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 ملخص البحث :
إن من األهمية بمكان ان نتكلم عن أهمية حقوق األقليات في زمن الحرب  فري ءرول التعربالس اي رممي لمرا شءرس العراف  الحويرد مرن قواعر  
فا خة مواهضة لكل مواقف مفبطة في الغلو أش مفبطة في التسامح شلهذا افتأير  الترربع علرو موقرف اي رمح مرن حقروق ايقليرات فري زمرن 

قليات التي تكون بين ال شل التي تتبرها ظبشفًا غيرب طييييرة لرالحبش  لرأن تربتب  هرذي األقليرات مرس الرر ش بباب,رة مريورة , الحب  , شأعوي األ
 كال ين أش القومية شنحوهما .  الكلمات ايفتتاحية : حقوق , اقليات , , الحب  ,شح ة , تمحم,

Research Summary:   

It is very important to talk about the importance of the rights of minorities in times of war in light of Islamic 

legislation because the true street has established solid rules against all attitudes that are excessively 

exaggerated or excessively tolerant. There are unnatural circumstances between the countries that follow it, 

such as wars, as if these minorities are associated with the enemy by a certain bond, such as religion or 

nationality and the like.:Opening words Rights, minorities, war, unity, cohesion, 
 مقدمة

ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َّللاََّ َعِليٌم َخِييٌب(َها الوَّاُس ِإنَّا َخَلْقَواُكْم ِمْن َذَكٍب َشُأْنَثو َشَجَرْلَواُكْم ُشُروًبا َشَقَباِئَل ِلَتَراَفُفوا ِإنَّ َأْكَبَمكُ الحم  هلل القائل) َيا َأي    ( 1) ْم ِعْوَ  َّللاَّ

))يا أي ها الواُس إنَّ فبَّكْم شاِحٌ  أي ي فضَل ِلربِبيٍ  علو عَجِميٍ  شي ِلرَجِميٍ  علو عببيٍ  شي ألحمَب   شالصمة شالسمح علو الويي األمي القائل :
. شعلو آله شأصحابه شازشاجه شذفالاته شمن اهت ى به يهم الو يوح ال ين .أما بر  :فان    (2)علو أْ وَد شي أل وَد علو أحمَب إيَّ بالتَّقَوى((  

ن ايقليات مس لثبة ما لتب فيه  وع لن يكون مكبفًا شي مرادًا في ظل الحاجة الع ي ة اليه , هذي الحاجة التي يعيب اليها دليمن  الح يث ع
 حسيان :  

أش مفبطة في    –  األول  , الغلو  الفهم الخاطئ لحقوق ايقليات شلواجباتهم من قيل شبائح شا رة من المسلمين تمثل  بمواقف مفبطة في 
 مح.  التسا

الفهم المعوي لحقوق األقليات شلواجباتهم من قيل غيب المسلمين  وال الذين في ال اخل أح الذين في الخافج .شما شه ناي في الرباق    –الثاني  
اخل  في اآلشنة ايخيبة من اح اث مفترلة أفال  موها بث الفبقة بين المسلمين شبين ايقليات األخبى , شترم  برض الجهات المغبءة في ال  

شالخافج من ا تغمل هذي الوفقة يويئ عن فهم معوي لحقوق هذي األقليات شلواجباتهم .شاألمب ليس محصوفًا في الرباق فق  جبال الظبشع 
الخاصة التي يمب بها بر  ايحتمل األمبالكي , شلكوه شمل بمدًا أخبى , نتج عوها انفصال جوو  السودان , شما زال  الفتوة مستربة في 

, شفي ان شنيسيا شغيبها من اليمد اي ممية .لذلك ليس بالمستغب  أن تترالو بين آشنة شأخبى برض ال عوات التي تحاشل التعكيك مصب  
, بهذي القواع  أش بصحة ت,ييقها علو أفض الواقس , شق  لان الغب  شما زال يبشج لهذي ال عوات عو  لل أزمة بيوه شبين اليمد اي ممية  

برض الماجوفالن من ال اخل في محاشلة لتصري  الموقف , شالتصري  بالمال الركب, من أجل زعزعة الوح ة الوطوية , شاءراع شالوع  لها  
الصف .شق  تي ش هذي المخ,,ات أش  شءوحًا أبان األزمات شالمحن , شي يما عو  الحبش  , اذ نبى تصاع  هذي ال عوات , شالصاحيها 

المتهوفة التي ي اليليلة في اليل  ,مما يري  الو األذهان قصة  برض التصبفات  لتوفيذ المخ,,ات األجويية شاثافة  ق ح عليها أناس م فوعون 
الهيلولو   اليهودية . لل هذا يعيب الو دعم شءوح الرمقة بين المسلمين شبين غيبهم شان الواجب يقتضي توءيح حقيقة هذي الرمقة  

ن حقوق ايقليات في زمن الحب  , شأعوي بها ايقليات التي يكون بين ال شل التي تتبرها أش التي ,لهذا افتأي  التربع علو موقف اي مح م
هذا   تمثلها شبين اي مح ظبشفًا غيب طيييية لالحبش  لأن تبتب  هذي ايقليات مس الر ش بباب,ة مريوة لال ين أش القومية شنحهما.لذا أ مي 

 :  ي ءول التعبالس اي ممي (, شق  اشتمل بر  هذي المق مة الموجزة علم أفبرة مباحث البحث ) حقوق األقليات في زمن الحب  ف
 اهمية الوح ة الوطوية شالتمحم .  –المبحث ايشل 
 نظبة عامة في حقوق ايقليات في اي مح   –المبحث الثاني 
 نظبة تافالخية عن حقوق األقليات في زمن الحبش  شالمرافك . –المبحث الثالث 

 مبادئ الرمقة بين المسلمين شبين األقليات في ظل الحبش  .  –بحث البابس الم
 ثم خاتمة بيو  فيها أهم الوتائج شالتوصيات .

  ائًم هللا أن يلهموا الصوا  , شأن يجمس شملوا شأن يفبق من أفاد ءبنا انه  ميس مجيب ال عال . 
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 أهمية الوحدة الوطنية والتالحماألول املبحث 
أي عاقل في أهمية الوح ة الوطوية شالتمحم بين ابوال العرب الواح  , شأن أي فبقة أش اختمع يمكن أن تؤدي الو التواحب ,شأن هذا  ي يعك  

التواحب يضب الجميس , شلن يوتفس موها اي األع ال , شأن أي بوال للمجتمس شت,والبي  وع لن يج ي نفرًا في ظل الفبقة شايختمع .شان  
  ة الوطوية هي من ءمن األه اع األ ا ية التي يسرو اليها اي مح , فانه يؤمن بفرالية الجميس في بوال ال شلة شخلق مجتمسأهمية الوح

 حضافي يتسامو عن لل أنوا  الترصب شالوزاعات ال يوية شال,ائفية شالروصبالة شالكون شيل الجميس لألفض التي تحتضوهم شلليل  الذي يوتمون 
هة الر ش هي مسؤشلية الجميس , حتو شان افتب  هذا الر ش مس برض األقليات بباب  مرين من دين أش مذهب أش عبق , فانه  اليه . شأن مواج

العرب     يظل ع شًا للجميس شلن يفبق بين هذا شذاك , شأن أية محاشلة للوقيرة بيوهما انما القص  موها اءراع اليل  شبث الفبقة شالتواحب , شأن
رمل من أجل ففرة شمصلحة الوطن .فمبادئ ال ين اي ممي قائمة علو نيذ أشكال ايفها  شالمعاحوة شتؤل  علو فشح  كله نسيج شاح  ي

التسامح شالتراشن بين ابوال الوطن الواح  , شأن تافالخ اي مح عيب ع ة قبشن ببهن علو هذي الحقيقة شلن ير ح اي موصف الوقوع علو  
قيقة , فق  شقف جميس أبوال اليمد في لل الحبش  شدافروا عن أشطانهم بكل شبع شفجولة .إن الوح ة  مئات العواه  التي تثي  هذي الح

وة  الوطوية تفبض فيما تفبءه حماية حقوق األقليات شالترايش مرهم , شهذا حُق دعا اليه اإل مح قيل أن يربع الواس مفهوح الوطوية شالمواط
ن , شق  لان هؤيل بحقوقهم لاملة مالم يمسوا الثواب  اإل ممية أش المبادئ الوطوية .لق  شءس  , شقيل أن يربفوا أي حق من حقوق اإلنسا

