلل عليه و�سلم: »اأَْيَن َما اأَْعَطْيَتِنى ِمَن اْلَعْهِد َوامْلِ

َب ُعُنَقُه )72( .  َمُه َف�رَشَ «؛ َفَقدَّ َتنْيَ ٍد َمرَّ َحمَّ �َسِخْرُت مِبُ
Ú  ثانياً- جت�ص�س االأ�صري بعد العفو عنه: كما حدث مع معاوية بن املغرية بن اأبي

ابن عمه عثمان بن  اإىل  اأحد جاء معاوية هذا  اأنه ملا رجع امل�رشكون يوم  العا�ص، وذلك 
عفان ر�سي اهلل عنه، فا�ستاأمن له عثمان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأمنه على اأنه 
اإن وجد بعد ثالث قتله؛ فلما خلت املدينة من اجلي�ص الإ�سالمي، اأقام فيها اأكرث من ثالث 
يتج�س�ص حل�ساب قري�ص، فلما رجع اجلي�ص خرج معاوية هاربًا، فاأمر ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم زيد بن حارثة وعمار بن يا�رش، فتعقباه حتى قتاله )73( . 
Ú  ثالثاً- حما�صبة االأ�صري على جرم ارتكبه قبل االأ�رض: ومثال ذلك ما فعله النبي

�سلى اهلل عليه و�سلم حني فتح مكة حيث اأّمن النا�ص على اأموالهم ودمائهم اإل ت�سعة نفر من 
اأكابر املجرمني، وذلك جلرائم ارتكبوها من قبل )74( ؛ فمنهم من ارتّد عن دينه، ومنهم من 
قتل م�سلما غيلة، ومنهم من كان ي�ستغل ويت�سّلى بهجائه ويذيعه بني النا�ص )75( ، ويقا�ص 

على تلك ال�ستثناءات مثيالتها. 
هذا  ويف  الأ�سا�سية؛  الأحكام  مكاَن  ال�ستثنائية  الأحكام  َع  ُتو�سَ اأن  الفهم  �سوء  ومن 
تف�سري لكثري من الظواهر ال�سلبية التي ظهرت عند بع�ص اجلماعات الإ�سالمية يف معاملة 
الأ�رشى، والتي نتجت عن هذا اخللط اجلامِع بني �سوء الفهم واجلهل، وعدم تقدير امل�سلحة. 

املور اخلامس - األحكام التفصيلية، وأهمُّها: 

Ú  ،اأوالً- حال االأ�صري بني العفو اأو الفداء: لقد تعددت اأقوال الفقهاء يف حال الأ�سري
نُّ َواْلِفَداُء )76( ، وقال اآخرون: يفعُل الإمام الأََحظَّ ِلْلُم�ْسِلِمنَي  فقال ال�سافعي: لالإمام اْلَقْتُل َوامْلَ
َقاٍق )77( ، وعند مالك ل يجوز املن بغري فداء )78( ،  ِمْن َقْتٍل َوَمنٍّ َوِفَداٍء ِباأَ�رْشَى اأَْو َماٍل َوا�ْسرِتْ

ُه ُيْقَتُل اأَْو ُيْجَعُل َفْيًئا )79( .  وعند احلنفية ل يجوز املنُّ وَل ُيَفاَدى، َوَلِكنَّ
واحُلّجة مع من قال بجواز املّن والفداء قائمٌة، ودليلهم عْفُو النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
َثِقيٌف برجل ِمْن َبِني  ْتُهَما  اأَ�رَشَ اللََّذْيِن  ُجَلنْيِ  اأ�رشه )80( ، وفداوؤُه الرَّ اأثال بعد  عن ثمامة بن 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َقاَل يِف  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم )81( ، وقوُله �سَ لَّى اهللَّ ِ �سَ َحاُب َر�ُسوِل اهللَّ ه اأَ�سْ َعِقيٍل اأَ�رَشَ
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ْكُتُهْم َلُه«)83(،  ْتَنى )82( َلرَتَ ا، ُثمَّ َكلََّمِني يِف َهوؤَُلِء النَّ اأُ�َساَرى َبْدٍر: »َلْو َكاَن امُلْطِعُم ْبُن َعِديٍّ َحيًّ
اأي لأطلقهم بال ِعَو�ص. 

ِذيَن  الَّ َلِقيُتُم  »َفاإَِذا  تعاىل:  لقوله  والفداء،  املّن  بني  يرتاوح  الأ�سري  حال  اأّن  والأرجح 
َع  ا ِفَداًء َحتَّى َت�سَ ا َبْعُد َواإِمَّ ا َمنًّ وا اْلَوَثاَق َفاإِمَّ َب الرَِّقاِب َحتَّى اإَِذا اأَْثَخْنُتُموُهْم َف�ُسدُّ َكَفُروا َف�رَشْ
ْرُب اأَْوَزاَرَها« )84( ، واأكرُث اأهل العلم على اأّن الآية حمكمٌة غري من�سوخة )85( ، َوَظاهرها  احْلَ
لنا قبله  الإيثاق ما  َقْتِلهم بعد  ِمن  لنا  ، ولو كان   )86( اْلَقْتل  َومْيَنع  اْلِفَداء  اأَو  ّن  امْلَ ي  َيْقَت�سِ
وا اْلَوَثاَق«؛ فدل اأّن حكمهم بعد ال�ستيثاق  اأَْثَخْنُتُموُهْم َف�ُسدُّ اإَِذا  مل يفهم قوله تعاىل: »َحتَّى 

والأ�رش خالف حكمه قبل ذلك )87( . 
نِّ َواْلِفَداِء )88( ، َوُرِوَي َعن اْبن  ُ َبنْيَ امْلَ �َسِن َوَعَطاٍء َل ُتْقَتُل الأُُ�َساَرى َبْل ُيَتَخريَّ َوَعِن احْلَ
ا منا بعد  عمر اأَنه دفع اإَِلْيِه َعِظيم من ُعَظَماء ا�سطخر لَيْقُتلُه فاأبي اأَن يْقتله وتال َقْوله »فاإمَّ

ِد ْبِن �ِسرِييَن وال�سعبي َكَراَهَة َقْتِل الأَ�ِسرِي )89( .  مَّ اِهٍد َوحُمَ ا َعْن جُمَ ا فَداء«، َوُرِوَي اأَْي�سً َواإِمَّ
وما ثبت اأّن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قتَل بع�ص الأ�رشى يوم بدر �سرباً، كقتل ُعْقَبَة 
ْبِن اأَِبي ُمَعْيٍط )90( فالأّنهم جمرمي حرب، ومل يكونوا اأ�رشى حرب، والأمر بقتلهم جاء لهذه 
العّلة – كما تقدم بيانه - فهو ا�ستثناء ولي�ص قاعدة، ومثل هوؤلء ل يرتكهم قانون احلرب 
احلديث اإل ويحاكمهم، ول يكون احلكم يف الغالب اإل بالإعدام اأو باحلب�ص حتى املوت )91( . 
اإحدى اخليارات؛ فذلك ل�رشورٍة وقتية تزول  اأو ال�سرتقاق هي  اأّن القتل  ولو �سلمّنا 
بزوال اأ�سبابها ودوافعها لردع العدو عن قتل وا�سرتقاق اأ�رشانا، وحيث اأنه مل تكن هناك 
لل�سغط  و�سيلة  هناك  فلي�ص  القتل،  اأو  ال�سرتقاق  من  احلرب  اأ�رشى  حتمي  عامة  قوانني 
�سوى ذلك على قاعدة  يده  الذين يقعون يف  الأ�رشى  اأجل حت�سني معاملة  العدو من  على 

املعاملة باملثل )92( . 
Ú  عام على حبِِّه لقوِله تعاىل: »وُيْطِعمون الطَّ اإىل اهلل:  االأ�صري قربة  اإطعام  ثانياً- 

ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل َل ُنِريُد ِمْنُكم َجزاءاً َوَل �ُسُكوراً« )93( ، وقال  َ �ِسرَياً، اإِمنَّ ِم�ْسِكيَنا َوَيِتيَمًا َواأَ
اإل  الإ�سالم ل يكون  دار  »والأ�سري يف  القرطبي:  ، وقال   )94( ِك  ْ ال�رشِّ اأَْهِل  ِمْن  َكاُنوا  �َسُن:  احْلَ

م�رشكا« )95( ؛ واملعنى اأّن هذه الآية تخ�ّص الأ�رشى من غري امل�سلمني. 
لو�سية  تبعًا  اأنف�سهم  على  الأ�سري  يقدمون  كانوا  الكرام  ال�سحابة  اأّن  ذلك  من  واأكرث 
اأَِبي َعِزيِز ْبِن  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ودّل على ذلك ما رواه الطرباين يف الكبري َعْن 
وا  »ا�ْسَتْو�سُ َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسوُل  َفَقاَل  َبْدٍر  َيْوَم  الأُُ�َساَرى  يِف  ُكْنُت  َقاَل:  ُعَمرْيٍ 
ْمَر  ُموا َغَداَءُهْم َوَع�َساَءُهْم اأََكُلوا التَّ اِر، َوَكاُنوا اإَِذا َقدَّ ا« َوُكْنُت يِف َنَفٍر ِمَن اْلأَْن�سَ ِبالأَ�َساَرى َخرْيً

اُهْم )96( .  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اإِيَّ ِة َر�ُسوِل اهلِل �سَ يَّ ْبَز ِبَو�سِ َواأَْطَعُمويِن اخْلُ
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Ú  ثالثاً- مُينع اإذالل االأ�صري اأو اإهانته اأو تعذيبه: فالإِِْ�ْساَلَم يف منهجه العام َيْدُعو
ري بخ�سو�ص اأ�رشى بني  اإِِىَل الرِّْفِق والإح�سان كما تقّدم، وي�سهد لذلك ما ذكره اأ�سحاب ال�سَّ
اَلِح،  ال�سِّ َوَحرَّ  ْم�ِص،  ال�سَّ َحرَّ  َعَلْيِهْم  َمُعوا  جَتْ »َل  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اأّن  قريظة، 
ُدوا« )97( ، كما ل يجوز تعذيبهم ل�ستخال�ص املعلومات منهم؛ فقد �سئل  ِقيُلوُهْم َحتَّى َيرْبُ
مالك رحمه اهلل: »اأُيعّذب الأ�سري اإن رجي اأن يدل على عورة العدو؟ فقال: ما �سمعت بذلك«)98(. 
وبلغ من ح�سن املعاملة العفو عن الأ�سري؛ فقد اأعطى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سرًيا 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم  لأبي الهيثم بن التيهان واأو�ساه به خرًيا؛ َفَقاَل اأَُبو اْلَهْيَثِم: اإِنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سَ
ا َنْلَب�ُص، َوَل ُنَكلُِّفُه ِمَن اْلَعَمِل  ا َناأُْكُل َوُنْلِب�ُسُه مِمَّ ُتُه: َنَعْم، ُنْطِعُمُه مِمَّ ايِن ِبِه، َقاَلِت اْمَراأَ َقْد اأَْو�سَ
ايِن ِبِه، َقاَلِت اْمَراأَُتُه: �ُسْبَحاَن اهلِل  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اأَْو�سَ َما َل ُيِطيُق، َقاَل: اإِنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سَ
ِرَمَناُه؟ ، َفَقاَل اأَُبو اْلَهْيَثِم ِلْلُغاَلِم: اأَْنَت ُحرٌّ ِلَوْجِه اهلل )99( .  َخاِدٌم اأَْخَدَمَنا اهلُل َوَر�ُسوُلُه ُتِريُد اأَْن حَتْ

Ú  اأّن ال�سواهد  اأي مكان حب�سه، والظاهر مّما توفر لدينا من  االأ�صري:  رابعاً- ماأوى 
ماأوى الأ�سري يرتبط بغاية واحدة هي منعه من الهرب؛ فال حرج بعد هذا اأْن ياأوي اإىل بيوت 
امل�سلمني فياأكل مما ياأكلون ويلب�ص مما يلب�سون، كما تقدم يف اأ�سري اأبي الهيثم بن التيهان. 
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِبيَّ �سَ َي اهلُل َعْنَها، اأَنَّ النَّ ُد هذا الفهم ما رواه البيهقي َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ وُيوؤيِّ
لَّى اهلُل  ِبيُّ �سَ َو�َسلََّم َدَخَل َعَلْيَها ِباأَ�ِسرٍي َوِعْنَدَها ِن�ْسَوٌة، َفَلَهْيَنَها َعْنُه، َفَذَهَب الأَ�ِسرُي، َفَجاَء النَّ
َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاَل: »َيا َعاِئ�َسُة اأَْيَن الأَ�ِسرُي؟«. َفَقاَلْت: ِن�ْسَوٌة ُكنَّ ِعْنِدي َفَلَهْيَنِني َعْنُه َفَذَهَب )100(. 
وهذا الفهم ملاأوى الأ�سري – الذي نه�ص به الدليل - ين�سجم مع ما َوَرَد يف ال�رشيعة 
حول ك�سوته ومطعمه وح�سن معاملته؛ وما ورد من ربط الأ�سري ِب�َساِرَيٍة ِمْن �َسَواِري امَل�ْسِجِد 
)101( ؛ يعني اإباحة ربط الأ�سري يف امل�سجد )102( ، ولأّنه مل يكن يف زمانه – �سلى اهلل عليه 

و�سلم - �سجن ي�سجن فيه الأ�سارى )103( ، فكان يتّم ربطه يف امل�سجد ملدة وجيزة ثّم يتم 
تفريق الأ�رشى بني ال�ساحبة كما حدث يف اأ�رشى بدر فّرقهم بني ال�سحابة )104( . 

اإّن توثيق الأ�سري و�سيلة – ما زالت - م�ستخدمة حتى الآن يف كل دول العامل، حني 
ُينقل للمحكمة اأو ل�سجن اآخر، اأو حني اإجراء تفتي�ص مثاًل؛ فهي و�سيلة موؤقتة؛ ول ُيت�سور اأّن 
ما ورد من ربط الأ�سري يعني اأن يعي�ص مربوطًا يف الأ�رش، فاملق�سود فعل ما مينع الأ�سري من 

الهرب ل اإذلله وتعذيبه، ولو توفرت و�سيلة اأف�سل كما هو احلال اليوم َلَتعّينْت. 
Ú  خام�صاً- وجوب ك�صوة االأ�صري: فمن الواجبات التي قررها الإ�سالم ك�سوة الأ�سري

ك�سوة لئقة به تقيه حر ال�سيف وبرد ال�ستاء، والدليل ما رواه البخاري عن َجاِبَر ْبَن َعْبِد 
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ا َكاَن َيْوَم َبْدٍر اأُِتَي ِباأُ�َساَرى َواأُِتَي ِباْلَعبَّا�ِص، َومَلْ َيُكْن َعَلْيِه َثْوٌب  ُ َعْنُهَما َقاَل: مَلَّ َي اهللَّ ِ َر�سِ اهللَّ
َعَلْيِه؛  َيْقُدُر  اأَُبيٍّ  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  َقِمي�َص  َفَوَجُدوا  ا  َقِمي�سً َلُه  َو�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َفَنَظَر 

اُه )105( .  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم اإِيَّ لَّى اهللَّ ِبيُّ �سَ َفَك�َساُه النَّ
Ú  ْتُهَما �ْسِلِمني َكاَنْت َثِقيٌف اأَ�رَشَ ِبيُّ َرُجَلنْيِ ِمِن امْلُ �صاد�صاً: تبادل االأ�رضى، فقد َفاَدى النَّ

ِة الَِّتي ا�ْسَتْوَهَبَها ِمْن  ْراأَ َعَة )106( ، َوَفاَدى ِبامْلَ ْع�سَ َحاُبه ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن �سَ ه اأَ�سْ برجٍل اأَ�رَشَ
َة )107( ، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم:  كَّ وا مِبَ �ْسِلِمنَي َكاُنوا َقْد اأُ�رِشُ �َسَلَمَة ْبِن الأَْْكَوِع َنا�ًسا ِمَن امْلُ

« )108( ، ول ُي�سرتط ت�ساوي العدد لتنفيذ التبادل.  وا الَعايِنَ »ُفكُّ

املور السادس- شواهٌد من التّاريخ: 

َفاأََخُذوا   )109( َطيٍِّئ  اأغارت خيل ر�سول اهلل على قبيلة  الهجرة  التا�سعة من  ال�سنة  يف 
�سفانة:  َفَقاَلْت  َو�َسلََّم؛  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  ِ �سَ اهللَّ َر�ُسوَل  ِبِهْم  َتْوا  َفاأَ َوَنا�ًسا،   )110( َحامِت  �ِسفانة بنت 
ُ َعَلْيَك. َفَقاَل: َوَمْن َواِفُدِك؟ َقاَلْت:  ِ، َهَلَك اْلَواِلُد، َوَغاَب اْلَواِفُد، َفاْمنُنْ َعَليَّ َمنَّ اهللَّ »َيا َر�ُسوَل اهللَّ
ِ َوَر�ُسوِلِه! َفَمنَّ َعَلْيَها، َواإِىَل َجاِنِبِه َرُجٌل َقاِئٌم َوُهَو َعِليُّ  . َقاَل: الَِّذي َفرَّ ِمَن اهللَّ َعِديُّ ْبُن َحامِتٍ
 ،  )111( َنَفَقًة«  َواأَْعَطاَها  َوَك�َساَها،  ِبِه  َلَها  َفاأََمَر  َف�َساأََلْتُه،  ُحْمالًنا.  �َسِليِه  َقاَل:  َطاِلٍب،  اأَِبي  ْبُن 

