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 يهخص انثحث
فاإلرىاب مف المفردات األكثر  ، معنى اإلرىاب ىذا البحث تكضيحيتناكؿ 

تداكالن كترددنا في ىذه األياـ، كيشيد العالـ أجمع ىذا العصر مكجات إرىابية 
كثيرة كخطيرة متنكعة، فميس ىناؾ بمد في العالـ إال كقد اكتكل بنار ىذا الكباء، 

نكعت صكره، كباشر العمميات اإلرىابية أفراد كجماعات حيث تباينت أشكالو كت
 كعصابات، فميس لإلرىاب لغة، كليس لو كطف، كليس لو لكف.

كاإلرىاب مشكمة عالميػة تػؤرؽ الكثيػريف، فػي الكقػت الػذم ال بػد فيػو مػف 
السػعي لحػؿ ىػذه المشػػكمة بػالرأـ مػف أف مكجػات الفػػتف كاإلرىػاب كانػت قديمػػة، 

كفػي الكقػت نفسػو نجػد منطمأػات أعػداء  كؿ ا كظيرت في عيد صحابة رس
اإلسالـ لمنيؿ منو بػنف كصػؼ الجيػاد فػي سػبيؿ ا باإلرىػاب، فمػذلؾ كػاف ال بػد 
مػػف تعريػػؼ ىػػذا المصػػطمح، كنشػػنتو، كمكقػػؼ اإلسػػالـ مػػف اإلرىػػاب، كالمسػػا ؿ 

 الفأيية المتعمأة بو.
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Research Summary 

This research deals with clarifying the meaning of 

terrorism. Terrorism is one of the most frequently used 

and repeated words in these days. The whole world is 

witness to many dangerous and dangerous waves of 

terrorism. There is no country in the world except in the 

light of this epidemic, its forms varied and varied, Groups 

and gangs, terrorism has no language, no homeland, no 

color. 
At the same time find the starting points of the enemies of 

Islam to deprive him that the description of jihad in the 

name of God terrorism, It was therefore necessary to 

define the term, its origin, and the position of Islam on 

terrorism, and the jurisprudential issues related to it. The 

importance of this subject is related to the purpose of self-

preservation, its association with the purposes of Islamic 

law, and the extent to which Islamic law is keen on 

bloodshed.And terrorism is a global problem that worries 

many, at a time when it is necessary to seek to solve this 

problem. 
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 يقذيح

الحمد  الرحمف، عمـ الأرآف، خمؽ اإلنساف، عممو البياف، كأشيد     
أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، أنزؿ عمى عبده الأرآف، ىدل لمناس كبينات 
مف اليدل كالفرقاف، كأشيد أف سيدنا كنبينا محمدان عبد ا كرسكلو سيد كلد 

لو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف، أما عدناف، صمكات ا كسالمو عميو، كعمى آ
 بعد: 

فاإلرىاب مف المفردات األكثر تداكالن كترددنا في ىذه األياـ، كيشيد     
العالـ أجمع ىذا العصر مكجات إرىابية كثيرة كخطيرة متنكعة، فميس ىناؾ بمد 
في العالـ إال كقد اكتكل بنار ىذا الكباء، حيث تباينت أشكالو كتنكعت صكره، 

لعمميات اإلرىابية أفراد كجماعات كعصابات، فميس لإلرىاب لغة، كليس كباشر ا
 لو كطف، كليس لو لكف.

كاإلرىاب مشكمة عالمية تؤرؽ الكثيريف، في الكقت الذم ال بد فيو مف    
السعي لحؿ ىذه المشكمة بالرأـ مف أف مكجات الفتف كاإلرىاب كانت قديمة، 

لكقت نفسو نجد منطمأات أعداء كفي ا كظيرت في عيد صحابة رسكؿ ا 
اإلسالـ لمنيؿ منو بنف كصؼ الجياد في سبيؿ ا باإلرىاب، فمذلؾ كاف ال بد 
مف تعريؼ ىذا المصطمح، كنشنتو، كمكقؼ اإلسالـ مف اإلرىاب، كالمسا ؿ 

 الفأيية المتعمأة بو.
كعميو فأد جاء ىذا البحث ليعالج مكضكع: المسا ؿ الشرعية المتعمأة     

 .مأارنة دراسة فأيية رىابباإل 
 أىمية المكضكع: 

يعد ىذا المكضكع مف األىمية بمكاف ألنو يمثؿ محكران أساسيان في كافة 
مناحي النشاط الفكرم ألنو يتناكؿ أحد المصطمحات الفكرية المعاصرة، 
كالمصطمح الفكرم ىك سالح ذك حديف، كمعرفة المفاىيـ الصحيحة تساعد عمى 

 الختالؼ في المفاىيـ يزيدىا تعأيدان.حؿ اإلشكاليات، كا
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تعريؼ اإلرىاب ليس أمران ثانكيان، ألنو يترتب عميو إصدار قكانيف كأحكاـ 

 كاتخاذ مكاقؼ.
كألجؿ اإلرىاب المزعـك قامت حركب، كأزيمت حككمات، كقتؿ اآلالؼ في 

 .دكؿ العمـ المختمفة
غرب أف ألصأت كثير مف الشبيات باإلسالـ الحنيؼ كبنتباعو بزعـ ال

 اإلسالـ يشجع عمى اإلرىاب، كزعميـ أف الجياد ىك اإلرىاب بعينو.
كاعتبػػػر المسػػػػتعمركف جميػػػع حركػػػػات المأاكمػػػة، كحركػػػػات التحػػػرر مػػػػف 
االسػػػتعمار، ككػػػؿ الرافضػػػيف لأػػػكل االسػػػتكبار الغربيػػػة، حركػػػات إرىابيػػػة يجػػػب 

 محاربتيا.
أيػػرىـ التنصػػيؿ الفأيػػي لممسػػا ؿ المتعمأػػة باإلرىػػاب تكضػػح لممسػػمميف ك 

الكجػػو الحأيأػػي لإلسػػالـ ممػػا يػػنعكس إيجابػػان عمػػى نظػػرة أيػػر المسػػمميف كالغػػرب 
 لممسمميف كاإلسالـ.

تكمػػف أىميػػة ىػػذا المكضػػكع فػػي تعمأػػو بمأصػػد حفػػظ الػػنفس، كارتباطػػو 
بمأاصد الشريعة اإلسػالمية، كبيػاف مػدل حػرص الشػريعة اإلسػالمية عمػى حأػف 

 .الدماء

 سثة اختيار ادلٕظٕع:
 ر المكضكع يعكد ألسباب عديدة منيا: كسبب اختيا

تحرير مصطمح اإلرىاب لغةن كاصطالحان، كتحديد أقسامو،  .ُ
 كأىدافو، كتاريخو.

بياف مكقؼ اإلسالـ مف اإلرىاب كعرض األدلة الأطعية عمى  .ِ
 تحريمو.

 بياف نظرة الغرب لممسمميف كاإلسالـ عمى أنو ديف إرىاب. .ّ
 بياف مكقؼ اإلسالـ مف اإلرىاب بكؿ صكره. .ْ
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بياف المسا ؿ الشرعية المتعمأة باإلرىاب مف تكفير كاستباحة  .ٓ

 دماء المسمميف كأير ذلؾ.
 بياف حكـ تمكيؿ اإلرىاب كما يتصؿ بو. .ٔ
كثير مف مسا ؿ ىذا المكضكع تحتاج إلى فيـ دقيؽ، كتنصيؿ  .ٕ

 شرعي محكـ، لمكصكؿ إلى أحكاـ شرعية حكليا.

 يُٓح انثحث:
التحميمػػي، كذلػػؾ بعػػرض مخطػػط سػػمكت فػػي ىػػذا البحػػث المػػنيج الكصػػفى 

كقػػد رسػػمت ليػػذا البحػػث منيجػػان أسػػير ، البحػػث كمكضػػكعاتو حسػػب ىػػذا المػػنيج
عميو، مراعيان لمجكانب العممية فػي الكتابػة فػي البحػكث كالدراسػات، حيػث يخضػع 

 ىذا البحث لمتحكيـ العممي. كذلؾ مف خالؿ النأاط التالية: 
أركنة باألدلة كناقشػت اآلراء قمت بعرض المسنلة كفأان لممذاىب الفأيية م

 كرجحت ما يمكف ترجيحو.
قمت بتخريج أقكاؿ الفأياء مف كتب مذاىبيـ، ككذلؾ ما أنأمو مف مأكالت 

 عف السمؼ مف المصادر المعتمدة في ذلؾ. 
 قمت بتخريج مصادر المعمكمات.

قمت بتخريج األحاديث كاآلثار مف مصادرىا األصمية، مبينان صحيحيا مف 
 احتاج األمر لذلؾ.  ضعيفيا إف

كضعت مخططان لمبحث كقسمتو إلى فصميف كتحتيما  مباحث، كمف تحتيا 
مطالػػب، كمػػا ىػػي العػػادة المتبعػػة فػػي تأسػػيـ البحػػث، كىػػذا مػػذككر بتفصػػيمو فػػي 

 مخطط البحث. 
قمت بكتابة اآليػات بالرسػـ العثمػاني مسػتعينان بمصػحؼ النشػر الحاسػكبي 

ة المصػحؼ الشػريؼ بالمدينػة المنػكرة. ثػـ المعتمد في مجمػع الممػؾ فيػد لطباعػ
 بعزك اآليات إلى سكرىا، مع ذكر رقـ اآلية. 
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قمت بكضع خاتمة في نياية البحث يتضمف أىـ النتا ج التي استخمصتيا 

 مف البحث.
قمػػت بكضػػع الفيػػارس الالزمػػة لمبحػػػث كىػػي فيػػارس اآليػػات كاألحاديػػػث 

 كالمصادر كالمراجع كالمكضكعات. 
 مخطط البحث:

 صم األٔل: يقذياخ ػٍ اإلرْابانف
 المبحث األكؿ: تعريؼ اإلرىاب. 

 . المطمب األكؿ: تعريفو لغةن 
 . المطمب الثاني: تعريفو اصطالحان 

 المبحث الثاني: أدلة تحريـ اإلرىاب. 
 المبحث الثالث: نشنة اإلرىاب. 
 المبحث الرابع: أنكاع اإلرىاب. 

 المبحث الخامس: الكقاية مف اإلرىاب. 
 م انثاَي: ادلسائم انشزػيح ادلتؼهقح تاإلرْابانفص

 المبحث األكؿ: حكـ الأياـ بالتفجير كالتدمير.
 المبحث الثاني: حكـ نأض البيعة.  
 المبحث الثالث: حكـ تكفير حكاـ المسمميف كأنظمتيـ.  
 المبحث الرابع: حكـ استباحة دماء المسمميف كأمكاليـ.  
 لمعاىدات كاالتفاقات الدكلية. : حكـ الدخكؿ في االخامسالمبحث  
 : حكـ قتؿ أير المسمميف المسالميف كالغدر بيـ. السادسالمبحث  
 : حكـ االختطاؼ. السابعالمبحث  
 : حكـ تمكيؿ اإلرىاب كالجماعات المسمحة.الثامفالمبحث  
 : العأكبات الشرعية المترتبة عمى اإلرىاب، كفيو مطالب: التاسعالمبحث  

 حد الحرابة.
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 اؿ أىؿ البغي. قت

 الأتؿ تعزيرا.    
 الخاتمة: كفييا: أىـ النتا ج.

 )انفٓارس( 

 فيرس اآليات.             
 فيرس األحاديث.            
 فيرس المصادر كالمراجع.          
 فيرس المكضكعات.           

 انذراساخ انساتقح: 
عة في بحث يعد البحث في المسا ؿ الشرعية المتعمأة باإلرىاب مجمك 

كاحد مف األمكر الأال ؿ، كقد تككف تمؾ المسا ؿ منثكرة في أماكف أخرل في 
أبكاب الفأو ككتبو، لذا بحث قميؿ  مف الباحثيف ذلؾ، كقد كقفت عمى بعض 

 الدراسات السابأة في ىذا المكضكع كمف ذلؾ: 
بحث أحكاـ جرا ـ اإلرىاب الدكلي في الفأو اإلسالمي، لمطالبة  -ُ

، كىي رسالة ماجستير في الجامعة اإلسالمية بغزة ميا الشنطي
 ـ. َُِٖبفمسطيف، عاـ 

بحث التنصيؿ الفأيي لجرا ـ اإلرىاب، كتكييفيا الشرعي في  -ِ
عصر العكلمة، لمباحث أسامة رضكاف الجكارنة، جامعة البمأاء 

 ـ َُِٓالتطبيأية باألردف، عاـ 
 بف مطمؽ اإلرىاب كأحكامو في الفأو اإلسالمي، لمطالب عبد ا -ّ

المطمؽ، كىي رسالة دكتكراة بجامعة أـ الأرل بكمية الشريعة عاـ 
 ىػ ُِْٖ

الأرارات كالبيانات الفأيية، كمنيا مجمكع قرارات ىي ة كبار  -ْ
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العمماء عف اإلرىاب كالتفجير كالتكفير طبع ر اسة أمف الدكلة 

سالمي التابع لرابطة ُّْٗعاـ  ىػ، كمنيا قرار مجمع الفأو اإلو
 ىػ ُِْٕفي  ُْٓـ اإلسالمي رقـ العال

إلى أير ذلؾ مف البحكث العممية كأكراؽ العمؿ التي تأدـ في المؤتمرات 
 المعنية باإلرىاب داخؿ المممكة كخارجيا. 

 كيمكف أف يضيؼ الباحث بيذا البحث عدة أمكر: 
 جمع أكبر عدد ممكف مف المسا ؿ الفأيية المشتيرة في اإلرىاب.  -ُ
ختصار دكف اإلسياب الممؿ كال االختصار سيكلة العبارة كاال -ِ

 المخؿ. 
 عدـ التكسع في مسا ؿ الخالؼ كاالقتصار عمى الميـ منيا.  -ّ
أف تككف مرجعا مبسطا لمجيات األمنية المعالجة لمكضكع  -ْ

 اإلرىاب. 
اإلفادة مف خبراتي العممية في مجاؿ الكقاية مف اإلرىاب، سكاء  -ٓ

ة الذم أعمؿ فيو كىك كاف ذلؾ في قطاع مف قطاع كزارة الداخمي
كمية الممؾ فيد األمنية، أك ما عممتو سابأا في مجاؿ المناصحة 

 لمدة تأارب العشرة أعكاـ. 
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 انفصم األٔل
 يقذياخ ػٍ اإلرْاب 

 المبحث األكؿ: تعريؼ اإلرىاب. 
 المطمب األكؿ: تعريفو لغة. 

 المطمب الثاني: تعريفو اصطالحا. 
 تحريـ اإلرىاب.  المبحث الثاني: أدلة

 المبحث الثالث: نشنة اإلرىاب. 
 المبحث الرابع: أنكاع اإلرىاب. 

 المبحث الخامس: الكقاية مف اإلرىاب. 
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 ادلثحث األٔل
 تؼزيف اإلرْاب 

 ادلطهة األٔل
 تؼزيفّ نغح

ا:كىك بمعني بى با أك رىى ب بالكسر، يرىب، رىبةن رىٍ اإلرىاب منخكذ مف: رىً 
، كاالسـ: الرىب، كالرىبي، الرىبكت، كالرىبكتي، (ُ)خاؼ مع تحرز كاضطراب

كمف ذلؾ قكؿ العرب: رىبكت خير مف رحمكت: أم ألف ترىب خير مف أف 
كاسترىبو: أخافو كفزعو، كاألرىاب بفتح (ّ)، كترىبو: تكعده، أرىبو كرىبو(ِ)ترحـ

ة، اليمزة:ما ال يصيد مف الطير، كاإلرىاب بكسر اليمزة: بمعنى اإلزعاج كاإلخاف
 .(ْ)كليا معنى آخر كىك قدع اإلبؿ عف الحكض كزياده 

: أم ككممػػة"إرىاب" تشػػتؽ مػػف الفعػػؿ المزيػػد )أرىػػب(  كيأػػاؿ أرىػػب فالنػػان 
(، أمػػا  فػو كفزَّعػػو، كىػػك المعنػػى نفسػػو الػػذم يػػدؿ عميػػو الفعػػؿ المضػػعؼ )رىٌىػػبى خكَّ

(، يىٍرىػػبي رىٍىبىػػةن كرىٍىبنػػ ا كرىىىبنػػا فيعنػػي الفعػػؿ المجػػرد مػػف المػػادة نفسػػيا كىػػك )رىًىػػبى
خاؼ، فيأػاؿ: رىًىػبى الشػيء رىبػان كرىبػة أم خافػو. كالرىبػة: الخػكؼ كالفػزع، أمػا 
( فيعني انأطع لمعبادة في صكمعتو، كيشػتؽ منػو  الفعؿ المزيد بالتاء كىك )تىرىىَّبى
الراىب كالراىبػة كالرىبنػة كالرىبانيػة... إلػك، ككػذلؾ يسػتعمؿ الفعػؿ ترىىَّػبى بمعنػى 

                                           

 ََُ/ّبصا ر ذكم التمييز في الطا ؼ الكتاب العزيز ، ك ۱۱۱الأامكس المحيط ص (ُ)
 ّْٔ/ُلساف العرب (ِ) 
الرىبػة: طػػكؿ الخػػكؼ ك اسػػتمراره كمػػف ثػػـ قيػؿ لمراىػػب راىػػب ألنػػو يػػديـ الخػػكؼ. انظػػر :  (ّ)

 ۹۳۲الفركؽ في المغة ص
، كتػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر الأػػػامكس  َُْ/ُة الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػ(ْ) 

ِ/ُُُ 
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: أم تكعػػده، كأرىىبىػػو كرىَّبىػػو كاسػػتىٍرىىبىو: فيأػػاؿ ترىػػب فالنػػان  ف متعػػديان تكعػػد إذا كػػا

أخافىػػو كفزَّعػػو. كتىرىىَّػػب الرجػػؿ: إذا صػػار راىبنػػا يخشػػى ا. كالراىػػب: الميتىعىب ػػد فػػي 
 (ُ)الصكمعة.

كفي المعجـ البف فارس: )رىػب الػراء كاليػاء كالبػاء أصػالف: أحػدىما يػدؿ 
دقػة كخفػة، فػاألكؿ الرىبػة، تأػكؿ: رىبػت الشػيء عمى خػكؼ، كاآلخػر يػدؿ عمػى 

ريىبنا، كرىٍىبىةن، كمف الباب اإلرىاب، كىك قىٍدعي اإلبؿ مف الحكض، كذيىاديىىا، كاألصؿ 
، الناقػػػة الميزكلػػػة(.  كفػػػي المعجػػػـ ، كقػػػدع الناقػػػة أم زجرىػػػا (ِ)اآلخػػػر الرَّىىػػػبي

كاإلرىػاب الكسيط، اإلرىابيكف: )كصؼ يطمػؽ عمػى الػذيف يسػمككف سػبيؿ العنػؼ 
 (ّ)لتحأيؽ أىدافيـ السياسية(. 

كفػػي المنجػػد كممػػة اإلرىػػابي تػػدؿ عمػػى كػػؿ )مػػف يمجػػن إلػػى اإلرىػػاب إلقامػػة 
، كالحكـ اإلرىابي ىك نكع مف الحكـ يأػـك عمػى اإلرىػاب كالعنػؼ تعمػد (ْ) سمطة(

 (ٓ)إليو حككمات أك جماعات ثكرية. 