اإل مح شتضمن حقوق ايقليات في مكانة خاصة تمكوهم من مماف ة حقوقهم شالضمن  ممتهم شحبالتهم شاحتباح مرتق هم ش لولهم شتببية  
س  كان اليل  الذي يقيمون فيه. قال ابن ق امه :"شإذا عق  اله نة فرلية حمايتهم من المسلمين أشيدهم شتومية أموالهم شاشرافهم بالمساشاة مس جمي

شأهل الذمة ,ألنه آموهم ممن هو في قبضة شتح  ي ي , لما أمن من في قبضته موهم , شمن أتلف من المسلمين أش من أهل الذمة عليهم  
: إنما بذلوا    -فءي هللا عوه    –ق  الذمة , ألنه التزاح بالره  حفظهم, شلهذا قال علي  شقال في موءس آخب :" شإذا ع(  3) شيئًا فرليه ءمانه"

في شصيته للخليفة بر ي : شأشصيه باهل ذمة المسلمين خيبًا   –فءي هللا عوه    – الجزالة لتكون أموالهم لأموالوا , شدماؤهم ل مائوا . شقال عمب  
إن الترايش السلمي شتحقيق شح ة اليمد شع ح التفبال  بأموها شبوح تها دعا اليها اإل مح قيل  (4) , أن يوفي لهم بره هم , شالحاط من شفائهم " 

يِن َشَلْم ُيْخِبُجولُ  ِتُلوُلْم ِفو ٱل ِ  شُهْم َشُتقْ مختلف تعبالرات البعب قال ترالو : )يَّ َيْوَهٰىُكُم ٱَّللَُّ َعِن ٱلَِّذيَن َلْم ُيقَٰ ِبُلْم َأن َتَيب  ِسُ,ٓوْا ِإَلْيِهْم ۚ ِإنَّ ٱَّللََّ  م مِ ن ِديَٰ
ٱْلُمْقِسِ,ينَ  شقال ال لتوف صبحي الصالح :" شالمراه ات أصل معبش  في اإل مح , حتو مس المعبلين توظيمًا لرمقات غيب  ( .  5( ) ُيِحب  

 ( .6) المسلمين بالمسلمين "
 إن المقيمين بأفض اإل مح يوقسمون الو ثمثة أقساح :  

 من بل  مسق  فأ ه، ثم أترو ليلر  مرسلم؛ فهرذا يررُ  في بل ي، ألن دشلة اإل مح لكل المسلمين. ر مسلم نزح 1
 عز  ر مراه  تراق  مس اإلمراح علرو صريغة مريورة، تمكوره مرن حرق السكوو مس المسلمين، فيجب الوفال بالرهر  لره، ان,مقًا مرن قرول هللا  ۲

ِ ِإَذا َعاَه ت ْم َشَي َتوُقُضوا اأْلَْيَماَن َبْرَ  َتْوِليِ َها َشَقْ  َجَرْلُتُم َّللاََّ   (7 َعَلْيُكْم َلِفيًم ۚ ِإنَّ َّللاََّ َيْرَلُم َما َتْفَرُلوَن (() شجل: ))َشَأْشُفوا ِبَرْهِ  َّللاَّ
أبورائهم ر ذمي شق  ح دت طبالقة الترامل مره، عرن طبالرق عقر  الذمرة ، الذي بسيبه يصبح له ما للمسلمين شعليه ما عليهم، فلهرم حرق ترررلريرم    3

رو اإلمراح حرمرايتهم من المسلمين شغيب المسلمين، شلذا قرال ايماح عرلري لربح هللا شجهره:  شحماية أموالهم شأمان أنفسهم شحفظ لبامتهم، يجرب عل
يوفي لهرم   انمرا برذلوا الجزالة لتكون أموالهم لأموالوا، شدماؤهم ل مائوا. شقررال عمب شصرية للخليفرة بر ي: شأشصيه بأهل ذمة المسلمين خيبا أن

 . (8برهر هم ، شالحراط مرن شفائهم )
 حقوق األقليات يف اإلسالم نظرة عامة يف املبحث الثاني

قليرات  إن الح يث عن حقوق األقليرات فري اإل رمح مرس أنره يقرصر  موره الح يث عن غيب المسلمين ، شلكرن ي برأس مرن اإلشرافة إلرو أن األ
ري الحقوق شالواجبات التي أقبها الرعب  ، شأن الحر يث هور المسلمين غيب الرببية في اليمد الرببية إن لانوا مسلمين فهرم ش المسلمين  روال ف

قهم  وال أكانوا عببًا أح من قوميات أخبى .نروي بحقوق األقليات غيب المسلمة هري تلرك التري تررريرش فري داف اإل مح ، شالمكن إجمال حقو 
 علو الحاكم المسلم بما يأتي:

أي : حماية الوفس برصمة ال ح شالكرف عرن قترالهم ، شاألصرل فري ذلك قوله ترالو: )َقاِتُلوا الَِّذيَن    عصمة النفس وحمايتها :  -الحق األول  
ُموَن َما َحبََّح َّللاَُّ َشَفُ وُلُه َشَي َيِ يُووَن ِدينَ  ِ َشَي ِباْلَيْوِح اآْلِخِب َشَي ُيَحبِ  ا اْلِكَتاَ  َحتَّٰو ُيْرُ,وا اْلِجْزاَلَة َعن َيٍ  َشُهْم   اْلَحقِ  ِمَن الَِّذيَن ُأشُتو َي ُيْؤِمُووَن ِباَّللَّ

، فق  جرلر  هرذي اآلية الكبالمة دفس الجزالة ببهانًا صادقًا علو مروايتهم ل شلرة اإل رمح ، مما يتبتب عليه ءمان حقروقهم في    (9) َصاِغُبشَن(  
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ية ال شلة اإل ممية ، فرإن أع,روا الجزالة شجب الكف عوهم ين إع,رالهم إياهرا عوروان ا تسممهم شامتواعهم عن الحب  شالمقاشمةشمروو اآل
، أي : دفرًا عن فقابهم شأنفسهم مرن أن يصييها الوفس أذى    (10)أنهم ير,وا الخباج " عرن فقرابهم الرذي ييذلونره للمسلمين دفرًا عوها    العبالفة

س الرذمي  .شلهذا أمب الويي صرلو هللا عليره ش رلم ر بحمايرة نفر(11)بقتل أش بمرا هرو دشنه ، إذ "أن لرق  الذمرة أحكامرا مورهرا: عرصمة الوفس"  
لرم يربح شالقتال دشنهم، شص  ع شهم عوهم ، شلثيبة هري األحاديث التري تؤالر  هرذا الحق ، شموها علو  ييل اي تعهاد : )) مرن قرترل مراهر ًا  

و هللا عليه ش لم ر ،  شق   لك الخلفال الباش شن هذا المرسلك برر  ف رول هللا ر صل(12)فائحرة الجوة، شإن فالحها توج  من مسيبة أفبرين  وة ((  
شذمرة  فق  جال في شصرية أميرب المرؤموين عمرب برن الخ,را  . فءي هللا عوه ر : )) أشصي الخليفة من بر ي بكرذا شلرذا، شأشصريه بذمرة هللا  

 -ق بحماية الوفس حماية أعباءرهم  شاللتح  (13) ف رول هللا ر صلو هللا عليره ش رلم ر خيربًا، أن يقاترل مرن شفائهم، شان ي يكلفوا فوق طاقتهم ((  
صلو    -عموح حفظ الذمة الذي أمرب بره الويري    فم يرتر ى علرو ذميرة بقذع أش زني، شي يفتبى علو ذمري فري عبءره ؛ ين ذلرك داخرل فري

 هللا عليره ش رلم ر ؛ شين صيانة الوفس يقتضي صيانة األعباض . 
عق  الذمة حمايرة أمروالهم شممتلكاتهم شلرل مرا يقرس علر أي يهم، شق  جال في مستهل لترا  الويري ر  أبي يوجب    :  الحق الثاني ـ حماية مالهم

: )) بسم هللا البحمن البحيم ، من محمر  الويري  -صرلو هللا عليره ش رلم الحافث بن علقمة أ قف نجبان شمن مرره قولره ر صرلو هللا عليره ش لم  
شجمس اإلماح العافري هذي األ س فري  .  (14) م شمن تبرهم، شفهبانهم، إن لرهرم مرا ترحر  أي يهم من قليل شلثيب((  الحافث شأ اقفة نجبان شلهوته