فاجتمع لها املنُّ بال عو�ص، وتاأمني امل�سري اإىل اأهلها، والك�سوة والنفقة. 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد اإِىَل َبِني ُحِذمَيَة، َفَدَعاُهْم اإِىَل الإِ�ْسالِم.  لَّى اهللَّ ِبيُّ �سَ َوَبَعَث النَّ
َباأَْنا. َوَجَعل َخاِلٌد َياأُْمُر ِبِهْم َقْتال  َباأَْنا، �سَ َفَلْم ُيْح�ِسُنوا اأْن َيُقوُلوا: اأَ�ْسَلْمَنا، َفَجَعُلوا َيُقوُلوَن: �سَ
َبَح َيْوًما اأََمَر َخاِلٌد اأَْن َيْقُتَل ُكلُّ َرُجٍل  ا، َوَدَفَع اإِىَل ُكلِّ َرُجٍل ِمن جي�سه اأَ�ِسرًيا. َحتَّى اإَِذا اأَ�سْ َواأَ�رْشً
اأَ�ِسرَيُه. َقاَل:  َحاِبي  اأَْقُتُل اأَ�ِسرِيي، َول َيْقُتُل َرُجٌل ِمْن اأَ�سْ ِ ل  اأَ�ِسرَيُه. َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َفُقْلُت َواهللَّ
ِنيُع َخاِلٍد. َفَقاَل: »اللَّهّم اإِينِّ اأَْبَراأُ اإَِلْيَك  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َفُذِكَر َلُه �سَ لَّى اهللَّ ِ �سَ َفَقِدُموا َعَلى َر�ُسوِل اهللَّ
ا َفَقاَل: »اْخُرْج اإِىَل َهوؤَُلِء اْلَقْوِم،  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َعِليًّ لَّى اهللَّ ِ �سَ َنَع َخاِلٌد«، ُثمَّ َدَعا َر�ُسوُل اهللَّ ا �سَ مِمَّ

َت َقَدَمْيَك« )112( .  ِة حَتْ اِهِليَّ َفاأَدِّ ِدَماَءُهْم َواأَْمَواَلُهْم، َواْجَعْل اأَْمَر اجْلَ
ومن التطبيقات التاريخية ملبداأ املعاملة باملثل ما جاء يف َفْتِح َقْي�َساِرَيَة، حيث َجَعَل 
َنْعَنا  اَنا �سَ َنَع ِميَخاِئيُل ِباأَ�رْشَ ُمَعاِوَيُة َقْبَل اْلَفْتِح َوَبْعَدُه َيْحِب�ُص الأَ�رْشَى ِعْنَدُه، َوَيُقوُل: َما �سَ
�ْسِلِمنَي )113( ، واأح�سن من هذا اأّن معاويَة �سالَح  �رْشَى امْلُ اُهْم ِمْثَلُه، َفَفَطَمُه َعِن اْلَعَبِث ِباأَ ِباأَ�رْشَ
الروَم َعَلى اأن يوؤدي اإليهم ماًل، وارتهن معاويُة منهم رهناء فو�سعهم ببعلبك، ُثمَّ اأن الروم 
غدرت فلم ي�ستحل معاوية وامل�سلمون قتل من يف اأيديهم من رهنهم وخلوا �سبيلهم، وقالوا: 

وفاء بغدر، خري من غدر بغدر )114( . 
ا يِف اْلَبْحِر َوَعَلْيَنا َعْبُد  ُبِليِّ َقاَل: ُكنَّ ْحَمِن احْلُ ومن ال�سور امل�سيئة ما رواه اأَبو َعْبِد الرَّ
ْبَي،  ال�سَّ اأََقاَم  َوَقْد  َقا�ِسِم  امْلَ اِحِب  ِب�سَ َفَمرَّ   ، اِريُّ الأَْن�سَ وَب  اأَيُّ اأَُبو  َوَمَعَنا  اْلَفَزاِريُّ  َقْي�ٍص  ْبُن   ِ اهللَّ
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ُقوا َبْيَنَها َوَبنْيَ َوَلِدَها، َقاَل: َفاأََخَذ ِبَيِد َوَلِدَها  ٌة َتْبِكي، َفَقاَل: َما �َساأُْن َهِذِه؟ َقاُلوا: َفرَّ َفاإَِذا اْمَراأَ
اإِىَل  ُه، َفاأَْر�َسَل  ِ ْبِن َقْي�ٍص َفاأَْخرَبَ اإِىَل َعْبِد اهللَّ َقا�ِسِم  اِحُب امْلَ َعُه يِف َيِدَها، َفاْنَطَلَق �سَ َحتَّى َو�سَ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل:  ِ �سَ َنْعَت؟ َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ وَب َفَقاَل: َما َحَمَلَك َعَلى َما �سَ اأَِبي اأَيُّ
ِة َيْوَم اْلِقَياَمِة« )115( ، وهكذا دخلت  ُ َبْيَنُه َوَبنْيَ الأَِحبَّ َق اهللَّ َق َبنْيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها َفرَّ »َمْن َفرَّ

الرَِّقُة )116( تاريخ احلرب من بوابة الّن�ص امُلقد�ص. 
اأخذ العرب  اأّن يف تاريخنا م�ساحاٍت م�سيئة لي�ص املق�سود ا�ستق�ساوؤها، واإمّنا  وكما 
الفاعلني، وهي بقع ل حت�سُب  اأي�سًا بقع �سوداء، تدل على جهل  التاريخ  من بع�سها؛ ففي 
على الإ�سالم، واإمّنا على من فعلها، فالتاريخ الإ�سالمي هو ما ُطبق به الإ�سالم، ل ما فعله 

بع�ص امل�سلمني. 
ويف اجلهة الأخرى فقد حدَّثنا التاريُخ عن �سور مريعة يف معاملة الأ�رشى؛ فالعرب 
عون على املحاربني  ُيَوزَّ يف اجلاهلية كانوا يعتربون الأ�رشى من غنائم املعركة، وكانوا 
كبقية الغنائم، وكانوا َيُجزُّون نوا�سيهم لإهانته، وكان اأ�رشى احلرب يف الع�سور الو�سطى 

والغابرة يقتلون )117( . 
يف  ورد  فقد  والإجرام،  بالدموية  عليهم  ي�سهد  تاريخهم  كما  فحا�رشهم  اليهود  اأّما 
ال�سلح  اإىل  اأجابتك  فاإن  لل�سلح،  ا�ستدعها  لتحاربها  مدينة  من  تقرب  »حني  القدمي  العهد 
للت�سخري وي�ستعبد لك، واإن مل ت�ساملك بل  ال�سعب املوجود فيها يكون لك  وفتحت لك فكل 
عملت معك حربا فحا�رشها، واإذا دفعها الرب اإلهك اإىل يدك؛ فا�رشب جميع ذكورها بحد 

ال�سيف« )118( ، وهو ن�ٌص تر�سُح منه العن�رشية والّنظرة الفوقية. 
اإىل  الأ�رشى  اآلف  وير�سلون  وح�سية،  األعابًا  ُيقيمون  اأعيادهم  يف  الرومان  وكان 
وكذلك  الب�سعة،  املناظر  بهذه  النا�ص  لي�ستمتع  اجلياع  ال�سباع  لتنه�سها  الكربى  احللبات 
اآبائهم،  اأمام  َو�َسْمِل )119( عيون الأبناء  كان الآ�سوريون يجدون متعة يف تعذيب الأ�رشى، 
و�سلخ جلود النا�ص اأحياء، و�سوي اأج�سامهم يف الأفران، وربطهم يف ال�سال�سل يف الأقفا�ص 

لي�ستمتع العامة بروؤيتهم، ثم اإر�سال من يبقى منهم حيا اإىل حلبات اجلالد )120( . 
وها نحن ن�ساهد يف زماننا ما يندى له اجلبني عند من يدعي احلرية وحقوق الإن�سان، 
ا�ستثناًء، ولكن ماذا يقولون يف منهجية مق�سودة  ُيقال: حدث عندكم! فلو �سّح لكان  فال 
اإن�سانيتهم، و�سحق  واأ�ساليب مرعبة، وحتطيم  الأ�رشى، وتعذيبهم بطرق مبتكرة،  اإذلل  يف 

نف�سيتهم، وما ف�سيحة اأبو غريب وغوانتامنو وال�سجون ال�رشّية عّنا ببعيدة. 
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خامتة: 

ا تقدم اإىل اأنرّ حال االأ�صري قد ا�صتقرّر يف �رضيعتنا بني العفو والفداء،  واأخل�ُس ممرّ
لالأ�صباب االآتية: 

اأَْثَخْنُتُموُهْم . 1 اإَِذا  الرَِّقاِب َحتَّى  َب  َكَفُروا َف�رَشْ ِذيَن  الَّ َلِقيُتُم  لظاهر قوله تعاىل: »َفاإَِذا 
اأَْوَزاَرَها« )121( ، واأكرُث اأهل العلم  ْرُب  َع احْلَ ا ِفَداًء َحتَّى َت�سَ ا َبْعُد َواإِمَّ ا َمنًّ وا اْلَوَثاَق َفاإِمَّ َف�ُسدُّ
على اأّن الآية حمكمٌة غري من�سوخة )122( ، كما اأنَّ تقدمي »املن« على »الفداء« يف الآية ترجيٌح 

حلرمة النف�ص على طلب املال )123( . 
ولأّن قتل الأ�سري ل ُي�سيف حلكمة الأ�رش �سيئٌا، بل قْد يفوُِّت فر�سة افتكاك اأ�رشى . 2

امل�سلمني؛ فاإْن مل يكن لهم اأ�رشى اأ�ساعوا الفداء. 
ُي�ساف اإىل هذا �سوء ال�سمعِة بني الأمم، وخ�سارة الراأي العام، وبيان ذلك ما حدث . 3

اِر،  الأَْن�سَ ِمَن  َرُجاًل  امُلَهاِجِريَن  ِمَن  َرُجٌل   )125( َك�َسَع  ، حني   )124( امل�سطلق  بني  يف غزوة 
ِ َلِئْن َرَجْعَنا اإِىَل امَلِديَنِة  ِ ْبُن �سلول؛ َفَقاَل: َفَعُلوَها، اأََما َواهللَّ فتدافع النا�ص، و�َسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد اهللَّ
 :ِ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاَم ُعَمُر َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهللَّ ِبيَّ �سَ ، َفَبَلَغ النَّ َلُيْخِرَجنَّ الأََعزُّ ِمْنَها الأََذلَّ
ا�ُص اأَنَّ  ُث النَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َدْعُه، َل َيَتَحدَّ ِبيُّ �سَ ْب ُعُنَق َهَذا امُلَناِفِق، َفَقاَل النَّ ِ َدْعِني اأَ�رشْ

َحاَبُه« )126( ، ويف هذا دليل على اأهمية الراأي العام.  ًدا َيْقُتُل اأَ�سْ مَّ حُمَ

َتْقِننُي أحكام األسرى من غري املسلمني يف الشريعة اإلسالمية: 

اإىل تقدمي وثيقة قانونية م�ستمدة من ال�رشيعة  – كذلك - من خالل بحثي  واأخل�ص 
حددات قانونية اأ�سا�سية، َتندرج يف اإطارها  )127( ، تتكون من ديباجة، واإطار عام يتمثُل مِبُ

الأحكام الفرعية، ولو ُقّدر لنا تقنني الفقه الإ�سالمي امُلت�سل ِب »القانون الإن�ساين« لكانت 
هذه الوثيقة مادة من مواده. 

الوثيقة اإلسالمية بشأن أسرى احلرب: 

ا�ستناداً اإىل املبادئ الإن�سانية التي قررتها ال�رشيعة الإ�سالمية، وان�سجامًا مع الأحكام 
لة؛ انبثقت هذه الوثيقة  الكلّية واملقا�سد العليا للّدين؛ والتزامًا بالأحكام التف�سيلية ذات ال�سّ

باأحكامها العامة والفرعية. 

األحكام العامة: 

يتمتع الأ�سري بكافة اخلدمات واحلقوق الإن�سانية التي حتافُظ على حياِته نف�سيًا . 1
وج�سديًا، وُتعدُّ املمنوعات ا�ستثناًء )128( ؛ فالأ�سل يف الأ�سياء الإباحة، ول حترمي اإّل بن�ص. 
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املعاملة احل�سنة لالأ�سري من الُقربات، وهي اإحدى الو�سائل الدعوية دون اأن يرافقها . 2
اإكراه معنوي اأو مادّي لالأ�سري )129( . 

والقت�سادية . 3 املالية  الدولة  قدرات  لالأ�رشى  ُتقّدُم  التي  اخلدمات  كل  يف  ُيراعى 
ا  مِمَّ و«اأَْطِعُموُهْم   ،  )130( و�سعها«  اإلَّ  نف�سًا  اهلل  يكلف  »َل  قاعدة  وعلى  الأمنية،  وظروفها 

ا َتْلَب�ُسوَن« )131( .  ْلِب�ُسوُهْم مِمَّ َتاأُْكُلوَن، َواأَ
الدولة . 4 اأمن  على  تاأثري  لها  التي  اخلدمات  اأو  احلريات  بع�ص  من  الأ�سري  ُيحرم 

واأ�رشارها، اأو التي لها تاأثري �سلبي على الأخالق العامة، اأو على اأ�سا�ص »التعامل باملثل«. 
للطرف الآ�رش حق اتخاذ التدابري الكافية ملنع الأ�سري من الهرب، مبا يف ذلك منعه . 5

من بع�ص اخلدمات غري الأ�سا�سية. 
على . 6 وحمرتمة  ملزمة  احلرب  اأ�رشى  ب�ساأن  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  كّل 

قاعدة اللتزام امُلتبادل، وكذلك حترتم التفاقات الثنائية وُيلَتزم بها )132( . 
كان . 7 اإذا  واملوؤ�س�سات  كالدول  كانت  جهة  اأي  من  امل�ساعدات  قبول  من  مانع  ل 

مق�سودها رفع م�ستوى اخلدمات لالأ�رشى دون امل�سا�ص بالأمن اأو بال�سيادة الوطنية. 
الأحكام الفرعية �سارية املفعول ما دامت يف اإطار الأحكام العامة. . 8

األحكام الفرعية: 

ل يوؤ�رش من لي�ص له تاأثري مبا�رش يف املجهود احلربي. . 1
كل من اعتزل القتال قبل القدرة عليه فهو اآمن ل يوؤ�رش )133( . . 2
مُينع التعدي على الأ�سري ج�سديًا اأو نف�سيًا باأي �سورة من ال�سور، ولو كان بق�سد . 3

الدللة على عورات العدو )134( . 
مُينع التمثيل بجثث القتلى من العدو ويدفنون حفظًا للكرامة الإن�سانية. . 4
بالأ�سهل . 5  -  )135( بعده  اأو  اأ�رشه  اأثناء   – الهرب  حاول  اأو  د  مترَّ اإذا  الأ�سري  يدفع 

ْبِطه َغري َقْتِلِه جاز.  فالأ�سهل والأقل �رشراً )136( ، واإذا مل يجد حيلًة ل�سَ
ِة من اأ�رشه – فرداً . 6 الأ�سري - بعد اأ�رشه - حتت م�سوؤولية الدولة الآ�رشة، وهو يف ِذمَّ

كان اأو جماعة - حتى ت�سليمه للجهات امُلخت�سة )137( . 
ُينقل الأ�رشى اإىل مكان ُيوؤمن فيه على حياتهم، وَي�سُهل تقدمي اخلدمات لهم )138( . . 7
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اآمنة ل جتري . 8 اأو مكانية؛ لإيجاد مناطق  )139( زمنية  ُي�سمح بالتفاق على هدنة 
فيها اأعمال ع�سكرية اأو اإيقافها ملدة معّينة؛ لإجالء الأ�رشى واجلرحى وغريهم من املدنيني، 

اأو اإيوائهم )140( . 
ل ُيحاكم الأ�سري ب�سبب ا�سرتاكه يف اأي �سكل من اأ�سكال املجهود احلربي، واإمّنا على . 9

جرم اآخر مّما ل عالقة له بالأ�رش، وُتكفل له جميع حقوقه الق�سائية. 
اأو خائفًا . 10 اأو جريحًا  لالأ�سري حق الرعاية ال�سحية اجل�سدية والنف�سية مري�سًا كان 

قلقًا. 
لالأ�سري احلق يف ممار�سة �سعائره الدينية من عقائد وعبادات، وما يت�سل بها من . 11

زواج وطالق وغريه )141( . 
ُيطلق �رشاح الأ�سري - على التخيري امُلرتبط بتقدير امل�سلحة - باملّن اأو الفداء اأو . 12

تبادل الأ�رشى. 
يتعني اإطالق الأ�سري اإذا عجزت اجلهة الآ�رشة عن توفري احلاجات الأ�سا�سية التي ل . 13

تقوم حياة الأ�سري اإّل بها، كعجزها عن توفري العالج ملر�ص يغلب على الظّن اأّنه مُميت، اأو 
عجزها عن توفري احلماية الالزمة للحفاظ على حياته )142( . 

الأخالق . 14 اأو  الدولة  اأمن  على  للتاأثري  خدمات  من  له  ُمنح  ما  َي�ستغل  الذي  الأ�سري 
العامة ُيحرم من بع�ص اخلدمات بالقدر الذي يدفُع �رَشَره، ول ُي�سكُل خطراً على حياته. 

الجتماع . 15 اإْن كان   - الزيارات  – اأثناء  وذويه  اأهله  مع  اأن يجتمع  لالأ�سري  ي�سمح 
ممكنًا، وله حق التوا�سل معهم من خالل طرق التوا�سل املمكنة )143( . 