لأاء المتفجرات ك"اإلرىاب" في الرا د ىك رعب تحدثو أعماؿ عنؼ كالأ تؿ كا 
"اإلرىابي" ىك مىٍف يمجن إلى اإلرىاب بالأتؿ أك إلأػاء المتفجػرات أك كأك التخريب، 

التخريب إلقامة سمطة أك تأكيض أخػرل، ك"الحكػـ اإلرىػابي" ىػك نػكع مػف الحكػـ 
االستبدادم يأـك عمى سياسة الشعب بالشدة كالعنؼ بغية الأضاء عمى النزعػات 

                                           

 ُُٖ( الأامكس المحيط ص ُ)
 َُْ/ِ( معجـ مأاييس المغة ِ)
 ِِٖ( المعجـ الكسيط ص ّ)
 َِٖ( المنجد في المغة ص ْ)
 ِِٖ( المرجع السابؽ ص ٓ)
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 .(ُ)االستأالليةكالحركات التحررية ك 

كيأؿ كجكد صيغة)اإلرىاب( في المصػادر األصػمية فػي المغػة العربيػة، كقػد 
، كمػا ذكػر أصػحاب (ِ)ذكر الزبيدم في تاجو: اإلرىاب بالكسر: اإلزعػاج كاإلخافػة

المعجػػـ الكسػػيط كممػػة )اإلرىػػابيكف( كفسػػركىا بننيػػا: كصػػؼ يطمػػؽ عمػػى الػػذيف 
 .(ّ)افيـ السياسيةيسمككف سبيؿ العنؼ كاإلرىاب لتحأيؽ أىد

كتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف المعػػػاجـ العربيػػػة الأديمػػػة قػػػد خمػػػت مػػػف كممتػػػي 
)اإلرىػػػاب( ك)اإلرىػػػابي( ألنيمػػػا مػػػف الكممػػػات حديثػػػة االسػػػتعماؿ، كلػػػـ تعرفيمػػػا 

، كىذا الكالـ حؽ حيث نالحظ أف تعريػؼ اإلرىػابي كاإلرىػابييف (ْ)األزمنة الأديمة
معنػى اإلرىػاب فييمػا يػدؿ عمػى كػؿ مػف  في المعجـ الكسيط كالمنجػد، قػد أصػبح

يسمؾ سبيؿ العنؼ لتحأيؽ أرض سياسي، فػردنا كػاف أك جماعػة أك دكلػة، كىػذا 
، في لساف العػرب كمعجػـ  معنى خاص، مف إحداث الخكؼ، الكارد بصيغة العمـك
مأاييس المغة، كىك أيضا قريب مف قػكؿ ابػف فػارس: )قػٍدعي اإلبػؿ مػف الحػكض( 

ٍرؼي اإلبؿ عف حكض الماء يتـ عادة بزجرىا كتعنيفيػا لما في كؿٍّ مف العنؼ ، فىصى
خافتيا.  كا 

كأما األصؿ الثاني الذم ذىب إليو ابف فارس عند قكلو: )الناقة الميزكلة( 
الذم يدؿ عمى الضعؼ  فألف العنؼ المسمط عمى مف كقػع تعنػيفيـ يحصػؿ ليػـ 

افة في الطرفيف، الفاع ؿ كالمفعػكؿ بػو، ىػذا ذلؾ بالخكؼ، كالعالقة الجامعة: اإلخى
عمى مستكل المغة بصفة عامة، لككنيا تمثػؿ اإلطػار العػاـ لمفكػر بالنسػبة لمػذيف 

                                           

 ٖٖ( الرا د معجـ لغكم عصرم ص ُ)
 ُُُ/ِ( تاج العركس مف جكاىر الأامكس ِ)
 ِِٖيط  ص ( المعجـ الكسّ)
 َِ( اإلرىاب كالعنؼ السياسي، كتاب الحرية ص ْ)
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يتكممكف بيا، كتفيـ بيف األفراد عبر المكاف كالزماف كاألجياؿ، كعف طريؽ المغػة 
يػػتـ نأػػؿ التجػػارب كالخبػػرات، متضػػمنة األحاسػػيس كالمشػػاعر، لتحأيػػؽ كظيفػػة 

حأػػيف فػػي المجتمػػع كال يصػػح أف تنأطػػع األمػػة عػػف التكاصػػؿ بػػيف السػػابأيف كالال
 تراثيا كأصكؿ لغتيا.

كبناءن عمى ذلؾ فإف المعنى العاـ الػذم نحػف بصػدده ىػك )اإلرىػاب بمعنػى 
 اإلخافة( كىك المعنى األصيؿ في المغة قديمنا.

كتنسيسنا عمى ما تأدـ فإف أم معنى آخر إضافي سيككف مستجدنا، لسبب 
ممػػة كأثٌػػر فػػي معناىػػا كمػػا تأػػدـ فػػي المنجػػد كالمعجػػـ أك آخػػر قػػد طػػرأ عمػػى الك

 الكسيط.

 ادلطهة انثاَي
 تؼزيفّ اصطالحا  

مف الصعب تحديد تعريػؼ شػرعي أك اصػطالحي لمصػطمح اإلرىػاب ال فػي 
النصكص الشرعية، كال في كالـ أىؿ العمػـ مػف المفسػريف كالشػراح، كلكػف ىنػاؾ 

أف أبػيف مػا يجػب مراعاتػو عنػد تعريفات عدة تتأارب أحيانان كسنذكر بعضيا بعػد 
بٌد مف أف يعتمد عمى أسس  التعريؼ االصطالحي، كلكي يككف التعريؼ عمميان ال

 مكضكعية كىي:

تعريؼ مجمسي كزراء الداخمية كالعػدؿ العػرب، حيػث عٌرفػا اإلرىػاب فػي  -
ـ، ُٖٗٗاالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب الصادرة عف المجمس المػذككر عػاـ 

و: )كػػؿ فعػػؿ مػػف أفعػػاؿ العنػػؼ أك التيديػػد بػػو، أينػػا كانػػت بكاعثػػو أك عٌرفػػاه بننػػ
أأراضو يأع تنفيذنا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي، كييػدؼ إلػى إلأػاء الرعػب 
بػػػيف النػػػاس، أك تػػػركيعيـ بإيػػػذا يـ أك تعػػػريض حيػػػاتيـ أك حػػػريتيـ أك أمػػػنيـ 

لعامػػػػة أك لمخطػػػػر، أك إلحػػػػاؽ الضػػػػرر بالبي ػػػػة أك بنحػػػػد المرافػػػػؽ، أك األمػػػػالؾ ا
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الخاصػػة، أك اختالسػػيا، أك االسػػتيالء عمييػػا أك تعػػريض أحػػد المػػكارد الكطنيػػة 

 .(ُ)لمخطر(

تعريؼ المجمع الفأيي اإلسػالمي بجػدة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية  -
أم قبػؿ أحػداث  -ـ ََُِ/ُ/َُىػ المكافؽ ُُِْ/ َُ/ُٓالذم أصدره في 

و: )ىػػك العػػدكاف الػػذم حيػػث جػػاء فيػػ -ـ بعشػػرة أشػػيرََُِمػػف سػػبتمبر  ُُ
عمى اإلنساف في دينو، أك دمو أك عرضو  يمارسو أفراد أك جماعات أك دكؿ بغيان 

أك عأمو، أك مالو، كيشمؿ صنكؼ التخكيؼ كاألذل كالتيديػد، كالأتػؿ بغيػر حػؽ، 
خافػة السػبيؿ، كقطػع الطريػؽ، ككػؿ فعػؿ مػف أفعػاؿ  كما يتصؿ بصكر الحرابػة، كا 

مشػركع إجرامػي فػردم أك جمػاعي، كييػدؼ إلػى إلأػاء العنؼ أك التيديػد تنفيػذنا ل
الرعب بيف الناس أك تركيعيـ بإيذا يـ أك تعػريض حيػاتيـ أك حػريتيـ أك أمػنيـ 
لمخطر، كمف صنكفو: إلحاؽ الضرر بالبي ة، أك بنحد المرافؽ كاألمالؾ العامة أك 

اٍلفىسىادى  كىالى تىٍبغً الخاصة، فكؿ ىذا مف صكر الفساد في األرض، كما قاؿ تعالى: 
ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى 

كاإلرىاب بغي بغير حػؽ، قػاؿ تعػالى: . (ِ)
  ػؽ ـى كىاٍلبىٍغػيى ًبغىٍيػًر اٍلحى ثٍػ ػا بىطىػفى كىاإلًٍ مى ػا ظىيىػرى ًمٍنيىػا كى ب يى اٍلفىكىاًحشى مى ـى رى رَّ قيٍؿ ًإنَّمىا حى

مىى المًَّو مىا الى تىٍعمىميكفكىأىٍف تيٍشًركيكا ًبالمًَّو مىا  ٍؿ ًبًو سيٍمطىاننا كىأىٍف تىأيكليكا عى ـٍ يينىز   .(ّ)(لى

مكسكعة نضرة النعيـ عف معجـ مصػطمحات العمػـك االجتماعيػة تعريؼ  -
تعريػػػؼ اإلرىػػػاب بننػػػو: بػػػث الرعػػػب الػػػذم يثيػػػر الرعػػػب فػػػي الجسػػػـ كالعأػػػؿ، أم 

ف يحأػؽ أىدافػو عػف طريػؽ الطريأة التي تحػاكؿ بيػا جماعػة منظمػة أك حػزب أ
 (ْ)استخداـ العنؼ.

                                           

 ٖٕ، ٕٕ( حأيأة مكقؼ اإلسالـ مف التطرؼ كاإلرىاب صُ)
 ٕٕ( سكرة الأصص ِ)
 ّّ(سكرة األعراؼ ّ)
 ِّٖٖصنضرة النعيـ ( مكسكعة ْ)
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كقد عرؼ سػماحة مفتػي المممكػة العربيػة السػعكدية الشػيك عبػدالعزيز آؿ 

حيػث قاؿ:"ىػذا  (ُ)الشيك اإلرىاب في بحث لػو بعنػكاف )اإلرىػاب ككسػا ؿ العػالج(
لى اآلف لـ يتحدد مفيكمو بؿ تشف الحممة ضده بدكف تحديد كاضح  المصطمح كا 

؟ ككيؼ يككف ىذا اإلرىاب كمف ىك اإلرىابي؟ كمتى يككف إرىابيان  المعالـ لما ىك
 .الشخص أك تمؾ الجماعة أك الدكلة أك الدكؿ إرىابية؟ كؿ ىذا لـ يتحدد دكليان 

كبكػػؿ حػػاؿ فػػإف محاربػػة مصػػطمح كشػػف الحمػػالت المتتابعػػة عمػػى أعمػػى 
 حربػػان المسػتكيات اإلعالميػػة كاألمنيػة كالدكليػػة عميػو مػػع عػدـ معرفػػة حػدكده تعػػد 

عمػػى مجيػػكؿ كىػػذا مػػف شػػننو أف يكقعنػػا فػػي إشػػكاالت كثيػػرة منيػػا: أف نعػػادم 
عمى أنيـ إرىابيكف كليسكا كذلؾ كىذا ظاىر فيمف يحارب كيأاـك ألجؿ أف  أطرافان 

.  يخمص بالده مف المحتؿ مثالن
 
 

                                           

 بحث ضمف مجمة المجمع الفأيي اإلسالمي.  ُّ( ص ُ)
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 ثحث انثاَيادل
 أدنح حتزيى اإلرْاب 

فسػاد فػي يحـر اإلرىاب بجميع صكره كما يتصؿ بو مف محار    بة كبغي كا 
األرض كقتػػؿ كنيػػب كاسػػتباحة األمػػكاؿ كاألعػػراض كأيرىػػا مػػف الصػػكر الحديثػػة 

 لإلرىاب بندلة مف الكتاب كالسنة، كذلؾ عمى النحك التالي:

 أٔال :  انقزآٌ :
ػػٍرثى قكلػػو تعػػالى:  - ييٍيًمػػؾى اٍلحى لَّى سىػػعىى ًفػػي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسػػدى ًفييىػػا كى ذىا تىػػكى كىاً 

 .ؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى كىالنَّسٍ 
 ٔخّ انذالنح:

األىٍشبىو ًبظىػاًىًر التٍَّنًزيػؿ أىٍف ) في تفسير ىذه اآلية: (ُ)قاؿ ابف جرير الطبرم
ػفىوي ًفػي ًسػيىاؽ  صى ييًخيؼ السًَّبيؿ، ألىفَّ ا تىعىالى ًذٍكره كى يىكيكف كىافى يىٍأطىع الطًَّريؽ، كى

ذىًلؾى ًبًفٍعًؿ ميًخيؼ اآليىة ًبنىنَّوي سىعىى فً  ٍرث كىالنٍَّسؿ، كى ييٍيًمؾ الحى ي األىٍرض ًلييٍفًسد ًفييىا كى
  .(السًَّبيؿ أىٍشبىو ًمٍنوي ًبًفٍعًؿ قيطَّاع الرًَّحـ

يىٍسػػعىٍكفى ًفػػي  قكلػػو تعػػالى:  - رىسيػػكلىوي كى ػػاًربيكفى المَّػػوى كى ػػزىاءي الَّػػًذيفى ييحى ػػا جى ًإنَّمى
ؼو أىٍك ييٍنفىػٍكا اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييأى  ـٍ ًمػٍف ًخػالى ميييػ ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيأىطَّعى أىٍيػًديًي تَّميكا أىٍك ييصى

 .ًمفى اأٍلىٍرضً 
 ٔخّ انذالنح:

الفىػة كىًىػيى ): (ِ)قاؿ ابف كثير في تفسير اآلية ػادَّة كىالميخى بىةي ًىيى الميضى ارى الميحى
مػى قىٍطػع الطًَّريػؽ  مى الكيٍفر كىعى اًدقىة عى كىػذىا اإًلٍفسىػاد ًفػي األىٍرض صى افىػة السَّػًبيؿ كى خى كىاً 

مى أىٍنكىاع ًمٍف الشَّرٌ   (.ييٍطمؽ عى
                                           

 ُْٖ/ِ( جامع البياف في تفسير الأرآف ُ)
 ٕٔ/ِ(تفسير الأرآف العظيـ ِ)
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 ثاَيا  : يٍ انسُح:
 : "أف رسػكؿ ا أخرج اإلماـ مسمـ في صحيحو عف أبي مكسػى  -

قػػاؿ "إذا مػػر أحػػدكـ فػػي مجمػػس أك سػػكؽ كبيػػده نبػػؿ فمينخػػذ بنصػػاليا ثػػـ لينخػػذ 
يا "، قاؿ: فأاؿ أبك مكسى: "كا ما متنا حتػى سػددناىا بنصاليا ثـ لينخذ بنصال
 (ُ)بعضنا في كجكه بعض".
 ٔخّ انذالنح: 

في ىذا الحديث الترىيػب مػف اإلشػارة بالسػالح لممسػمـ دكف قصػد لمػا فػي 
أسمكب تكػرار األمػر مػف شػدة النكيػر عمػى المخػالؼ، فكيػؼ بمػف أشػار بالسػالح 

مرة كالأنابؿ كالمتفجرات لأتؿ المسػمميف عمدان ! ككيؼ بمف استعمؿ األسمحة المد
رىابيـ.  كا 
أخرج البخارم بسنده عف ابػف عمػر رضػي ا عنيمػا قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ  -

 (ِ): "لف يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ يصب دمان حرامان".ا 

كأخرج بسنده عف ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ: )إف مف كرطات األمكر 
 (ّ)أكقع نفسو فييا سفؾ الدـ الحراـ بغير حمو(. التي ال مخرج لمف 

 ٔخّ انذالنح: 
حرمة الدـ في اإلسالـ، كأف المؤمف في فسحة مف دينو مػا لػـ يصػب دمػان 

 حرامان،كاألحاديث في ىذا المعنى مستفيضة نكتفي بما ذكرناه.

                                           

  َْٖ/ِصحيح مسمـ مختصر ( ُ)
 ِ/ ٗالبخارم صحيح ( ِ)
 ِ/ٗ( نفسو ّ)
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عػػػف عبػػػدالرحمف بػػػف أبػػػي ليمػػػى قػػػاؿ حػػػدثنا  (ُ)أخػػػرج أبػػػك داكد بسػػػنده -

فنػػاـ رجػػؿ مػػنيـ فػػانطمؽ  يػػـ " كػػانكا يسػػيركف مػػع النبػػي أن أصػػحاب محمػػد 
: "ال يحػؿ لمسػمـ أف يػركع بعضيـ إلى حبؿ معو فنخذه ففػزع فأػاؿ رسػكؿ ا 

 . "مسممان 
 ٔخّ انذالنح: 

يػذا الحػديث يشػمؿ مػف يػركع " فال يحؿ لمسمـ أف يػركع مسػممافي قكلو: "
فػإذا كػاف التركيػع لممسػمـ   المسمـ كلك كاف ىػازالن لمػا فيػو مػف اإليػذاء كالضػرر.

 بنخذ شيء مف أمتعتو حرامان فكيؼ بتخكيفو بالسالح كالأنابؿ؟
 عف النبي  ػ أخرج البخارم بسنده عف ىماـ قاؿ: سمعت أبا ىريرة ّ

قاؿ: "ال يشير أحدكـ عمى أخيو بالسالح فإنو ال يدرم لعؿ الشيطاف ينزع في يده 
 (ِ)فيأع في حفرة مف النار".

 : ٔخّ انذالنح
قاؿ ابػف حجػر: ىػك كنايػة عػف كقكعػو فػي المعصػية التػي تفضػي بػو إلػى 
دخكؿ النار، قاؿ ابف بطاؿ: معناه أف أنفذ عميو الكعيد، كفي الحديث النيي عما 
ف لػػـ يكػػف المحػػذكر محأأػػان سػػكاء كػػاف ذلػػؾ فػػي جػػد أك  يفضػػي إلػػى المحػػذكر كا 

 ىزؿ.
 