ا شأموالوا،  الترامرل مرس الرذميين بقولره :"شلكم أن نموركم ، شما يحل ملكه عو نا لكم مرن أفادلرم مرن مرسلم أش غيربي بظلم، بما نموس به أنفسو
 ه علرو مرا جربى حكمورا عليه بما نحكم به في أموالوا شما يلزح المحكوح فري أنفرسكم، فليس عليورا أن نموس لكم شيئًا ملكتموي محبمراً شنحكم لكرم فير

 (15) ن"مرن دح شي ميترة شي خمرب شي خوزالرب لمرا نموس ما يحل ملكه، شي نربض لكرم فيره ، إي أنرا ي ن عكم تظهبشنره فري أمصاف المسلمي
أن ي يتربض لهم في شريل مرن ديروهم شي يمورروا مرن إقامرة شرائبي ما لم يبشجوي بين المسلمين شلم   أيالحق الثالث ـ حماية معتقداتهم :

يِن(  ير عوا إليره، شي يرتر ى علرو شريل من بيرهم شلوائسهم شصلواتهم، ما لم يفعوي شالجاهبشا به، شممرا ير ل علرىقوله ترالو)يِإْكَبايَ   (16)ِفو ال ِ 
ِ ُلٓوْا أَْهَل ٱْلِكتَِٰب ِإيَّ ِبٱلَِّتو ِهَو َأْحَسُن(  ( 17) ، شقوله ترالو : )َشَي ُتجَٰ

شالتمثل هذا بالمراملة الرادلة ، شاإلنصاع ، شالسيب فيهم  يبة حسوة مبءية,ألن ذلك    تحقيق العدل ورفع الظلم عنهم :  -الحق الرابع   
ممرا يو فج تح  ذلك أن يوتصف لهم ممن ظلمهرم، قرال ترالو : )َشِإْن َحَكْمَ  َفاْحُكم َبْيَوُهم  شاجب لهم بموجب الره  الرذي أع,ري لرهرم، ش 

اي " شإن تظالموا بيوهم زجبهم الحاكم شقمرهرم، شأخرذ لرضييفهم مرن قوالهم شلمظلومهم من ظالمهم، شي    (18)ِباْلِقْسِ  ۚ ِإنَّ َّللاََّ ُيِحب  اْلُمْقِسِ,يَن(  
 (19)م بررضهم برضًا، فهرو مرا يجب من الوفال لهم بره همير عهم يظلر

 نظرة تارخيية عن حقوق األقليات يف زمن احلروب واملعارك املبحث الثالث
مرة :  إن المبادئ السابقة هي مبادئ عامة ثابتة ي تتأثب بحرب  قائمرة برين المسلمين شبين غيبهم ، فق  لان في بمد المسلمين مرن أهرل الذ

مس اليهود شالوصافى ، فل تتأثب مواقف المسلمين بهذي الحبش  ، بل ظل هؤيل   -اليهود ، شالوصافى ، مس أن المسلمين خاءوا حبشبًا  
صلو هللا عليه ش لم ر خاض حببرًا مرس بوري الوظيب    -أن الب ول    يماف رون حقروقهم ال,يييية ، شمن العواه  التافالخية الواصرة علو ذلك:

  اليهود الذين لانوا فري الم يورة لرم يتأثبشا بهذي الحرب  ، إذ لمرا خبج  بوو الوضيب من الم يوة ، أقيل عمربش برن  رر ى اليهودي ،إي أن  
ا أموالهم   تبلرو ف,راع بموازلهم فبأى خبابها ، فأتو بوي قبالظة فقرال : فأير  اليروح عيربًا فأير  إخوانوا جالية بر  الرز شالجل  شالعبع شالرقل ق   

ره نيي  شق   شخبجروا خبشج ذل ، شالتوفاة ما  ل  هذا علو قروح قر  هللا بهرم حاجرة ، فرأطيروني شترالوا نتبس محم ا ، فو هللا أنكرم لترلمرون أن
هادن يهود خييررب عور  مجيرئره    قال العافري في األح: "ي أحر ًا مرن الرلمرال مخالفرًا علرو أن الويي صلو هللا عليه ش لم(20) بعبنا بره .... الخ
شمن العواه  أيضًا أن المسلمين لمرا فتحروا األن لس   (21)ما شمل المسلمين من التمتس بجميس الحقوق حتو نقضوا عه هم  للم يورة ، فعملهم  

الفبنجة ، إي أن الوصافى فري شا توطووها ، ظل  هواك فئات لييبة من المسيحيين ، شمرس أن المسلمين لانوا يخوءرون حبشبًا متواصلة مس 
ن يسهمون ظرل الرحركرم اإل رممي ظلوا يتمترون بحقوقهم لاملة مرن دشن أن تتأثب أدنرو ترأثب ، برل شصرل األمب أنه لما لان الوصافى األن لسيو 

الحصاف الذي أقامه الخليفة عي     في تق يم المساع ات الرسكبالة للفبنجة ء  المسلمين ، فق  ا تران نرصرافی طلي,لرة براإلفبنج أجل فك
ح( بر  قيامهم بسلسلة من الثروفات، شاغترورم مرلرك الفربنج هذا ال,لب من أجل أءراع ال شلرة  932هر/320البحمن الواصرب علري الم يورة  وة )

المحاصربشن ل,ي,لة من إلحاق الهزالمة بهم، شإشغالها عرن فتوحاتهرا، شإثرافة الفرتن داخل ال شلة، فأف ل جيوشه إلرو طلي,لرة، شتمكن المرسلمون  
علو  (23) فوبى أن نصافى طلي,لرة لرم يوفروا برالرهود التري عقر شها مرس المسلمين شلانوا يحبءون أهل طلي,لة    (22)شعفا الواصب عن أهل طليل,ة



   

         

 حقوق األقليات يف زمن احلرب يف ضوء التشريع االسالمي                       

  

  

شبالوصافىرلو ح   وال، شي شك أن هذي الحبش    اي ترانة براإلفبنج، شقر  أدت هذي الثوفات غيب الميبفة إلو خسائب لييبة لحق  بالمسلمين
تريرق لرل تر,روف شازدهاف، شمرس ذلك عفا لواصب عن أهل طليل,ة جميرًا ، بل عفا عن المسيئين موهم .فهذا الموقف يريب خيب ترييب عن 

ذين قضوا علو الوجود اإل ممي عيب محاكم موقف المسلمين مرن األقليرات فري ظل الحبش  ، شهو يختلف اختمفا ليا عرن موقرف األ ريران الر
فالموقف اإل ممي يترامل مس اإل الة إن شجر ت علرو أنهرا حرالرة فبدية ي تحسب علو اآلخبالن ، قال ترالو : )  (24)التفتيش  يئة الصي 

 ، هذا إن لم يكن الرفو جزاؤهم   (25) شي تكرسرب لرل نفرس إي تسب عليها شي تزف شازفة شزف أخبى( 
 وبني األقليات يف ظل احلروب مبادئ العالقة بني املسلمني املبحث الرابع

برين  إن أفدنا أن نربع حقيقة موقف اإل مح مرن أهرل الذمرة فري بمدنرا في حال الحب  ، لأن تجبي الحب  بين بل  إ ممي مثرل الررباق ، ش 
ا يقتضي أن نرربع موقف اإل مح ليس مرن موقف األقليات الوصبانية في الرباق فحسب ، بل موقفره مرن  بل  مسيحي مثل إي,اليا ، فهذ

  اإلي,راليين المسيحيين المقيمين في الرباق .شهو ما يريب عوهم في ايص,مح العبعي بالمستأمن .شالمستأمن : شهو الحببي المقيم إقامرة 
ًا ألصله بانتهال م ة إقامته المقربفة لره فري بمدنرا ، لكرن ييلرغ مأموه لقوله ترالو : ) إي الذين عاهر ترم مؤقترة فري ديراف اإل مح ، فيرود حببي

، أش بويذ الره  ، أي : نقضه من جانب   (26)مرن المعبلين ثرم لرم يوقرصرولم شيئا شلم يظاهبشا عليكم أح ا فأتموا إليهم عهر هم إلرو مر تهم(  
، شهري فري أهرل اله نرة أش   (27) ي يحب الخائوين(  - د ديلرة علر لقوله ترالو : » شإما تخافن من قوح خيانة فانيذ إليهم علرو المسلمين ؛ لوجرو 

را بروقض  األمران ، ي فري أهرل جزالة، فم يويذ عق  الذمة ؛ ألنه مؤب  ، شعق  مراشءرة فهرو أكر  مرن عقر  اله نة . شق  يصبح المرستأمن حببي
فإذا فجس إليهم   ألمران مرن جانيره هرو ، برودته ل اف الحب  بوية اإلقامة ، ي التجرافة أش التورزي أش لحاجرة يقرضيها ، ثم يرود إلو داف اإل مح ،ا