مُينع التفريق بني الأ�رشى الأقارب )144( اإّل ل�رشورة ُملجئة )145( . . 16
يجوز ال�ستفادة من الأ�سري يف بع�ص الأعمال مقابل ِعَو�ٍص دون اإكراه اأو اإذلل)146(. . 17
اأدوات التوا�سل مع العامل، وتوفر . 18 ُي�سمح لالأ�سري باملذياع والتلفاز وغري ذلك من 

له كّل الأدوات الريا�سية املمكنة ملمار�سة الن�ساطات الريا�سية، وتوفر له اأدوات وو�سائل 
التعليم كالأقالم والدفاتر والكتب ملمار�سة حقه يف التعليم كتابًة وقراءًة وتاأليفًا، وله حق 

اإكمال درا�سته املدر�سية واجلامعية. 
الأحكام . 19 اأو ت�سهيالت لالأ�سري مما مل يتم ذكره يف  اأي خدمات  ل مانع من تقدمي 

الفرعية طاملا تقع يف اإطار الأحكام العامة. 
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اهلوامش:
الأ�سري امل�سلم الذي ظفر به الأعداء له حقوق على امل�سلمني تختلُف عن حقوق الأ�رشى . 1

الذين ظفر بهم امل�سلمون من الأعداء، ومن تلك احلقوق: رعاية اأ�رشهم من بعدهم قيا�سًا 
َز َغاِزًيا يِف �َسِبيِل اهلِل،  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: “َمْن َجهَّ على الغازي يف �سبيل اهلل، لقوله �سَ
اأبو احل�سن، م�سلم بن احلجاج  َفَقْد َغَزا”. الق�سريي:   ، ِبَخرْيٍ اأَْهِلِه  َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخَلَفُه يِف 
الني�سابوري - املتوفى: 261هـ - امل�سند ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: 
حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار اإحياء الرتاث العربي - كتاب الإمارة - َباُب 
ِه، َوِخاَلَفِتِه يِف اأَْهِلِه ِبَخرْيٍ )3/ 1506(  ْرُكوٍب َوَغرْيِ ِل اإَِعاَنِة اْلَغاِزي يِف �َسِبيِل اهلِل مِبَ َف�سْ
ابن  يقول  الأ�رش،  من  لتحريرهم  م�ستطاع  كّل جهد  بذل  ومن حقوقهم َ  .  )1895( رقم 
اإىَل  َنْخُرَج  َحتَّى  َتْطِرُف  َعنْيٌ  ا  ِمنَّ َيْبَقى  ِباأَلَّ  ِباْلَبَدِن  َواِجَبٌة  َلُهْم  َة  »َوالنُّ�رْشَ العربي: 
ا�ْسِتْنَقاِذِهْم اإْن َكاَن َعَدُدَنا َيْحَتِمُل َذِلَك، اأَْو َنْبُذَل َجِميَع اأَْمَواِلَنا يِف ا�ْسِتْخَراِجِهْم، َحتَّى َل 
َيْبَقى لأََحٍد ِدْرَهٌم«. املعافري: اأبو بكر، القا�سي حممد بن عبد اهلل بن العربي ال�سبيلي 
املالكي - املتوفى: 543هـ - اأحكام القراآن - تخريج: حممد عبد القادر عطا – بريوت 

- دار الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - )2/ 440( . 
ْجِنيِّ َعَلْيِه ِحْفًظا . 2 ايِن ِلَغْيَبِة امْلَ وعقوبة احلب�ص تتنوع بتنوع اأ�سبابها، ومنها: َحْب�ُص اجْلَ

ْمَتِنِع  ُه، وَحْب�ُص امْلُ ِة َرَجاَء اأَْن َيْعِرَف َربَّ ا�ِص، وَحْب�ُص الآِبِق �َسَنًة ِحْفًظا ِلْلَماِليَّ َحلِّ اْلِق�سَ مِلَ
، وانظر: القرايف: اأبو العبا�ص، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن  قِّ ِمْن َدْفِع احْلَ

املالكي - املتوفى: 684هـ – الفروق - )4/ 133( . 
انظر: الرويفعي: اأبو الف�سل، حممد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور الأن�ساري . 3

الإفريقي - املتوفى: 711هـ - ل�سان العرب – بريوت - دار �سادر - الطبعة: الثالثة 
1414 هـ - مادة: اأ�رش )4/ 19( ، والزَّبيدي: اأبو الفي�ص، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق 
احل�سيني، امللّقب مبرت�سى - املتوفى: 1205هـ - تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - 

دار الهداية – مادة: اأ�رش )10/ 50( . 
املاوردي: اأبو احل�سن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�رشي البغدادي - املتوفى: . 4

450هـ - الأحكام ال�سلطانية – القاهرة - دار احلديث - )207( . 
املتوفى: . 5  - النجدي  احلنبلي  قا�سم  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  العا�سمي:  انظر: 

هـ   1397 الأوىل  الطبعة:   - امل�ستقنع  زاد  املربع �رشح  الرو�ص  1392هـ - حا�سية 
 . )394 /2( -
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َزَماًنا . 6 َيُدوُم  َمَر�ٌص  َوُهَو  َتِعَب،  َباِب  ِمْن  َزِمٌن  َفُهَو  َوَزَماَنًة  َزَمًنا  ْخ�ُص  ال�سَّ َزِمَن  ُيقال: 
َطِوياًل، وانظر: الفيومي: اأبو العبا�ص، اأحمد بن حممد بن علي احلموي - املتوفى: 770هـ 
- امل�سباح املنري يف غريب ال�رشح الكبري – بريوت - املكتبة العلمية - مادة: زمن 

 . )256 /1(
ومن مْل يجْز اأ�رشه ل يجوز قتله، وانظر: علي�ص: اأبو عبد اهلل، حممد بن اأحمد بن حممد . 7

املالكي - املتوفى: 1299هـ - منح اجلليل �رشح خمت�رش خليل – بريوت - دار الفكر 
- 1409هـ - )3/ 187( . 

8 . - احلنبلى  اإدري�ص  بن  ح�سن  ابن  الدين  �سالح  بن  يون�ص  بن  من�سور  البهوتي:  انظر: 
املتوفى: 1051هـ - دقائق اأويل النهى ل�رشح املنتهى - عامل الكتب - الطبعة: الأوىل 

1414هـ - )1/ 624( . 
يف املادة الثالثة من اتفاقية جنيف »الأ�سخا�ص الذين ل ي�سرتكون مبا�رشة يف الأعمال . 9

والأ�سخا�ص  اأ�سلحتهم،  عنهم  األقوا  الذين  امل�سلحة  القوات  اأفراد  فيهم  مبن  العدائية، 
اآخر ل يجوز  اأو لأي �سبب  اأو الحتجاز  اأو اجلرح  القتال ب�سبب املر�ص  العاجزون عن 
الأ�سخا�ص  حماية  ب�ساأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية   ،3 املادة  وانظر:  كرهائن«،  اأخذهم 

املدنيني يف وقت احلرب املوؤرخة يف 12اآب/ اأغ�سط�ص 1949. 
الطحاوي: اأبو جعفر، اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي احلجري . 10

امل�رشي - املتوفى: 321هـ - �رشح م�سكل الآثار - حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط - موؤ�س�سة 
الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1415 هـ - )15/ 438( . 

لأجل . 11 الن�ساء  احلديث  واملراد يف هذا  واأنثى.  ذكر  الإن�سان من  ن�سل  ا�سم يجمع  الذرية 
املراأة املقتولة. والع�سيف الأجري، واملراد الأجري على حفظ الدواب ونحوه ل الأجري على 
القتال، وانظر: التتوي: اأبو احل�سن، حممد بن عبد الهادي نور الدين ال�سندي - املتوفى: 
ابن  �سنن  احلاجة يف �رشح  ابن ماجه/ كفاية  �سنن  ال�سندي على  1138هـ - حا�سية 

ماجه – بريوت - دار اجليل – بريوت - دار الفكر – الطبعة: الثانية – )2/ 195( . 
القزويني: اأبو عبد اهلل، ابن ماجة حممد بن يزيد - املتوفى: 273هـ - �سنن ابن ماجه - . 12

حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي - دار اإحياء الكتب العربية - كتاب اجلهاد - َباُب اْلَغاَرِة، 
، وروى نحوه احلاكم يف  ْبَياِن )2/ 948( رقم )2842(  َوال�سِّ النِّ�َساِء،  َوَقْتِل  َواْلَبَياِت، 
اَر  ْحَمِن َواْبُن ُجَرْيٍج، َعْن اأَِبي الزَِّناِد؛ َف�سَ ِغرَيُة ْبُن َعْبِد الرَّ امل�ستدرك، وقال: َوَهَكَذا َرَواُه امْلُ
ْيَخنْيِ َومَلْ ُيَخرَِّجاُه، وانظر: احلاكم: اأبو عبد اهلل، حممد بن  ِط ال�سَّ ِحيًحا َعَلى �رَشْ ِديُث �سَ احْلَ
عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن ُنعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين الني�سابوري املعروف 
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بابن البيع - املتوفى: 405هـ - امل�ستدرك على ال�سحيحني - حتقيق: م�سطفى عبد 
القادر عطا- بريوت - دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة: الأوىل 1411هـ - ِكَتاُب 
اِريِّ )2/ 133( رقم )2565( ، وقال البيهقي:  ِ ْبِن َيِزيَد اْلأَْن�سَ َهاِد - َحِديُث َعْبِد اهللَّ اجْلِ
�َص ِبِه، وانظر: البيهقي: اأبو بكر، اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى  اإِ�ْسَناٌد َل َباأْ َوَهَذا 
عبد  والآثار - حتقيق:  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - معرفة  اخلرا�ساين -  ْوِجردي  اخُل�رْشَ
املعطي اأمني قلعجي – كرات�سي - جامعة الدرا�سات الإ�سالمية – بريوت - دار قتيبة 
– دم�سق - دار الوعي – القاهرة - دار الوفاء - الطبعة: الأوىل 1412هـ - كتاب ال�سري 
ِه )13/ 251( رقم )18084( .  ْهَباِن َوَغرْيِ - باب َما َجاَء يِف َقْتِل َمْن َل ِقَتاَل ِمْنُه ِمَن الرُّ

�رشح . 13 الباري  فتح   - ال�سافعي  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل،  اأبو  الع�سقالين:  انظر: 
�سحيح البخاري – بريوت - دار املعرفة – 1379هـ )6/ 148( . 

�رشح . 14 الباري  فتح   - ال�سافعي  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل،  اأبو  الع�سقالين:  انظر: 
�سحيح البخاري – بريوت - دار املعرفة – 1379هـ )6/ 167( ، وال�سوكاين: حممد 
بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمني - املتوفى: 1250هـ - ال�سيل اجلرار املتدفق على 

حدائق الأزهار - دار ابن حزم - الطبعة: الطبعة الأوىل )971( . 
15 . - املتوفى: 150هـ  الأزدي -  ب�سري  بن  �سليمان  بن  احل�سن، مقاتل  اأبو  البلخي:  انظر: 

اإحياء  دار   - بريوت   – �سحاته  حممود  اهلل  عبد  حتقيق:   - �سليمان  بن  مقاتل  تف�سري 
الرتاث - الطبعة: الأوىل 1423 هـ )4/ 44( . 

انظر: الق�سريي: اأبو احل�سن، م�سلم بن احلجاج الني�سابوري - املتوفى: 261هـ - امل�سند . 16
ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
نِّ  َرْبِط الأَ�ِسرِي َوَحْب�ِسِه، َوَجَواِز امْلَ اإحياء الرتاث العربي - كتاب اجلهاد وال�سري - َباُب 

َعَلْيِه )3/ 1386( رقم )1764( . 
�سورة البقرة، اآية 256. . 17
�سورة الأنفال، اآية70. . 18
الطبعة: . 19  – الفكر  دار   - دم�سق   – الو�سيط  التف�سري   - م�سطفى  بن  وهبة  الزحيلي: 

الأوىل1422هـ )1/ 823( . 
ار: اأبو بكر، اأحمد بن . 20 َم َمَكاِرَم الأَْخاَلِق«، البزَّ ا ُبِعْثُت لأُمَتِّ َ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »اإِمنَّ لقوله �سَ

عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي - املتوفى: 292هـ - م�سند البزار/ 
البحر الزخار - حتقيق: حمفوظ الرحمن زين اهلل، وعادل بن �سعد، و�سربي عبد اخلالق 
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ال�سافعي – املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم - الطبعة: الأوىل 1988م )9/ 15( 
 ، ِ اْلَكُلوَذايِنِّ ِد ْبِن ِرْزِق اهللَّ مَّ ِحيِح َغرْيَ حُمَ رقم )8949( ، وقال الهيثمي: ِرَجاُلُه ِرَجاُل ال�سَّ
َوُهَو ِثَقٌة، وانظر: الهيثمي: اأبو احل�سن، نور الدين علي بن اأبي بكر بن �سليمان - املتوفى: 
– القاهرة -  القد�سي  الدين  الفوائد - حتقيق: ح�سام  الزوائد ومنبع  807هـ - جممع 
َوَحَياِئِه  ُخُلِقِه  ُح�ْسِن  يِف  َباٌب  النبوة -  القد�سي - 1414 هـ - كتاب عالمات  مكتبة 

ِتِه )9/ 15( رقم )14188( .  َوُح�ْسِن ُمَعا�رَشَ
�سورة الإ�رشاء، اآية 34. . 21
�سورة الأعراف، اآية 56. . 22
�سورة البقرة، اآية190. . 23
امل�سند . 24  - 261هـ  املتوفى:   - الني�سابوري  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سن،  اأبو  الق�سريي: 

ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
رَيِ - َباُب َتاأِْمرِي الإَماِم الأَُمَراَء َعَلى اْلُبُعوِث،  َهاِد َوال�سِّ اإحياء الرتاث العربي - ِكَتاُب اجْلِ

َها )3/ 1357( رقم )1731( .  اُهْم ِباآَداِب اْلَغْزِو َوَغرْيِ ِتِه اإِيَّ يَّ َوَو�سِ
ال�سوامع للرهبان خا�سة، والبَيُع لعامة الن�سارى، وانظر: الزجاج: اأبو اإ�سحاق، اإبراهيم . 25

بن ال�رشي بن �سهل - املتوفى: 311هـ - معاين القراآن واإعرابه – بريوت - عامل الكتب 
- الطبعة الأوىل 1408 هـ )3/ 430( . 

املُثنى بن يحيى بن عي�سى بن هالل املو�سلي . 26 اأحمد بن علي بن  اأبو يعلى،  التميمي: 
دار   - دم�سق   – اأ�سد  �سليم  ح�سني  حتقيق:   - يعلى  اأبي  م�سند   - 307هـ  املتوفى:   -
املاأمون للرتاث - الطبعة: الأوىل 1404هـ )5/ 59( رقم )2650( ، وقال الهيثمي: َويِف 
ُة  ْمُهوُر، َوَبِقيَّ َفُه اجْلُ عَّ ْحَمُد، َو�سَ َقُه اأَ ِبي َحِبيَبَة، َوثَّ اِر اإِْبَراِهيُم ْبُن اإِ�ْسَماِعيَل ْبِن اأَ ِرَجاِل اْلَبزَّ
اأبي بكر  الدين علي بن  اأبو احل�سن، نور  ِحيِح، وانظر: الهيثمي:  ِرَجاُل ال�سَّ اِر  اْلَبزَّ ِرَجاِل 
بن �سليمان - املتوفى: 807هـ - جممع الزوائد ومنبع الفوائد - حتقيق: ح�سام الدين 
القد�سي – القاهرة - مكتبة القد�سي - 1414 هـ - كتاب اجلهاد - َباُب َما ُنِهَي َعْن 

َقْتِلِه ِمَن النِّ�َساِء َوَغرْيِ َذِلَك )5/ 317( رقم )9612( . 
27 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 

دار  – بريوت -  القادر عطا  الكربى - حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - 
رَيِ - َباُب َتْرِك َقْتِل َمْن َل ِقَتاَل  الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - ِكَتاُب ال�سِّ

ِهَما )9/ 154( رقم )18156( .  ْهَباِن َواْلَكِبرِي َوَغرْيِ ِفيِه ِمَن الرُّ



116

اإلسالمية  الشريعة  في  املْسلمنَي  َغير  من  األَْسَرى  د. قاسم توفيق خضرُحُقوُق 

28 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 
دار  – بريوت -  القادر عطا  الكربى - حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - 
الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - كتاب ال�سري - َباُب َتْرِك َقْتِل َمْن َل ِقَتاَل 
ِهَما )9/ 152( رقم )18148( ، وقال البيهقي: منقطع،  ْهَباِن َواْلَكِبرِي َوَغرْيِ ِفيِه ِمَن الرُّ
ْوِجردي اخلرا�ساين  وانظر: البيهقي: اأبو بكر، اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�رْشَ
 – قلعجي  اأمني  املعطي  عبد  حتقيق:   - والآثار  ال�سنن  معرفة   - 458هـ  املتوفى:   -
كرات�سي - جامعة الدرا�سات الإ�سالمية – بريوت - دار قتيبة – دم�سق - دار الوعي 
– القاهرة - دار الوفاء - الطبعة: الأوىل 1412هـ - كتاب ال�سري - َما َجاَء يِف َقْتِل َمْن 

ِه )13/ 249( رقم )18076( .  ْهَباِن َوَغرْيِ َل ِقَتاَل ِمْنُه ِمَن الرُّ
�سعبة اخلرا�ساين - املتوفى: 227هـ - . 29 �سعيد بن من�سور بن  اأبو عثمان،  اجلوزجاين: 

– الهند - الدار ال�سلفية -  �سنن �سعيد بن من�سور - حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
الطبعة: الأوىل 1403هـ - كتاب اجلهاد - َباُب َما َجاَء يِف َقْتِل النِّ�َساِء َواْلِوْلَداِن )2/ 

280( رقم )2625( . 
اأي: اأت�ستنون ب�سنة فار�ص والروم. . 30
املثلة، . 31 من  الراأ�ص  وقطع  حراما،  الفعل  كان  اإذا  اإّل  جائزٌة  باملثل«  »املعاملة  اأَّن  ذلك 

واملثلة حرام. 
32 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 

املتوفى: 458هـ - ال�سنن الكربى - حتقيق: حممد عبد القادر عطا – بريوت - دار الكتب 
ُءو�ِص )9/  العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - كتاب ال�سري - َباُب َما َجاَء يِف َنْقِل الرُّ
ِحيح، وانظر: امللقن: اأبو حف�ص، �رشاج  223( رقم )18351( ، قال ابن امُللقن: اإِ�ْسَناده �سَ
الدين عمر بن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�رشي - املتوفى: 804هـ - البدر املنري يف 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�رشح الكبري - حتقيق: م�سطفى اأبو الغيط، وعبد 
اهلل بن �سليمان، ويا�رش بن كمال – الريا�ص - دار الهجرة للن�رش والتوزيع- الطبعة: 

الأوىل 1425هـ - كتاب ال�سري - احَلِديث التَّا�ِسع بعد الأَْرَبعني )9/ 107( . 
الفيومي: اأبو العبا�ص، اأحمد بن حممد بن علي احلموي - املتوفى: 770هـ - امل�سباح . 33

املنري يف غريب ال�رشح الكبري – بريوت - املكتبة العلمية - مادة: حقق )1/ 143( . 
انظر: اخلويل: اأحمد حممود – نظرية احلق بني الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي – دار . 34

ال�سالم – القاهرة – م�رش – الطبعة: الأوىل2003م )52-48( . 