 

                                           

 بػػف ا عبػػد عػف األعمػػش طريػؽ مػػف كأحمػد داكد أبػػك ، أخرجػوَُّ/ْ( سػنف أبػػي داككدُ)
 تخػريج فػي المػراـ ليمى، كالحديث صػححو األلبػاني، أايػة أبي بف الرحمف عبد عف يسار

 . ْْٕرقـ  ِٕٓ/ُالحراـ ، ك  الحالؿ أحاديث
 ْٗ/ ٗ البخارم صحيح(ِ)
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  انفصم انثاَي 
 رْابادلسائم انشزػيح ادلتؼهقح تاإل

 
 المبحث األكؿ: حكـ الأياـ بالتفجير كالتدمير.    
 المبحث الثاني: حكـ نأض البيعة.  
 المبحث الثالث: حكـ تكفير حكاـ المسمميف كأنظمتيـ.  
 المبحث الرابع: حكـ استباحة دماء المسمميف كأمكاليـ.  
 : حكـ الدخكؿ في المعاىدات كاالتفاقات الدكلية. الخامسالمبحث  
 : حكـ قتؿ أير المسمميف المسالميف كالغدر بيـ. السادسمبحث ال 
 : حكـ االختطاؼ. السابعالمبحث  
 : حكـ تمكيؿ اإلرىاب كالجماعات المسمحة.الثامفالمبحث  
 : العأكبات الشرعية المترتبة عمى اإلرىاب، كفيو: التاسعالمبحث  

 حد الحرابة.أكالن:  
 قتاؿ أىؿ البغي. ثانيان: 
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 األٔل ادلثحث

 حكى انقياو تانتفدري ٔانتذيري 
 المنتشػػرة الكسػػا ؿ مػػف اإلرىابيػػة العمميػػات فػػي (ُ) المتفجػػرات اسػػتخداـ إف
 تحأيػػػؽ فػػػي ككفاءتيػػا اسػػػتخداميا، لسػػيكلة كذلػػػؾ اإلرىػػابييف، لػػػدل كالمفضػػمة
 يسػتخدميا لمػف األمػاف كدرجػة النػاس، لػدل الفعػؿ ردة كقكة التدميرية، األىداؼ

 .(ِ) بعد عف التحكـ جياز أك قيت،التك  استخدـ إذا

 العامػػة، التجمعػػات منػػاطؽ إلػػى اإلرىابيػػة بننشػػطتيـ اإلرىػػابيكف يتجػػو كقػد
 ماديػػػان  األثػػػر أكبػػػر إلحػػػداث كذلػػػؾ العامػػػة  النأػػػؿ ككسػػػا ؿ الميمػػػة، كالمبػػػاني
 . (ّ)كمعنكيان 

 مػػا اإلرىابيػػة العمميػػات إلييػػا تكجػػو التػػي كالحيكيػػة الميمػػة المبػػاني كمػػف
 كالسػػفارات، الػػكزارات،:مثػػؿ الدكلػػة، عمػػى سياسػػي أك اقتصػػادم، ثيرتػػن لػػو يكػػكف

 .التجارية كالمراكز ،يءكالمكان الحديد، سكؾ كمحطات كالمطارات،

 حيػث كمحػددة  دقيأػة أسػاليب إلػى مخططػاتيـ تنفيذ في اإلرىابيكف كيمجن
 باليػػػدؼ، التامػػػة المعرفػػػة ألف بدقػػػة  كمراقبتػػػو كتحديػػػده، اليػػػدؼ، اختيػػػار يػػػتـ

 كتحػػدد ،ان مػػكك ان نكعػػ المتفجػػرات تحػػدد التػػي العكامػػؿ أىػػـ مػػف األمنيػػة فػػوكظرك 
 ىػذه مػف كاليػدؼ ،(ْ) فيػو األثػر أكبػر إلحداث اليدؼ الختراؽ المناسبة الطريأة
 السياسػي الكيػاف زعزعػة ثػـ كمػف االقتصاد، كتدمير األمف، زعزعة: ىك العمميات

حدا اآلمنيف، كتركيع األنفس، إزىاؽ طريؽ عف كذلؾ  . المادية الخسا ر ثكا 

                                           

 َٓ-ْٗاإلرىاب باستخداـ المتفجرات  (ُ)
 ۱۹۱، كعمـ اإلرىاب َٓاإلرىاب الدكلي )المتفجرات(  (ِ)
 َُّ-ُِٗاإلرىاب الدكلي (ّ) 
 ۱۲۳المرجع السابؽ  (ْ)
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 بكثػػػػرة التجمعػػػػات كأمػػػػاكف كالمركبػػػػات، المبػػػػاني، تفجيػػػػر صػػػػكرة كتتميػػػػز

  .ككميتيا لنكعيا تبعان  المتفجرات ىذه التنثير مدل اتساع بسبب الضحايا،

 :انصٕرج ذلذِ انشزػي ٔاحلكى انفقٓي انتكييف
 العامػػة لمممتمكػػات مكجػػو التجمعػػات كأمػػاكف كالمركبػػات المبػػاني تفجيػػر إف
 كقتؿ لمممتمكات، تدمير يحصؿ التفجير كبحدكث الناس، مف فييا كمف كالخاصة
خػػالؿ المعصػػكمة، لألنفػػس  مػػف كيعتبػػر األرض فػػي اإلفسػػاد مػػف كىػػذا بػػاألمف  كا 

 إلحػاؽ فػي بالحرابػة يكػكف مػا أشػبو كعمميػـ المفسػديف، مػف األعماؿ بيذه يأـك
 .(ُ) المحترمة كالممتمكات كاألبداف باألنفس األذل

 اإلفسػاد، تحريـ عمى كاإلجماع كالسنة الكتاب مف الشرعية األدلة دلت دكق
 : ينتي ما ذلؾ كمف

 :انكزيى انقزآٌ: أٔال  
ػػػا: ﴿- تعػػػالى - ا قػػػكؿ -ُ ػػػزىاءي  ًإنَّمى ػػػاًربيكفى  الَّػػػًذيفى  جى رىسيػػػكلىوي  المَّػػػوى  ييحى  كى
يىٍسػػعىٍكفى  ػػمَّبي  أىكٍ  ييأىتَّميػػكا أىف فىسىػػادنا اأٍلىٍرضً  ًفػػي كى ميييػػـ أىٍيػػًديًيـٍ  تيأىطَّػػعى  أىكٍ  كاييصى ػػفٍ  كىأىٍرجي  م 

ؼو  ًلػؾى  اأٍلىٍرضً  ًمػفى  يينفىػٍكا أىكٍ  ًخالى لىييػـٍ  ۖ   الػدٍُّنيىا ًفػي ًخػٍزمه  لىييػـٍ  ذىَٰ ػذىابه  اآٍلًخػرىةً  ًفػي كى  عى
 .(ِ) ﴾عىًظيـه 

ًمػفى  : ﴿- تعػالى - قكلو -۹ يىػاةً  ًفػي قىٍكليػوي  ييٍعًجبيػؾى  مىػف النَّػاسً  كى  االػدٍُّنيى  اٍلحى
ييٍشػػًيدي  مىػػىَٰ  المَّػػوى  كى ػػا عى ػػاـً  أىلىػػدُّ  كىىيػػكى  قىٍمًبػػوً  ًفػػي مى ذىا  اٍلًخصى لَّىَٰ  كىاً   اأٍلىٍرضً  ًفػػي سىػػعىىَٰ  تىػػكى
ييٍيًمؾى  ًفييىا ًلييٍفًسدى  ٍرثى  كى  .(ّ) ﴾اٍلفىسىادى  ييًحبُّ  الى  كىالمَّوي  كىالنٍَّسؿى  اٍلحى

ًلػؾى  أىٍجػؿً  ًمػػفٍ  : ﴿- تعػالى - قكلػو -ّ مىػ كىتىٍبنىػػا ذىَٰ ػػف أىنَّػوي  ًإٍسػػرىاً يؿى  بىًنػي ىَٰ عى  مى

                                           

 ۱۷مكقؼ اإلسالـ مف الغمك كالتطرؼ كمف اإلرىاب (ُ) 
 ۳۳الما دة  (ِ)
 َِٓ-َِْأرةالب (ّ)
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ػا اأٍلىٍرضً  ًفي فىسىادو  أىكٍ  نىٍفسو  ًبغىٍيرً  نىٍفسنا قىتىؿى  ًميعنػا النَّػاسى  قىتىػؿى  فىكىنىنَّمى مىػفٍ  جى  أىٍحيىاىىػا كى

ًميعنا النَّاسى  أىٍحيىا فىكىنىنَّمىا  .(ُ) ﴾جى
ًحيىاًإصٍ  بىٍعدى  اأٍلىٍرضً  ًفي تيٍفًسديكا كىالى  : ﴿- تعالى - قكلو -ْ  .(ِ) ﴾... الى

 فػػػي اإلفسػػػاد عػػػف - تعػػػالى - ینيػػػي: »- ا رحمػػػو - كثيػػػر ابػػػف قػػػاؿ
 ثػـ السػداد عمػى ماشػية األمػكر كانػت إذا فإنػو اإلصػالح، بعػد هأضرَّ  كما األرض،

 عػػف - تعػػالى - یفنيػػ العبػػاد، عمػػى يكػػكف مػػا أضػػر كػػاف ذلػػؾ بعػػد اإلفسػػاد كقػػع
 . (ّ) «ذلؾ

 :انسُح: ثاَيا  
 دمػػاءكـ فػػإف: )... الػػكداع حجػػة فػػي ى ا عميػػو كسػػمـصػػم الرسػػكؿ قػػكؿ

 ىػذا، شػيركـ فػي ىػذا، يػكمكـ كحرمػة حػراـ  عمػيكـ كأبشػارمـ كأعراضكـ كأمكالكـ
 . (ْ) ...(بمغت ىؿ أال ىذا، بمدكـ في

 :اإلمجاع: ثانثا  
 أباحػػو حيػػث إال كدمػػا يـ المسػػمميف أمػػكاؿ تحػػريـ عمػػى العمػػـ أىػػؿ أجمػػع

 عمػى محرمػة المػؤمنيف دماء فإف كعميو: »- ا رحمو -المنذر ابف قاؿ، (ٓ)ا
صػمى ا عميػو  ا رسػكؿ عػف الثابتػة كباألخبػار -كجػؿ عػز - ا كتاب ظاىر
 كتابػو فػي -كجػؿ عػز- ا اسػتثناه الػذم بػالحؽ إال العمػـ أىػؿ كبإجمػاع ،كسمـ
 .(ٔ)«نبيو لساف كعمى

                                           

 ۳۹الما دة  (ُ)
 ٔٓاألعراؼ  (ِ)
 ۳۹ْ/ٔتفسير الأرآف العظيـ  (ّ)
 َِٕ/ِ صحيح مسمـ مختصر ،ك ۹/۱۱ٔصحيح البخارم  (ْ)
 ۱۱۲اإلجماع  (ٓ)
 ِّٓ/ٕاإلشراؼ عمى مذاىب العمماء  (ٔ)
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 لألنفػػس، كقتػػؿ بػػات،لممرك كتػػدمير لممبػػاني، ىػػدـ فييػػا التفجيػػرات كىػػذه

 ذلػؾ فػدؿ اإلسػالـ، بحػؽ إال معصـك ككالىما كالماؿ، األنفس ىالؾ فييا فاجتمع
 .األفعاؿ ىذه تحريـ عمى

 حػكؿ السػعكدية العربيػة المممكة في العمماء كبار ىي ة مف قرار صدر كقد
 أعمػػاؿ مػػف بعمػػؿ قػػاـ أنػػو -شػػرعان - ثبػػت مػػف: فيػػو كجػػاء ،(ُ)التخريػػب حػػكادث

 الػػػنفس، عمػػػى باالعتػػػداء: األمػػػف تزعػػػزع التػػػي األرض فػػػي سػػػادكاإلف التخريػػػب
 أك المػػدارس، أك المسػػاجد، أك المسػػاكف، منسػػؼ كالعامػػة، الخاصػػة كالممتمكػػات

 العامػة كالمػكارد كالميػاه، األسػمحة، كمخازف كالجسكر، كالمصانع، المستشفيات،
 إففػػ ذلػػؾ  كنحػػك خطفيػػا، أك الطػػا رات كنسػػؼ البتػػركؿ، كننابيػػب المػػاؿ، لبيػػت

 األرض فػػي اإلفسػػاد ىػػذا مثػػؿ أف عمػػى المتأدمػػة اآليػػات لداللػػة الأتػػؿ، عأكبتػػو
 التخريبيػة باألعمػاؿ يأكمػكف الػذيف ىػؤالء خطػر كألف د،سػالمف دـ إىدار يأتضي
 فيأتمو، شخص عمى فيعتدم الطريؽ، يأطع الذم كضرر خطر مف أشد كضررىـ

 .رابةالح آية في ذكر بيا عميو ا حكـ كقد مالو، ينخذ أك

 الدكرة في السعكدية العربية بالمممكة العمماء كبار ىي ة مف بياف صدر ما
 تػػػػػػاريك مػػػػػػف ابتػػػػػػداء «الطػػػػػػا ؼ» فػػػػػػي انعأػػػػػػدت التػػػػػػي كالخمسػػػػػػيف التاسػػػػػػعة

 فػػػي ان مػػػؤخر  جػػػرل مػػػا اسػػػتعرض قػػػد المجمػػػس أف فيػػػو كجػػػاء ،قُِْْ/ٔ/ُُ
 ان فزعػػ كأحػػدثت معصػػكميف أنػػاس كقتػػؿ تخريػػب اسػػتيدفت تفجيػػرات مػػف المممكػػة

 .زعاجان كا  
 معػدة خطيػرة، كمتفجػرات لألسػمحة، مخػازف مػف اكتشػؼ مػا استعرض كما

 ـحر  كفييا اإلسالـ، حصف ىي التي البالد، ىذه في كدمار بيتخر  بنعماؿ لمأياـ

                                           

الصػػادر فػػي الػػدكرة  ُْٖالأػػرار رقػػـ ، ۱۱۱مجمػػة مجمػػع الفأػػو اإلسػػالمي، العػػدد الثػػاني (ُ) 
 قَُْٗ/ُ/ُِية كالثالثيف بتاريك الثان
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 . ا رسكؿ كمسجد المسمميف، كقبمة ا،

 اؿمػأع مػف اإلجػراـ، الرتكػاب المييػنة الخطيػرة االسػتعدادات ىػذه مثؿ كألف
 كتػدمير األنفػس، قتػؿ كيحػدث األمػف، يزعػزع ممػا األرض  في اإلفسادك  التخريب

 لمػا كنظػران  األخطػار، ألعظػـ األمػة مصػالح كيعػرض كالعامػة، الخاصػة الممتمكات
 الأيػاـ أف المجمػس رأل األخطػار، ىػذه تجػاه البيػاف مػف الػبالد عممػاء عمى يجب

 إجرامػي عمػؿ ت لمممتمكػا كتػدمير كقتػؿ، تفجيػر، مػف: كاإلفساد التخريب بنعماؿ
تالؼ المعصكمة، األنفس عمى كعدكاف خطير،  مأتضو  فيك المحترمة، لألمكاؿ كا 

 حفػػظ كمأتضػػيات الشػػريعة، بنصػػكص عمػػالن  الرادعػػة، الزاجػػرة الشػػرعية لمعأكبػػات
 مػف: ) النبػي يأػكؿ فييػا، األمػة أمر تكلى مف عمى الخركج كتحريـ سمطانيا،

 تحػت قاتػؿ كمػف جاىميػة، ميتػة مػات ات مف الجماعة، كفارؽ الطاعة، عف خرج
 فأتػػؿ  عصػػبية، ينصػػر أك عصػػبية، إلػػى يػػدعك أك لعصػػبية، يغضػػب عميػػة، رايػػة

 مػػف یيتحاشػػ كال كفاجرىػػا، برىػػا يضػػرب أمتػػي، عمػػى خػػرج كمػػف جاىميػػة، فأتمتػػو
 .(ُ)ت منو( كلس مني، فميس عيده، عيد لذم يفي كال مؤمنيا،

 فػذلؾ الجيػاد  مػف كقتػؿو  يػرتفج مف يراد كما التخريبات، ىذه أف زعـ كمف
 .(ِ) شيء في ا سبيؿ في الجياد مف فميست ضاؿ، جاىؿ

 كالتخريػػب، اإلفسػػاد مػػف ىػػك إنمػػا ىػػؤالء بػػو يأػػـك مػػا أف سػػبؽ ممػػا يظيػػر
 كالتبصػر كالتكبة، إليو، كالرجكع ،-كجؿ عز- ا تأكل فعمييـ المبيف، كالضالؿ

 األمػة، لتفريػؽ ترفػع فاسػدة، كشػعارات عبػارات كراء االنسػياؽ كعدـ األمكر، في
 تمبػػيس مػػف ىػػي إنمػػا الػػديف، مػػف حأيأتيػػا فػػي كليسػػت الفسػػاد، عمػػى كحمميػػا

 بيػػذه يأػػـك مػػف عأكبػػة الشػػريعة نصػػكص تضػػمنت كقػػد كالمغرضػػيف، الجػػاىميف

                                           

 ُْٕٔ/ّ صحيح مسمـ (ُ)
 ّْ-َْالفتاكل الشرعية في الأضايا العصرية (ِ) 
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 إلػى بػذلؾ الحكػـ كمػرد عممػو، مثػؿ ارتكػاب عػف كالزجر ردعو، ككجكب األعماؿ،
 .  الأضاء
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 انثاَيادلثحث 

 نثيؼححكى َقط ا
يحـر عمى المسمـ إذا بايع اإلماـ أف ينأض بيعتو أك يترؾ طاعتو، إال  

فإف نأض البيعة ، لمكجب شرعي يأتضي انتأاض البيعة، كردة اإلماـ كنحك ذلؾ
 . (ُ)لغير ذلؾ فيك حراـ

ااألدنح ػهى حزيح 
 
 :َقط تيؼح اإلياو اتفاق

، (ٓ)، كالحنابمة(ْ)ية ، كالشافع(ّ)، كالمالكية (ِ)الحنفية  أجمع الفأياء مف
عمى ذلؾ بندلة مف الكتاب، ، عمى حرمة نأض البيعة، كاستدلكا (ٔ)كالظاىرية 

 كالسنة:

: الكتاب: قكؿ المَّو  : }ًإفَّ الًَّذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإنَّمىا ييبىاًيعيكفى المَّوى -تعالى-أكالن
ـٍ فىمىٍف نىكىثى فىًإنَّمىا يى  مىٍيوي يىدي المًَّو فىٍكؽى أىٍيًديًي مىٍف أىٍكفىى ًبمىا عىاىىدى عى مىى نىٍفًسًو كى ٍنكيثي عى

المَّوى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمنا { 
(ٕ). 

قاؿ ابف جرير الطبػرم: "فإنمػا يػنأض بيعتػو  ألنػو بفعمػو ذلػؾ يخػرج ممػف 
                                           

، كمنيػػػػػاج َُّ - ُِٗ/  ْ، كالشػػػػػرح الكبيػػػػػر َُّ/  ّ، ّٖٔ/  ُابػػػػػف عابػػػػػديف   (ُ)
، كمطالػب ُٕ، كاألحكػاـ السػمطانية لممػاكردم ُْٕ/  ْالطالبيف كحاشػية قميػكبي عميػو 

 ٔ، ٓ، كاألحكاـ السمطانية ألبي يعمى ِٓٔ/  ٔأكلي النيى 
 ُِٔ/ ْ، كحاشية ابف عابديف ُِْ/ ٓ، كالبحر الرا ؽ َُْ/ ٕبدا ع الصنا ع   (ِ)
 ِٖٔ/ ُٔ، كالجامع ألحكاـ الأرآف لمأرطبي ْٓٓ/ ِأحكاـ الأرآف البف العربي   (ّ)
، كاألحكػاـ َِّ/ ُّ، كفػتح البػارم ُِّ/ ْ، كمغني المحتاج ْٖ/ َُركضة الطالبيف (ْ)

 ِْص  السمطانية
 ّٕٖ/ ّ، كشرح منتيى اإلرادات ْٖ/ َُ، كالشرح الكبير ْٔ/ َُالمغني    (ٓ)
 َّٔ/ ٗالمحمى    (ٔ)
 َُسكرة الفتح    (ٕ)
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كعػػده المَّػػو الجنػػة بكفا ػػو بالبيعػػة، فمػػـ يضػػر بنكثػػو أيػػر نفسػػو، كلػػـ ينكػػث إال 

 .(ُ)عمييا"

 
 
 ا: انسُح: ثاَي

عأػػب ركايتػػو لحػػديث أىًبػػى -ػػػ مػػا نأمػػو الترمػػذم مػػف إجمػػاع حيػػث قػػاؿ ُ
ٍيػػرىةى  ـي المَّػػو يىػػٍكـى  أف رسػػكؿ المَّػػو  -رضػػي المَّػػو عنػػو-ىيرى ثىػػةه الى ييكىم ميييػػ قػػاؿ: "ثىالى

ؿه بىايىعى ًإمىامنا، فىًإٍف  ـٍ عىذىابه أىًليـه: رىجي لىيي ، كى ـٍ ًة، كىالى ييزىك يًي ٍف اٍلًأيىامى فىػى لىػوي، كىاً  أىٍعطىاهي كى
ـٍ يىًؼ لىوي" ـٍ ييٍعًطًو لى لى
 .اختالؼ بال األمر ذلؾ كعمى صحيح، حسف حديث .ىذا(ِ)
 ٔخّ انذالنح:

 الكعيد الشديد عمى نكث البيعة مف أجؿ الدنيا، فدؿ عمى عظـ جرمو.
 عػف النبػي  -رضػي ا عنػو–ػ حديث عبد ا بف عمرك بف العاص ِ
ػرىةى قىٍمًبػًو، فىٍمييًطٍعػوي إف اٍسػتىطىاعى،  "مىفٍ  أنو قاؿ: ثىمى بىايىعى ًإمىامنا، فىنىٍعطىاهي صػٍفأىةى يىػًدًه، كى

ًر" ري يينىازًعيوي، فىاٍضًربيكا عينيؽى اآٍلخى فىًإٍف جاء آخى
(ّ). 