ن ؛ ألن عق  الذمة  شلرو لغيرب دافي ، انتهرو أمانره شلل ما يوتقض به عه  الذمي ، يوتقض بره أمران المرستأمن ، علرو حرسب ايتجاهين السابقي
ليه شاليلغ أمان مؤب  ، شأكر  مرن األمران الموقر ،شألن المستأمن لالذمي يلتزح بت,ييرق أحكراح اإل رمح . شمرن نقرض أمانره بوقض الره  يويذ إ

شالصيب الحببي مستأموا   (28)المأمن عو  جمهوف الفقهال ، شالخيرب اإلمراح فري شأنه لاأل يب الحببي، من قتل شمن شف ال شغيبي عو  الحوابلة  
حم   بالحصول علرو أمران مرن لرل عاقل عو  أبي حويفة شأبي يو رف شالرعافري شأحمر  فري فشايرة عوره ، أش حتو من مميز عو  اإلماح مالك شأ

 (29)ك مصلحة ال شلةومحم  برن الحرسن. شايتجاي الفقي المراصب يميل إلو تبجيح الربأي األخيرب لرولري األمرب مباعيرًا فري ذلر
يوتهرك ع أن  فري شريل إي  المسلمين  الذمة شي عرن حقروق  أهل  لثيربًا عرن حقوق  تفربق  للمستأموين ي  الفقه اإل ممي حقوقرًا  قر  شق  فتب 

 اي تثمان ، شهذا حق طييري ي خمع فيه ، شمن ذلك : 
المسلمين .1 علو  فيحربح  المرال،  شغررم  شالسيي  القتل  عن  األمن  للمستأمن  يثي   ،   باألمان  شذفافالهرم  نسائهم  ش ريري   ، فجرالهم  قترل 

  (30)أموالهمشاغتورام
 ( 31) يسبي حكم األمان إلو أهله شماله ، إي أن يكون فري عقر  األمران مرا يخالف ذلك  .2
أي : إن يتخرذ موقفًا حياديا ، شهذا عو  جمهوف الفقهال ، شاشتبط الحوفيرة فري األمران أن    . يعتبط في عق  األمران انتفرال الرضربف موره ،3

 تكون فيه مصلحة ظراهبة للمسلمين ، شعلرو هرذا فوقوفره موقرف الحياد فيه مصلحة ظاهبة أيضًا ، لما يتبتب علرو هرذا الموقرف مرن آثاف 
 (32) روري اتفراق الفقهال علو هذي المسألةنفسية شإعممية ترزز موقف المسلمين ، شهرذا ي

خصوصا    . اختلف الفقهال في م ة إقامة المرستأمن ؛ شلكروهم اتفقوا علرو أنره ي يوبغري أن يلحرق المرستأمن ءربف شعرسب بتقصيب المر ة جر ا 4
 ( 33)إذا لان له مراممت يحتاج فري اقتضائها إلرو مر ة زمويرة طواللة

ا اإلماح المصلحة في نيرذ األمران شلران بقرال المرتأمن شربًا علو المسلمين ، شلكن يوبغي أن يخيربهم بالوقض شإعرادتهم إلرو مرا لانو لو فأى   -5
  (34) عليه قيرل األمران ، مثرل إعادتره إلرو بلر ي ، لكري ي يغر ف المسلمون بره هم

 . .  (35)إي السمح أش ما يسيب ءبفًا للمسلمين للمستأمن أن يبجس إلو بلر ي شأن يحمرل مرا شرال -6
 فانظب ليد  راشى اإل رمح بين المسلمين شبين أهرل الذمة. (36)الحببية المستأموة إذا تزشج  مسلمًا أش ذميرًا ، فقر  توطور  شصرافت ذمية    -7
 (37)في بمدهميثي  التوافث بين المستأموين في بمدنا ، لمرا يثير  بيروهم شبين الحببيين   -8

المستأمن في داف اإل مح لالرذمي إي فري شجرو  القصاص، شعر ح مؤاخذته بالرقوبات غيب ما فيه حرق الرير ، شفري أخرذ الراشرب موره   -9  
 ح، فيلزمه ما يلزح الرعب، ألنه التزح أحكراح اإل رمح أش ألرزح برهرا مرن غيرب التزامره إلمكان إجبال األحكاح عليه ما داح في داف اإل م
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مرا يرحرل الذمي في مراممته مس اآلخبالن ، شعلو هذا فم يحرل أخرذ مرالره بررقر  فا   ، فم يحل لمسلم في دافنا أن يرقر  مرس المرستأمن إي  
 . (38) من الرقود مس المسلمين، شي يجوز أن يؤخرذ موره شريل ي يلزمره شبعًا شإن جبت به الرادة

المسلم مال المستأمن ، فيقاح عليه الحر  عور  جمهروف الفقهرال مرن المالكيرة شالحوابلرة شزفرب مرن الحوفيرة ؛ ألن مرال المرستأمن  . إن  بق  10 
 (39) مرصوح

القتال بإذن اإلمراح، فهرو بموزلرة أهرل الذمرة فري ا تحقاق البءخ11 الفقهرال مرن الحوفيرة شالرعافيية    (40) . لو باشب المستأمن  عو  جمهروف 
 . (41) شالحوابلة

مستأموة . إن المستأمن يصيب ذميًا برأن يمكرث المر ة المرضبشبة لره، أش برأن يعتبي أفض خباج ششءس عليره الخرباج، أش برأن ترزشج المربأة ال12 
بر  هذي اإللمامة بموقف اإل مح من المستأموين ، شهرم المريرب عروهم ببعايا ال شلة المرادية (42) مسلمًا، أش ذميا، ألنها التزم  البقال تبرًا للزشج

بمذهب   في ايص,مح المراصب اليوح ، نافلرة القرول أن نقبف أن حقوق الذميين الذين يعتبلون مس ال شلرة التري تحراف  دشلرة اإل مح ب ين أش
ضل مرن الموقف من المستأموين بكثيب.فال شل األجويية في عالم اليوح تلجأ إلو  حب فعاياهرا برعكل أش بقومية ، هو مذهب مميز ، شهرو أفر

لتحر اليليلة شالفتن ، فهري بهرذا تحراشل أن تظهرب أن فعاياهرا يتربءرون لألذى أش تلمح بهذا ، شفي الوق  نفره ترسرو  لتثيب  بالض تمثيلري 
إجبالات مختلفة بتجمير  أفصر ة فعايرا ال شلرة الخر شتقيي  تحبلهم شتوقمتهم ، شا تبراد اليرافزالن مروهم ،    مواطويهرا شالربأي الراح ، شالتبس هذا

أن  شغيب ذلك من إجبالات خفية .شي مجال للمقافنة بين موقف اإل مح الذي عيربت أقروال الفقيرال عوه شبين موقف ال شل الغببية شغيبها ،  
. قال الجصاص : " فيه إخيراف برأن   (43)قوله ترالو : ) شي تكرسرب لرل نرفرس إي عليهرا شي تزف شازفة شزف أخبى(    المسلم يرضرس نرصرب عيويه

شغيب ذلك من اآليات مثل قوله ترالو : )شمرن يركرسرب إثمرا فإنمرا  (44) هللا ترالو ي يؤاخرذ أحر ًا بذنب غيبي شأنه ي يرذ  األبوال بذنب اآلبال  
، التري تر ل ديلرة شاءرحة اإل مح ي يؤاخرذ أح ا بجبالبة غيبي ق  . شقال الويي ر صلو هللا عليه ش لم ر : » ي يؤخذ   (45)و نفسه(يكسبه عل

 هذي هي حقيقة موقف اإل رمح مرن فعايرا  (47)، أي : ي يحا رب اإلنرسران برذنب أش بخ,أ غيبي  (46)أبيه ، شي بجبالبة أخيره «  البجرل بجبالبة
أي الر شل األجوييرة التري نخوض مرها حببا ، شي يحل اإلعباض عن لتا  هللا ترالو ، شي عرن  وة نييه ر صلو هللا عليه ش لم ر شي عن ف 
هرل  أ   الفقهرال الرذين ان,لقروا مرن هذي الثواب  ، شي يصح تأشالل الوصوص أش اإلعباض عوهرا بمرا يخرالف هذي الثوابتلذلك فموقف اإل مح من