117

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

العواودة: �سمري حممد جمعة - واجبات العمال وحقوقهم يف ال�رشيعة الإ�سالمية مقارنة . 35
مع قانون العمل الفل�سطيني - جامعة القد�ص - 1431 هـ )7( مع بع�ص الت�رشف. 

ومثال ذلك قاعدة »الأ�سل يف الأحكام ال�رشعية العتدال والتو�سط«، وانظر: الري�سوين: . 36
 - الإ�سالمي  للكتاب  العاملية  الدار   - ال�ساطبي  الإمام  عند  املقا�سد  نظرية   - اأحمد 

الطبعة: الثانية 1412 هـ - )1/ 321( . 
انظر: اأحمد: اأبو زهرة، حممد بن اأحمد بن م�سطفى - املتوفى: 1394هـ - خامت النبيني . 37

- القاهرة - دار الفكر العربي – 1425 هـ )2/ 519( . 
�سورة الإ�رشاء، اآية70. . 38
البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 39

من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 
النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - ِكَتاُب اجَلَناِئِز - َباُب َمْن َقاَم 

َناَزِة َيُهوِديٍّ )2/ 85( رقم )1312( .  جِلَ
انظر: الق�سريي: اأبو احل�سن، م�سلم بن احلجاج الني�سابوري - املتوفى: 261هـ - امل�سند . 40

ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
يِِّت ِمَن  اإحياء الرتاث العربي - كتاب اجلنة و�سفة نعيمها واأهلها - َباُب َعْر�ِص َمْقَعِد امْلَ

ِذ ِمْنُه )4/ 2203( رقم )2874( .  َعوُّ اِر َعَلْيِه، َواإِْثَباِت َعَذاِب اْلَقرْبِ َوالتَّ ِة اأَِو النَّ نَّ اجْلَ
�سورة البقرة، اآية 256. . 41
وهي . 42 الَيهود،  كَناِئ�ُص  َلَواُت  وال�سَّ الن�سارى،  بَيُع  والبَيُع  خا�سة،  للرهبان  ال�سوامع 

ُلوَتا، وانظر: الزجاج: اأبو اإ�سحاق، اإبراهيم بن ال�رشي بن �سهل - املتوفى:  بالعربانية �سَ
الأوىل 1408 هـ  الطبعة  الكتب -  – بريوت - عامل  القراآن واإعرابه  311هـ - معاين 

 . )430 /3(
�سورة احلج، اآية 40. . 43
انظر: القلموين: حممد ر�سيد بن علي ر�سا بن حممد �سم�ص الدين بن حممد بهاء الدين بن . 44

منال علي خليفة احل�سيني - املتوفى: 1354هـ - تف�سري القراآن احلكيم/ تف�سري املنار 
الربكات،  اأبو  الن�سفي:  و   ، للكتاب - 1990م )11/ 229(  العامة  الهيئة امل�رشية   -
عبد اهلل بن اأحمد بن حممود حافظ الدين - املتوفى: 710هـ - مدارك التنزيل وحقائق 
التاأويل/ تف�سري الن�سفي – حتقيق: يو�سف علي بديوي – بريوت - دار الكلم الطيب - 

الطبعة: الأوىل 1419 هـ )2/ 443 - 444( . 
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املتوفى: . 45  - ال�سحاك  بن  مو�سى  بن  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى،  اأبو  الرتمذي: 
279هـ - �سنن الرتمذي – حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، وحممد فوؤاد عبد الباقي، واإبراهيم 
الثانية  الطبعة:   - احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة   - م�رش   – عو�ص  عطوة 
1395 هـ - اأبواب املناقب - َباٌب يف ف�سل ال�سام واليمن )6/ 228( رقم )3955( ، 

َوقال اأبو عي�سى: َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن. 
�سورة الن�ساء، اآية 58. . 46
ُكْم ُبْغ�ُص َقْوٍم َعَلى َتْرِك اْلَعْدِل، وانظر: ال�سوكاين: حممد بن علي بن حممد بن . 47 اأَْي َل َيْحِمَلنَّ

عبد اهلل اليمني - املتوفى: 1250هـ - فتح القدير – دم�سق - دار ابن كثري – بريوت 
- دار الكلم الطيب - الطبعة: الأوىل 1414 هـ )2/ 24( . 

�سورة املائدة، اآية 8. . 48
ار: اأبو بكر، اأحمد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي - املتوفى: . 49 البزَّ

292هـ - م�سند البزار/ البحر الزخار - حتقيق: حمفوظ الرحمن زين اهلل، وعادل بن 
�سعد، و�سربي عبد اخلالق ال�سافعي – املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم - الطبعة: 
َغرْيَ  ِحيِح  ال�سَّ ِرَجاُل  ِرَجاُلُه  الهيثمي:  وقال   ،  )8949( رقم   )15  /9( 1988م  الأوىل 
، َوُهَو ِثَقٌة، وانظر: الهيثمي: اأبو احل�سن، نور الدين علي بن  ِ اْلَكُلوَذايِنِّ ِد ْبِن ِرْزِق اهللَّ مَّ حُمَ
اأبي بكر بن �سليمان - املتوفى: 807هـ - جممع الزوائد ومنبع الفوائد - حتقيق: ح�سام 
الدين القد�سي – القاهرة - مكتبة القد�سي - 1414 هـ - كتاب عالمات النبوة - َباٌب 

ِتِه )9/ 15( رقم )14188( .  يِف ُح�ْسِن ُخُلِقِه َوَحَياِئِه َوُح�ْسِن ُمَعا�رَشَ
امل�سند . 50  - 261هـ  املتوفى:   - الني�سابوري  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سن،  اأبو  الق�سريي: 

ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
الأَْمِر  َباُب   - َيَواِن  احْلَ ِمَن  ُيوؤَْكُل  َوَما  َباِئِح  َوالذَّ ْيِد  ال�سَّ ِكَتاُب   - العربي  الرتاث  اإحياء 

ْفَرِة، )3/ 1548( رقم )1955( .  ِديِد ال�سَّ ْبِح َواْلَقْتِل، َوحَتْ ِباإِْح�َساِن الذَّ
املباركفوري: اأبو العال، حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - املتوفى: 1353هـ - حتفة . 51

الأحوذي ب�رشح جامع الرتمذي – بريوت - دار الكتب العلمية - اأبواب الديات - َباب 
ْثَلِة )4/ 553( .  ْهِي َعْن امْلُ َما َجاَء يِف النَّ

البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 52
من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 
النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - ِكَتاُب الأََدِب - َباُب الرِّْفِق يِف 

الأَْمِر ُكلِِّه، )8/ 12( رقم )6024( . 
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اأبو زكريا، حميي الدين يحيى بن �رشف النووي - املتوفى: 676هـ - . 53 انظر: النووي: 
املنهاج �رشح �سحيح م�سلم بن احلجاج/ �رشح النووي – بريوت - دار اإحياء الرتاث 
العربي - الطبعة: الثانية 1392هـ - كتاب ال�سالم - باب النهى عن ابتداء اأهل الكتاب 

بال�سالم وكيف يرد عليهم )14/ 145( . 
�سورة الأنبياء، اآية 107. . 54
َرُة طائر، ومعنى َتْفُر�ُص اأي تقرب من الأَْر�ص وترفرف بجناحيها، وانظر: اجلوزي: . 55 احُلمَّ

غريب   - املتوفى: 597هـ   - بن حممد  علي  بن  الرحمن  عبد  الدين  الفرج، جمال  اأبو 
احلديث - حتقيق: الدكتور عبد املعطي اأمني القلعجي – بريوت - دار الكتب العلمية - 

الطبعة: الأوىل 1405هـ )2/ 186( . 
ِج�ْستاين: اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو الأزدي . 56 ال�سَِّ

- املتوفى: 275هـ - �سنن اأبي داود - حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد - املكتبة 
َكَراِهَيِة  َباٌب يِف  َهاِد -  اجْلِ ِكَتاب  الع�رشية -  – املكتبة  – �سيدا  – بريوت  الع�رشية 
اِر، )3/ 55( رقم )2675( ، وقال ابن امللقن: اإ�سناده �سحيح، وانظر:  َحْرِق اْلَعُدوِّ ِبالنَّ
ال�سافعي امل�رشي - املتوفى:  اأحمد  الدين عمر بن علي بن  اأبو حف�ص، �رشاج  امللقن: 
804هـ - البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�رشح الكبري - حتقيق: 
– الريا�ص - دار الهجرة  اأبو الغيط، وعبد اهلل بن �سليمان، ويا�رش بن كمال  م�سطفى 
للن�رش والتوزيع- الطبعة: الأوىل 1425هـ - كتاب الردة - احَلِديث التَّا�ِسع ع�رش )8/ 

 . )689
ويف معناها تقع اأحكام الق�سا�ص. . 57
ُيْقَتُل . 58 ُه  َفاإِنَّ ِب�ِسْحٍر  اأَْو  ِبِلَواٍط  اأَْو  ِبَخْمٍر  َقَتَل  اأّن اجلاين  فلو  فال جتوز املماثلة يف احلرام، 

بن  اهلل، حممد  عبد  اأبو  اخلر�سي:  وانظر:  ه حرام،  لأّنَّ ُذِكَر  ا  مِمَّ ِب�َسْيٍء  ُيْقَتُل  َوَل  ْيِف  ِبال�سَّ
عبد اهلل املالكي - املتوفى: 1101هـ - �رشح خمت�رش خليل للخر�سي – بريوت - دار 
الفكر للطباعة )8/ 29( ، والرملي: �سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة - 
املتوفى: 1004هـ - غاية البيان �رشح زبد ابن ر�سالن – بريوت - دار املعرفة )289( . 

�سورة الرحمن، اآية 60. . 59
�سورة التوبة، اآية 7. . 60
�سورة البقرة، اآية 194. . 61
�سورة النحل، اآية 126. . 62
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63 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 
دار  – بريوت -  القادر عطا  الكربى - حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - 
الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - كتاب ق�سم الفيء والغنيمة - َباُب اإِْعَطاِء 
اْلِبَداَيُة )6/ 596( رقم )13080( ، وانظر: احلمريي:  ِبِه  َيَقُع  اْلَفْيِء َعَلى الدِّيَواِن َوَمْن 
اأبو حممد، جمال الدين عبد امللك بن ه�سام بن اأيوب املعافري - املتوفى: 213هـ - 
ال�سرية النبوية لبن ه�سام - حتقيق: م�سطفى ال�سقا، واإبراهيم الأبياري، وعبد احلفيظ 
 /1( 1375هـ  الثانية  الطبعة:   - احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة   - – م�رش  ال�سلبي 
ِحيح الإِِ�ْسَناد، وانظر: امللقن: اأبو حف�ص، �رشاج الدين عمر بن علي  134( ، واحَلِديث �سَ
الأحاديث  املنري يف تخريج  البدر   - املتوفى: 804هـ  امل�رشي -  ال�سافعي  اأحمد  بن 
والآثار الواقعة يف ال�رشح الكبري - حتقيق: م�سطفى اأبو الغيط، وعبد اهلل بن �سليمان، 
ويا�رش بن كمال – الريا�ص - دار الهجرة للن�رش والتوزيع- الطبعة: الأوىل 1425هـ - 

كتاب الوديعة - احَلِديث اْلَعا�رِش )7/ 327( . 
اأبو عبد الرحمن، �رشف احلق حممد اأ�رشف بن اأمري بن علي بن حيدر . 64 انظر: ال�سديقي: 

العظيم اآبادي- املتوفى: 1329هـ - عون املعبود �رشح �سنن اأبي داود – بريوت - دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثانية 1415 هـ )8/ 101( . 

�سجرة« . 65 ول  نخاًل  تقطعوا  »ول  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  هي  العامة  القواعد  من 
]املباركفوري: �سفي الرحمن – املتوفى: 1427هـ - الرحيق املختوم – بريوت - دار 
الهالل - الطبعة: الأوىل 1427هـ )1/ 360( [، اأّما قوله تعاىل: »َما َقَطْعُتْم ِمْن ِليَنٍة اأَْو 
«؛ فهي احلالة ال�ستثنائية لظروف ا�ستثنائية،  وِلَها َفِباإِْذِن اهللَّ َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى اأُ�سُ
ومع ذلك فاإّن عدد ما ُقطع من النخيل واحدة على راأي ابن اإ�سحاق، و�ست نخالت على 
حاك ]انظر: القرطبي: اأبو عبد اهلل، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح  قول قتادة وال�سّ
الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص الدين – املتوفى: 671هـ - اجلامع لأحكام القراآن/ تف�سري 
القرطبي - حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص – القاهرة - دار الكتب امل�رشية – 
الطبعة: الثانية1384هـ )18/ 6( [، واملالحظ اأّنه رغم اإباحة القطع مل ُيتو�سع فيه، بل 

ياأتي باحلد الأدنى الذي يحقق الغر�ص ال�ستثنائي. 
�سورة الأنفال، اآية 67. . 66
املري: اأبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن عي�سى بن حممد الإلبريي، املعروف بابن اأبي . 67

َزَمِنني املالكي - املتوفى: 399هـ - تف�سري القراآن العزيز - حتقيق: اأبو عبد اهلل ح�سني 
بن عكا�سة، وحممد بن م�سطفى الكنز – القاهرة - الفاروق احلديثة - الطبعة: الأوىل 

1423هـ )2/ 187( . 
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68 . - اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 
– كرات�سي -  اأمني قلعجي  املتوفى: 458هـ - ال�سنن ال�سغري - حتقيق: عبد املعطي 
جامعة الدرا�سات الإ�سالمية - الطبعة: الأوىل 1410هـ - كتاب ال�سري - َباُب َما ُيْفَعُل 
ْبَياِن  ْرِب َبْعَد الأَ�رْشِ َوَقْبَلُه َوَما َجاَء يِف َقْتِل النِّ�َساِء َوال�سِّ ِبالرَِّجاِل اْلَباِلِغنَي ِمْن اأَْهِل احْلَ

َوَمْن َل ِقَتاَل ِفيِه )3/ 384( رقم )2827( . 
الظرف ال�ستثنائي هنا مُيثُل علة احلكم ال�رشعي، واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا. . 69
َبْيَنُكْم . 70 َقْوٍم  َعَلى  اإِلَّ   ، النَّ�رْشُ َفَعَلْيُكُم  الدِّيِن  يِف  وُكْم  ا�ْسَتْن�رَشُ »َواإِِن  تعاىل:  قوُله  ومثله 

َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق«]�سورة الأنفال، اآية 72[. 
البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 71

من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 
النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - كتاب الأدب - َباٌب َل ُيْلَدُغ 

َتنْيِ )8/ 31( رقم )6133( .  امُلوؤِْمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ
72 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 