ػػاتى  أف النبػػي  -رضػػي المَّػو عنيمػػا-حػػديث ابػػف عمػػر  ػػ ّ ػػٍف مى قػػاؿ: "مى
لىٍيسى في عينيًأًو بىٍيعىةه مى  اًىًميَّةن"كى  . أم: بيعة اإلماـ.(ْ)اتى ًميتىةن جى

قاؿ:  أف رسكؿ المَّو  -رضي المَّو عنيما-حديث عبد المَّو بف عمر  ػ ْ
                                           

 ٕٔ/ ِٔتفسير الطبرم    (ُ)
 ،ُٓٗٓرقػػـ  َِّ/ ّبػػاب: مػػا جػػاء فػػي نكػػث البيعػػة  سػػنف الترمػػذم،أخرجػػو الترمذم،  (ِ)

ىريػػرة،   أبػػي عػػف صػػالح، أبػػي عػػف األعمػػش، عػػف ككيػػع، حػػدثنا: ؿقػػا عمػػار، أبػػك حػػدثنا
 ُّّ/ٗ، ٕٗ/ٗ، ُُِ/ّينظر صحيح البخارم ك 

  ِّٕ/  ِمسمـ مختصر صحيح   (ّ)
سىػػٍيفي  (ٕٗٔ، رقػػـ الحػػديث)  ّّْ/ُٗالمعجػػـ الكبيػػر لمطبرانػػي،  (ْ)  ٍبػػفي  ، كالحػػديث ركاه اٍلحي

اؽى  ، ًإٍسحى ، ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك ك ،اٍلًحمَّاًنيُّ  كيىٍحيىى التٍُّستىًرمُّ يَّػاشو ، عىػفٍ  عى ، أىًبػي عىػفٍ  عىاًصػـو ػاًلحو  صى
"  الصػحيحة"  في مخرج كىك كأيره، مسمـ ميعىاًكيىةى، كصححو األلباني قاؿ عنو: ركاه عىفٍ 
 ٖٖ/ٓكالمكضكعة،  الضعيفة األحاديث سمسمة (.ْٖٗ)
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لىٍيسىٍت مىعىوي  ؿَّ يىٍكـى اٍلًأيىامىًة كى جى "مىٍف أىٍعطىى بىٍيعىتىوي ثيَـّ نىكىثىيىا، لىًأيى المَّو عىزَّ كى

 .(ُ)يىًمينيوي"
صحة اإلجماع عمى حرمة نأض بيعة  ة السابأة يتضح مف خالؿ األدل

كفي نكث البيعة كالخركج عمى اإلماـ تفرقة لمكممة، : (ِ)قاؿ ابف حجر اإلماـ.
 كفي الكفاء بيا تحصيف لمفركج كاألمكاؿ، كحأف لمدماء.

كنأض البيعة إلماـ المسمميف الذم تـ عأد البيعة لو عف طريؽ االختيار 
ضطرار كالمتغمب عمى المسمميف أمر تركج لو مف أىؿ الحؿ كالعأد، أك اال

التنظيمات اإلرىابية كتتزعمو، لمبايعة زعماء تنظيماتيا، بعد تكفيرىـ كعدـ 
مشركعية البيعة ليـ كما يزعمكف. فكاف ال بد مف بياف الحكـ الشرعي المتعمؽ 

 بذلؾ.  

                                           

 ىػذا يػرك كلػـ عده،باب مف اسػمو مسػ،َُٔٗرقـ  َٓ/ ٗأخرجو الطبراني في األكسط    (ُ)
"كقػاؿ ابػف حجػر فػي  المنػذر بػف إبػراىيـ بػو تفػرد معػف، بف محمد إال مكسى عف الحديث

 : "إسناده جيد".َِٓ/ ُّفتح البارم 
 َِّ/ ُّفتح البارم    (ِ)
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 ادلثحث انثانث

 تكفري حكاو ادلسهًني ٔأَظًتٓى
 :(ُ)خكارج كيشمؿالتكفير أصؿ مف أصكؿ ال

تكفير مرتكب الكبيرة، كالأكؿ بخركجو مف الممػة كأنػو خالػد مخمػد فػي  -ُ
 النار، ما تأكؿ فرؽ الخكارج األكلى.

 تكفير كؿ مف حكـ بغير ما أنزؿ ا مطمأان دكف تفصيؿ. -۹
 تکفير مف لـ يكفر الكافر عندىـ مطمأان.  -ّ
 جتمع كمؤسساتو. تكفير مف لـ يياجر إلييـ، كمف لـ ييجر الم -ْ
تكفيػػر المجتمعػػات المسػػممة )سػػكاىـ( كالحكػػـ عمييػػا بننيػػا مجتمعػػات  -ٓ

 جاىمية . 
تكفيػػػر المخػػػالفيف ليػػػـ مػػػف المسػػػمميف )عممػػػا يـ كعػػػامتيـ( كتكفيػػػر  -ٔ
 المعيف. 
تكفير مف يخػرج عػف جمػاعتيـ مػف كػاف مػنيـ أك مػف يخػالؼ بعػض  -۱
 أصكليـ.

الطاعػة لػكالة أمػر المسػمميف أصػؿ كأما أىؿ السنة كالجماعة فإف السػمع ك 
مػػف أصػػكؿ الػػديف عنػػدىـ، ال يجػػكز خمػػع يػػدو مػػف طػػاعتيـ، كلػػذا فػػإف السػػمؼ قػػد 
فيمكا ىذا األمر فكانكا قدكة في التعامؿ معيـ مف حيث السمع كالطاعة كالػدعاء 

إذا رأيػػت الرجػػؿ يػػدعك عمػػى السػػمطاف : »-رحمػػو ا-(ِ)يأػػكؿ البربيػػارم ، ليػػـ
ذا سػػمعت الرجػػؿ يػػدعك لمسػػمطاف فػػاعمـ أنػػو صػػاحب فػػاعمـ أنػػو صػػاحب ىػػكل ، كا 

 .(ّ)« سنة إف شاء ا

                                           

 ُُُالخكارج ص (ُ) 
 ِِٔ/ِ، كالمنيج األحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمد ُٖ/ِطبأات الحنابمة  (ِ)
 ُٓص  شرح السنة: (ّ)
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عػف الػدعاء عميػو، بػؿ كصػؿ  كفي ىذا الزماف نجد مف يكفػر اإلمػاـ فضػالن 

بيػػـ األمػػر إلػػى  تكفيػػر كػػؿ مػػف يعمػػؿ فػػي الدكلػػة حتػػى العممػػاء الػػذيف يشػػغمكف 
سػػػالـ، كيػػرل ىػػػؤالء بػػػنف المجتمػػع الحػػػالي ال يسػػير عمػػػى اإل، كظػػا ؼ حككميػػػة

فنعمالو كتصرفاتو كاقتصاده كمنياجػو كسياسػتو ليسػت إسػالمية، كبالتػالي فيػك 
 .(ُ)مجتمع جاىمي ك كافر، كجميع أفراده كذلؾ إال إذا ثبت العكس ببرىاف كاضح

كقػػد حكػػـ ىػػؤالء بػػالكفر عمػػى الشػػعكب اإلسػػالمية  ألنيػػـ لػػـ يعممػػكا عمػػى 
تحمػؿ الفكػر الصػحيح لإلسػالـ تغيير الحاكـ الكافر كينضػمكا إلػى الجماعػة التػي 
ال »، كمف أقكاليـ في ذلؾ: (ِ)كتسعى إلى تطبيأو، كىذه الجماعة ىي جماعتيـ 

يجػػكز تعػػدد الجماعػػات المسػػممة بػػؿ يجػػب أف تكػػكف جماعػػة كاحػػدة ىػػي جماعػػة 
، كمػػػرد (ّ)المسػػػمميف )أم جمػػػاعتيـ(، كالخػػػركج عمػػػى ىػػػذه الجماعػػػة يعػػػد كفػػػران 

ـ الحكػـ بمػا أنػزؿ ا فػي كػؿ صػغيرة ككبيػرة، حكميـ عمى الحاكـ بالكفر ىك عد
 كرتبكا عمى ذلؾ أحكامان تکفيرية ىي:

كفر الحكاـ  بدعكل أنيـ يحكمػكف بغيػر مػا أنػزؿ ا، كبػذا يشػرككف  -ُ
 مع ا . 
كفػػػػر المحكػػػػكميف  بػػػػدعكل أنيػػػػـ يتػػػػابعكنيـ عمػػػػى ذلػػػػؾ، كيرضػػػػكف  -ِ
 بحكميـ.
حػػاكـ كأفػػراد المجتمػػع  ألف كفػػر الجماعػػات اإلسػػالمية التػػي ال تكفػػر ال -ّ

 .(ْ)الأاعدة: مف لـ يكفر الكافر فيك كافر 
عػػدـ صػػحة عيػػد كأمػػاف الحػػاكـ  ألنػػو كػػافر، كالكػػافر ال يصػػح عيػػده  -ْ

                                           

 َٓالحكـ كقضية تكفير المسمـ (ُ) 
 ُُٔالمرجع السابؽ: (ِ) 
 ۳۷۱الغمك في الديف  (ّ)
 ۱۹۲المرجع السابؽ  (ْ)
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كأمانػو  فػػال يعصػـ بعيػػده كأمانػو دمػػاء الكػافريف، كعميػػو فيجػكز قتػػؿ الكفػار فػػي 

 .(ُ)بالد المسمميف 

المعػيف، كعػدـ التفريػؽ بينػو  كمنشن الخطن عند ىؤالء الغالة ىػك تكفيػر   
، فمـ ينظػركا فػي حػاؿ الشػخص مػف حيػث تحأػؽ شػركط (ِ)كبيف التكفير المطمؽ

، (ّ)مكانعػو، كىػذا ىػك الصػكاب عنػد العممػاء المحأأػيف التكفير في حأػو كانتفػاء 
ممػػا يتَّبػػع الحركريػػة مػػف المتشػػابو : »-ا  ورحمػػ - (ْ)يأػػكؿ سػػعيد بػػف جبيػػر 

ػػػف-تعػػػالى  -قكلػػػو مى ﴾  : ﴿ كى كفى ػػػاًفري ـي اٍلكى ؿى المَّػػػوي فىنيكلىًَٰ ػػػؾى ىيػػػ ػػػا أىنػػػزى ـٍ يىٍحكيػػػـ ًبمى لَّػػػ
(ٓ) ﴾ ـٍ يىٍعػػًدليكفى ب ًي كا ًبػػرى َـّ الَّػػًذيفى كىفىػػري كيأرنػػكف معيػػا ﴿ ثيػػ

، فػػإذا رأكا اإلمػػاـ يحكػػـ (ٔ)
بغير الحؽ، قػالكا : قػد كفػر، كمػف كفػر عػدؿ بربػو، كمػف عػدؿ بربػو فأػد أشػرؾ، 

فيخرجكف يأتمكف الناس  ألنيـ يتنكلكف ىذه اآلية، فيذا فيذه األمة إذان مشركة، 
عف الجيػؿ بػالمعنى الػذم  يءمعنى الرأم الذم نبو عميو ابف عباس، كىك الناش

أصػؿ التكفيػر الػذم بػرز : »-رحمو ا-(ُ)، كيأكؿ األلباني (ٕ)« نزؿ فيو الأرآف

                                           

 ٕٓكشؼ الشبيات في مسا ؿ العيد كالجياد (ُ)
تكفيػػر المعػػيف ىػػك: الحكػػـ بػػالكفر عمػػى الشػػخص المعػػيف الػػذم فعػػؿ الكفػػر أك قالػػو بعػػد  (ِ)

لمكانع. أك ىك: تنزيؿ الحكـ عمى شخص معػيف، كػنف التحأؽ مف ثبكت الشركط كانتفاء ا
التكفيػػر المطمػؽ ىػك: تنزيػؿ الحكػػـ بػالكفر عمػى الفعػؿ كالأػػكؿ دكف يأػاؿ فػالف مػافر، أمػا 

تنزيؿ الحكـ عمى المعيف. أك ىك: تعميػؽ الكفػر عمػى كصػؼ عػاـ ال يخػتص بفػرد معػيف. 
، كالتكفيػر ُْر المعػيف ضكابط تكفيػ فيأاؿ: مف قاؿ كذا فأد كفر، كمف فعؿ كذا فأد كفر.

 ُُٔ-ُُٓكضكابطو 
 ۳۱، كاإلرىاب ّْينظر: التحذير مف الغمك في التكفير  (ّ)
 ّٗ/ّ، كاألعالـ ۳۹۱/ْ، كسير أعالـ النبالء ْٖٓ/ٔالطبأات الکبری  (ْ)
 ْْالما دة  (ٓ)
 ۱األنعاـ  (ٔ)
 ِّْ/ُرسا ؿ كدراسات في األىكاء كاالفتراؽ كالبدع  (ٕ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 332  

            
                                                                      

 ة " املسائل الشرعية املتعلقة باإلرهاب " دراسة فقهية مقارن

 
-ي قكلػو برز قرنو في ىذا الزمػاف ىػك آيػة يدنػدنكف حكليػا دا مػان كأبػدان، أال كىػ

﴾، -تبػػػارؾ كتعػػػالى كفى ػػػاًفري ـي اٍلكى ؿى المَّػػػوي فىنيكلىًَٰ ػػػؾى ىيػػػ ػػػا أىنػػػزى ـٍ يىٍحكيػػػـ ًبمى ػػػف لَّػػػ مى : ﴿ كى
فينخذكنيا مػف أيػر فيػـك عميأػة، كيكردكنيػا بػال معرفػة دقيأػة، كنحػف نعمػـ أف 
ـي  ىذه اآلية الكريمة قد تكررت كجاءت خاتمتيا بنلفاظ ثالثة، كىػي: ﴿ فىنيكلىًَٰ ػؾى ىيػ

﴾ اٍلكىػػا ـي الظَّػػاًلميكفى ﴾  ﴿ فىنيكلىًَٰ ػػؾى ىيػػ كفى ًفري
(ِ ) ، ﴾ ـي اٍلفىاًسػػأيكفى ﴿فىنيكلىًَٰ ػػؾى ىيػػ

فمػػف  (ّ)
ـي  تمػػاـ جيػػؿ الػػذيف يحتجػػكف بيػػذه اآليػػة بػػالمفظ األكؿ منيػػا فأػػط ﴿ فىنيكلىًَٰ ػػؾى ىيػػ
﴾ أنيـ لـ يممكا عمػى األقػؿ بػبعض النصػكص الشػرعية التػي جػاء فييػا  كفى اٍلكىاًفري

كىا عمػى أنيػا تعنػي الخػركج مػف الػديف، كأنػو ال فػرؽ بػيف ىػذا لفظ الكفر  فنخػذ
الذم كقع في الكفر كبيف أكل ؾ المشركيف مف الييػكد كالنصػارل كأصػحاب الممػؿ 
األخرل الخارجة عف ممة اإلسالـ، في حيف أف لفظ الكفر في لغة الكتػاب كالسػنة 

مغمػكط عميػو، ال يعني ىذا الذم يدندنكف حكلو، كيسمطكف ىذا الفيـ الخاطيء ال
﴾ مف حيث إنيا االتكاؿ عمى معنى كاحد ىػك ذاتػو شػنف  كفى فشنف لفظة: ﴿اٍلكىاًفري
﴾، فكما أف مػف كصػؼ بننػو ظػالـ  ﴾ ك ﴿اٍلفىاًسأيكفى المفظيف اآلخريف: ﴿الظَّاًلميكفى
كفاسػؽ ال يمػـز بالضػػركرة ارتػداده عػف دينػػو فكػذلؾ مػف كصػػؼ بننػو كػافر سػػكاء 

 .(ْ)« بسكاء

لػػيس كػػؿ فسػػؽ يكػػكف كفػػران، كال كػػؿ مػػا :»-حمػػو ا ر  - يأػػكؿ الحكمػػي
يسمى كفػران كظممػان مخرجػان مػف الممػة حتػى ينظػر إلػى لكازمػو ك ممزكماتػو، كذلػؾ 

كالفسػكؽ كالنفػاؽ جػاءت فػي النصػكص عمػى قسػميف: ألف كالن مف الكفر كالظمـ 

                                                                                                       

، ككككبػػة مػػف أ مػػة اليػػدل كمصػػابيح الػػدجی َّّ-ِٕٕعػػرفتيـ ص  عممػػاء كمفكػػركف(ُ) 
ُٖٓ-ِٕٗ 

 ْٓالما دة  (ِ)
 ْٕالما دة  (ّ)
 ُّٕ ، كسياسة اإلسالـ في التعامؿ مع الفتف المعاصرة۹۷المخرج مف الفتف  (ْ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 333  

            
                                                                      

 ة " املسائل الشرعية املتعلقة باإلرهاب " دراسة فقهية مقارن

 
أكبػػر ييخػػًرج مػػف الممػػة لمنافاتػػو أصػػؿ الػػديف بالكميػػة، كأصػػغر ييػػٍنًأصي اإليمػػاف، 
كينػافي ممالػو كال يخػرج صػػاحبو منػو، فكفػر دكف كفػػر، كظمػـ دكف ظمػـ، كفسػػؽ 

 . (ُ)« دكف فسؽ، كنفاؽ دكف نفاؽ

عظػـ مفسػدة تكفيػر إمػاـ المسػمميف  -رحمػو ا  -كقد بيف ابف عثيمػيف 
كأما تكفير األمراء فإنو يتضمف مفسدة اجتماعية عظيمة كىي: الفكضػى »فأاؿ: 

، كلػذلؾ فيجػب -عز كجػؿ  -مـ مدل نيايتيا إال ا كالحركب األىمية التي ال يع
الحػػذر مػػف مثػػؿ ىػػذا كيجػػب عمػػى مػػف سػػمع أحػػدان يطمػػؽ ىػػذا الأػػكؿ أف ينصػػحو 

 .(ِ)« -عز كجؿ -كيخكفو با 

                                           

 ۱۷۱۲-۳/۱۷۱۱معارج الأبكؿ  (ُ)
 ُُْسياسة اإلسالـ في التعامؿ مع الفتف المعاصرة  (ِ)
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 ادلثحث انزاتغ

 حكى استثاحح دياء ادلسهًني ٔأيٕاذلى 
 ادلطهة األٔل

 استثاحح دياء ادلسهًني 
اسػتباحة  كالسػنة كاإلجمػاع عمػى تحػريـجاءت األدلة الشرعية مػف الكتػاب 

 :، كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التاليقتؿ األنفس بغير حؽ دماء المسمميف مف

 أٔال : يٍ انكتاب:
اًلػدنا ًفييىػا -تعػالى -قاؿ  -ُ ـي خى يىػنَّ ػزىاؤيهي جى ػدنا فىجى مىػف يىٍأتيػٍؿ ميٍؤًمننػا مُّتىعىم  : ﴿كى

لىعىنىوي كىأىعى  مىٍيًو كى دَّ لىوي عىذىابنا عىًظيمنا﴾كىأىًضبى المَّوي عى
(ُ). 