، أش موقفه من المراه  ر  (48)الذمرة : شهرم غيب المسلمين الذين أقبشا في داف اإل مح علو ديروهم بالتزاح الجزالرة ، شنفروذ أحكراح اإل رمح فيهم 
، فهو ( 49) تبك الحب شهو لما قال ابن األثيرب ر : أكثرب مرا فيهم ي,لق علو أهل الذمة، شق  ي,لق علو غيبهم مرن الكفراف إذا صرولحوا علرو  

موقف متميز.شإن لان برض المغبءين ي عي أن اإل رمح عرامرل الرذميين مراملرة غيب طيييية بفبض الجزالة عليهم ، فرالغبض مرن هرذي 
إلثافة الفتن ليس   الجزالرة هرو بر ل ال فا  عوهم ، علما أن هذي الجزالة لم ير  لها شجرود فري اليمد اإل ممية لذا فأي طرن من هذا القييل هو

 إي . شفي هذا الجانب ا تربض ال لتوف عير  الكربالم زالر ان حايت دفرس  
 الجزالة في اإل مح شتوصل موها إلو ما يأتي:

ر  من خمل عبض األح اث التافالخيرة الرسابقة فري عرصرب الصحابة الكباح نبى أنها ت ل صباحة علرو  قوط الجزالرة عمرن يحراف  مس 1
شهذا ما أخذ به مجموعرة لييربة مرن الرلمرال المراصربالن ، مروهم ال لتوف يو ف القبءاشي ،  (50) ن شالعافك في ال فا  عن داف اإل محالمسلمي

ا عبع  إذ يقول : " لكرن اإل رمح فربض علرو هرؤيل المواطوين من غيب المسلمين أن يسهموا فري نفقرات الر فا  ، شالحمايرة للوطن عن طبالق م
شأنها تسق  " باشتباك أهل   (51)فري المرص,لح اإل ممي ، فالجزالرة هري فري الحقيقة ب ل مالي عن الخ مة الرسكبالة المفبشءرة علرو المسلمين

اليروح فري  شقال ال لتوف شهبة الزحيلي : "إن الذميين القاطويين (52) الذمة مس المسلمين فري القترال شالر فا  عرن داف اإل مح ء  أع ال اإل مح 
 (53) برمد اإل مح شالذين يلتزمون بالخ مرة الررسكبالة، شالعتبلون فري الحرب  ءر  األع ال، أش يكونون عبءة لذلك؛ ي تجب عليهم الجزالة  

واجرب الر فا   .شقال ال لتوف علري الرصوا برر  أن  راق فأي ال لتوف زالر ان : "شليس هذا بري  عن الصوا  ؛ ألن أهل الذمة اليروح يلزمرون ب
شأي  ذلك ال لتوف عي  الرزالز  (54)لمالية المختلفة، وهللا أعلم بالصوا عن بمد اإل مح بحكم القروانين المسوونة فيهرا، لمرا يلزمرون برالرضبائي

ا المررادشن شعمير  أبرصافهم فالجزالة التي طالما تتمرع ق بهر  (55)كامرل ، فقرال :" شتحرل المرعافلة فري ال فا  محل الجزالة شهي ب ل المورة  
لمواطورة  عرن حقيقتها ، ق  تيرين موقف اإل رمح موهرا ، شأن أهرل الذمرة علرو هرذا ي يختلفون عن المسلمين في الحقوق شالواجبات المترلقة با

ن ، شي نوكب هوا الموقف المرادي للغب   روال فري زمن الحب  أش في زمن السلم . شنحن ي نلغي الفبشق بين اإل رمح شالررن غيربي مرن األديرا 
 شمن لف لفهرم ، شلكرن هرذا ي يروري أن نوساق إلو مواقف طافئة بري ة عن فشح اإل مح شأخمقياته
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 اخلامتة
 أشي ر الوتائج : 

 من هذا الربض الموجز يتيين لوا ما يأتي :
 يترأثب بالحبش  ، إذ أن لهؤيل ما للمسلمين من حقوق ششاجبات .. إن موقف العبالرة اإل ممية مرن األقليات موقرف ثابر  ي 1
 . إن اإل الة إن ص فت من جهة فيحا ب فاعلها فق  . 2
 . من يرتق  أن اإل مح يحاف  شجود األقليات علو أفاءريره فقر  خرالف کتا  هللا ش وة نييه ر صلو هللا عليه ش لم . 3

 تهرم مرن أجرل أفغمره علو تسليم نفسه هو إجبال غيب شبعي يخالف مبادئ اإل مح .إن ما نعه ي اليوح من اعتقرال ذشي المر
 ه. إن الجزالة ليس  عقوبة يفبءها اإل مح علو أهرل الذمرة ، بل لانر  ب ًي لل فا  عوهم.

 . إن المواقف المتعجوة شالمرادية لن تزال  األشءا  إي  ولًا . 6
 ثانيا ر التوصيات : 

 ت ، فهي : أما أهم التوصيا
الذمرة ، شأن ي يوحس  -1 الر يوي أن يفبقروا برين المواقف المرادية لإل مح شبين مواقرف أهرل  التببروي  ب  علو ال عاة شالراملين في الحقل 

 التحبالض ء  الغب  علو الذميين . 
تحميل جيل اليوح تبررات حروادث جربت قيرل ألرف  وة  التبليز علرو الثواب  اإل ممية ، شأن اإلنسان ي يؤاخرذ بجبالربة غيبي ، شي يصح    -۲

 أش أكثب أش أقل . 
يد إن اإل مح فتح بأخمق المسلمين بمدًا أكثب مرن التر افتتح ، شأن من ا تجابوا لإل مح بال عوة الحسن أكثب من الذين  ا تجابوا للس -3

ألف أمبالكي   20إقبال مئات الواس علو اإل مح ، فأنره أ رلرم فري الررراح الفائر     ، فهذا هو الغب  شغيربي مرن الريمد غيب اإل ممية يعه  يوميا
ألف أمبالكيري يتيوري ، شهذا باعرث )مهم علو تفريل ال شف األخمقي شالحكمة شالموعظة الحسوة وهللا ترالو من شفال القص  ، شهو    220ش

 الهادي إلو  وال السييل .
 املصادر واملراجع :

 ح . 1981هر  1401، 3الحب  في الفقه اإل ممي ر دفا ة مقافنرة ، ال لتوف شهيرة ، داف الفكب ، دمعق ، ط . آثاف 1
 ح . 1976،   2. أحكاح الذميين شالمستأموين في داف اإل رمح . لل لتوف عير  زال ان ، مؤ سة الب الة ، بيبشت ، ط۲
هر( ، تحقيق : محم  الصادق قمحراشي ، داف إحيرال الترباث الرببي   370رصاص )ت  . أحكاح القبآن ، ألبري بكرب أحمر  برن علري الربازي الج3

 هر . 1405، بيبشت ، 
 ح . 1990هر . 1410هر( ، داف المربفة ، بيبشت ، 204. األح ، ألبي عي هللا محم  برن إدفالرس الرعافري ، )ت4

تحقيرق شترليرق : محمر  خليرل هرباس ، مكتيرة الكليرات األزهبالرة ، داف العبق  هر( ،  224ه. األموال ، ألبي عيير  القا رم برن  رمح . )ت
 ح . 1969لل,باعة ، القاهبة ، 

)ت   . الوهاية في غبالب الح يث شاألثب ، لمج  ال ين أبري الرسررادات محمر  محم  بن عي  الكبالم العيباني الجرزفي المرربشع برابن األثيرب6
 ح. 1979هر ر  1399،  1ب أحمر  الرزاشي ، شمحمرود محم ال,واحي ، المكتبة الرلمية ، بيبشت ، طهر( ، تحقيرق : زاهر 606

 1هر( ، داف الكترب الرلميرة ، بيبشت ، ط 463. الكافي في فقه أهل الم يوة ، ألبي عمب يو رف برن عير هللا برن عير  اليب القبطيي ، )ت  7
 هر . 1407، 
 .   – هر 1388هر( ، مكتبة القاهبة ، 620 بن أحم  أحم  برن مرحمر  برن ق امرة المق  ي ، )ت. المغوي ، لموفق ال ين عي هللا 8
 ح . 1965،  1. الوظم اإل ممية ر نعأته شت,وفهرا ، لل لتوف صبحي بيبشت ، ط9

هر( ، داف الكترب الرلميرة  587)ت . ب ائس الصوائس في تبتيب العبائس ، ألبي بكب عمل ال ين برن مرسرود أحم  الكا راني أش الكاشراني ،10
 ح . 1986  -هر 1406،  ۲، بيبشت ، ط

  . جامس الييان عن تأشالل آي القربآن المرربشع برتفر ألبي جرفب محم  بن جبالب بن يزال  بن خالر  برن لثيرب برن غرالرب اآلملي ال,يبي ، 11
 ح . ۲000هر  1420،  1 سة الب الة ، مصب ، طهر( ، تحقيرق : محمرود مرحمر  شراكب شأحم  ، محم  شاکب ، مؤ  310)ت
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ث  . حقوق اإلنسان في اإل مح، ال لتوف عي  الرزالرز لرامرل، بحرث ءرمن لتا : مراملة غيب المسلمين في اإل مح، المجمرس المرلكري لبحرو 1۲
 ح.1989األفدن ،  -الحضافة اإل ممية، مؤ سة آل اليي ، عمان 

هر( ، شثق أصوله شخربج ح يثره شعلرق عليره : د عي   458العبالرة ، ألبي بكب أحمر  برن الييهقي ، )ت  . ديئل الويوة شمربفة صاحب13
 المر,ي قلرجي ، داف الكتب الرلميرة ، بيبشت ، ليوران ، طا بم تافالخ .