دار  – بريوت -  القادر عطا  الكربى - حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - 
ِبالرَِّجاِل  َيْفَعُلُه  َما  َباُب  رَيِ -  ال�سِّ ِكَتاُب  الثالثة 1424 هـ -  الطبعة:  العلمية -  الكتب 
اْلَباِلِغنَي ِمْنُهْم، )9/ 111( رقم )18029( ، وانظر: املطلبي: حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار 
املدين - املتوفى: 151هـ - كتاب ال�سري واملغازي/ �سرية ابن اإ�سحاق - حتقيق: �سهيل 
زكار – بريوت - دار الفكر - الطبعة: الأوىل 1398هـ )323( ، واحلمريي: اأبو حممد، 
ال�سرية   - 213هـ  املتوفى:   - املعافري  اأيوب  بن  ه�سام  بن  امللك  عبد  الدين  جمال 
النبوية لبن ه�سام - حتقيق: م�سطفى ال�سقا، واإبراهيم الأبياري، وعبد احلفيظ ال�سلبي 
1375هـ )2/ 104( ،  الثانية  الطبعة:   - احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة   - – م�رش 
والقر�سي: اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي - املتوفى: 774هـ - ال�سرية 
النبوية - حتقيق: م�سطفى عبد الواحد – بريوت - دار املعرفة - 1395 هـ )3/ 92( 
عبد  بن  �سافع  بن  عثمان  بن  العبا�ص  بن  اإدري�ص  بن  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  وال�سافعي:   ،
بريوت   – الأم   - 204هـ  املتوفى:   - املكي  القر�سي  املطلبي  مناف  عبد  بن  املطلب 
بن  اأحمد  الدين  تقي  العبا�ص،  اأبو  واحلراين:   ،  )252  /4( 1410هـ   - املعرفة  دار   -
احلنبلي  تيمية  ابن  حممد  بن  القا�سم  اأبي  بن  اهلل  عبد  بن  ال�سالم  عبد  بن  احلليم  عبد 
الدم�سقي - املتوفى: 728هـ - ال�سارم امل�سلول على �سامت الر�سول - حتقيق: حممد 
حمي الدين عبد احلميد – اململكة العربية ال�سعودية - احلر�ص الوطني ال�سعودي )276( 
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. وذكره ابن بطال يف �رشحه ومل يعّلق عليه، وانظر: عبد امللك: اأبو احل�سن، علي بن خلف 
اأبو متيم يا�رش بن  البخاري - حتقيق:  بن بطال - املتوفى: 449هـ - �رشح �سحيح 
اإبراهيم – الريا�ص - مكتبة الر�سد - الطبعة: الثانية 1423هـ )9/ 308( ، وقال ابن 
َغاِزي ِبَغرْي اإِ�ْسَناد، وانظر: الع�سقالين: اأبو الف�سل،  َتُه بن اإِ�ْسَحاق يِف امْلَ حجر: َواأَْخَرَج ِق�سَّ
اأحمد بن علي بن حجر ال�سافعي - فتح الباري �رشح �سحيح البخاري – بريوت - دار 

املعرفة – 1379هـ )10/ 530( . 
انظر: املباركفوري: �سفي الرحمن – املتوفى: 1427هـ - الرحيق املختوم – بريوت . 73

- دار الهالل - الطبعة: الأوىل 1427هـ )1/ 260( ، والواقدي: اأبو عبد اهلل، حممد بن 
عمر بن واقد ال�سهمي الأ�سلمي املدين - املتوفى: 207هـ - املغازي - حتقيق: مار�سدن 

جون�ص – بريوت - دار الأعلمي - الطبعة: الثالثة 1409هـ )1/ 333( . 
انظر: املباركفوري: �سفي الرحمن – املتوفى: 1427هـ - الرحيق املختوم – بريوت . 74

- دار الهالل - الطبعة: الأوىل 1427هـ )1/ 389( . 
75 . - 1420هـ  املتوفى:   - الدين  فخر  بن  احلي  عبد  بن  علي  احل�سن،  اأبو  الندوي:  انظر: 

– دم�سق - دار ابن كثري - الطبعة: الثانية ع�رشة 1425 هـ )458( ،  ال�سرية النبوية 
والظاهري: اأبو حممد، علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي - املتوفى: 
456هـ - جوامع ال�سرية النبوية - حتقيق: اإح�سان عبا�ص – م�رش - دار املعارف - 

الطبعة: الأوىل1900م )184 - 185( . 
انظر: ال�سافعي: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن عبد . 76

املطلب بن عبد مناف املطلبي القر�سي املكي - املتوفى: 204هـ - الأم – بريوت - دار 
املعرفة - 1410هـ )4/ 187( . 

انظر: ال�رشبيني: �سم�ص الدين حممد بن اأحمد اخلطيب ال�سافعي - املتوفى: 977هـ - . 77
مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: 

الأوىل 1415هـ )6/ 38( . 
اليمني - املتوفى: 1250هـ - . 78 ال�سوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  انظر: 

الأوىل  الطبعة:   - العلمية  الكتب  دار   - – بريوت  البهية  الدرر  امل�سية �رشح  الدراري 
1407هـ )2/ 455( . 

79 . - 483هـ  املتوفى:   - �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  الأئمة  �سم�ص  ال�رشخ�سي:  انظر: 
املب�سوط – بريوت - دار املعرفة - 1414هـ )10/ 138( . 
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ال�سحيح . 80 امل�سند  اجلامع   - اجلعفي  اإ�سماعيل  بن  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  البخاري:  انظر: 
املخت�رش من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري 
بن نا�رش النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - كتاب ال�سالة - َباُب 

ا يِف امَل�ْسِجِد )1/ 99( رقم )462( .  الْغِت�َساِل اإَِذا اأَ�ْسَلَم، َوَرْبِط الأَ�ِسرِي اأَْي�سً
انظر: الق�سريي: اأبو احل�سن، م�سلم بن احلجاج الني�سابوري - املتوفى: 261هـ - امل�سند . 81

ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
ِلُك  َيِة اهلِل، َوَل ِفيَما َل مَيْ ْذِر - َباُب َل َوَفاَء ِلَنْذٍر يِف َمْع�سِ اإحياء الرتاث العربي - كتاب النَّ

اْلَعْبُد، )3/ 1263( رقم )1641( . 
اُهْم َنْتَنى ِلُكْفِرِهْم َكَقْوِلِه َتَعاىَل: . 82 َواِحُدُهْم َننِتٌ كَزِمٍن وَزْمَنى، وهو ذو الرائحة الكريهة، �َسمَّ

اأبو الف�سل، حممد بن مكرم بن على جمال  �ٌص«، وانظر: الرويفعي:  ُكوَن جَنَ �رْشِ امْلُ ا  َ »اإِمنَّ
– بريوت  العرب  ل�سان   - 711هـ  املتوفى:   - الإفريقي  الأن�ساري  منظور  ابن  الدين 
اأبو  ، واجلزري:  الثالثة 1414 هـ - مادة: ننت )13/ 427(  الطبعة:  دار �سادر -   -
ال�سيباين  الكرمي  الدين املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد  ال�سعادات، جمد 
ابن الأثري - املتوفى: 606هـ - النهاية يف غريب احلديث والأثر – حتقيق: طاهر اأحمد 

الزاوى وحممود حممد الطناحي - بريوت - املكتبة العلمية - 1399هـ )5/ 14( . 
َعَلى . 83 َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َمنَّ  َما  َباُب  اخلم�ص،  فر�ص  كتاب  البخاري،  �سحيح 

�َص )4/ 91( رقم )3139( .  الأُ�َساَرى ِمْن َغرْيِ اأَْن ُيَخمِّ
�سورة حممد، اآية 4. . 84
غري . 85 اأّنها  على  واجلمهور  الطربي،  اختيار  هو  من�سوخة  غري  حمكمة  باأّنها  والقوُل 

من�سوخة، وانظر: القرطبي: اأبو عبد اهلل، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري 
اخلزرجي �سم�ص الدين – املتوفى: 671هـ - اجلامع لأحكام القراآن/ تف�سري القرطبي 
- حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص – القاهرة - دار الكتب امل�رشية – الطبعة: 
الثانية1384هـ )22/ 155( ، والقر�سي: اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي 
القراآن العظيم - حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة - دار  - املتوفى: 774هـ - تف�سري 
حممد  بن  الأمني  حممد  وال�سنقيطي:   ،  )307  /7( 1420هـ  الثانية  الطبعة:   - طيبة 
املختار بن عبد القادر اجلكني - املتوفى: 1393هـ - اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن 

بالقراآن – بريوت - دار الفكر 1415 هـ )7/ 248( . 
انظر: العيني: اأبو حممد، حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى . 86

بدر الدين - املتوفى: 855هـ - عمدة القاري �رشح �سحيح البخاري – بريوت - دار 
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بطال  بن  بن خلف  علي  احل�سن،  اأبو  امللك:  وعبد   ،  )265 /14( العربي  الرتاث  اإحياء 
- املتوفى: 449هـ - �رشح �سحيح البخاري - حتقيق: اأبو متيم يا�رش بن اإبراهيم – 
الريا�ص - مكتبة الر�سد - الطبعة: الثانية 1423هـ )5/ 174( ، والطحاوي: اأبو جعفر، 
اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي احلجري امل�رشي - املتوفى: 
321هـ - خمت�رش اختالف العلماء - حتقيق: عبد اهلل نذير اأحمد – بريوت - دار الب�سائر 

الإ�سالمية - الطبعة: الثانية 1417هـ )3/ 479( . 
انظر: عبد امللك: اأبو احل�سن، علي بن خلف بن بطال - املتوفى: 449هـ - �رشح �سحيح . 87

الر�سد - الطبعة:  – الريا�ص - مكتبة  اإبراهيم  اأبو متيم يا�رش بن  البخاري - حتقيق: 
الثانية 1423هـ )5/ 174( . 

�رشح . 88 الباري  فتح   - ال�سافعي  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل،  اأبو  الع�سقالين:  انظر: 
�سحيح البخاري – بريوت - دار املعرفة – 1379هـ )6/ 152( . 

اأحكام . 89 اأحمد بن علي اجل�سا�ص احلنفي - املتوفى: 370هـ -  اأبو بكر،  الرازي:  انظر: 
 - العلمية  الكتب  دار   - بريوت   – �ساهني  علي  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق:   - القراآن 
الطبعة: الأوىل 1415هـ )3/ 520( ، والطحاوي: اأبو جعفر، اأحمد بن حممد بن �سالمة 
بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي احلجري امل�رشي - املتوفى: 321هـ - خمت�رش اختالف 
الطبعة:   - الإ�سالمية  الب�سائر  دار   - – بريوت  اأحمد  نذير  اهلل  عبد  حتقيق:   - العلماء 
الثانية 1417هـ )3/ 479( ، والعيني: اأبو حممد، حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد 
بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين - املتوفى: 855هـ - عمدة القاري �رشح �سحيح 
البخاري – بريوت - دار اإحياء الرتاث العربي )14/ 265( ، و عبد امللك: اأبو احل�سن، 
علي بن خلف بن بطال - املتوفى: 449هـ - �رشح �سحيح البخاري - حتقيق: اأبو متيم 

يا�رش بن اإبراهيم – الريا�ص - مكتبة الر�سد - الطبعة: الثانية 1423هـ )5/ 174( . 
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم اأُ�َساَرى . 90 ِبيُّ �سَ روى الطرباين يف الكبري َعِن اْبِن َعبَّا�ٍص، َقاَل: َفاَدى النَّ

َقاَم  اْلِفَداِء  َقْبَل  ُمَعْيٍط  اأَِبي  ْبُن  ُعْقَبُة  َوُقِتَل  اآلٍف،  اأَْرَبَعَة  ِمْنُهْم  َواِحٍد  ِفَداُء ُكلِّ  َوَكاَن  َبْدٍر، 
اُر«، وانظر:  ُد؟ َقاَل: »النَّ مَّ ْبَيِة َيا حُمَ ا َفَقاَل: َمْن ِلل�سِّ رْبً اأَِبي َطاِلٍب َفَقَتَلُه �سَ اإَِلْيِه َعِليُّ ْبُن 
الطرباين: اأبو القا�سم، �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي - املتوفى: 
360هـ - املعجم الكبري - حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي – القاهرة - مكتبة 
ابن تيمية - الطبعة: الثانية 1415هـ )11/ 406( رقم )12154( ، وقال الهيثمي: َرَواُه 
ِحيِح، وانظر: الهيثمي: اأبو احل�سن، نور  ايِنُّ يِف اْلَكِبرِي َوالأْو�َسِط، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل ال�سَّ رَبَ الطَّ
الدين علي بن اأبي بكر بن �سليمان - املتوفى: 807هـ - جممع الزوائد ومنبع الفوائد - 
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حتقيق: ح�سام الدين القد�سي – القاهرة - مكتبة القد�سي - 1414 هـ - كتاب املغازي 
وال�سري - َباُب َما َجاَء يِف الأ�رْشَى )6/ 89( رقم )10015( . 

انظر: املباركفوري: �سفي الرحمن – املتوفى: 1427هـ - الرحيق املختوم – بريوت . 91
- دار الهالل - الطبعة: الأوىل 1427هـ )208( . 

انظر: اجلمل: اإبراهيم بن حممد بن ح�سن - الرق يف اجلاهلية والإ�سالم - جملة اجلامعة . 92
الإ�سالمية باملدينة املنورة )85( ، و�سابق: �سيد - املتوفى: 1420هـ - فقه ال�سنة – 

بريوت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الثالثة 1397 هـ )2/ 688( . 
�سورة الإن�سان، اآية 8- 9. . 93
94 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 

دار  – بريوت -  القادر عطا  الكربى - حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - 
اأَْهِل  ْبِي ِمْن  َبْيِع ال�سَّ رَيِ - َباُب  الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - ِكَتاُب ال�سِّ

ِْك )9/ 218( رقم )18333( .  ال�رشِّ
القرطبي: اأبو عبد اهلل، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص . 95

الدين – املتوفى: 671هـ - اجلامع لأحكام القراآن/ تف�سري القرطبي - حتقيق: اأحمد 
الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص – القاهرة - دار الكتب امل�رشية – الطبعة: الثانية1384هـ 

 . )338 /3(
الطرباين: اأبو القا�سم، �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي - املتوفى: . 96

360هـ - املعجم الكبري - حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي – القاهرة - مكتبة 
ايِنُّ يِف  رَبَ ابن تيمية - الطبعة: الثانية 1415هـ )22/ 393( ، وقال الهيثمي: َرَواُه الطَّ
ِغرِي َواْلَكِبرِي، َواإِ�ْسَناُدُه َح�َسٌن، وانظر: الهيثمي: اأبو احل�سن، نور الدين علي بن اأبي بكر  ال�سَّ
بن �سليمان - املتوفى: 807هـ - جممع الزوائد ومنبع الفوائد - حتقيق: ح�سام الدين 
القد�سي – القاهرة - مكتبة القد�سي - 1414 هـ - كتاب املغازي وال�سري - َباُب َما 

َجاَء يِف اْلأَ�رْشَى )6/ 86( رقم )10007( . 
انظر: الواقدي: اأبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن واقد ال�سهمي الأ�سلمي املدين - املتوفى: . 97

الطبعة:   - الأعلمي  دار   - بريوت   – جون�ص  مار�سدن  حتقيق:   - املغازي   - 207هـ 
الثالثة 1409هـ )1/ 515( . 

انظر: املواق: اأبو عبد اهلل، حممد بن يو�سف بن اأبي القا�سم بن يو�سف العبدري الغرناطي . 98
– بريوت - دار الكتب  التاج والإكليل ملخت�رش خليل  – املتوفى: 897هـ -  املالكي 

العلمية - الطبعة: الأوىل1416هـ )5/ 146( . 
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99 . - ال�سامي  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  القا�سم،  اأبو  الطرباين:  انظر: 
املتوفى: 360هـ - املعجم الكبري - حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي – القاهرة 
َرَواُه  الهيثمي:  وقال   ،  )254  /19( 1415هـ  الثانية  الطبعة:   - تيمية  ابن  مكتبة   -
ُة  َقُه اْبُن َمِعنٍي، َوَبِقيَّ ْمُهوُر، َوَوثَّ َفُه اجْلُ عَّ ، َوَقْد �سَ رِييِنيُّ ٍد ال�سِّ مَّ اُر ْبُن حُمَ ، َوِفيِه َبكَّ ايِنُّ رَبَ الطَّ
�سليمان -  بن  بكر  اأبي  بن  الدين علي  نور  احل�سن،  اأبو  الهيثمي:  وانظر:  ِثَقاٌت،  ِرَجاِلِه 
 – القد�سي  الدين  ح�سام  حتقيق:   - الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع   - 807هـ  املتوفى: 
لَّى  ِ �سَ القاهرة - مكتبة القد�سي - 1414 هـ - كتاب الزهد - َباٌب يِف َعْي�ِص َر�ُسوِل اهللَّ

َلِف )10/ 321( رقم )18266( .  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َوال�سَّ اهللَّ
100 . – ْوِجردي اخلرا�ساين  اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�رْشَ اأبو بكر،  البيهقي: 

املتوفى: 458هـ - ال�سنن الكربى - حتقيق: حممد عبد القادر عطا – بريوت - دار 
الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - كتاب ال�سري - َباُب اْلأَ�ِسرِي ُيوَثُق )9/ 

152( رقم )18147( . 
انظر: البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح . 101

املخت�رش من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري 
ال�سالة  الطبعة: الأوىل 1422هـ - كتاب  النجاة -  النا�رش - دار طوق  بن نا�رش 
 ، رقم )462(   )99 /1( امَل�ْسِجِد  يِف  ا  اأَْي�سً الأَ�ِسرِي  َوَرْبِط  اأَ�ْسَلَم،  اإَِذا  الْغِت�َساِل  َباُب   -
والق�سريي: اأبو احل�سن، م�سلم بن احلجاج الني�سابوري - املتوفى: 261هـ - امل�سند 
ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
نِّ  اإحياء الرتاث العربي - كتاب اجلهاد وال�سري - َباُب َرْبِط اْلأَ�ِسرِي َوَحْب�ِسِه، َوَجَواِز امْلَ

َعَلْيِه )3/ 1386( رقم )1764( . 
وكان القا�سي �رشيح ياأمر الغرمي اأن يحب�ص اإىل �سارية امل�سجد، وكانوا يربطون من . 102

خ�سي هروبه حلق عليه اأو ديٍن والتوثق منه يف امل�سجد، وانظر: عبد امللك: اأبو احل�سن، 
علي بن خلف بن بطال - املتوفى: 449هـ - �رشح �سحيح البخاري - حتقيق: اأبو 
متيم يا�رش بن اإبراهيم – الريا�ص - مكتبة الر�سد - الطبعة: الثانية 1423هـ )2/ 

 . )109
البغدادي . 103 احل�سن  بن  رجب  بن  اأحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  ال�سالمي:  انظر: 

الدم�سقي احلنبلي - املتوفى: 795هـ - فتح الباري �رشح �سحيح البخاري - حتقيق: 
حممود بن �سعبان بن عبد املق�سود وجمدي بن عبد اخلالق ال�سافعي واإبراهيم بن 
اإ�سماعيل القا�سي وعزت املر�سي وحممد بن عو�ص املنقو�ص و�سالح بن �سامل وعالء 
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بن م�سطفى بن همام و�سربي بن عبد اخلالق – املدينة املنورة - مكتبة الغرباء 
الأثرية - الطبعة: الأوىل 1417 هـ )3/ 362( . 