ـٍ  : ﴿-تعالى  -قكلو  -۹ ًلكيػ ؽ  ذىَٰ ـى المَّػوي ًإالَّ ًبػاٍلحى ػرَّ كىالى تىٍأتيميكا الػنٍَّفسى الًَّتػي حى
﴾ ـٍ تىٍعًأميػكفى اكيـ ًبًو لىعىمَّكيػ صَّ كىػذه اآليػة نيػي : »-رحمػو ا  -. قػاؿ الأرطبػي (ِ)كى

اىػػػدة إال بػػػالحؽ الػػػذم يكجػػػب عػػػف قتػػػؿ الػػػنفس المحرمػػػة مؤمنػػػة كانػػػت أك مع
 . (ّ)«قتميا

كلعظـ قتؿ النفس البري ة جاء ترتيبو الثاني بعد الشرؾ با مػف بػيف  -ّ
ػػرى كىالى يىٍأتيميػػكفى  : ﴿-تعػػالى - الكبػػا ر، فأػػاؿ ػػعى المَّػػًو ًإلىَٰينػػا آخى كىالَّػػًذيفى الى يىػػٍدعيكفى مى

ؽ  كى  ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ ًلؾى يىٍمؽى أىثىامنا﴾ النٍَّفسى الًَّتي حى مىف يىٍفعىٍؿ ذىَٰ الى يىٍزنيكفى كى
(ْ). 

كدلػت ىػذه »فػي تفسػير ىػذه اآليػة:  -رحمػو ا  -يأكؿ اإلماـ الأرطبػي 
 . (ٓ)« اآلية عمى أنو ليس بعد الكفر أعظـ مف قتؿ النفس بغير الحؽ، ثـ الزنا

                                           

 ۲۳النساء  (ُ)
 ۱ٓ۱األنعاـ  (ِ)
 ۱/۱۳۹الجامع ألحكاـ الأرآف  (ّ)
 ٖٔلفرقاف ا (ْ)
 ۱۳/۱۹الجامع ألحكاـ الأرآف  (ٓ)
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: يٍ انسُح:   ثاَيا 

اجتنبػكا ": ؿ رسػكؿ اقػاؿ: قػا -رضي ا عنػو  -عف أبي ىريرة  -ُ
السبع المكبأات، قيؿ: يا رسكؿ ا، كما ىف؟ قاؿ: الشرؾ بػا، كالسػحر، كقتػؿ 

 . (ُ)"النفس التي حـر ا إال بالحؽ
: قاؿ: قػاؿ رسػكؿ ا  -رضي ا عنو  -عف عبدا بف مسعكد  -۹

إال بإحػػػدل مسػػػمـ يشػػػيد أف ال إلػػػو إال ا كأنػػػي رسػػػكؿ ا  مءال يحػػػؿ دـ امػػػر "
 . (ِ)"ثالث: الثيب الزاني، كالنفس بالنفس، كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة

ال ": قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنيا -عف عبدا بف عمر  -ّ
 .(ّ)"يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ يصب دمان حرامان 

ال  إف مػػف كرطػػات األمػػكر التػػي": -امػػرضػػي ا عني -كقػػاؿ ابػػف عمػػر 
 .(ْ)"مخرج لمف أكقع نفسو فييا سفؾ الدـ الحراـ بغير حمو

أكبػر ": قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو -عف أنس بف مالؾ  -ْ
أك قػػاؿ:  -الكبػػا ر اإلشػػراؾ بػػا، كقتػػؿ الػػنفس، كعأػػكؽ الكالػػديف، كقػػكؿ الػػزكر

 . (ٓ)كشيادة الزكر(

: اإلمجاع:  ثانثا 
كنأػؿ  ،(ٔ)اؽ الفأيػاء أف دـ المسػمـ حػراـاتفػ -رحمػو ا  -نأؿ ابف حـز 

كأجمػع المسػممكف عمػى تحػريـ الأتػؿ )اإلجمػاع فأػاؿ:  -رحمو ا  -ابف قدامة 

                                           

 ِٗ/ُكصحيح مسمـ  ۱/۱۱ٓ، ك4/۱۷صحيح البخارم  (ُ)
 ۳/۱۳۷۹صحيح مسمـ  (ِ)
 ۲/۹صحيح البخاری  (ّ)
 ۲/۹المرجع السابؽ  (ْ)
 ُّ/ٗ،  ۲/۳صحيح البخارم  (ٓ)
 ِِٓمراتب اإلجماع (ٔ) 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 333  

            
                                                                      

 ة " املسائل الشرعية املتعلقة باإلرهاب " دراسة فقهية مقارن

 
 .(ُ)(بغير حؽ، كاألصؿ فيو الكتاب كالسنة كاإلجماع

كأجمػع العممػاء عمػى تحػريـ )فأػاؿ:  -رحمػو ا  -ككذلؾ نأمو ابف مفمح 
 .(ِ)(الأتؿ بغير حؽ

ياء عمى أف الأتؿ أعظـ ذنب بعد الشرؾ با، كمػف ذلػؾ كقد اتفؽ الفأ   
اعمـ أف الأتؿ بغير حؽ مف أعظـ الجنايػات بعػد اإلشػراؾ )ما جاء في المبسكط: 

 .(ّ)(با تعالى

لػػيس بعػػد الكفػػر أعظػػـ مػػف الأتػػؿ، كجميػػع الػػذنكب »كجػػاء فػػي الػػذخيرة: 
 .(ْ)«تمحكىا التكبة بإجماع إال الأتؿ

كالأتػػػؿ ظممػػػان أكبػػػر الكبػػػا ر بعػػػد الكفػػػر، »تػػػاج: كجػػػاء فػػػي نيايػػػة المح   
 . (ٓ)« كمكجب الستحأاؽ العأكبة في الدنيا كاآلخرة

 راتؼا: ادلؼقٕل: 
 للمأتؿ بيف المسػمميف ال ييػدر  يفتح بابان  المسمـ كاستباحة دموأف قتؿ  -ُ

متػػى يغمػػؽ، فيتػػكالى الأتػػؿ حتػػى ال يىػػدًرم الأاتػػؿ فػػيـ قىتػػؿ، كال المأتػػكؿ فػػيـ قيتػػؿ، 
 .(ٔ)تحمؿ جـر ىذا الأتاؿ مف ابتدأه أكالن كمف حرض عميو كي

قدر العأكبة بنفسو كلػـ يتركيػا لتأػدير كلػي  -لعظـ الدماء  -أف ا  -۹

                                           

 ّْْ/ُُالمغني  (ُ)
 َِْ/ٖالمبدع  (ِ)
 ٖٓ/ِٔالمبسكط  (ّ)
 ِِٕ/ُِالذخيرة  (ْ)
 ْٓٓ/ٕنياية المحتاج  (ٓ)
 ۳۹ْالنصيحة ببياف طرؽ الجياد أير الصحيحة (ٔ) 
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األمػػر كمػػا فػػي أيرىػػا مػػف الجػػرا ـ التعزيريػػة، كفػػي بعضػػيا مػػف قػػكة االعتػػداء مػػا 

فػي  ليس في بعض الدماء، كذلػؾ ألف االعتػداء عمػى األنفػس يكلػد أيظػان شػديدان 
قػاؿ العممػاء: إف »في ىذا المأػاـ:  -رحمو ا-، حتى قاؿ ابف تيمية (ُ)النفكس

أكلياء المأتكؿ تغمي قمكبيـ بالغيظ حتی يؤثركا أف يأتمكا الأاتؿ كأكليػاءه، كربمػا 
 . (ِ)«ال يرضكف بأتؿ الأاتؿ بؿ يأتمكف كثيران مف أصحاب الأاتؿ

دكف حػػؽ اعتػػداء عمػػى أف االعتػػداء عمػػى فػػرد مػػف أفػػراد المجتمػػع بػػ -ّ
مىف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي  :﴿-تعالى-، كلذلؾ قاؿ (ّ)المجتمع بنكممو

ًميعنا﴾ مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىنىنَّمىا أىٍحيىا النَّاسى جى ًميعنا كى  .(ْ)اأٍلىٍرًض فىكىنىنَّمىا قىتىؿى النَّاسى جى

ف قتػػؿ نفسػػان بغيػػر سػػبب مػػف أم: مػػ): -رحمػػو ا  -قػػاؿ ابػػف كثيػػر    
قصػػاص أك فسػػاد فػػي األرض، كاسػػتحؿ قتميػػا بػػال سػػبب كال جنايػػة فكننمػػا قتػػؿ 
النػػاس جميعػػان، ألنػػو ال فػػرؽ عنػػده بػػيف نفػػس كنفػػس، كمػػف أحياىػػا، أم: حػػرَّـ 

ػا  :﴿بيذا االعتبار، كليػذا قػاؿقتميا، كاعتأد ذلؾ فأد سمـ الناس كميـ منو  فىكىنىنَّمى
 .(ٓ)ًميعنا﴾أىٍحيىا النَّاسى جى 

كمما يدؿ عمى أىمية النفس كىكؿ جريمة قتميا، كيجعػؿ المػؤمف يرتعػد   
خكفان منيا أنو لػك اشػترؾ أىػؿ السػماء كاألرض فػي قتػؿ رجػؿ مػؤمف كاحػد لكػاف 

، كيدؿ عمى ذلؾ ما ركاه أبك سعيد الخػدرم كأبػك ذلؾ مكجبان لدخكليـ النار جميعان 
لك أف أىؿ السػماء "أنو قاؿ:  كؿ عف رس افيذكر  -رضي ا عنيما  -ىريرة 

                                           

 ۱۷الجريمة (ُ) 
 ّٕٓ-ّْٕ/۹۱مجمكع فتاكی ابف تيمية   (ِ)
 ۱۱الجريمة (ّ) 
 ۳۹الما دة  (ْ)
 ۱۱۷/ٓتفسير الأرآف العظيـ  (ٓ)
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فجعؿ مصيرىـ إلى النػار  ،(ُ)"كاألرض اشترككا في دـ مؤمف ألكبيـ ا في النار

ممػا يػدؿ عمػى عظػـ قتػؿ المػؤمف حػديث  بجـر كاحػد، كىػك قتػؿ الػنفس المؤمنػة.
 : قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ ا -رضػػي ا عنيمػػا  -عبػػدا بػػف عمػػرك بػػف العػػاص 

كفػي ركايػة أخػرل عنػو  ،(ِ)"أتؿ مؤمف أعظـ مػف زكاؿ الػدنياكالذم نفسي بيده ل"
 .(ّ)"لزكاؿ الدنيا أىكف عند ا مف قتؿ رجؿ مسمـ" قاؿ: أف النبي 

 ادلطهة انثاَي
 َٓة األيٕال ٔإتالفٓا 

تحريـ نيب أمكاؿ جاءت األدلة الشرعية مف الكتاب كالسنة كاإلجماع عمى 
تالفيا، كتفصيؿ ذلؾ عمى ال  :نحك التاليالمسمميف كا 

 إف الجرا ـ اإلرىابية المكجية إلى األمكاؿ ال تخمك مف حالتيف: 
مف أجػؿ الحصػكؿ عمػى المػاؿ،  الحالة األكلى: أف تككف األعماؿ اإلرىابية

 .كذلؾ عف طريؽ النيب أك السرقة أك االبتزاز
الحالػػة الثانيػػة: أف تكػػكف األعمػػاؿ اإلرىابيػػة مػػف أجػػؿ اإلتػػالؼ المػػادم، 

ما أف يككف تبعان لمعمؿ اإلرىابيكاإلتالؼ إ  .ما أف يككف مأصكدة لذاتو، كا 
، سػػكاء كػػاف المػػاؿ عامػػان أك (ْ)كقػػد جػػاء الػػديف اإلسػػالمي بعصػػمة المػػاؿ 

خاصان لمعصـك  كذلؾ مف االعتػداء بالنيػب أك بػاإلتالؼ، كيعػد نيػب األمػكاؿ أك 
 .مكنياإتالفيا مف األعماؿ التي يأـك بيا بعض الجماعات اإلرىابية كيستح

 الحكـ الشرعي لنيب األمكاؿ أك إتالفيا: 

                                           

 ٕٓ/۹صحيح سنف الترمذم  (ُ)
 ۱۳۲/ ۳صحيح سنف النسا ي  (ِ)
كصػػححو األلبػػاني فػي صػػحيح الجػػامع ، ِٖ/ٕ، كسػػننف النسػا ي ِٓٔ/ْسػنف الترمػػذم  (ّ)

 َٓٗ/ِالصغير
 ُٔٓعصمة الدـ كالماؿ  (ْ)
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 أٔال : َٓة األيٕال:

 نيب األمكاؿ محـر باألدلة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع. 
 األدنح يٍ انكتاب: -أ 
تيػػػٍدليكا ًبيىػػػا ًإلىػػػى -تعػػػالى-قكلػػػو -ُ : ﴿كىالى تىػػػٍنكيميكا أىٍمػػػكىالىكيـ بىٍيػػػنىكيـ ًباٍلبىاًطػػػًؿ كى

كَّاـً ًلتىٍنكيمي  ﴾ اٍلحي ٍثـً كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى  .(ُ)كا فىًريأنا م ٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإلًٍ
نيػكا الى تىػٍنكيميكا أىٍمػكىالىكيـ بىٍيػنىكيـ ًباٍلبىاًطػًؿ -تعالى  -قكلو ػ ِ :﴿يىا أىيُّيىػا الَّػًذيفى آمى

ـٍ  ـٍ كىالى تىٍأتيميػكا أىنفيسىػكي ػنكي ارىةن عىف تىػرىاضو م  ػا﴾  ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى ـٍ رىًحيمن ًإفَّ المَّػوى كىػافى ًبكيػ
(ِ). 

 ٔخّ انذالنح يٍ اآليتني:
 أف نيب األمكاؿ مف أكؿ األمكاؿ بالباطؿ، كقد نيى ا عف ذلؾ. 

 األدنح يٍ انسُح: -ب
ال يزنػي الزانػي ": قػاؿ: قػاؿ النبػي  -رضي ا عنو-عف أبي ىريرة ػ ُ

كىك مؤمف، كال يسرؽ حيف حيف يزني كىك مؤمف، كال يشرب الخمر حيف يشرب 
يسرؽ كىك مؤمف، كال ينتيب نييبة يرفع الناس إليو فييا أبصارىـ حيف ينتيبيػا 

 .(ّ)"كىك مؤمف

ىػك المػاؿ المنيػكب،  -بضـ النكف  -كال ينتيب نييبة )قاؿ ابف حجر:    
كالمػػراد بػػو المػػنخكذ جيػػران قيػػران، كأشػػار برفػػع البصػػر إلػػى حالػػة المنيػػكبيف فػػإنيـ 

لى مف ينيبيـ، كال يأدركف عمى دفعػو كلػك تضػرعكا إليػو، كيحتمػؿ أف ينظركف إ
يككف كناية عػف عػدـ التسػتر بػذلؾ، فيكػكف صػفة الزمػة لمنيػب بخػالؼ السػرقة 

                                           

 ُٖٖالبأرة  (ُ)
 ِٗالنساء  (ِ)
 ٕٔ/ُ، كصحيح مسمـ ُّٔ/ّصحيح البخارم  (ّ)
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 .(ُ)(كاالختالس، فإنو يككف في خفية

ليس عمػى مخػتمس " :قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -كعف جابر رضي ا عنو 
 .(ِ)"كال منتيب كال خا ف قطع

 ذالنح: ٔخّ ان
كلمػػا انتفػػى دؿ الحػديث عمػػى أف نيػػب المػػاؿ فػػي األصػػؿ مأػػتض لمعأكبػػة، 

الأطع لعدـ تكفر شركط السرقة فيو بأي التعزير، كالتعزير ال يككف إال عمى أمػر 
 .(ّ)محـر 

إنػػػي مػػػف )أنػػػو قػػػاؿ:  -عػػػف عبػػػادة بػػػف الصػػػامت رضػػػي ا عنػػػو ػػػػ ِ
ى أف ال نشػػػػرؾ بػػػػا النأبػػػػاء الػػػػذيف بػػػػايعكا رسػػػػكؿ ا ، كقػػػػاؿ: بايعنػػػػاه عمػػػػ

شػػػي ان، كال نسػػػرؽ، كال نزنػػػي، كال نأتػػػؿ الػػػنفس التػػػي حػػػـر ا إال بػػػالحؽ، كال 
فالجنػػػة إف فعمنػػػا ذلػػػؾ، فػػػإف أشػػػينا مػػػف ذلػػػؾ شػػػي ان كػػػاف   ننتيػػػب، كال نعصػػػي
 .(ْ) (قضاء ذلؾ إلى ا

 ٔخّ انذالنح:
قرف النيػب بالشػرؾ بػا كالزنػا كقتػؿ الػنفس، كفػي ذلػؾ  أف الرسكؿ   

 داللة عمى عظـ أمره كشدة تحريمو.
كاالنتيػػاب أشػد مػف السػرقة كاالخػػتالس  لمػا فيػو مػػف : )قػاؿ ابػف حجػر   

                                           

 ٗٓ/ُِفتح البارم  (ُ)
 ّْٔ/ّ،كنصػػػػب الرايػػػػة ْْٓ/ٔ(، كسػػػػنف أبػػػػي داكد ْٕٓٗ،)  ٖٗ/ٖنف النسػػػػا ي سػػػػ (ِ)

 ْْٓ/ٔكالحديث صحيح لغيره كما ذكره األلباني كما في التعميأات الحساف 
 ۱/۳۳۲الخكيطر  ا،الماؿ المنخكذ ظمم (ّ)
 ۳/۱۳۳۳، كصحيح مسمـ  ْ/۲، ٓٓ/ٓصحيح البخارم  (ْ)
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 . (ُ)(مزيد الجرأة كعدـ المباالة

 يٍ اإلمجاع: -ج
اتفاؽ العمماء عمى تحريـ أخذ الماؿ ظممػان كأنػو  -ذكر ابف حـز رحمو ا 

كال خػالؼ بػيف الفأيػاء عمػػى أف  ،(ِ)ال يحػؿ، كأف نيػب األمػكاؿ مػف أىٍخػػًذىا ظممػان 
الماؿ المعصـك باإلسالـ أك باألماف إذا أصب أك أتمػؼ أك سػرؽ يجػب ضػمانو  

كيظيػر مػف عمػـك األدلػة حرمػة ، (ّ)ألنو ماؿ معصـك ال تؤثر الشبية فػي إثباتػو
االعتػػػداء عمػػػى األمػػػكاؿ المعصػػػكمة باإلسػػػالـ أك باألمػػػاف بػػػنم نػػػكع مػػػف أنػػػكاع 

 االعتداء.