ر( ، تحقيرق : مص,فو عير  الواحر   ه774. السيبة الويوالة ، ألبي الف ال عماد ال ين إ ماعيل بن عمرب برن لثيرب القبشي العافري ، )ت  14
 ح .  1971هرر  1396داف المربفرة لل,باعرة شالورعب شالتوزالرس ، ليوران ، 

  1هر( ، ط911. لفاية ال,الب اللييرب فري خرصائص الحييرب المرسمو )الخصائص الكيربى( ، ألبري الفرضرل جرمل الر ين عير  البحمن )ت15
 ح  1985، داف الكتب الرلمية ، بيبشت ، 

هر ، تحقيرق : د . عير  الغفراف    303.  ون الوسائي الكيبى ، ألبي عي هللا أحمر  برن شرريرب برن علري برن عيرر  البحمن الوسائي ، )ت16
 ح .1991هر ر   1411،  1 ليمان اليور افي ، ش ري  لسبشي حسن ، داف الكترب الرلميرة ، بيبشت ، ط

 ح. 199۲هر ر   1412هر( ، داف الفكب ، بيبشت ، 807، لووف ال ين علي برن أبري بكرب )ت. مجمس الزشائ  شموبس الفوائ   17
هر( ، تحقيق : د. مص,فو ديب البغرا ، داف ابرن لثيرب 256. صحيح البخافي ، ألبي عي هللا محم  بن إ ماعيل البخرافي الجرف )ت  18

 ح . 1987هر ر  1407،  3شداف اليمامة ، بيبشت ، ط
 ح . 1985هر ر 1405، 4لمين في المجتمس اإل ممي ، ال لتوف يو ف القبءراشي مؤ سة الب الة ، بيبشت ، ط. غيب المس19
الفتربة مرن  ۲0 الكوال  خمل  المورق  في  المؤتمب  الصادفة عرن  الثالرث عرعب ،  الرر د  الفقه اإل ممي،  شروال    -  1۲  -  7. مجلة مجمس 

 هر . 1422المكربح
- هر 1419ح، برعبى محمر  صرالح الزشبرري، ف ررررالة ماج  تيب، الترافالخ الحر يث، لليرة اآلدا ،  1516-ح 1480انية،  . محاكم التفتيش اي ب۲1

 ح 1998
هر( ، تحقيق : شريب األفنؤشط ، عرادل مبشر  ، شآخربشن  241. مسو  أحم  بن حويل ، ألبري عير هللا أحمر  برن حويرل الرعيباني ، )ت  ۲۲

 ح .۲001هر ر  1421ن عي  المحسن التبلي ، مؤ سة الب الة . بيبشت ، طا ، إشباع: د عي  هللا ب
. موقف اإل مح من غيب المسلمين في المجتمس اإل ممي، ال لتوف علي الصوا ، بحث ءمن لتا : مراملة غيب المسلمين في اإل رمح  ۲3

 ح . 1989فدن ، األ  -المجمس الملكري لبحروث الحضافة اإل ممية , مؤ سسة ال اليي  عمان 
هر( ، تحقيرق : د . محمرود علري مكي  469. المقتبس في أخباف األن لس ، ألبي مبشان حيان بن خلرف بن حسين ابن حيان األموي )ت24

 ح . 1973بيبشت ، 
هر( تحقيق شنعب 695عي ، )ت. الييان المغب  في أخيراف األن لس شالمغرب  ، يبرن عرذافى أبرو عير هللا محمر  )أش أحمر  برن محمر  المباك25

 ح . 1948: ج.س. لوين ، شليفي ببشفوسال ، لي ن ،
لري البحمن    . ديوان الميت أ شالخيب في أياح الرب  شالرجرم شاليببرب شمرن عراصربهم من ذشي السل,ان األكيرب المرربشع بر)ترافالخ ابرن خرلر شن( ،26

 ، بيبشت ، بم تافالخ . هر( ، داف القلم  808بن محم  بن خلر شن الحر ، )ت
هر( ، تحقيرق : محمر  علريش ، داف الفكب  1۲30. حاشية ال  وقي علو العبح الكييب ، لمحمر  برن أحمر  برن عبفة ال  وقي المرالكي ، )ت۲7

 ح . 1996لل,باعة شالوعب، بيبشت ، 
بر)حاشية ابن عاب ين( ، للسي  محم  أمين عابر ين برن الرسير  عمرب عاب ين  . فد المحتاف علرو الر ف المختراف شربح توروالب األبصاف المربشفرة  ۲8

 هر . 1386،  2هر( ، داف الفكب لل,باعة شالوعب ، بيبشت ، ط1۲5۲بن عي  الرزالز ال معقي الحوفي ، )ت
هر  1۲01أحرمر  الر فديب الرر شي المالكي )ت . العبح الصغيب علو أقرب  المسالك لمذهب اإلمراح مرالرك ، ألبري اليبلات أحمر  برن مرحمر  برن  29

، مصب ،    1، خبج أحاديثره شفهب ره شقرب عليره بالمقافنرة بالقانون الحر يث : ال لتوف مص,فو لمرال شصرفي ، م,بررة داف المرافع ، ط 
 ح. 1974ر  197۲

هر( ، إشرباع زهيرب الرعاشالش ، المكترب اإل ممي  676)ت  . فشءة ال,اليين شعم ة المفتين ، ألبي زلبالا محيري الر يرن برن شربع الوروي ،  30
 ح . 1985هر ر 1405، بيبشت ، 
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هر( ، داف الفكرب لل,باعرة    476. المهذ  في فقه اإلماح العافري، ألبي إ حاق إبرباهيم بن علري برن يو ف الفيبشزآبادي الرعيبازي ، )ت  31
 هر .1417،  1شالوعب ، بيبشت ، ط

ج إلو شبح الموهراج ، لعمس الر ين محمر  برن أبري اليباس شها  ال ين أحمر  برن حمرزة البملري الموروفي المرصبي األنصافي  . نهاية المحتا3۲
 ح . 1984هر ر 1404هر( ، داف الفكرب بيبشت ، 1004العهيب بالعافري الصغيب ، )ت 

هر(   483: محمر  برن أحمر  برن أبري  رهرل السبخرسي الحوف )ت هر ، شربح  189. شبح السيب الكييرب لمحمر  برن الحرسن العيباني ، )ت 33
 ح . 197۲ –  1971،  1، تحقيرق : ال لتوف صمح ال ين الموجر  ، شعير  الرزالز أحم  ، م,رابرس شربلة اإلعمنرات العبقية ، القاهبة ، ط

هر(، عن  240حوون عي  السمح بن  ري  التوروخي ، )تهر ، ببشاية  179. الم شنة الكيبى، لإلماح مالرك برن أنرس األصربحي ، )ت  34
الرتقي ، )ت التري طبرر  بم,بررة 191عي البحمن بن قا م بن خال   هر( عرن اإلمراح مرالرك داف صادف، بيبشت ، شهي مصوفة علرو طرا 

 هر 1323السرادة بمصب  وة 
هر( ، داف  977  ابن أحم  العببيوي القراهبي العافري الخ,يرب ، )ت. مغوي المحتاج إلو مربفة مراني ألفاظ الموهراج ، شمس ال ين محمر35