104 . - الدين  برهان  ابن  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  الدين علي  نور  الفرج،  اأبو  احللبي:  انظر: 
 – احللبية  ال�سرية  املاأمون/  الأمني  �سرية  يف  العيون  اإن�سان   - 1044هـ  املتوفى: 
والعامري:   ،  )257  /2( 1427هـ  الثانية  الطبعة:   - العلمية  الكتب  دار   - بريوت 
يحيى بن اأبى بكر بن حممد بن يحيى احلر�سي - املتوفى: 893هـ - بهجة املحافل 
وبغية الأماثل يف تلخي�ص املعجزات وال�سري وال�سمائل – بريوت - دار �سادر )1/ 

 . )187
البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 105

من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 
رَيِ - َباُب  النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - ِكَتاُب اجِلَهاِد َوال�سِّ

الِك�ْسَوِة ِلالأ�َساَرى )4/ 60( رقم )3008( . 
انظر: التميمي: اأبو حامت، حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد الدارمي . 106

الُب�ستي - املتوفى: 354هـ - �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان - حتقيق: �سعيب 
الأرنوؤوط – بريوت - موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الثانية 1414هـ - كتاب ال�سري - 
َباُب اْلِفَداِء َوَفكِّ اْلأَ�رْشَى )11/ 198( رقم )4859( ، وقال �سعيب: �سحيح على �رشط 

م�سلم. 
107 . - 261هـ  املتوفى:   - الني�سابوري  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سن،  اأبو  الق�سريي:  انظر: 

امل�سند ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت 
�ْسِلِمنَي  ْنِفيِل َوِفَداِء امْلُ - دار اإحياء الرتاث العربي - كتاب اجلهاد وال�سري - َباب التَّ

ِبالأَ�َساَرى )9/ 200( رقم )3299( . 
البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 108

من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 
النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - ِكَتاُب النَِّكاِح - َباُب َحقِّ 

اٍم َوَنْحَوُه )7/ 24( رقم )5174( .  ْعَوِة، َوَمْن اأَْومَلَ �َسْبَعَة اأَيَّ اإَِجاَبِة الَوِليَمِة َوالدَّ
هي اإحدى القبائل العربية التي �سكنت منطقة حائل، والتي تقع يف منطقة جبل �سّمر . 109

على احلدود اجلنوبية ل�سحراء النفوذ يف �سمايل اململكة يف ال�سعودية، واإليها ينت�سب 
والدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئا�سة  وانظر:  الطائي،  حامت 

والإر�ساد - جملة البحوث الإ�سالمية – الريا�ص )81/ 536 - 537( . 
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انظر: الع�سامي: ابن عبد امللك، عبد امللك بن ح�سني املكي - املتوفى: 1111هـ . 110
عبد  اأحمد  عادل  حتقيق:   - والتوايل  الأوائل  اأنباء  يف  العوايل  النجوم  �سمط   -
الأوىل  الطبعة:  العلمية -  الكتب  دار  – بريوت -  املوجود، وعلي حممد معو�ص 

1419 هـ )2/ 301( . 
اجلزري: اأبو احل�سن، علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد . 111

ابن الأثري ال�سيباين، عز الدين - املتوفى: 630هـ - الكامل يف التاريخ - حتقيق: 
عمر عبد ال�سالم تدمري - بريوت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الأوىل 1417هـ 
اأبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب  )2/ 152( ، وانظر: الطربي: 
الآملي - املتوفى: 310هـ - تاريخ الر�سل وامللوك – بريوت - دار الرتاث - الطبعة: 
ثم  الب�رشي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء،  اأبو  والقر�سي:   ، هـ   1387 الثانية 
الدم�سقي – املتوفى: 774هـ - البداية والنهاية - حتقيق: علي �سريي - دار اإحياء 

الرتاث العربي -الطبعة: الأوىل 1408هـ )5/ 76( . 
112 . - َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  اهلل،  عبد  اأبو  الذهبي:  انظر: 

املتوفى: 748هـ - تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم - حتقيق: عمر عبد 
الثانية 1413 هـ )2/  الطبعة:  العربي -  الكتاب  – بريوت - دار  التدمري  ال�سالم 
ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي:  و   ،  )568
 – ال�رشيعة  اأحوال �ساحب  النبوة ومعرفة  – املتوفى: 458هـ - دلئل  اخلرا�ساين 
َة  َمكَّ َفْتِح  اأَْبَواِب  اُع  ُجمَّ الأوىل 1405 هـ -  الطبعة:  العلمية -  الكتب  بريوت - دار 
اإِىَل َبِني  اْلَوِليِد  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َخاِلَد ْبَن  ِبيِّ �سَ َحَر�َسَها اهلُل َتَعاىَل - َباُب َبْعِث النَّ

َجِذمَيَة )5/ 114( . 
انظر: الطربي: اأبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي - املتوفى: . 113

310هـ - تاريخ الر�سل وامللوك – بريوت - دار الرتاث - الطبعة: الثانية 1387 هـ 
 . )604 /3(

انظر: الباَلُذري: اأحمد بن يحيى بن جابر بن داود - املتوفى: 279هـ - فتوح البلدان . 114
 . – 1988م )1/ 159(  – بريوت - دار ومكتبة الهالل 

انظر: ال�سيباين: اأبو عبد اهلل، اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد - املتوفى: . 115
الأرنوؤوط، وعادل مر�سد،  �سعيب  اأحمد بن حنبل - حتقيق:  الإمام  241هـ - م�سند 
واآخرون - موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1421هـ )38/ 485( رقم )23499( 

، وقال �سعيب: ح�سن مبجموع طرقه و�سواهده. 
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اأبو . 116 الفيومي:  وانظر:  َرِقيٌق،  َفُهَو  َغُلَظ؛  ِخاَلُف  َب  َ �رشَ َباِب  ِمْن  َيِرقُّ  ْيُء  ال�سَّ َرقَّ  ِمْن 
العبا�ص، اأحمد بن حممد بن علي احلموي - املتوفى: 770هـ - امل�سباح املنري يف 
غريب ال�رشح الكبري – بريوت - املكتبة العلمية )1/ 235( ، وهي لطُف يف امل�ساعر، 

ولني يف القلب. 
املوؤ�س�سة . 117  - والإ�سالم  اجلاهلية  يف  العرب  عند  احلرب  فن   - جمال  حمفوظ:  انظر: 

العربية للدرا�سات والن�رش - الطبعة: الطبعة الأوىل 1987م )17، 54( . 
العهد القدمي – �سفر التثنية – الإ�سحاح الع�رشون. . 118
َماٍة، وانظر: الرازي: اأبو عبد اهلل، زين الدين حممد بن . 119 �َسْمُل اْلَعنْيِ َفْقوؤَُها ِبَحِديَدٍة حُمْ

حتقيق:   - ال�سحاح  خمتار   - 666هـ  املتوفى:   - احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  اأبي 
يو�سف بن حممد – بريوت - املكتبة الع�رشية – �سيدا - الدار النموذجية - الطبعة: 

اخلام�سة 1420هـ - مادة: �سمل )154( . 
اجلالد . 120 حلبة  يف  بع�سًا  بع�سهم  ي�سارع  حيُث  للم�سارعة؛  حلبة  هي  اجلالد  حلبة 

حتى املمات، وانظر: ديوَرانت: ويليام جيم�ص - املتوفى: 1981م - ق�سة احل�سارة 
– تون�ص -  – بريوت - دار اجليل  - ترجمة: الدكتور زكي جنيب حمُمود واآخرين 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 1408 هـ )2/ 281،282 َو 12/ 65( . 
�سورة حممد، اآية 4. . 121
غري . 122 اأّنها  على  واجلمهور  الطربي،  اختيار  هو  من�سوخة  غري  حمكمة  باأّنها  والقوُل 

من�سوخة، وانظر: الطربي: اأبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي 
- املتوفى: 310هـ - جامع البيان يف تاأويل القراآن/ تف�سري الطربي - حتقيق: اأحمد 
حممد �ساكر - موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1420 هـ )22/ 155( ، والقر�سي: 
اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي - املتوفى: 774هـ - تف�سري القراآن 
العظيم - حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة - دار طيبة - الطبعة: الثانية 1420هـ 
)7/ 307( ، وال�سنقيطي: حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني - 
املتوفى: 1393هـ - اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن – بريوت - دار الفكر 

1415 هـ )7/ 248( . 
انظر: روائع البيان تف�سري اآيات الأحكام )2/ 449( . . 123
احلمريي: اأبو حممد، جمال الدين عبد امللك بن ه�سام بن اأيوب املعافري - املتوفى: . 124

213هـ - ال�سرية النبوية لبن ه�سام - حتقيق: م�سطفى ال�سقا، واإبراهيم الأبياري، 
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الثانية  البابي احللبي - الطبعة:  – م�رش - مطبعة م�سطفى  ال�سلبي  وعبد احلفيظ 
1375هـ )2/ 291( . 

اهلل . 125 جار  القا�سم،  اأبو  الزخم�رشي:  وانظر:  دبره،  على  برجله  اأو  بيده  �رشبه  ك�سعه: 
البالغة - حتقيق: حممد  اأ�سا�ص   - املتوفى: 538هـ   - اأحمد  بن  بن عمرو  حممود 
با�سل عيون ال�سود – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 1419 هـ - مادة: 

ك�سع )2/ 135( . 
البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 126

من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 
النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - كتاب تف�سري القراآن - َباُب 
َ َل َيْهِدي  ُ َلُهْم، اإِنَّ اهللَّ َقْوِلِه: »�َسَواٌء َعَلْيِهْم اأَ�ْسَتْغَفْرَت َلُهْم اأَْم مَلْ َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم، َلْن َيْغِفَر اهللَّ

الَقْوَم الَفا�ِسِقنَي« )6/ 154( رقم )4905( . 
واعتمدُت يف �سياغتها على اآراء الفقهاء، خمتاراً منها الأقرب للم�سلحة، وا�ستعنت . 127

مبا اأوردته وثيقة جنيف الرابعة ب�ساأن اأ�رشى احلرب يف ال�سياغة القانونية. 
اليعقوب: . 128 الإباحة«، وانظر:  الأ�سياء  اإل بن�ص«، »والأ�سل يف  على قاعدة »ل حترمي 

اأ�سول الفقه  عبد اهلل بن يو�سف بن عي�سى بن يعقوب اجلديع العنزي - تي�سرُي علم 
ال�سوؤون  ، ووزارة  الأوىل، 1418 هـ )48(  الطبعة:   - الريان  موؤ�س�سة   - بريوت   –
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد - الفقه املي�رش يف �سوء الكتاب وال�سنة - 

جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�رشيف - 1424هـ )403( . 
َيْعَلِم . 129 اإِْن  الأَ�رْشَى  ِمَن  اأَْيِديُكْم  يِف  ْن  مِلَ ُقْل  ِبيُّ  النَّ َها  اأَيُّ »َيا  ودّل على ذلك قوُله تعاىل: 

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم«]�سورة  اأُِخَذ ِمْنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَّ ا  ا مِمَّ ا ُيوؤِْتُكْم َخرْيً ُ يِف ُقُلوِبُكْم َخرْيً اهللَّ
منع  على  ودّل  وعيد،  ول  فيها  تهديد  ل  واأدب،  بلطف  دعوة  فهي  7[؛  اآية  الأنفال، 

الإكراه ق�سة ثمامة بن اأثال، وقد تقدم ذكرها. 
�سورة البقرة، اآية 286. . 130
131 . - 261هـ  املتوفى:   - الني�سابوري  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سن،  اأبو  الق�سريي:  انظر: 

امل�سند ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت 
ِويِل  الطَّ َجاِبٍر  َحِديِث  َباُب   - َقاِئِق  َوالرَّ ْهِد  الزُّ ِكَتاُب   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار   -

ِة اأَِبي اْلَي�رَشِ )4/ 2302( رقم )3007( .  َوِق�سَّ
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اأَْو . 132 َحاَلًل،  َم  َحرَّ ًطا  �رَشْ اإِّل  وِطِهْم،  �رُشُ َعَلى  امُل�ْسِلُموَن   « و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  لقوله 
اأبو عي�سى، حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن  اأََحلَّ َحَراًما«، وانظر: الرتمذي: 
ال�سحاك - املتوفى: 279هـ - �سنن الرتمذي – حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، وحممد 
فوؤاد عبد الباقي، واإبراهيم عطوة عو�ص – م�رش - مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي 
 ِ احللبي - الطبعة: الثانية 1395 هـ - اأبواب الأحكام - َباُب َما ُذِكَر َعْن َر�ُسوِل اهللَّ

ْلِح َبنْيَ النَّا�ِص )3/ 626( رقم )1352( .  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم يِف ال�سُّ لَّى اهللَّ �سَ
لالأ�سباب الآتية: . 133

لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم يوم فتح مكة: »َمْن َدَخَل َداَر اأَِبي �ُسْفَياَن َفُهَو اآِمٌن، َوَمْن  -
بن  م�سلم  احل�سن،  اأبو  الق�سريي:  وانظر:  اآِمٌن«،  َفُهَو  َبابُه  اأَْغَلَق  َوَمْن  اآِمٌن،  َفُهَو  اَلَح  ال�سِّ اأَْلَقى 
 - م�سلم  املخت�رش/ �سحيح  ال�سحيح  امل�سند  املتوفى: 261هـ -  الني�سابوري -  احلجاج 
حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار اإحياء الرتاث العربي – كتاب اجلهاد وال�سري 
َة – )3/ 1407( رقم )1780( ، اأي من اعتزل القتال باأي �سكل من الأ�سكال  - َباُب َفْتِح َمكَّ

فهو اآمن. 
الغر�ص  - يحقق  وهذا  واعتزاله،  القتال  ترك  على  املعادية  القوات  اأفراد  ولت�سجيع 

القريب املتمثل بح�سم املعركة باأقل اخل�سائر، وهو علة ظاهرة يف العفو املمنوح للمحاربني 
َ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسَعْوَن يِف الأْر�ِص َف�َساًدا اأَْن  ِذيَن ُيَحاِرُبوَن اهللَّ ا َجَزاُء الَّ َ البغاة يف قوله تعاىل: »اإِمنَّ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف اأَْو ُيْنَفْوا ِمَن الأَْر�ِص َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي يِف  َع اأَْيِديِهْم َواأَ لَُّبوا اأَْو ُتَقطَّ ُلوا اأَْو ُي�سَ ُيَقتَّ
ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل اأَْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا اأَنَّ  ْنَيا َوَلُهْم يِف الآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم )33( اإِلآّ الَّ الدُّ
ِك َفَظاِهٌر،  ْ َ َغُفوٌر َرِحيٌم« ]�سورة املائدة، اآية 33-34[، يقول ابن كثري: »ِهَي يِف اأَْهِل ال�رشِّ اهللَّ
اْلَقْتِل  اْنِحَتاُم  َعْنُهُم  َي�ْسُقُط  ُه  َفاإِنَّ َعَلْيِهْم،  اْلُقْدَرِة  َقْبَل  َتاُبوا  َفاإَِذا  �ْسِلُموَن  امْلُ َحاِرُبوَن  امْلُ ا  َواأَمَّ
ي  ْلِب َوَقْطِع الرِّْجِل، َوَهْل َي�ْسُقُط َقْطُع اْلَيِد اأَْم َل؟ ِفيِه َقْوَلِن ِلْلُعَلَماِء. َوَظاِهُر الآَيِة َيْقَت�سِ َوال�سَّ
َحاَبِة«، وانظر: القر�سي: اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري  ِميِع، َوَعَلْيِه َعَمُل ال�سَّ �ُسُقوَط اجْلَ
الدم�سقي - املتوفى: 774هـ - تف�سري القراآن العظيم - حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة - 

دار طيبة - الطبعة: الثانية 1420هـ )3/ 102( . 
العبدري . 134 يو�سف  بن  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  املواق:  انظر: 

الغرناطي املالكي – املتوفى: 897هـ - التاج والإكليل ملخت�رش خليل – بريوت - 
دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل1416هـ )4/ 548( . 