 األيٕال : ثاَيا: إتالف
إتػػالؼ لألمػػكاؿ الخاصػػة كالعامػػة،  اإف الأيػػاـ بنعمػػاؿ التفجيػػر ينػػتج عنيػػ

كقػد جػاءت ، كاإلتالؼ قد يككف كميان كقد يكػكف جز يػان، ككالىمػا إفسػاد ك تخريػب
 األدلة عمى تحريـ إتالؼ األمكاؿ مف الكتاب كالسنة كاإلجماع. 

 يٍ انكتاب: -أ
﴾  : ﴿ ًإفَّ المَّػػوى الى -قكلػػو تعػػالىػػػ ُ ييًحػػبُّ اٍلميٍفًسػػًديفى

 : -تعػػالى-، كقكلػػو(ْ)
ػػػادى﴾  تعػػػالى:﴿ كىالى تيٍفًسػػػديكا ًفػػػي اأٍلىٍرًض بىٍعػػػدى  -، كقكلػػػو(ٓ)﴿ كىالمَّػػػوي الى ييًحػػػبُّ اٍلفىسى

ًحيىا﴾   .(ٔ)ًإٍصالى

                                           

 ٗٓ/ُِفتح البارم  (ُ)
 ٗٓمراتب اإلجماع (ِ) 
 ُٕٓ-ُٔٓعصمة الدـ كالماؿ   (ّ)
 ۱۱الأصص  (ْ)
 َِٓالبأرة  (ٓ)
 ٔٓاألعراؼ  (ٔ)
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 ٔخّ انذالنح:

عدـ محبة ا لمفساد كالمفسديف كنييػو عػف كػؿ فسػاد، كالنيػي عػاـ لكػؿ 
اؿ داخػػؿ فيػػو  ألف الشػػريعة اإلسػػالمية جػػاءت بحفػػظ مػػا ىػػك فسػػاد، كفسػػاد المػػ

 الضركريات الخمس كمنيا حفظ الماؿ.

يىٍسػعىٍكفى ًفػي -تعالى-قكلوػ ِ رىسيػكلىوي كى اًربيكفى المَّػوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى : ﴿ ًإنَّمىا جى
ـٍ كىأى  مَّبيكا أىٍك تيأىطَّعى أىٍيػًديًي ؼو أىٍك يينفىػٍكا اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىف ييأىتَّميكا أىٍك ييصى ػٍف ًخػالى ميييػـ م  ٍرجي

ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيـه﴾  لىيي ـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىا كى ًلؾى لىيي  .(ُ)ًمفى اأٍلىٍرًض ذىَٰ

 ٔخّ انذالنح:
تخريػػب المػػاؿ نػػكع مػػف اإلفسػػاد، كىػػك داخػػؿ فػػي عمػػـك اآليػػة الكريمػػة،  

.   كترتيب ىذه العأكبة الشديدة دليؿ عمى عظـ الجـر

 :ٔيٍ انسُح -ب

أف النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ  -رضػػي ا عنيػػا-عػػف ابػػف عبػػاس ػػػ ُ
 .(ِ)قاؿ: )ال ضرر كال ضرار(

مػف ضػار أضػر "قػاؿ:  عػف النبػي  -عف أبي صرمة رضػي ا عنػوػ ِ
 .(ّ)"ا بو، كمف شاؽ شاؽ ا عميو

                                           

 ۳۳الما دة  (ُ)
 (ِّْٓ) ٔٔ/۹ المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف(، ك   ِٖٓٔ) ، ٓٓ/ٓمسػػند اإلمػػاـ أحمػػد (ِ)

 كقاؿ: حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه، ككافأو الذىبي.   
( ، ِِّْ)ٖٕٓ/ِباب مف الأضاء، كسنف ابػف ماجػة، (ّّٓٔ)ُّٓ/ّ سنف أبي داكد (ّ)

 ّ، كحسػػنو األلبػػاني فػػي صػػحيح سػػنف أبػػي داكد بػػاب مػػف بنػػى فػػي حأػػو مػػا يضػػر بجػػاره
/ُّٓ 
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فػػإف الضػػرر كالضػػرار مبثػػكث منعػػو فػػي : »-رحمػػو ا-يأػػكؿ الشػػاطبي 

شريعة كميا في كقا ع جز ياتو كقكاعد ممياتو ... كمنو النيي عف التعدم عمػى ال
النفكس كاألمكاؿ كاألعراض، كعف الغصب كالظمـ ك كؿ ما ىػك فػي معنػى إضػرار 
أك ضرار، كيدخؿ تحتو الجنايػة عمػى الػنفس أك العأػؿ أك المػاؿ، فيػك معنػى فػي 

 .(ُ)«أاية العمكـ في الشريعة ال مراء فيو كال شؾ

 خّ انذالنح:ٔ
إتالؼ األمكاؿ مف الجناية عمى الماؿ، كفيو تعد عميو، فيػدخؿ فػي الضػرر 

 الذم منعتو الشريعة كىذا دليؿ عمى تحريمو. 

 ٔيٍ اإلمجاع: -ج
نأػػؿ ابػػف حػػـز اتفػػاؽ العممػػاء عمػػى أف أخػػذ أمػػكاؿ النػػاس كميػػا ظممػػان ال 

فأيػاء عمػى أف كال خػالؼ بػيف ال ، فكاف إتالفيا بغير حؽ مػف بػاب أكلػى.(ِ)يحؿ
الماؿ المعصـك باإلسالـ أك باألماف إذا أصب أك أتمػؼ أك سػرؽ يجػب ضػمانو، 

 .(ّ)ألنو ماؿ معصـك ال تؤثر الشبية في إثباتو

كقػػػد صػػػدر قػػػرار مػػػف مجمػػػس ىي ػػػة كبػػػار العممػػػاء فػػػي المممكػػػة العربيػػػة 
السعكدية حكؿ حكادث التخريب التي ذىب ضػحيتيا الكثيػر مػف النػاس األبريػاء، 

بسببيا كثير مف األمكاؿ كالممتمكات كالمنشآت العامة في كثيػر مػف الػبالد  كتمؼ
اإلسالمية كأيرىا، كقرر المجمس باإلجماع عمى أف مف ثبت شرعان أنو قاـ بعمؿ 
مػػف أعمػػاؿ التخريػػب كاإلفسػػاد فػػي األرض التػػي تزعػػزع األمػػف، باالعتػػداء عمػػى 

أك المسػاجد أك المػدارس النفس كالممتمكات الخاصة أك العامة، كنسؼ المساكف 
                                           

 ُٖٔ-ُٖٓ/ّالمكافأات   (ُ)
 ۱۷۷مراتب اإلجماع (ِ) 
 ُٕٓ-ُٔٓعصمة الدـ كالماؿ   (ّ)
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أك المستشػػفيات كالمصػػانع كالجسػػكر كمخػػازف األسػػمحة كالميػػاه كالمػػكارد العامػػة 
لبيت الماؿ كننابيب البتركؿ كنسؼ الطػا رات أك خطفيػا كنحػك ذلػؾ فػإف عأكبتػو 
الأتػػؿ بداللػػة اآليػػات عمػػى أف مثػػؿ ىػػذا اإلفسػػاد فػػي األرض يأتضػػي إىػػدار دـ 

ف يأكمػكف باألعمػاؿ التخريبيػة كضػررىـ أشػد مػف المفسد، كألف خطر ىؤالء الذي
خطر كضرر الذم يأطع الطريؽ فيعتدم عمى شخص فيأتمو أك ينخذ مالػو، كقػد 

 .(ُ)حكـ ا عميو بيا ذكر في آية الحرابة

                                           

يػػػة كالثالثػػػيف بتػػػاريك ( الصػػػادر فػػػي الػػػدكرة الثانُْٖقػػػرار ىي ػػػة كبػػػار العممػػػاء رقػػػـ ) (ُ)
 ۱۱۱ق، مجمة مجمع الفأو اإلسالمي، العدد الثاني َُْٗ/ُ/ُِ
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 اخلايسادلثحث 

  ادلؼاْذاخ ٔاالتفاقياخ انذٔنيححكى انذخٕل يف 
أير إسالمية، أك فػي مع دكلة  قد تككف الدكلة اإلسالمية في حاؿ حربو   

 دكليػة فػي حػاؿ الحػرب، كىنػاؾ عيػكده  ـ  كفي كػال الحػاليف ىنػاؾ أعػراؼه ًسمحاؿ 
ػ بػذلؾ مػف أيرىػا  ان مـ، كتعتبػر الدكلػة اإلسػالمية أكثػر التزامػكمكاثيؽ في حػاؿ السَّ

 مف الدكؿ. 
  :الدكلة اإلسالمية حاؿ الحرب -ُ

 تمتـز الدكلة اإلسالمية حاؿ الحرب بما ينتي:

 و قتم انػذ -أ
 
س
ُّ
 :مز

نة مف الأتؿ أك األسر  فال حصافمف المعركؼ أف الرسؿ بيف الدكؿ لدييـ 
 يأػػكؿ يجػػكز قػػتميـ بػػنم حػػاؿ، كقػػد جػػاءت األحكػػاـ الشػػرعية مكافأػػة لػػذلؾ  حيػػث

 تلضػػػػرب أتػػػػؿت ال ؿرسػػػػال أف لػػػػكال كا، أمػػػػا:)صػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ الرسػػػػكؿ
ف الكفػار، مػف الكاصػميف الرسػؿ قتػؿ تحػريـ عمػى دليػؿ ذلػؾ كفي ،(ُ)(امأعناقك  كا 
 .(ِ) اإلماـ حضرة في الكفر بكممة تكممكا

 :األػزاض ْتك ػذو -ب
 دخػػػؿ مػػػا فػػػإذا اإلسػػػالمي، الػػػديف فػػػي جريمػػػة يعتبػػػر األعػػػراض فيتػػػؾ   
 الشػػريعة فػػي المحرمػػة األفعػػاؿ مػػف ليػػـ يحػػؿ فػػال األعػػداء ضػػد حربػػان  المسػػممكف
 يجػكز فػال ان محاربػ ان جنػدي المسػمـ فكػا فإذا الحرب  دار في منيا شيء اإلسالمية

                                           

، كالمستدرؾ عمى الصحيحيف، متاب المغػازم كالسػرايا، ۳۷۳/ٓالسيرة النبكية، ابف ىشاـ (ُ) 
كقاؿ: حديث صػحيح عمػى شػرط مسػمـ  ۲۱ٓ/۳، ّْْْباب النيي عف قتؿ الرسؿ، رقـ 
 ۹۱ٔ۱،۳۱۹متاب الجياد، باب في الرسؿ، رقـ ككافأو الذىبي، سنف أبي داكد، 

 .ُّْ/۱عكف المعبكد  (ِ)
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 دار فػػي لألعػراض ىتػؾ فػػال لمحػرب  ضػركرة ىػػك مػا إال األفعػاؿ مػػف يػنتي أف لػو

ذا الحػػػرب،  أف عمػػػييـ لزامػػػان  كػػػاف عمػػػييـ، ـقسػػػك  السػػػبي، المسػػػممكف أحػػػرز كا 
 . (ُ) األنساب اختالط مف كحفظان  لألعراض، صكنان  النساء، يستبر كا

 :احملارتني غري قتم ػذو -ج
 فعػػف، كالرىبػػاف كالشػػيكخ، كاألطفػػاؿ، النسػػاء قتػػؿ بمنػػع اإلسػػالـ جػػاء أػػدل
 عميػو ا صمى ا رسكؿ مع خرجنا: )قاؿ - عنو ا رضي- عيسر  بف األسكد
 الذريػة، قتمػكا حتػى الأتػؿ فػي النػاس فنسػرع بالمشػركيف، أػزاة فظفرنػا فػي كسمـ
  .(ِ)(الذرية؟ قتمكا حتى الأتؿ بيـ ذىب أقكاـ باؿ ما: فأاؿ النبي، ذلؾ فبمغ

 فػػي مأتكلػػة امػػرأةه  دتًجػػكي : )قػػاؿ -عنيمػػا ا رضػػي - عمػػر ابػػف كعػػف   
 النسػاء قتػؿ عػف ا رسكؿ فنيى ،صمى ا عميو كسمـ ا رسكؿ مغازم بعض

 .(ّ)(كالصبياف

 ا رسػػكؿ مػػع كنػػا: )قػػاؿ -عنػػو ا رضػػي - الربيػػع بػػف ربػػاح كعػػف    
 ،رجػالن  ثفبعػ شػيء، عمى مجتمعيف الناس فرأل أزكة، في كسمـ عميو ا صمى
 كانػت مػا: فأػاؿ ،قتيػؿو  امػرأةو  عمػى: فأػاؿ فجاء، ىؤالء؟ اجتمع عالـ انظر،: فأاؿ
: لخالػد قػؿ: فأػاؿ ،رجػالن  فبعػث ، الكليػد بف خالد المأدمة كعمى: قاؿ. ؿتلتأا ىذه

                                           

، ۳/۳۳۷الكػػافي ، ك ۹/۱ٕٔ، كاإلقنػاع ۱ٔ۱/ ْ، كالتػػاج كاإلكميػؿِّٓ/ٓبػدا ع الصػنا ع (ُ) 
 ۹۹۷كنظرية الحرب في اإلسالـ 

قػاؿ الحػاكـ: ( بػاب النيػي عػف قتػؿ النسػاء كالصػبياف، َِٔٓ) َُُٔ/ّسنف الدارمي، (ِ) 
 فأػػد،  قػػاال كمػػا كىػػك: قمػػتشػػرط الشػػيخيف، ككافأػػو الػػذىبي، قػػاؿ األلبػػاني: صػػحيح عمػػى 

إركاء الغميػػؿ  لمحػػاكـ، ركايػػة كىػػك النسػػا ى عنػػد بالتحػػديث البصػػرل كىػػك الحسػػف صػػرح
ٓ/ّٓ-ّٔ 

 .۱ٔ/ ْصحيح البخارم  (ّ)
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  .(ُ)(عسيفان  كال امرأة، فيأتم ال

 عميػو ا صػمى ا رسػكؿ أف: - عنػو ا رضي - مالؾ بف أنس لكركى 
 شػػيخان  تأتمػػكا كال ا، رسػػكؿ ممػػة كعمػػى كبػػا، ا، باسػػـ انطمأػػكا: )قػػاؿ كسػػمـ
 ا إف كأحسػػنكا أنػػا مكـ، كضػػمكا تغمػػكا، كال ،امػػرأةن  كال ،ان صػػغير  طفػػالن  كال ،ان فانيػػ
 .(ِ)(المحسنيف يحب

 ضػعؼ: ىػي  الفػاني كالشػيك كاألطفػاؿ، النسػاء قتػؿ منع في كالحكمة    
 فيػو نفػع ال فألنػو الفػاني الشػيك كأمػا .الكفػار فعػؿ عف األطفاؿ كقصكر النساء،
 رأم لػو فكمػ لمكفػار، نفػع فيػو مػف كأمػا منػو، المسػمميف عمػى مضػرة كال لمكفار،
 .(ّ)يأتؿ فإنو كمكيدة

 ا صػمى ا رسػكؿ كػاف: قػاؿ - عنيمػا ا رضػي - عباس ابف كعف  
 فػػي تأػػاتمكف  -تعػػالى- ا باسػػـ اخرجػػكا: )قػػاؿ شػػوجيك  بعػػث إذا كسػػمـ عميػػو
 كال لػداف،الكً  تأتمػكا كال مػكا،ثتم كال تغمػكا، كال تغػدركا، ال بػا، كفػر مف ا سبيؿ

 .(ْ)(الصكامع أصحاب

 كال المأعػػد، كال كالمعتػػكه، األعمػػى، يأتػػؿ ال: »- ا رحمػػو - مالػػؾ قػػاؿ
 مػػف ليػػـ يتػػرؾ كأف النػػاس، فيخػػالطك ال عمػػييـ طينػػكا الػػذيف الصػػكامع أصػػحاب

                                           

حسنو األلباني في إركاء الحديث ، ك (باب في قتؿ النساءِٗٔٔ ) ّٓ/ّ سنف أبي داكد (ُ)
 ۳ٓ/ٓ الغميؿ

(، كالحػػػػػديث ضػػػػػعفو ُِْٔ )بػػػػػاب فػػػػػي دعػػػػػاء المشػػػػػركيف، ّٕ/ّسػػػػػنف أبػػػػػي داكد، (ِ)
 (ُّْٔ) ُْٗ/ُكزيادتو  الصغير الجامع األلباني،ضعيؼ

 ّٕ/ٖنيؿ األكطار (ّ) 
  (ِِٖٕ) ُْٔ/ُْمسند أحمد (، ك  ُِْٔ) ّٕ/ّسنف أبي داكد  (ْ)
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 . (ُ)«يأتؿف أحدىـ مف يخاؼ أف إال بو، يعيشكف ما مأدار األمكاؿ

 :السمـ حاؿ اإلسالمية الدكلة -ِ
 فيػػو يتفػػؽ د،بعيػػ مسػػممة أيػػر دكلػػة مػػع المسػػممة الدكلػػة تػػرتبط قػػد   
 المعاىػدة ىػذه عمػى يترتػب كبذلؾ االعتداء، عدـ مثؿ معينة  أمكر عمى الطرفاف

 الكفػػاء كجػػكب عمػػى دالػػة اإلسػػالمية الشػػريعة جػػاءت حيػػث بالعيػػد، اءالكفػػ أثػػر
 .(ِ)﴾ًباٍلعيأيكدً  أىٍكفيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا :﴿- تعالى- قكلو في بو ماألمر بالعيكد 

 :انذالنح ٔخّ
 أيػػره عمػػى يعأػػد أك ىػػك، يفعمػػو أمػػر عمػػى العاقػػد يعأػػده مػػا: »العأػػد أف  

 نفسػو ألػـز قػد معطييػا ألف كاألمػاف  العيػد: ككػذلؾ ه،إيػا إلزامو وكج عمى فعمو 
 فػػي يفعمػػو شػػيء فػػي نفسػػو عمػػى إنسػػاف شػػرطو شػػرط كػػؿ ككػػذلؾ بيػػا، الكفػػاء

 .(ّ)«عأد فيك المستأبؿ 

ٍسػػًجدً  ًعنػػدى  عىاىىػػدتُّـٍ  الَّػػًذيفى  ًإالَّ :﴿- كعػػال جػػؿ - ا كيأػػكؿ ػػرىاـً  اٍلمى ػػا  اٍلحى  فىمى
ـٍ  اٍستىأىاميكا ـٍ  فىاٍستىًأيميكا لىكي  - كعال جؿ - ا فنمر، (ْ) ﴾اٍلميتًَّأيفى  ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ  لىيي
 كلػـ المسػمميف، ينأضكا كلـ عيدىـ، عمى ثبتكا الذيف المشركيف مع العيد بإتماـ
  .عمييـ أعداءىـ يعاكنكا

 بػو  المنمكر جممة كذلؾ كىك ا، يحبيا التي التأكل مف بالعيكد كالكفاء
 ا، بعيػد كفاء كذلؾ بو  منمكر فعؿ ككؿ بالشرط، أك لشرع،با إما: الكاجب فإف

                                           