 ح 1994هر ر 1415،   1الكتب الرلمية ، بيبشت ، ط
الحويل  36 اليهروتي  إدفالس  برن  علري  برن  أحمر   بن  ابن حسن  الر ين  برن صرمح  يونس  بن  لموصوف   ، اإلقوا   متن  عن  القوا   لعاع   .
. المو وعة  37هر .  1402،    1هرمل مرصيلحي مص,فو هرمل داف الفكب لل,باعة شالوعب ، بيبشت ، طهر( ، تحقيق : العيخ  1051)ت

 هر .  1427الفقهية الكوالتية ، صرادفة عن شزافة األشقاع شالعؤشن اإل ممية ، الكوال  ، 
الرسيوطي )ت38 بكرب  أبري  برن  ، ألبري عير البحمن  الوسائي  : عير   911. شبح  ون  ، تحقيق  الم,يوعرات هر(  ، مكترب  غر ة  أبري  الفتاح 

 ح . 1986هر ر  1406، حلب ،  ۲اإل ممية ، ط
 هر ، داف 11۲۲هر ، لمحم  بن عي  اليراقري برن يو رف الزفقراني ، )ت 179. شبح الزفقاني علو موطأ اإلمراح مرالرك برن أنرس ، )ت 39

 هر : 1411،   1الكتب الرلمية ، بيبشت ، ط
 اهلوامش

 

 .   13 وفة الحجبات : اآلية  (1)
هر( , تحقيق : شريب األفنؤشط , عادل مبش  , شآخبشن , اشباع : 241مسو  أحم  بن حويل , ألبي عي هللا أحم  بن حويل العيباني ,)ت  (2)

( شقال محققه : "شا وادي    23489, فقم )  474/ 38ح :    2001هر    1421,    1عي هللا بن عي المحسن التبلي , مؤ سة الب الة , بيبشت , ط  د
 صحيح ".

ح:    1968هر    1388هر ( مكتبة القاهبة ,    620المغوي , لموفق ال ين عي هللا بن أحم  بن أحم  بن محم  بن ق امه المق  ي , ) ت    (3)
9/299   

    362/ 9ح.ن : (4)
 .8 وفة الممتحوة:اآلية (5)
 .   524ح :  1965, 1الوظم اإل ممية نعأتها شت,وفها لل لتوف صبحي الصالحي , بيبشت ط  (6)
 .   91 وفة الوحل : اآلية  (7)
  –   1422شوال المكبح     –  12-7مجلة الفقه اي ممي  الر د الثالث ععب . الصادف من المؤتمب المورق  في الكوال  خمل الفتبة    (8)
13/216 
 29 وفة التوبة : اآلية (9)

جرفب محم  بن جبالب بن يزال  بن خال  بن لثيب بن غالب   –جامس الييان عن تأشالل آي القبآن المربشع بر)تفسيب ال,يبي( ، ألبي  (10) 
ح :  2000هر ر   1420،    1، مصب ، طهر( ، تحقيق : محمود محم  شاكب شأحم  محم  شاكب ، مؤ سة الب الة    310اآلملي ال,يبي ، )ت

14/198 . 
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هر( ، داف الكتب الرلمية ،  587ب ائس الصوائس في تبتيب العبائس ، ألبي بكب عمل ال ين بن مسرود أحم  الكا اني أش الكاشاني  )ت(11)
 .  111/ 7ح : /1986 -هر  1406،  2بيبشت ، ط

هر( ، تحقيق :د. مص,فو ديب البغا ، داف ابن لثيب ، 256الجرفي ، ) ت صحيح البخافي ، ألبي عي هللا محم  بن إ ماعيل البخافي  (12)
 .  ( .2995، فقم )  1154/ 3ح: لتا  الجزالة ، با  إثم من قتل مراه ا بغيب حبح ،   1987هر ر  1407،  3شداف اليمامة ، بيبشت ،ط 

ل هباس  الكليات األزهبالة ، داف العبق ال,باعة ،  هر( ، تحقيق شترليق :محم  خلي224األموال ، ألبي عيي  القا م بن  مح  )ت  (13) 
 .  126ح:  1969القاهبة ، 

 .  111/  7ب ائس الصوائس: (14)
 210/ 4ح:1990هر   1410بيبشت ,  –هر( ، داف المربفة 204األح ، ألبي عي هللا محم  بن إدفالس العافري ، )ت(15)
 .  256 وفة البقبة : من اآلية (16)
 . 46اآلية  وفة الروكيوت : من (17)
 .  42 وفة المائ ة : من اآلية     (18)

 :  هر  1407,  1( , داف الكتب الرلمية , بيبشت ط 463( الكافي في فقه أهل الم يوة , ألبي عمب يو ف بن عي  اليب القبطيي ,) ت 19)
 
 

أصوله شخبج ح يثه شعلق عليه : د. عي     هر( ،شثق458ديئل الويوة شمربفة صاحب العبالرة ، ألبي بكب أحم  بن الحسين الييهقي ، )ت(  1)
: السيبة الويوالة ، ألبي الف ال عماد ال ين إ ماعيل بن   3/440، بم تافالخ :  1المر,ي قلرجي ، داف الكتب الرلمية ، بيبشت ، ليوان ، ط

هر ر   1396عرب شالتوزالس ، ليوان ، هر( ، تحقيق : مص,فو عي  الواح  ، داف المربفة لل,باعرة ش الو774عمب بن کثيب القبشي العافري ، )ت
لفاية ال,الب اللييب في خصائص الحييب المسمو )الخصائص الكيبي( ، ألبي الفضل جمل ال ين عي  البحمن السيوطي : 155/ 3 1971
   1/349:   1985هر( ، ط ، داف الكتب الرلمية ، بيبشت ، 911، )ت
 .    1/ ۲80األح : (21)
 .   13 وفة الحجبات : ايية  (22)
هر( ، تحقق : د. محمود علي مكي ، 469بوظب : المقتبس في أخباف األن لس ، ألبي مبشان حيان بن خلف بن حرين بان األموي )(23)

الييان المغب  في أخباف األن لس شالمغب  ، يبن عذافي أبو عي هللا محم  )أش أحمر ( برن محم  المباكعي :    318ر    317:    1973بيبشت ،  
ديوان الميت أ شالخيب في أياح الرب  شالرجم    207-   2/206ح :  1948شنعب : ج.. لوين ، شليفي ببشفوسال ، لي ن ،   هر( ، تحقيق695، )ت  

هر(    808شاليببب شمن عاصبهم من ذشي السل,ان األكيب المربشع بر )تافالخ ابن خل شن( ، لري   البحمن بن محم  بن خل شن الحضبمي ، ت 
 ..  141ر  140/  4:  ، داف القلم ، بيبشت ، بم تافالخ

هر  1419ح، بعبی محم  صالح البشالري، ف الة ماجستيب، الترافالخ الح يث، للية اآلدا ،  1516  -ح  1480محاكم التفتيش اي بانية،  (24)
 .  105، ص  86، ص 4ح، ص 1998
 .   103 وفة األنراح : من اآلية (25)
 4 وفة التوبة : من اآلية (26)
 .  58 وفة األنفال : اآلية (27)
، )ت  (28) العيباني  الحسن  لمحم  بن  الكييب  السيب  الحوفي ، 189يوظب : شبح  السبخسي  أبي  يل  أحم  بن  : محم  بن  هر( ، شبح 
  –   1971،    1هر( ، تحقيق : ال لتوف صمح ال ين المسج  ، شعي  الرزالز أحم  ، م,ابس شبلة اإلعمنات العبقية ، القاهبة ، ط483)ت

هر( ، ببشاية  حوون عي  السمح بن  ر  التووخي ،   179لكيبى، لإلماح مالك بن أنس األصبحي ، )ت  الم شنة ا :    ۲07/    1:    197۲
هر( عن اإلماح مالك ، داف صادف، بيبشت ، شهي مصوفة علو طا التي  191هر( ، عن عي البحمن بن قا م بن خاك الروقي ، )ت  240)

تاج إلو مربفة مراني ألفاظ الموهاج ، شمس ال ين محم  بن أحم  العببيوي ؛ مغوي المح  ۲/3هر :  13۲3طبر  بم,برة السرادة بمصب ته  
؛ لعاع القوا  عن مثل    4/۲38ح :  1994هررررررررررر    1415،    1هر( ، داف الكتب الرلمية ، بيبشت ، ط977القاهبي العافري الخ,يب ، )ت 