اأبي �سهل - املتوفى: 483هـ - . 135 اأحمد بن  الأئمة حممد بن  ال�رشخ�سي: �سم�ص  انظر: 
املب�سوط – بريوت - دار املعرفة - 1414هـ )10/ 64( . 
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قيا�سًا على دفع ال�سائل، وانظر: احلرميلي: في�سل بن عبد العزيز بن في�سل ابن حمد . 136
 – الأوطار  نيل  خمت�رش  الأحبار  ب�ستان   - 1376هـ  املتوفى:   - النجدي  املبارك 
الريا�ص - دار اإ�سبيليا - الطبعة: الأوىل 1419 هـ )2/ 133( ، وعبد اللطيف: عبد 
الرحمن بن �سالح - القواعد وال�سوابط الفقهية – املدينة املنورة - عمادة البحث 

العلمي باجلامعة الإ�سالمية - الطبعة: الأوىل 1423هـ )1/ 296( . 
انظر: الهيتمي: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر - حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج . 137

– م�رش - املكتبة التجارية الكربى 1357 هـ )4/ 248( ، وال�رشبيني: �سم�ص الدين 
حممد بن اأحمد اخلطيب ال�سافعي - املتوفى: 977هـ - مغني املحتاج اإىل معرفة 
معاين األفاظ املنهاج – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 1415هـ )4/ 

 . )160
ال�سحابة . 138 بني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  فّرقهم  حيث  بدر  اأ�رشى  يف  حدث  كما 

لت�سهيل خدمتهم، واأو�ساهم بهم خرياً. 
ى ُمَواَدَعًة . 139 ِه، َوُت�َسمَّ ًة معّينًة ِبِعَو�ٍص اأَْو َغرْيِ ْرِب َعَلى َتْرِك اْلِقَتاِل ُمدَّ ُة اأَْهِل احْلَ احَلَ هي ُم�سَ

ًة َوُمَعاَهَدًة َوُمَهاَدَنًة، وانظر: ال�رشبيني: �سم�ص الدين حممد بن اأحمد اخلطيب  َوُم�َسامَلَ
األفاظ املنهاج –  ال�سافعي - املتوفى: 977هـ - مغني املحتاج اإىل معرفة معاين 

بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 1415هـ )6/ 86( . 
يف . 140 معروفة  فكرة  معينة  اأماكن  اأو  معني،  زمن  يف  اإيقافه  اأو  القتال،  حترمي  فكرة 

الإ�سالم؛ فحرم القتال يف الأ�سهر احلرم، وهي: ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب، 
َنة؛ ولهذا فاإّن التفاق على زمان ومكان  َة َوَما َحْوَلَها يِف َجِميِع ال�سَّ اأّما املكان فهو َمكَّ
ت�سع احلرب فيه اأوزارها كي يتمكن النا�ص من مللمة جراحهم ل تعار�سه ال�رشيعة 

الإ�سالمية، ويف معناها تقع الهدنة احلربية املوؤقتة. 
تبعا للقاعدة الفقهية املقررة: »اتركوهم وما يدينون«، وانظر: �سابق: �سيد - املتوفى: . 141

1420هـ - فقه ال�سنة – بريوت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الثالثة 1397 هـ 
 . )663 /2(

َماَتْت، . 142 �َسَجَنْتَها َحتَّى  ٍة  ِهرَّ اْمَراأٌَة يِف  قيا�سًا على قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ُعذَِّبِت 
اَر، َل ِهَي اأَْطَعَمْتَها َوَل �َسَقْتَها، اإِْذ َحَب�َسْتَها، َوَل ِهَي َتَرَكْتَها َتاأُْكُل ِمْن  َفَدَخَلْت ِفيَها النَّ
َخ�َسا�ِص الأَْر�ِص« ]البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند 
ال�سحيح املخت�رش من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: 
حممد زهري بن نا�رش النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - كتاب 
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اأحاديث الأنبياء - َباُب َحِديِث الَغاِر )4/ 176( رقم )3482( [؛ فاإطالق الأ�سري من 
باب اأوىل. 

واإذا جاز اإطالق الأ�سري َمّنًا بال عو�ص حتقيقًا للم�سلحة؛ فاإّن جوازه يف هذه احلالت 
بذلك  الآ�رش يلحق �رشراً معنويًا موؤكداً  اإّن موته وهو يف قب�سة الطرف  ثّم  اأوىل؛  من باب 
الطرف. واإذا �سلمنا اأن حال الأ�سري قد اآل اإىل املّن والفداء؛ فموت الأ�سري عند اآ�رشه لالأ�سباب 

التي ذكرُت خارج عن ذلكما اخليارين. 
ِة . 143 ُ َبْيَنُه َوَبنْيَ الأَِحبَّ َق اهللَّ َق َبنْيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها َفرَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َمْن َفرَّ لقوله �سَ

َيْوَم اْلِقَياَمِة«، وقد �سبق ذكره، وعّلقت عليه. 
مثل الأب والأم والأبناء والأخوة والأخوات واجلد واجلدة والأزواج. . 144
ُ َبْيَنُه َوَبنْيَ . 145 َق اهللَّ َق َبنْيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها َفرَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل: »َمْن َفرَّ لقوله �سَ

ِة َيْوَم اْلِقَياَمِة«، وانظر: ال�سيباين: اأبو عبد اهلل، اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل  الأَِحبَّ
بن اأ�سد - املتوفى: 241هـ - م�سند الإمام اأحمد بن حنبل - حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط، 
وعادل مر�سد، واآخرون - موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1421هـ )38/ 485( رقم 

)23499( ، وقال �سعيب: ح�سن مبجموع طرقه و�سواهده. 
ي�سمل ذلك كّل عمل نافع، ومن ذلك اأن يقوم الأ�سري بتعليم بع�ص اأبناء امل�سلمني . 146

القراءة والكتابة مقابل عو�ص يتمثُل باإطالق �رشاحه، كما حدث مع بع�ص اأ�رشى بدر 
حيث كان فداوؤهم تعليم ع�رشة من غلمان املدينة القراءة والكتابة، وانظر: الباجوري: 
حممد بن عفيفي اخل�رشي - املتوفى: 1345هـ - نور اليقني يف �سرية �سيد املر�سلني 
بن  اأحمد  وغلو�ص:   ،  )108( 1425هـ  الثانية  الطبعة:   - الفيحاء  دار   - دم�سق   –
اأحمد - ال�سرية النبوية والدعوة يف العهد املدين - موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الأوىل 

1424هـ )290( . 
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املصادر واملراجع: 

الباجوري: حممد بن عفيفي اخل�رشي - املتوفى: 1345هـ - نور اليقني يف �سرية �سيد . 1
املر�سلني – دم�سق - دار الفيحاء - الطبعة: الثانية 1425هـ. 

البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي - اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�رش . 2
من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه/ �سحيح البخاري - حتقيق: حممد زهري بن نا�رش 

النا�رش - دار طوق النجاة - الطبعة: الأوىل 1422هـ - عدد الأجزاء: 9. 
ار: اأبو بكر، اأحمد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي - املتوفى: . 3 البزَّ

292هـ - م�سند البزار/ البحر الزخار - حتقيق: حمفوظ الرحمن زين اهلل، وعادل بن 
�سعد، و�سربي عبد اخلالق ال�سافعي – املدينة املنورة - مكتبة العلوم واحلكم - الطبعة: 

الأوىل 1988م - 2009م - عدد الأجزاء: 18. 
4 . – البلدان  فتوح   - 279هـ  املتوفى:   - داود  بن  جابر  بن  يحيى  بن  اأحمد  الباَلُذري: 

بريوت - دار ومكتبة الهالل – 1988م. 
اأبو احل�سن، مقاتل بن �سليمان بن ب�سري الأزدي - املتوفى: 150هـ - تف�سري . 5 البلخي: 

مقاتل بن �سليمان - حتقيق: عبد اهلل حممود �سحاته – بريوت - دار اإحياء الرتاث - 
الطبعة: الأوىل 1423 هـ - عدد الأجزاء: 5. 

البهوتي: من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�ص احلنبلى - املتوفى: . 6
1051هـ - دقائق اأويل النهى ل�رشح املنتهى - عامل الكتب - الطبعة: الأوىل 1414هـ 

- عدد الأجزاء: 3. 
7 . - اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 

– كرات�سي -  اأمني قلعجي  املتوفى: 458هـ - ال�سنن ال�سغري - حتقيق: عبد املعطي 
جامعة الدرا�سات الإ�سالمية - الطبعة: الأوىل 1410هـ - عدد الأجزاء: 4. 

8 . - اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 
املتوفى: 458هـ - معرفة ال�سنن والآثار - حتقيق: عبد املعطي اأمني قلعجي – كرات�سي 
- جامعة الدرا�سات الإ�سالمية – بريوت - دار قتيبة – دم�سق - دار الوعي – القاهرة 

- دار الوفاء - الطبعة: الأوىل 1412هـ - عدد الأجزاء: 15. 
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9 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 
دار  – بريوت -  القادر عطا  الكربى - حتقيق: حممد عبد  ال�سنن  املتوفى: 458هـ - 

الكتب العلمية - الطبعة: الثالثة 1424 هـ - عدد الأجزاء: 10. 
10 . – اخلرا�ساين  ْوِجردي  اخُل�رْشَ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر،  اأبو  البيهقي: 

املتوفى: 458هـ - دلئل النبوة ومعرفة اأحوال �ساحب ال�رشيعة – بريوت - دار الكتب 
العلمية - الطبعة: الأوىل 1405 هـ - عدد الأجزاء: 7. 

ال�سندي - املتوفى: 1138هـ - . 11 الدين  الهادي نور  اأبو احل�سن، حممد بن عبد  التتوي: 
حا�سية ال�سندي على �سنن ابن ماجه/ كفاية احلاجة يف �رشح �سنن ابن ماجه – بريوت 

- دار اجليل – بريوت - دار الفكر – الطبعة: الثانية – عدد الأجزاء: 2. 
املتوفى: . 12  - ال�سحاك  بن  مو�سى  بن  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  عي�سى،  اأبو  الرتمذي: 

279هـ - �سنن الرتمذي – حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، وحممد فوؤاد عبد الباقي، واإبراهيم 
الثانية  الطبعة:   - احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة   - م�رش   – عو�ص  عطوة 

1395 هـ - عدد الأجزاء: 5 اأجزاء. 
الدارمي . 13 َمْعبَد  بن  معاذ  بن  حبان  بن  اأحمد  بن  حبان  بن  حممد  حامت،  اأبو  التميمي: 

الُب�ستي - املتوفى: 354هـ - �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان - حتقيق: �سعيب 
الأرنوؤوط – بريوت - موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الثانية 1414هـ - عدد الأجزاء: 18. 

التميمي: اأبو يعلى، اأحمد بن علي بن املُثنى بن يحيى بن عي�سى بن هالل املو�سلي - . 14
املتوفى: 307هـ - م�سند اأبي يعلى - حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد – دم�سق - دار املاأمون 

للرتاث - الطبعة: الأوىل 1404هـ - عدد الأجزاء: 13. 
اجلزري: اأبو احل�سن، علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد . 15

ابن الأثري ال�سيباين، عز الدين - املتوفى: 630هـ - الكامل يف التاريخ - حتقيق: عمر 
عبد ال�سالم تدمري - بريوت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الأوىل 1417هـ - عدد 

الأجزاء: 10. 
اجلزري: اأبو ال�سعادات، جمد الدين املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي . 16

ال�سيباين ابن الأثري - املتوفى: 606هـ - النهاية يف غريب احلديث والأثر – حتقيق: 
طاهر اأحمد الزاوى وحممود حممد الطناحي - بريوت - املكتبة العلمية - 1399هـ - 

عدد الأجزاء: 5. 
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اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي ثم . 17 اأبو حممد، موفق الدين عبد اهلل بن  اجلماعيلي: 
الدم�سقي احلنبلي - املتوفى: 620هـ - املغني - مكتبة القاهرة – 1388هـ - عدد 

الأجزاء: 10. 
اجلامعة . 18 جملة   - والإ�سالم  اجلاهلية  يف  الرق   - ح�سن  بن  حممد  بن  اإبراهيم  اجلمل: 

الإ�سالمية باملدينة املنورة. 
�سعبة اخلرا�ساين - املتوفى: 227هـ - . 19 �سعيد بن من�سور بن  اأبو عثمان،  اجلوزجاين: 

– الهند - الدار ال�سلفية -  �سنن �سعيد بن من�سور - حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 
الطبعة: الأوىل 1403هـ - عدد الأجزاء: 12. 

597هـ . 20 املتوفى:   - حممد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج،  اأبو  اجلوزي: 
- غريب احلديث - حتقيق: الدكتور عبد املعطي اأمني القلعجي – بريوت - دار الكتب 

العلمية - الطبعة: الأوىل 1405هـ - عدد الأجزاء: 2. 
احلاكم: اأبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن ُنعيم بن احلكم ال�سبي . 21

على  امل�ستدرك   - 405هـ  املتوفى:   - البيع  بابن  املعروف  الني�سابوري  الطهماين 
ال�سحيحني - حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا- بريوت - دار الكتب العلمية – بريوت 

- الطبعة: الأوىل 1411هـ - عدد الأجزاء: 4. 
احلراين: اأبو العبا�ص، تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اأبي . 22

القا�سم بن حممد ابن تيمية احلنبلي الدم�سقي - املتوفى: 728هـ - ال�سارم امل�سلول 
على �سامت الر�سول - حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد – اململكة العربية ال�سعودية 

- احلر�ص الوطني ال�سعودي. 
املتوفى: . 23  - النجدي  املبارك  حمد  ابن  في�سل  بن  العزيز  عبد  بن  في�سل  احلرميلي: 

1376هـ - ب�ستان الأحبار خمت�رش نيل الأوطار – الريا�ص - دار اإ�سبيليا - الطبعة: 
الأوىل 1419 هـ - عدد الأجزاء: 2. 

الدين - املتوفى: . 24 اأحمد ابن برهان  اإبراهيم بن  الدين علي بن  الفرج، نور  اأبو  احللبي: 
1044هـ - اإن�سان العيون يف �سرية الأمني املاأمون/ ال�سرية احللبية – بريوت - دار 

الكتب العلمية - الطبعة: الثانية 1427هـ - عدد الأجزاء: 3. 
اأيوب املعافري - املتوفى: . 25 اأبو حممد، جمال الدين عبد امللك بن ه�سام بن  احلمريي: 

الأبياري،  واإبراهيم  ال�سقا،  م�سطفى  حتقيق:   - ه�سام  لبن  النبوية  ال�سرية   - 213هـ 
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الثانية  الطبعة:   - احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة   - م�رش   – ال�سلبي  احلفيظ  وعبد 
1375هـ - عدد الأجزاء: 2. 

اخلر�سي: اأبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل املالكي - املتوفى: 1101هـ - �رشح خمت�رش . 26
خليل للخر�سي – بريوت - دار الفكر للطباعة - عدد الأجزاء: 8. 

دار . 27  – الو�سعي  والقانون  الإ�سالمي  الفقه  بني  احلق  نظرية   – حممود  اأحمد  اخلويل: 
ال�سالم – القاهرة – م�رش – الطبعة: الأوىل2003م. 

املتوفى: . 28  - َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  اهلل،  عبد  اأبو  الذهبي: 
ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق:   - والأعالم  امل�ساهري  ووفيات  الإ�سالم  تاريخ   - 748هـ 
التدمري – بريوت - دار الكتاب العربي - الطبعة: الثانية 1413 هـ - عدد الأجزاء: 

 .52
البحوث . 29 والإر�ساد - جملة  والدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث  العامة لإدارات  الرئا�سة 

الإ�سالمية – الريا�ص - عدد الأجزاء: 88. 
الرازي: اأبو بكر، اأحمد بن علي اجل�سا�ص احلنفي - املتوفى: 370هـ - اأحكام القراآن - . 30

حتقيق: عبد ال�سالم حممد علي �ساهني – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 
1415هـ - عدد الأجزاء: 3. 

القادر احلنفي - املتوفى: . 31 اأبي بكر بن عبد  الدين حممد بن  اأبو عبد اهلل، زين  الرازي: 
666هـ - خمتار ال�سحاح - حتقيق: يو�سف بن حممد – بريوت - املكتبة الع�رشية – 

�سيدا - الدار النموذجية - الطبعة: اخلام�سة 1420هـ. 
الرملي: �سم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة - املتوفى: 1004هـ - غاية . 32

البيان �رشح زبد ابن ر�سالن – بريوت - دار املعرفة. 
الأن�ساري . 33 منظور  ابن  الدين  جمال  على  بن  مكرم  بن  حممد  الف�سل،  اأبو  الرويفعي: 

الإفريقي - املتوفى: 711هـ - ل�سان العرب – بريوت - دار �سادر - الطبعة: الثالثة 
1414 هـ - عدد الأجزاء: 15. 

للكتاب . 34 العاملية  الدار   - ال�ساطبي  الإمام  عند  املقا�سد  نظرية   - اأحمد  الري�سوين: 
الإ�سالمي - الطبعة: الثانية 1412 هـ. 

الزَّبيدي: اأبو الفي�ص، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني، امللّقب مبرت�سى - املتوفى: . 35
1205هـ - تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - دار الهداية – عدد الأجزاء: 40. 
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اإبراهيم بن ال�رشي بن �سهل - املتوفى: 311هـ - معاين القراآن . 36 اإ�سحاق،  اأبو  الزجاج: 
واإعرابه – بريوت - عامل الكتب - الطبعة الأوىل 1408 هـ - عدد الأجزاء: 5. 

الطبعة: . 37  – الفكر  دار   - دم�سق   – الو�سيط  التف�سري   - م�سطفى  بن  وهبة  الزحيلي: 
الأوىل1422هـ - عدد الأجزاء: 3. 

ُتُه – دم�سق - دار الفكر – الطبعة: . 38 الزحيلي: وهبة بن م�سطفى - الِفْقُه الإ�سالميُّ واأدلَّ
الرابعة – عدد الأجزاء: 10. 