 ِٗ/ٓ، كاالستذمار ۹۱۷بداية المجتيد  (ُ)
  ُالما دة (ِ)
 ِٖٓ/ّحكاـ الأرآف أ (ّ)
 ٕالتكبة  (ْ)
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 عمػى الأػرآف نػص التػي بػالعيكد الكفػاء أف عمػى الفأيػاء كاتفؽ.»(ُ)الناس كعيد

 كػػذلؾ، ةسػػنال فػػي كػػرتذك  كأسػػما يا، بصػػفاتيا فيػػو ذكػػرتك  ككجكبيػػا، جكازىػػا
عطاؤىػػػا فػػػرض، بيػػػا الكفػػػاء فػػػإف جكازىػػػا  أك كجكبيػػػا عمػػػى األمػػػة كأجمعػػػت  كا 

 .(ِ)«ا زج

 ال كباطؿ، مردكد اإلرىاب بتيمة اإلسالـ عمى االفتراء أف سبؽ مما كيتبيف
 إللصػاؽ األحػداث يستغؿ حاقد عدك مف أك اإلسالـ، بحأيأة جاىؿ مف إال يصدر
 .(ّ)الديف بيذا التيـ

                                           

 ُّٓ/۹۷، كمجمكع فتاكی ابف تيمية ۹۱ْ/ ْأحكاـ الأرآف  (ُ)
 ۱۹۳مراتب اإلجماع  (ِ)
 ُْٕحأيأة مكقؼ اإلسالـ مف التطرؼ كاإلرىاب  (ّ)
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 انسادسادلثحث 

 حكى قتم غري ادلسهًني ادلسادلني ٔانغذر تٓى 
باألماف، فيعتبر كؿ مػف المسػمـ كالػذمي إف عصمة الدـ تككف باإلسالـ أك 

كالمسػتنمف كالمػػكادع معصػـك الػػدـ، المسػمـ بسػػبب إسػالمو كأيػػر المسػمـ بسػػبب 
 . (ُ) أمانو

كليس لكؿ أحد أف ييدر العصمة، فزكاليا يرجع إلى انتفاء شػرط العصػمة 
مف اإلسالـ أك األماف، كمرد ذلؾ إلى كلػي أمػر المسػمميف أك مػف ينيبػو لمأضػاء 

ناس  فإقامة شرع ا، كحمايػة الػديف، كصػيانة البيضػة مػف اختصاصػاتو بيف ال
ػر فيػك المسػؤكؿ أمػاـ  ككظا فو التي حػددىا الشػرع، كأمػره بالأيػاـ بيػا، فػإف قىصَّ
ا، كلػػيس لألفػػراد كالجماعػػات الحػػؽ فػػي حممػػو عمػػى ذلػػؾ بػػالأكة كالعنػػؼ الػػذم 

 .(ِ)ينتج عنو تركيع اآلمنيف 

ف فػي الػبالد اإلسػالمية عمػى اعتبػار أف الػدار كقد ظير قتؿ أيػر المسػممي
دار حرب، كليست دار أماف، كىذا خطػن فػي الحكػـ كالأيػاس  ألف مػف دخػؿ بػالد 
المسػػمميف دخػػؿ بعأػػد األمػػاف  فىييعصػػـ بػػذلؾ دمػػو كمالػػو كعرضػػو، كتعمػػيـ الأتػػؿ 

 .(ّ)بالجنسية خطن فاحش مخالؼ الأكاعد الشريعة اإلسالمية

ي مثؿ ىذه الحكادث قتؿه لبعض المكاطنيف مػف ضافة إلى أنو قد يحصؿ فإ
مسػػمميف كأيػػرىـ، كفػػي ذلػػؾ تىعىػػدِّ كظمػػـ، كسػػفؾ الػػدماء بغيػػر حػػؽ، كيالحػػظ فػػي 
السنكات األخيرة أنو قد انتشر الأتؿ في البالد اإلسالمية ليؤالء النػاس، كتعػددت 

                                           

، كمشػاؼ َٖٓ/ٕ، كركضػة الطػالبيف ۱۱۱، كالأػكانيف الفأييػة ۱۳ْ/ ْتبييف الحأػا ؽ (ُ) 
 ۱۱۱/ ۳الأناع 

 ِٕ-ِٔح اإلرىاب كحكمو مصطمفي (ِ) 
 َٖ-ٕٗتفجيرات الرياض، األحكاـ كاآلثار (ّ)
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 صػػكره، فمنيػػا الأتػػؿ باألسػػمحة التأميديػػة، كمنيػػا الأتػػؿ بالأػػذا ؼ، كمنيػػا الأتػػؿ

 .بالمتفجرات

 انتكييف انفقٓي ٔاحلكى انشزػي ذلذِ انصٕرج:
في ىذا الفرع نبيف التكييؼ الفأيػي كالحكػـ الشػرعي لأتػؿ أيػر المسػمميف 
في بالد المسمميف، كيحسف قبؿ ذلؾ معرفػة المأصػكد بغيػر المسػمميف، كاأللفػاظ 

 المتعمأة بذلؾ، كما يترتب عميو مف أحكاـ.
مػا أىػؿ عيػد،  (ُ)الكفار إما أىػؿ حػرب ): -رحمو ا -يأكؿ ابف الأيـ  كا 

 كأىؿ العيد ثالثة أصناؼ:
 أىؿ ذمة. -ُ
 .(ِ)أىؿ ىدنة  -۹
 .(أىؿ أماف -ّ

كقػد عأػد الفأيػاء لكػػؿ صػنؼ بابػان فأػالكا: بػػاب اليدنػة، بػاب األمػاف، بػػاب 
عأػػد الذمػػة. كلفػػظ الذمػػة كالعيػػد يتنػػاكؿ ىػػؤالء كميػػـ فػػي األصػػؿ، ككػػذلؾ لفػػظ 

 .(ّ)ة مف جنس لفظ العيد كالعأدالصمح  فإف الذم

 كأمػكاليـ كأىميػـ كأىؿ العيد كالذمة ليـ الحؽ في أف ينمنكا عمػى أنفسػيـ
ده م ػفى  ٍف أىحى ، أك عأاب بغير حؽ. قاؿ تعالي: ﴿ كىاً  في بالد المسمميف  مف إعتداءو

ـى المًَّو ثيَـّ أى  تَّىَٰ يىٍسمىعى كىالى ارىؾى فىنىًجٍرهي حى ـٍ قىٍكـه الَّ اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ًلؾى ًبنىنَّيي نىوي ذىَٰ ٍنمى ٍبًمٍغوي مى
                                           

الحربػػي: منسػػكب إلػػى الحػػرب كىػػك الكػػافر الػػذم يحمػػؿ جنسػػية الدكلػػة الكػػافرة المحاربػػة  (ُ)
 ُٔٓمعجـ لغة الفأياء،  لممسمميف.

اليدنة كالميادنة بمعنى كاحد كىي: عأد المسمـ مع الحربي عمى المسالمة مدة ليس ىك  (ِ)
فييا تحت حكػـ اإلسػالـ، كقيػؿ ىػي بمعنػى المكادعػة كالمعاىػدة، شػرح حػدكد ابػف عرفػة، 

 .ِِٔ، كالمطمع عمى ألفاظ المأنع ِِٔ/ُالرصاع 
 ّٕٖ/ِأحكاـ أىؿ الذمة (ّ) 
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﴾ يىٍعمىميكفى
(ُ). 

فكػػاف ذلػػؾ أمانػػان ليػػـ  ال يحػػؽ ألحػػد مػػف المسػػمميف أف يعتػػدم عمػػييـ، أك 
يركعيـ، كما جاءت األدلة الشرعية بتعظيـ قتؿ الذمي أك المعاىػد  بغيػر جريػرة، 

مػػف قتػػؿ "قػػاؿ:   عػػف النبػػي -امػرضػػي ا عني-فأػد ركل عبػػدا بػػف عمػػرك 
ف ريحيا تكجد مف مسيرة أربعيف عامان(   .(ِ)معاىدان لـ يىًرٍح  را حة الجنة، كا 

فػػال يجػػكز االعتػػداء عمػػى أيػػر المسػػمميف الػػذيف حأنػػت دمػػاؤىـ بذمػػة     
المسمميف كعيدىـ  سكاء كاف ذلؾ بالأتؿ، أك أيره مف أنكاع االعتداء. كقد بيف 

كلنجػراف كحاشػيتيا جػكار "ف، عنػدما كتػب: ذلؾ في عيػده ألىػؿ نجػرا الرسكؿ 
ا كذمة محمػد النبػي رسػكؿ ا ، عمػى أمػكاليـ، كأنفسػيـ، كأرضػيـ، كممػتيـ، 

مػػف سػػأيفاه، كال راىػػب عػػف  (ّ)كأػػا بيـ، كشػػاىدىـ، كبػػيعيـ  ال يغيػػر أسػػأؼ 
 .(ْ)"رىبانيتو، كال كاقوو مف كقييتو

  بأاؤىػا لحفػظ و ، كالذمػة ذمػة رسػكل-جػؿ كعػال-فالجكار جكار ا    
ىدارىا. كىذا دليؿ عمػى أف اإلسػالـ جػاء لنشػر  الحأكؽ كضمانيا، ال لضياعيا كا 
األمػػف عمػػى مسػػتكل العػػالـ، فأػػد نيػػى عػػف قتػػؿ الػػنفس بغيػػر الحػػؽ، كنيػػي عػػف 

عػف الظمػـ بػنم شػكؿ  ىعف االعتداء عمى األمكاؿ، كنيػ ىانتياؾ األعراض، كني
أال مػف ظمػـ معاىػدان، أك انتأصػو، "ؿ: أنػو قػا مف أشكالو، فأد جاء عف النبػي 

                                           

 ٔالتكبة  (ُ)
 ٗٗ/ْصحيح البخاری  (ِ)
منيػر، ،المصػباح ال« لمنصاری ر يس منيـ بالتثأيؿ كالتخفيؼ، كالجمػع أسػاقفة»األسأؼ:  (ّ)

 ُْٕص الفيكمي
، كدال ػػؿ ِٖ/ُٖ، كعمػػدة الأػػارم ّٕٔ-ُّٔ/ّ، كزاد المعػػاد ّٕٓ/ُالطبأػػات الکبػػری  (ْ)

 ُِٓ-َِٓ/ْأبي داكد  ، كمختصر سنفٖٗ/ٓ،  كفتح البارم ّٖٗ/ٓالنبكة 
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أك كمفػػو فػػكؽ طاقتػػو، أك أخػػذ منػػو شػػي ان بغيػػر طيػػب نفػػس  فننػػا حجيجػػو يػػـك 

 .(ُ) "الأيامة

كأكصػيو بذمػة )، أنػو قػاؿ: -رضػي ا عنػو -كجاء في كصػية عمػر     
ا كذمػػة رسػػكلو صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، أف يػػكفي ليػػـ بعيػػدىـ، كأف يأاتىػػؿ مػػف 

 .(ِ)(يكمفكا إال طاقتيـكرا يـ، كال 

مف خالؿ األدلة مف الكتاب كالسنة، كسنة الخمفاء الراشديف، كمف خالؿ   
أقػػكاؿ كبػػار المفكػػريف كالعممػػاء المسػػمميف كأيػػر المسػػمميف  يتضػػح جميػػان تعيُّػػدي 

الذمػة فػي كػؿ شػيء  كمعػاممتيـ بالعػدؿ، كالبعػد عػف الػبطش بيػـ  اإلسالـ ألىػؿ
كما يصػكر اإلسػالـ بننػو ديػف اإلرىػاب، تمصػؽ بػو كسٍكًميـ سكء العذاب  كليس 

 التيـ، كيكصـ بانتياؾ حأكؽ اإلنساف. 

لذا كانت الدكلة اإلسالمية ممزمة بالمعاىدات مع أيرىا مػف الػدكؿ  مػا    
كما يأـك بػو بعػض أفػراد المسػمميف ، لـ تنأضيا تمؾ الدكؿ، أك تنتيي مدة العيد
يف  بحجة أف دكليـ قد نأضت العيكد، مف قتؿ ىؤالء المعاىديف في بالد المسمم

كقتمت المسمميف في العراؽ كأفغانستاف ال يبػرر فعػؿ ىػؤالء مػا ذمػر ذلػؾ فضػيمة 
عندما تكمـ حكؿ أحداث تفجيػر )الخبػر(،  -الشيك محمد بف عثيميف  رحمو ا 

 -عمى أسكأ تأدير  -لك قدرنا »كذكر بنف المعاىد ال يعاقب بصنيع دكلتو فأاؿ: 
ة التػػي ينتمػػي إلييػػا ىػػؤالء الػػذيف قتمػػكا دكلػػة معاديػػة لإلسػػالـ فمػػا ذنػػب أف الدكلػػ
 فدؿ ذلؾ عمى أف كؿ إنساف يعاقب بفعمو.(. ىؤالء؟!

                                           

باب فػي تعشػير أىػؿ الذمػة إذا اختمفػكا فػي التجػارات، ، (َِّٓ) َُٕ/ّداكد سنف أبي  (ُ)
 ُِٕ/ ُأاية المراـ في تخريج أحاديث الحالؿ كالحراـ ني في صححو األلباكالحديث 

 ٗٔ/ْصحيح البخاری  (ِ)
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كلػػك كػػاف نأػػض العيػػد مػػنيـ جميعػػا فيػػؿ قتػػؿ مثػػؿ ىػػؤالء مكمػػكؿ آلحػػاد 

 الناس أـ أنو مكمكؿ لكالة األمر؟

لػػذنكب، كنخمػػص إلػػى أف قتػػؿ المعاىػػد الػػذم لػػـ يػػنأض عيػػده مػػف كبػػا ر ا
 كجالب السخط ا في الدنيا كاآلخرة.

نزاؿ العأكبػة بالمعاىػد الػذم نأػض عيػده لػيس آلحػاد الرعيػة، إنمػا ذلػؾ  كا 
لػكلي األمػر  ألف إنػػزاؿ العأكبػة مػػف آحػاد النػاس يفضػػي إلػى اليػػرج كالمػرج بػػيف 
المسمميف ككالة أمرىـ،  كيسبب تسمط الدكؿ أيػر المسػممة عمػى المسػمميف مػع 

 .(ُ)قيـ، كتككف النتيجة الفشؿ كالكىف لممسمميفضعفيـ كتفر 

السؤاؿ اآلتي:  -رحمو ا  -كقد س ؿ سماحة الشيك عبد العزيز بف باز 
  ما حكـ االعتداء عمى األجانب السياح كالزكار في البالد اإلسالمية؟)

ىذا ال يجكز، االعتداء ال يجكز عمى أم أحد، سػكاء كػانكا )فنجاب بأكلو: 
االن، ألنيـ مسػتنمنكف، دخمػكا باألمػاف، فػال يجػكز االعتػداء عمػييـ، سياحان أك عم

كلكف تناصح الدكلة حتى تمنعيـ مما ال ينبغي إظياره، أما االعتداء عمػييـ  فػال 
يجػػكز، أمػػا أفػػراد النػػاس فمػػيس ليػػـ أف يأتمػػكىـ، أك يضػػربكىـ، أك يػػؤذكىـ، بػػؿ 

مػييـ تعػد عمػى أنػاس قػد عمييـ أف يرفعكا األمػر إلػى كالة األمػكر  ألف التعػدم ع
دخمكا باألماف، فال يجكز التعدم عمييـ، كلكف يرفع أمرىـ إلى مف يسػتطيع منػع 

 .(ِ)(دخكليـ، أك منعيـ مف ذلؾ المنكر الظاىر

                                           

 َٕ-ٗٔالتفجيرات كاالأتياالت  (ُ)
 ِّٗ/ٖمجمكع فتاكل كمأاالت متنكعة   (ِ)
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 انساتغادلثحث 

 حكى االختطاف 
يأصد بخطؼ األشخاص كحجز الرىا ف: السيطرة المادية عمى فرد أك 

حريتيـ  بيدؼ ممارسة الضغط عمى  مجمكعة أفراد في مكاف معيف يفأدىـ
أك ىك: سمب الفرد أك الضحية حريتو باستخداـ أسمكب أك أكثر ،(ُ)طرؼ ثالث

خضاعو لسيطرة كحماية كرقابة المختطفيف،  مف أساليب العنؼ كاالحتفاظ بو، كا 
 .(ِ)غرض معيفلتحأيأان 

كيستعمؿ أسمكب المساكمة عمييـ، كتكظيؼ الخطر المحدؽ بحياتيـ  مف 
كأما ، (ّ)تعزيز مكقؼ التفاكض لمخاطفيف أك الأكل التي تأؼ كراءىـ  أجؿ

 .الدكافع مف كراء االختطاؼ فأد تككف دكافع شخصية، أك سياسية، أك مادية

فنما الدكافع الشخصية لالختطاؼ فمثاليا: الضغط عمى الدكلة إلطالؽ 
ساكمة سراح بعض المسجكنيف أك تخميصيـ مف العأكبة، كيتـ ىذا الضغط بالم

 .عمى حياة المخطكفيف الذيف أالبان ما يككنكف مف ذكم المكانة الميمة لمدكلة

كأما الدكافع السياسية فمثاليا: الضغط عمى الدكلة التخاذ مكقؼ سياسي 
 . (ْ)معيف، أك قرار سياسي في قضية مف الأضايا، أك تخميص معتأؿ سياسي

طمب فدية مالية إلطالؽ كأما الدكافع المادية فمثاليا: احتجاز الرىا ف ك 

                                           

 ُِٗ-ُِٖ اإلرىاب الدكلي(ُ)  
 ۹۹۱اإلرىاب كاإلرىاب المضاد (ِ) 
 ُْ-َْاإلرىاب كالعنؼ السياسي  (ّ)
مكقػػؼ اإلسػػالـ مػػف اإلرىػػاب ، ك ۱۹۲-۱۹۱، كاإلرىػػاب الػػدكلي ُْ-َْبؽ المرجػػع السػػا (ْ)

ِٕ 
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سراحيـ، كىذه الطريأة يستخدميا أفراد العصابات كالجريمة المنظمة، ألف 
 خطؼ الرىا ف كالمساكمة عمييـ مف الطرؽ التأميدية لتكفير األمكاؿ، كىي مف

 .(ُ)الكسا ؿ المفضمة لدييـ

 انتكييف انفقٓي ٔاحلكى انشزػي ذلذِ انصٕرج:
لشػافعية كالحنابمػة أف قطػع الطريػؽ ىػك ذكر بعض الفأياء مف الحنفيػة كا

البركز ألخذ ماؿ، أك لأتؿ، أك إرعاب مكابرة اعتمادان عمى الشككة مػع البعػد عػف 
 .(ِ)الغكث

كذكركا فػي عأكبتػو إذا لػـ يأتػؿ كلػـ ينخػذ مػاالن كاقتصػر عمػى اإلرعػاب أم 
 .(ّ)التخكيؼ عزره اإلماـ باجتياده بحبس أك تغريب أك أيرىما كال يحده

: أف مػػف لػـ يأتػػؿ كال أخػػذ -امػػرضػي ا عني-اء عػف ابػػف عبػػاس فأػد جػػ
الماؿ بؿ أخاؼ السبيؿ نفي كشرد، أم: طرد فال يترؾ ينكم إلػى بمػد حتػى تظيػر 

ف كػػػانكا جماعػػػة نفػػػكا (ْ): ﴿ أىٍك يينفىػػػٍكا ًمػػػفى اأٍلىٍرًض﴾ -تعػػػالى-تكبتػػػو لأكلػػػو  ، كا 
 .(ٓ)عمى المحاربةخشية أف يجتمعكا متفرقيف  فينفى كؿ كاحد منيـ إلى جية 