هر( ، تحقيق : العيخ همل 1051فالس الييوتي الحويلي ، )تاإلقوا  ، لموصوف بن يونس بن صمح ال ين بن حسن بن أحم  بن علي بن إد
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، المو وعة الفقهية الكوالتية . صادفة عن شزافة  100/  3هر  1402داف الفكب لل,باعة شالوعب ، بيبشت ، ط ،    -مصلحي مص,فو همل  
 ..  107  – 7/ 106هر :   1437األشقاع شالعؤشن اإل ممية ، الكوال  ، 

 107ة : يوظب : المو وعة الفقهي(29)
فد المحتاف علو ال ف المختاف شبح تروالب األنصاف المربشفة بر)حاشية ابن عاب ين( ، للسي  :    107.  106/   7يوظب : ب ائس الصوائس :  (30)

ر  ه1386،    ۲هر( ، داف الفكب لل,باعة شالوعب، بيبشت ،  1252محم  أمين عاب ين بن السي  عمب عاب ين بن عي  الرزالز ال معقي الحوفي ، )  
396 /3  ، المالكي  الر شي  ال فديب  أحم   بن  محم   بن  أحم   اليبلات  ألبي   ، مالك  اإلماح  لمذهب  المسالك  أقب   علو  الصغيب  العبح  ؛ 
هر( ، خبج أحاديثه شفهب ه شقبف عليه بالمقافنة بالقانون الح يث : ال لتوف مص,فو لمال شصفي ، م,برة داف المرافع ، طا ،  1۲01)ت

هر( ، إشباع 676؛ فشءة ال,اليين شعم ة المفتين ، ألبي زلبالا محيي ال ين بن شبع الووشي ، )ت    ۲88/    ۲  ح1914ر    197۲مصب ،  
 .  169/37؛ المو وعة الفقهية :   104/   3؛ لعاع القوا   ۲81/10ح : 1985هر ر  1405زهيب العاشالس ، المكتب اإل ممي ، بيبشت ، 

 قوا  : ؛ لعاع ال  ۲38/  4يوظب : مغوي المحتاج : (31)
هر(  1۲30حاشية ال  وقي علو العبح الكييب ، لمحمرر  أحم  بن عبفة ال ح في المالكي ، )ت:    107  –  106/    7يوظب : ب ائس الصوائس :  (32)

لرراع القرا  :  :    236،  ۲38/    4: مغوي المحتاج :    186/    2:    1996، تحقيق : محم  علي ، داف الفكب لل,باعرة شالوعب، بيبشت ،  
 17۲ – 171/37؛ المو وعة الفوية :  3/ 104
:   10/   3عاع القوا  : ک:  ۲81/10فشءرة ال,راليين   249  – 248/   3حاشية ابن عاب ين :  :  107/   7بوظب : ب ائس الصوائس : (33)

 .   176ر   37/ 175المو وعة الفقهية : 
 176/37؛ المو وعة الفقهيرة :.   238/  4؛ مروي المحتاج :  ۲90 – ۲81/  10بوظب : فشءة ال,اليين ( ۲)(34)
 490/  5يوظب : حاشية ابن عاب ين :  (35)
 :. ۲/ 00( يوظب : ح . ن :  (36)
: نهاية المحتاج إلو شبح الموهاج ، لعمس ال ين محم  بن أبي اليباس شبا  ال ين أحم  بن   490/    5يوظب : حاشية ابن عاب ين : (37)

،  26/    6ح :  1984  -هر  1404هر( ، داف الفكب ، بيبشت ،  100حمزة البملي المووفي المصبي األنصافي العهيب بالعافري الصغيب ، )ت:  
 17.  181/  37: المو وعة الفقهية :  165/   7؛ المروي  27

 .  . 181/ 37: المو وعة الفقهية :  3/ 249بوظب : حاشية ابن عاب ين :  (38)
 .  184/  317؛ المو وعة الفقهية :  3/ 249يوظب : حاشية ابن عاب ين :  (39)
يب ش األصل فيه البءح بمروو الكسب البءخ في اللغة الر,ال القليل ، يقال : فءخ  له فءخا شفءيخا ؛ أي أع,يته شيئا ليس بالكث(40)

، شالمال المر,و يسو : فءا ، تسمية بالمص ف ، شهو فرل بمروو مفرول . يوظب : الويابة في غبالب الح يث شاألثب ، لمج  ال ين أبي  
الزاشي ، شمحمود محم   هر( ، تحقيق : فاهب أحم   606السرادات محم  بن محم  ابن عي  الكبالم العيباني الجزفي المربشع بابن األثيب ، )

شفي ايص,مح : البءخ ع,ية من الرويسة يجته  اإلماح في  .    ۲۲8/۲ح :  1979هر ر  1399،    1ال,واحي ، المكتبة الرلمية ، بيبشت ، ط
هر( ،  11۲۲هر( ، لمحم  بن عي  الباقي بن يو ف الزفقاني ، )  179تق يبي ، يوظب : شبح الزفقاني علو موطأ اإلماح مالك بن أنس ، )ت  

 ؛ نيايرة المحتراج : 3/ 130هر :  1411،  1داف الكتب الرلمية ، بيبشت ، ط
 .  500/   8؛ المغوي : 37۲/  6؛ فشءة ال,اليين :  688  – 687/  2يوظب : شبح السيب الكييب : (41)
، ألبي إ حاق إبباهيم بن علي  ؛ المهذ  في فقه اإلماح العافري  3:6/    3؛ حاشية ابن عاب ين :    110/    7يوظب : ب ائس الصوائس :  (42)

 . 8/ 500: المغوي :    353  –   251/    2هر :  1417،    1هر( ، داف الفكب لل,اعة شالوعب ، بيبشت ، ط76بن يو ف الفيبشزآبادي العيبازي ، )
 164 وفة األنراح : من اآلية (43)
هر( ، تحقق : محم  الصادق قمحاشي ، داف إحيال التباث الرببي ، 370- أحكاح القبآن ، ألبي بكب أحم  بن علي البازي المصاص ، ) (44)

 .  ۲00/4هر : 1:05بيبشت ، 
 .  111 وفة الوسال : من اآلية (45)
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هر( . تحقيق : د. عي  الغفاف  ليمان 303 ون الوسائي الكيبى ، ألبي عي هللا أحم  بن شريب بن علي بن عي البحمن الوسائي ، )ت(46)
( . شالح يث فجاله    4128، فقم )    1۲7/  7ح :  1991هر ر    1411،    1اليو افي ، ش ي  لسبشتي حسن ، داف الكتب الرلمية ، بيبشت ، ط

ح  199۲هر ر  1412، بيبشت ، هر( ، داف الفكب 807فجال الصحيح ، مجمرس الزشائ  شموبس الفوائ  ، لووف ال ين علي بن أبي بكب الهيثمي ، )
 :309/6  . 

هر( ، تحقيرق عي الفتاح أبي غ ة ، مكتب الم,يوعات 911يوظب : شبح  ون الوسائي ، ألبي عي البحمن بن أبي بكب السيوطي ، )ت  (47)
 1۲7/7ح :  1986هر رر  1406، حلب ،  ۲اإل ممية ، ط 

 . 70/ :   1، شلعاع القوا  105/   1يوظب : جواهب اإلكليل (48)
 .  613/3يوظب : الوهاية في غبالب الح يث شاألثب : (49)
 157ل :  1976،   ۲لل لتوف عي  الكبالم زال ان ، مؤ سة الب الة ، بيبشت ،  -أحكاح ال ميين شالمستأموين في داف اإل مح  (50)
 33:  1985هر ر  1 4  غيب المسلمين في المجتمس اإل ممي ، ال لتوف يو ف القبءاشي مؤ سة الب الة ، بيبشت ، ط د .(51)
 . 35ح ن : (52)
   699:   1981هر ح1401   3دفا ة مقافعة ، ال لتوف شهيرة داف افكب دمعق ط -آثاف الحب  في الفقه اإل ممي (53)
موقف اإل مح من غيب المسلمين في المجتمس اإل ممي، ال لتوف علي الصوا ، ب  ءمن لترا  مراملة غيب المسلمين في اإل مح، (54)

 .  1/ 189ح :  1989األفدن ،  -المجمس الملكي لبحوث الحضافة اإل ممية، موس عمان 
مراملة غيب المسلمين في اإل مح، المجمس الملكي لبحوث   حقوق اإلنسان في اإل مح، ال لتوف عي  الرزالز لامل. بحث ءمن لتا :(55)

 ح 1989األفدن ،  -الحضافة اإل ممية، مؤ سة آل اليي ، عمان 