الزخم�رشي: اأبو القا�سم، جار اهلل حممود بن عمرو بن اأحمد - املتوفى: 538هـ - اأ�سا�ص . 39
البالغة - حتقيق: حممد با�سل عيون ال�سود – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: 

الأوىل 1419 هـ - عدد الأجزاء: 2. 
ِج�ْستاين: اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو الأزدي . 40 ال�سَِّ

- املتوفى: 275هـ - �سنن اأبي داود - حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد - املكتبة 
الع�رشية – بريوت – �سيدا – املكتبة الع�رشية - عدد الأجزاء: 4. 

ال�رشخ�سي: �سم�ص الأئمة حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل - املتوفى: 483هـ - املب�سوط – . 41
بريوت - دار املعرفة - 1414هـ- عدد الأجزاء: 30. 

الدم�سقي . 42 البغدادي  احل�سن  بن  رجب  بن  اأحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  ال�سالمي: 
البخاري - حتقيق: حممود  الباري �رشح �سحيح  احلنبلي - املتوفى: 795هـ - فتح 
اإ�سماعيل  بن  واإبراهيم  ال�سافعي  املق�سود وجمدي بن عبد اخلالق  �سعبان بن عبد  بن 
القا�سي وعزت املر�سي وحممد بن عو�ص املنقو�ص و�سالح بن �سامل وعالء بن م�سطفى 
بن همام و�سربي بن عبد اخلالق – املدينة املنورة - مكتبة الغرباء الأثرية - الطبعة: 

الأوىل 1417 هـ - عدد الأجزاء: 9. 
ال�ساربي: �سيد بن قطب بن اإبراهيم بن ح�سني - املتوفى: 1385هـ - يف ظالل القراآن . 43

– بريوت – القاهرة - دار ال�رشوق - الطبعة: ال�سابعة ع�رش1412 هـ- عدد الأجزاء: 6. 
ال�سافعي: اأبو عبد اهلل، حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن عبد املطلب . 44

بن عبد مناف املطلبي القر�سي املكي - املتوفى: 204هـ - الأم – بريوت - دار املعرفة 
- 1410هـ - عدد الأجزاء: 8. 

ال�رشبيني: �سم�ص الدين حممد بن اأحمد اخلطيب ال�سافعي - املتوفى: 977هـ - مغني . 45
الطبعة:   - العلمية  الكتب  دار   - – بريوت  املنهاج  األفاظ  معاين  معرفة  اإىل  املحتاج 

الأوىل 1415هـ - عدد الأجزاء: 6. 
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ال�سنقيطي: حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني - املتوفى: 1393هـ . 46
عدد  هـ -  الفكر 1415  دار   - – بريوت  بالقراآن  القراآن  اإي�ساح  البيان يف  اأ�سواء   -

الأجزاء: 9. 
ال�سوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمني - املتوفى: 1250هـ - الدراري . 47

امل�سية �رشح الدرر البهية – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 1407هـ - 
عدد الأجزاء: 2. 

ال�سوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمني - املتوفى: 1250هـ - ال�سيل . 48
اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار - دار ابن حزم - الطبعة: الطبعة الأوىل. 

فتح . 49  - 1250هـ  املتوفى:   - اليمني  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  ال�سوكاين: 
القدير – دم�سق - دار ابن كثري – بريوت - دار الكلم الطيب - الطبعة: الأوىل 1414 

هـ - عدد الأجزاء: 6. 
اأ�سد - املتوفى: 241هـ . 50 اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  اأبو عبد اهلل،  ال�سيباين: 

- م�سند الإمام اأحمد بن حنبل - حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط، وعادل مر�سد، واآخرون - 
موؤ�س�سة الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1421هـ - عدد الأجزاء: 45. 

ال�سابوين: حممد بن علي - روائع البيان تف�سري اآيات الأحكام – دم�سق - مكتبة الغزايل . 51
– بريوت - موؤ�س�سة مناهل العرفان - الطبعة: الثالثة 1400 هـ - عدد الأجزاء: 2. 

ال�سديقي: اأبو عبد الرحمن، �رشف احلق حممد اأ�رشف بن اأمري بن علي بن حيدر العظيم . 52
اآبادي- املتوفى: 1329هـ - عون املعبود �رشح �سنن اأبي داود – بريوت - دار الكتب 

العلمية - الطبعة: الثانية 1415 هـ - عدد الأجزاء: 14. 
الطرباين: اأبو القا�سم، �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي - املتوفى: . 53

360هـ - املعجم الكبري - حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي – القاهرة - مكتبة 
ابن تيمية - الطبعة: الثانية 1415هـ - عدد الأجزاء: 25. 

الطربي: اأبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي - املتوفى: 310هـ . 54
الثانية 1387 هـ - عدد  الطبعة:  الرتاث -  – بريوت - دار  الر�سل وامللوك  - تاريخ 

الأجزاء: 11. 
الطربي: اأبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي - املتوفى: 310هـ . 55

- جامع البيان يف تاأويل القراآن/ تف�سري الطربي - حتقيق: اأحمد حممد �ساكر - موؤ�س�سة 
الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1420 هـ - عدد الأجزاء: 24. 



140

اإلسالمية  الشريعة  في  املْسلمنَي  َغير  من  األَْسَرى  د. قاسم توفيق خضرُحُقوُق 

الطحاوي: اأبو جعفر، اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي احلجري . 56
امل�رشي - املتوفى: 321هـ - �رشح م�سكل الآثار - حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط - موؤ�س�سة 

الر�سالة - الطبعة: الأوىل 1415 هـ - عدد الأجزاء: 16. 
الطحاوي: اأبو جعفر، اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك بن �سلمة الأزدي احلجري . 57

امل�رشي - املتوفى: 321هـ - خمت�رش اختالف العلماء - حتقيق: عبد اهلل نذير اأحمد 
– بريوت - دار الب�سائر الإ�سالمية - الطبعة: الثانية 1417هـ - عدد الأجزاء: 5. 

القرطبي - املتوفى: . 58 الأندل�سي  �سعيد بن حزم  اأحمد بن  اأبو حممد، علي بن  الظاهري: 
456هـ - جوامع ال�سرية النبوية - حتقيق: اإح�سان عبا�ص – م�رش - دار املعارف - 

الطبعة: الأوىل1900م. 
59 . - املتوفى: 1392هـ  النجدي -  احلنبلي  قا�سم  بن  الرحمن بن حممد  العا�سمي: عبد 

حا�سية الرو�ص املربع �رشح زاد امل�ستقنع - الطبعة: الأوىل 1397 هـ - عدد الأجزاء: 7. 
العامري: يحيى بن اأبى بكر بن حممد بن يحيى احلر�سي - املتوفى: 893هـ - بهجة . 60

املحافل وبغية الأماثل يف تلخي�ص املعجزات وال�سري وال�سمائل – بريوت - دار �سادر 
- عدد الأجزاء: 2. 

الباري �رشح �سحيح . 61 ال�سافعي - فتح  اأحمد بن علي بن حجر  الف�سل،  اأبو  الع�سقالين: 
البخاري – بريوت - دار املعرفة – 1379هـ - عدد الأجزاء: 13. 

�سمط . 62  - 1111هـ  املتوفى:   - املكي  ح�سني  بن  امللك  عبد  امللك،  عبد  ابن  الع�سامي: 
املوجود، وعلي  اأحمد عبد  والتوايل - حتقيق: عادل  الأوائل  اأنباء  العوايل يف  النجوم 
حممد معو�ص – بريوت - دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 1419 هـ - عدد الأجزاء: 

 .4
العهد القدمي – �سفر التثنية – الإ�سحاح الع�رشون. . 63
العواودة: �سمري حممد جمعة - واجبات العمال وحقوقهم يف ال�رشيعة الإ�سالمية مقارنة . 64

مع قانون العمل الفل�سطيني - جامعة القد�ص - 1431 هـ. 
العيني: اأبو حممد، حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر . 65

الدين - املتوفى: 855هـ - عمدة القاري �رشح �سحيح البخاري – بريوت - دار اإحياء 
الرتاث العربي - عدد الأجزاء: 25. 

الفيومي: اأبو العبا�ص، اأحمد بن حممد بن علي احلموي - املتوفى: 770هـ - امل�سباح . 66
املنري يف غريب ال�رشح الكبري – بريوت - املكتبة العلمية - عدد الأجزاء: 2. 
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القرايف: اأبو العبا�ص، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن املالكي - املتوفى: . 67
684هـ – الفروق - عدد الأجزاء: 4. 

القر�سي: اأبو الفداء، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الب�رشي ثم الدم�سقي – املتوفى: 774هـ . 68
- البداية والنهاية - حتقيق: علي �سريي - دار اإحياء الرتاث العربي -الطبعة: الأوىل 

1408هـ - عدد الأجزاء: 14. 
اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي - املتوفى: 774هـ - تف�سري . 69 اأبو الفداء،  القر�سي: 

القراآن العظيم - حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة - دار طيبة - الطبعة: الثانية 1420هـ 
- عدد الأجزاء: 8. 

اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي - املتوفى: 774هـ - ال�سرية . 70 القر�سي: اأبو الفداء، 
– بريوت - دار املعرفة - 1395 هـ - عدد  الواحد  النبوية - حتقيق: م�سطفى عبد 

الأجزاء: 4. 
القرطبي: اأبو عبد اهلل، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص . 71

الدين – املتوفى: 671هـ - اجلامع لأحكام القراآن/ تف�سري القرطبي - حتقيق: اأحمد 
الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص – القاهرة - دار الكتب امل�رشية – الطبعة: الثانية1384هـ 

- عدد الأجزاء: 20 جزءا. 
القزويني: اأبو عبد اهلل، ابن ماجة حممد بن يزيد - املتوفى: 273هـ - �سنن ابن ماجه - . 72

حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي - دار اإحياء الكتب العربية - عدد الأجزاء: 2. 
امل�سند . 73  - 261هـ  املتوفى:   - الني�سابوري  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سن،  اأبو  الق�سريي: 

ال�سحيح املخت�رش/ �سحيح م�سلم - حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي – بريوت - دار 
اإحياء الرتاث العربي - عدد الأجزاء: 5. 

القلموين: حممد ر�سيد بن علي ر�سا بن حممد �سم�ص الدين بن حممد بهاء الدين بن منال . 74
املنار -  تف�سري  القراآن احلكيم/  تف�سري  املتوفى: 1354هـ -  احل�سيني -  علي خليفة 

الهيئة امل�رشية العامة للكتاب - 1990م - عدد الأجزاء: 12 جزءا. 
املاوردي: اأبو احل�سن، علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�رشي البغدادي - املتوفى: . 75

450هـ - الأحكام ال�سلطانية – القاهرة - دار احلديث. 
املباركفوري: اأبو العال، حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - املتوفى: 1353هـ - حتفة . 76

الأحوذي ب�رشح جامع الرتمذي – بريوت - دار الكتب العلمية - عدد الأجزاء: 10. 
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املباركفوري: �سفي الرحمن – املتوفى: 1427هـ - الرحيق املختوم – بريوت - دار . 77
الهالل - الطبعة: الأوىل 1427هـ. 

املري: اأبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن عي�سى بن حممد الإلبريي، املعروف بابن اأبي . 78
َزَمِنني املالكي - املتوفى: 399هـ - تف�سري القراآن العزيز - حتقيق: اأبو عبد اهلل ح�سني 
بن عكا�سة، وحممد بن م�سطفى الكنز – القاهرة - الفاروق احلديثة - الطبعة: الأوىل 

1423هـ - عدد الأجزاء: 5. 
املطلبي: حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار املدين - املتوفى: 151هـ - كتاب ال�سري واملغازي/ . 79

�سرية ابن اإ�سحاق - حتقيق: �سهيل زكار – بريوت - دار الفكر - الطبعة: الأوىل 1398هـ. 
املعافري: اأبو بكر، القا�سي حممد بن عبد اهلل بن العربي ال�سبيلي املالكي - املتوفى: . 80

543هـ - اأحكام القراآن - تخريج: حممد عبد القادر عطا – بريوت - دار الكتب العلمية 
- الطبعة: الثالثة 1424 هـ - عدد الأجزاء: 4. 

81 . - العبيدي  احل�سيني  القادر  عبد  بن  بن علي  اأحمد  الدين  تقي  العبا�ص،  اأبو  املقريزي: 
– بريوت  النمي�سي  احلميد  عبد  حممد  حتقيق:   - الأ�سماع  اإمتاع   - 845هـ  املتوفى: 

- دار الكتب العلمية - الطبعة: الأوىل 1420 هـ - عدد الأجزاء: 15. 
ال�سافعي امل�رشي - املتوفى: . 82 اأحمد  الدين عمر بن علي بن  اأبو حف�ص، �رشاج  امللقن: 

804هـ - البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�رشح الكبري - حتقيق: 
– الريا�ص - دار الهجرة  اأبو الغيط، وعبد اهلل بن �سليمان، ويا�رش بن كمال  م�سطفى 

للن�رش والتوزيع- الطبعة: الأوىل 1425هـ - عدد الأجزاء: 9. 
الغرناطي . 83 العبدري  يو�سف  بن  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  املواق: 

– بريوت - دار الكتب  التاج والإكليل ملخت�رش خليل  – املتوفى: 897هـ -  املالكي 
العلمية - الطبعة: الأوىل1416هـ - عدد الأجزاء: 8. 

ال�سرية . 84 الدين - املتوفى: 1420هـ -  اأبو احل�سن، علي بن عبد احلي بن فخر  الندوي: 
النبوية – دم�سق - دار ابن كثري - الطبعة: الثانية ع�رشة 1425 هـ. 

– املتوفى: 303هـ - . 85 اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين  الرحمن،  اأبو عبد  الّن�سائي: 
ال�سنن الكربى للن�سائي - حتقيق: ح�سن عبد املنعم �سلبي – بريوت - موؤ�س�سة الر�سالة 

الطبعة: الأوىل1421 هـ - عدد الأجزاء: 10. 
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الن�سفي: اأبو الربكات، عبد اهلل بن اأحمد بن حممود حافظ الدين - املتوفى: 710هـ - . 86
مدارك التنزيل وحقائق التاأويل/ تف�سري الن�سفي – حتقيق: يو�سف علي بديوي – بريوت 

- دار الكلم الطيب - الطبعة: الأوىل 1419 هـ - عدد الأجزاء: 3. 
النووي: اأبو زكريا، حميي الدين يحيى بن �رشف النووي - املتوفى: 676هـ - املنهاج . 87

�رشح �سحيح م�سلم بن احلجاج/ �رشح النووي – بريوت - دار اإحياء الرتاث العربي - 
الطبعة: الثانية 1392هـ - عدد الأجزاء: 18. 

الهيتمي: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر - حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج – م�رش . 88
- املكتبة التجارية الكربى 1357 هـ - عدد الأجزاء: 10. 

الهيثمي: اأبو احل�سن، نور الدين علي بن اأبي بكر بن �سليمان - املتوفى: 807هـ - جممع . 89
– القاهرة - مكتبة القد�سي -  الزوائد ومنبع الفوائد - حتقيق: ح�سام الدين القد�سي 

1414 هـ - عدد الأجزاء: 10. 
الواقدي: اأبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن واقد ال�سهمي الأ�سلمي املدين - املتوفى: 207هـ . 90

الثالثة  الطبعة:   - الأعلمي  دار   - بريوت   – جون�ص  مار�سدن  حتقيق:   - املغازي   -
1409هـ - عدد الأجزاء: 3. 

اليعقوب: عبد اهلل بن يو�سف بن عي�سى بن يعقوب اجلديع العنزي - تي�سرُي علم اأ�سول . 91
الفقه – بريوت - موؤ�س�سة الريان - الطبعة: الأوىل، 1418 هـ. 

اأحمد: اأبو زهرة، حممد بن اأحمد بن م�سطفى - املتوفى: 1394هـ - خامت النبيني - . 92
القاهرة - دار الفكر العربي – 1425 هـ - عدد الأجزاء: 3. 

الدكتور . 93 ترجمة:   - احل�سارة  ق�سة   - 1981م  املتوفى:   - جيم�ص  ويليام  ديوَرانت: 
زكي جنيب حمُمود واآخرين – بريوت - دار اجليل – تون�ص - املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم 1408 هـ - عدد الأجزاء: 42. 
�سابق: �سيد - املتوفى: 1420هـ - فقه ال�سنة – بريوت - دار الكتاب العربي - الطبعة: . 94

الثالثة 1397 هـ - عدد الأجزاء: 3. 
عبد اللطيف: عبد الرحمن بن �سالح - القواعد وال�سوابط الفقهية – املدينة املنورة - . 95

عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية - الطبعة: الأوىل 1423هـ - عدد الأجزاء: 2. 
�سحيح . 96 �رشح   - 449هـ  املتوفى:   - بطال  بن  خلف  بن  علي  احل�سن،  اأبو  امللك:  عبد 

الر�سد - الطبعة:  – الريا�ص - مكتبة  اإبراهيم  اأبو متيم يا�رش بن  البخاري - حتقيق: 
الثانية 1423هـ - عدد الأجزاء: 10. 
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منح . 97  - 1299هـ  املتوفى:   - املالكي  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  علي�ص: 
اجلليل �رشح خمت�رش خليل – بريوت - دار الفكر - 1409هـ - عدد الأجزاء: 9. 

غلو�ص: اأحمد بن اأحمد - ال�سرية النبوية والدعوة يف العهد املدين - موؤ�س�سة الر�سالة - . 98
الطبعة: الأوىل 1424هـ. 

جلنة الفتوى بال�سبكة الإ�سالمية – فتاوى ال�سبكة الإ�سالمية - 1430هـ. . 99
حمفوظ: جمال - فن احلرب عند العرب يف اجلاهلية والإ�سالم - املوؤ�س�سة العربية . 100
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