لإلمػاـ أف يأتمػو  لسػعيو  زكعند المالكية: إذا لـ ينخذ الماؿ كلـ يأتؿ فجػا 
 .(ٔ)، كجا ز لو أف يعاقبو بما يرل أنو يردعوفي األرض فسادان 

ف قياـ شخص، أك مجمكعة أشخاص بخطؼ شػخص أك أكثػر، كحجػزه،  كا 
خافػػة كبعػػد عػػف الغػػكث، كيعتبػػر  ذلػػؾ مػػف قطػػع كالتيديػػد بأتمػػو، فيػػو تركيػػع كا 

                                           

 ُُٗ-ُُٖعمـ اإلرىاب (ُ) 
 ُِٓ/ٗ، كالمغني ۳۷۹، كأاية البياف ّٕ/ٓالبحر الرا ؽ (ِ) 
 ِٖٗ/َُ، كاإلنصاؼ  َِّ، كأاية البياف ِّْ/ٓ، كفتح الأدير ّٕ/ٓالبحر الرا ؽ (ّ)
 ۳۳الما دة  (ْ)
 ُّٓ/ٔكشاؼ الأناع (ٓ)
 ِّٓ، كجامع األميات ۹۹۳الكافي  (ٔ)
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ذا حصؿ قتؿ أك  الطريؽ، كحكمو حكـ مف قطع الطريؽ كلـ يأتؿ أك ينخذ ماالن، كا 

 ألحكاؿ قطع الطريؽ. ماف الحكـ تبعان  أخذ ماالن 

الحكـ الشػرعي لخطػؼ األشػخاص كحجػز الرىػا ف محػـر بالكتػاب كالسػنة ك
كالمعأػػكؿ، سػػكاء كػػاف ىػػذا الفعػػؿ مكجيػػا لممسػػمميف أك أيػػرىـ مػػف المعاىػػديف 

 المستنمنيف، كمف األدلة عمى ذلؾ ما ينتي: ك 

 أٔال: يٍ انكتاب:
يىٍسػعىٍكفى ًفػي -تعالى-قكلو -ُ رىسيكلىوي كى اًربيكفى المَّوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى : ﴿ًإنَّمىا جى

ػٍف ًخػالى  ميييػـ م  ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيأىطَّعى أىٍيػًديًي ؼو أىٍك يينفىػٍكا اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىف ييأىتَّميكا أىٍك ييصى
 .(ُ)ًمفى اأٍلىٍرًض﴾ 

كجػػو الداللػػة: أف فػػرض ىػػذه العأكبػػة العظيمػػة ال يكػػكف إال عمػػى شػػيء 
ذا كػػاف خطػػؼ األبريػػاء ضػػربان مػػف ضػػركب اإلفسػػاد فػػي األرض، كرتػػب  ، كا  محػػـر

 .  الشارع عمى اإلفساد في األرض عأكبة، فدؿ ذلؾ عمى أف الفعؿ محـر

 : يٍ انسُح:ثاَيا  
 .(ِ)"ال يحؿ لمسمـ أف يركع مسممان ": ؿ قكؿ الرسك -ُ

، كخطػػؼ النػػاس ف تركيػػع المسػػمـ محػػـر لنيػػي الرسػػكؿ إكجػػو الداللػػة: 
 كتيديدىـ بالأتؿ مف أعظـ التركيع. 

 . (ّ): )... كال أحبس البيريدى...(قكؿ الرسكؿ  -۹
                                           

 ۳۳الما دة  (ُ)
(  نن م  ننأ  الننء  لىننوم احننو  ل نن  حح   ل نن     نن    4004)   4/103سنن أ ي ننو       (2)

  3/242 ألل   وح غ  ة  ل ر م 
( باب في اإلماـ يستجف بو في العيكد، كالحديث صححو  ِٖٕٓ)ِٖ/ّ، سنف أبي داكد (ّ)

 ْْٗ/ُير كزيادتو األلباني في صحيح الجامع الصغ
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البيريد: جمع بريد كىك الرسػكؿ الػكارد عميػؾ ) كجو الداللة:يأكؿ ابف األثير:

، فػإذا (ُ)«جيػة، يأػكؿ: ال أحبسػيـ عػف أصػحابيـ كأمػنعيـ مػف العػكد إلػييـمف 
كاف ال يصػح احتجػاز الرسػؿ فأػتميـ مػف بػاب أكلػى كلػك كػانكا ينتمػكف إلػى بػالد 
بينيػػا كبػػيف المسػػمميف حالػػة حػػرب، أك كػػانكا مػػف دكلػػة معاىػػدة كلكنيػػا نأضػػت 

حػريـ اختطافػو ، فكيؼ بمف ىك معاىػد أك مسػتنمف فت(ِ)معاىدتيا مع المسمميف 
 كحجزه مف باب أكلى. 

 :ثانثا: يٍ ادلؼقٕل
خطػػؼ المسػػمـ أك المعاىػػد كالتيديػػد بأتمػػو فيػػو تركيػػع كتخكيػػؼ، كقػػد     

عمػػى إمكػػاف حصػػكؿ الأتػػؿ بػػالتخكيؼ، ككػػذلؾ إجيػػاض الحامػػؿ  (ّ)اتفػػؽ الفأيػػاء
 .  بالتخكيؼ، كىذا الفعؿ الذم قد يفضي إلى محـر فإنو محـر

خاص كحجػػز الرىػػا ف جريمػػة ال يجػػكز فعميػػا، كعميػػو فػػإف خطػػؼ األشػػ  
سكاء كاف ذلؾ ضد أحد مف المسمميف أك أىؿ العيد كالذمة  لما فيػو مػف تركيػع 

 اآلمنيف، كقطع السبيؿ عمييـ.

ىذا كقػد صػدر قػرار مػف ىي ػة كبػار العممػاء بالمممكػة العربيػة السػعكدية   
إف )فيػو:  لالعتػداء عمػى أعراضػيـ كجػاء حكؿ خطؼ بعض المجػرميف أشخاصػان 

جرا ـ الخطؼ كالسػطك النتيػاؾ حرمػات المسػمميف فػي سػبيؿ المكػابرة كالمجػاىرة 
مف ضػركب المحاربػة كالسػعي فػي األرض فسػادان، المسػتحأة لمعأػاب الػذم ذكػره 

فػػػي آيػػػة الما ػػػدة، سػػػكاء كقػػػع ذلػػػؾ عمػػػى الػػػنفس أك المػػػاؿ أك  -سػػػبحانو-ا 
في ذلؾ بيف كقكعو في المدف الًعرض، أك إخافة السبيؿ كقطع الطريؽ، كال فرؽ 

                                           

 ِٓٔ/ِجامع األصكؿ  (ُ)
 ُّّٖ/ِالجياد كالأتاؿ (ِ) 
 ُُٖ/ٔالفركع (ّ) 
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 .(ُ)(أك الأرل أك في الصحارم كالأفار

                                           

كتاريك  ٖٓ، رقـ الأرار ُْ-ُّص ، ۱۱مجمة البحكث اإلسالمية، العدد  (ُ)
 قَُُْ/ُُ/ُُ
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 انثايٍادلثحث 

 يم اإلرْاب ٔاجلًاػاخ ادلسهححٕحكى مت 
يأصد بتمكيؿ اإلرىاب: أم دعـ مالي يأدـ إلى األفراد، أك المنظمػات التػي 

كربما يػنتي ىػذا التمكيػؿ مػف ، تدعـ اإلرىاب، أك تأـك بالتخطيط لعمميات إرىابية
 .مصادر مشركعة، أك مصادر أير مشركعة

، (ُ)كقد ينتي التمكيؿ مف أفراد، أك جماعات، أك دكؿ بأصد، أك بغير قصد
كيعتبر الماؿ ىك العمػكد الفأػرم لمجماعػات اإلرىابيػة، كعميػو االعتمػاد األساسػي 

، حيث يعمػؿ أفػراد ىػذه الجماعػات عمػى جمػع مبػالغ (ِ)لمأياـ بالعمميات اإلرىابية
 مة مف عدد كبير مف األشخاص، سكاء كاف ىؤالء المتبرعكف عمى عمـ مالية طا

بما تؤكؿ إليو ىذه األمكاؿ، أك كانكا مف األشخاص المغػرر بيػـ بحجػة اسػتثمار 
 . لممشاريع الخيرية ان ىذه المبالغ في شركات كىمية، أك كاف جمع الماؿ تبرع

لػػػك ك كمػػف أىػػػـ خصػػػا ص تمكيػػؿ اإلرىػػػاب خاصػػػية الخفػػاء  إذ يفضػػػؿ مم
اإلرىاب الأاصدكف لو إخفاء أنفسيـ، كأنشطتيـ المالية  حتى يظمػكا فػي الخفػاء 
أير معػركفيف  كذلػؾ ألف إخفػاء مصػدر التمكيػؿ يسػاعد عمػى اسػتمراره، كبأا ػو 
متاحة لتمكيؿ أم أنشطة إرىابية في المستأبؿ، كمف ثـ فإف عممياتيـ في سرية 

لي اإلرىػاب بػنم أنشػطة إجراميػة ك مػتامة  كليذا فإنو مف الصعب إثبات ارتباط م
محددة، كما أف مف خصا ص عمميات تمكيؿ اإلرىاب المركنة، مما يجعميا قادرة 

 قػدرة ذات فيػي اإلرىػاب، مكافحػة عمى االستجابة السريعة لتحديات استراتيجيات
 كسػا ميا، بتنػكع اإلرىػاب تمكيػؿ عمميػات تتميػز كمػا كالتكيػؼ، التػنقمـ عمى كبيرة

                                           

تمكيػػػؿ اإلرىػػػاب مػػػف خػػػالؿ الشػػػركات، كاألنشػػػطة التجاريػػػة، مأػػػاؿ منشػػػكر فػػػي صػػػحيفة  (ُ)
 ـ۹۷۷۱/ٔ/ُق المكافؽ ۹۱ُْ/ٓ/ُٔبتاريك  ۲۱۱ْة، العدد اإللكتركني االقتصادية

 ُُْْْتمكيػػؿ اإلرىػػاب بمميػػار.. مسػػؤكلية مػػف؟ مأػػاؿ منشػػكر بجريػػدة الريػػاض، العػػدد  (ِ)
 ـ۳/۹۷۷۱/ُٔق المكافؽ ۹۱ُْ/ ۹/ِٔ بتاريك 
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 التمكيػػؿ األمػػر يتنػػاكؿ بػػؿ فأػػط، بالمػػاؿ الجماعػػات إمػػداد عمػػى تأتصػػر ال فيػػي

 .(ُ)أنكاعيا بمختمؼ األسمحة ذلؾ في بما العينية  بالمكاد

 بيػػا يتبػػرع أك يػػدفعيا، التػػي األمػػكاؿ تمػػؾ عمػػى اإلرىػػاب تمكيػػؿ يأتصػػر كال
 االعتبػػػارييف، األشػػػخاص بعػػػض قبػػػؿ مػػػف التمكيػػػؿ يكػػػكف قػػػد بػػػؿ األشػػػخاص،
 خارجيػػا  أك الدكلػػة، فػػي أعماليػػا تمػػارس كانػػت سػػكاء كالمؤسسػػات، كالشػػركات،

 األمػػكاؿ، أسػػؿ عمميػػات فػػي لالسػػتخداـ عرضػػة األكثػػر كالشػػركات فالمؤسسػػات
 قػػكانيف تتبػػع التػػي الػػدكؿ فػػي إنشػػاؤىا تػػـ التػػي الشػػركات ىػػي اإلرىػػاب، كتمكيػػؿ
 الحصػكؿ الصػعب مػف يجعػؿ الػذم األمػر المعمكمات  بسرية يتعمؽ فيما متشددة
 أىػػـ كمػػف تزاكليػػا، التػػي األنشػػطة كأنػػكاع طبيعػػة لمعرفػػة كافيػػة اتمعمكمػػ عمػػى

 المغطػاة بالشػركات مػايعرؼ العمميػات ليػذه عرضػة األكثػر كالمؤسسػات الشركات
 المسػتفيد المالػؾ إبأػاء إمكانيػة يػكفر مػا أالبػان  الشػركات ىػذه فاسػتخداـ ،ان قانكني
 إرىابيػة  أعمػاؿ أك األمػكاؿ، أسػؿ عمميػات فػي ان ضػالع يكػكف قػد كالذم ،مجيكالن 

 مزيػػدان  يػكفر - الشػػركات ليػذه كمػديريف- لمعمػػؿ مينيػة أسػػماء اسػتخداـ أف كمػا
 .(ِ)اإلرىاب كليمكم األمكاؿ، لغاسمي الحماية مف

 المعينػػيف كمػف الجريمػػة، ىػذه فػي المشػػاركيف مػف اإلرىػػاب لػكمك م كيعتبػر
حكػػـ فيػػو كتفصػػيؿ ال ،«المعػػيف» الػػردء حكػػـ كحكميػػـ جػػرا ميـ، عمػػى لإلرىػػابييف

 ينتي خالؿ مطمبيف، كذلؾ عمى النحك التالي:

                                           

 .تمكيؿ اإلرىاب، عرفة ، مرجع سابؽ(ُ) 
 المرجع السابؽ. (ِ)
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  ادلطهة األٔل
 انثغي يف (ادلؼني) ءانزد ػقٕتح

 أك المػالي، بالػدعـ ذلػؾ كػاف سػكاء لمبغاة، عكنان  يأدـ مف(: المعيف) الردء
 حػػاؿ كفػػي المباشػػرة، كأيػػر المباشػػرة، المشػػاركة مػػف نػػكع بػػنم أك بػػالتحريض،

 .(ُ)حأيأة الأتاؿ لكجكد كذلؾ البغاة  حكـك فحكميـ الأتاؿ في المشاركة

 بيػػا يتأػػكل التػػي اإلعانػػة يأػػدـ ككػػاف مباشػػرة، بنفسػػو يشػػارؾ لػػـ إذا فنمػػا
 أنيػـ أيػر البغػاة، يعػيف مػف عمػى معينػة عأكبػات يػذكركا لػـ الفأيػاء فػإف البغاة
 التعزيػر بػاب أف كبمػا ،(ِ)الحػدكد فييػا تشػرع لػـ التي الذنكب عمى بالتعزير قالكا
 كردع  ػػػػور بد اإلسػػػػالمية الشػػػػريعة جػػػػاءت الػػػػذم الفسػػػػاد لمنػػػػع - اسػػػػعك  بػػػػاب

 فػػإف - اإلسػػالمية الشػػريعة فػػي محػػددة أيػػر ءالػػرد عأكبػػة كلكػػكف المفسػػديف،
 التعزيريػػة العأكبػػة تحديػػد يسػػتطيع البغػػاة أعػػكاف عمػػى الأػػدرة حػػاؿ فػػي الحػػاكـ

 .(ّ)المرتكب لمجـر المناسبة

 كالصػػػبياف، النسػػػاء، مػػػف معيػػػـ مػػػف يأتػػػؿ كال): الحنفيػػػة عنػػػد جػػػاء    
 أكلػػى، فيػػذا الكفػػار مػػع كػػانكا إذا يأتمػػكف ال ألنيػػـ كالعميػػاف ،یكالزمنػػ كالشػػيكخ،
 حػػػاؿ بأتميػػػا بػػػنس ال الرجػػػاؿ مػػػع المػػػرأة قاتمػػػت فػػػإف الأتػػػاؿ، أىػػػؿ مػػػف كليسػػػكا
 .(ْ)(الأتاؿ

                                           

، ُٓ/َُ، كركضػػػة الطػػػالبيف  ُِ/ُِكالػػػذخيرة  ،َُْ/۱بػػػدا ع الصػػػنا ع، الكاسػػػاني  (ُ)
 ِْٔ/ُِكالمغني 

، ۹۷ٔ/ْ، كحاشػػػية قميػػػكبي ُّٗ/ٔ، كالتػػػاج كاإلكميػػػؿ ۱۱۱/ ۹اليدايػػػة شػػػرح البدايػػػة (ِ) 
 ۹ْ۹/ْالكافي 

 ّٔالتعزير في الشريعة اإلسالمية ص (ّ) 
 ۱۱۱/ْاالختيار لتعميؿ المختار  (ْ)
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 الكفػار فػي لػو مػا ان جميعػ خاصػةن  قتػاليـ في العدؿ كلإلماـ): المالكية كعند

ف -  . (ُ)(الحؽ إلى يدعكىـ أف بعد - كالذرية النساء، يـفي كاف كا 

ف): الشػافعية كعند  كصػبيانيـ كعبيػدىـ، نسػاؤىـ، البغػي أىػؿ مػع قاتػؿ كا 
 .(ِ)(النفس عف لدفعيـ الأتاؿ ىذا ألف مأبميف  قتميـ جاز

ذا): الحنابمة كعند  الحػر كالرجػؿ فيػـ كصبياف كنساء، عبيد، معيـ قاتؿ كا 
 .(ّ)(لمدفع قتاليـ ألف ف يمدبر  كيترككف ف،مأبمي يأاتمكف البالغ،

  ادلطهة انثاَي
 :احلزاتح يف ادلؼني انزد ػقٕتح

 : ىما قكليف، عمى المسنلة ىذه في الفأياء اختمؼ
ليو كالمعيف، المنفذ مف كؿ مف الحد استيفاء كجكب: األكؿ الأكؿ  ذىػب كا 

 .(ٔ) كالحنابمة ،(ٓ)كالمالكية ،(ْ)الحنفية مف الفأياء جميكر

 الطريؽ قطاع حد في المباشر كأير المباشر): الحنفية مف السرخسي قاؿ
 كمػف الأتؿ في أعاف مف يأتؿ: »المالكية مف الحاجب ابف كقاؿ، (ٕ)(عندنا سكاء

                                           

 ۳۳ٓجامع األميات  (ُ)
 ِْ/ُِالبياف (ِ)
 ۳/۱۳۲الكاضح في شرح مختصر الخرقي (ّ)
، ْٕٔ، مجمػػػع البحػػريف كممتأػػػى النيػػػريف َّٔ/ٗ، بػػػدا ع الصػػنا ع َٗٔٔ/ُِالتجريػػد (ْ)

 ۱۳۲/ْاالختيار لتعميؿ المختار 
 ۱ّْ/۱كاإلكميؿ  ، التاجّّْ، جامع األميات ۹ٔ۱الأكانيف الفأيية (ٓ) 
المنتيػػى فػػي جمػػع اإلقنػػاع ، أايػػة ۳/۱۹۳۹التكضػػيح فػػي الجمػػع بػػيف المأنػػع كالتنأػػيح (ٔ) 

 .۱۲ْ/۹كالمنتيی 
 .ُٖٗ/ٗالمبسكط  (ٕ)
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 حكػػـ الأطػاع مػف الػردء حكػـ: »الحنابمػة مػف قدامػة ابػف كقػاؿ .(ُ)(عػفيي  لػـ كمػف

 . (ِ)(المباشر

 :األدنح
 كالمباشػػػػر، الػػػػردع فيػػػػو سػػػػتكمفي بالحرابػػػػة  متعمػػػػؽ حکػػػػـ ىػػػػذا أف -ُ

 كىػػػك لمسػػبب، مباشػػركف جميعػػان  أنيػػـ كتػػنثيره الغنيمػػة، فػػي السػػيـ ماسػػتحأاؽ
 .(ّ) الطريؽ كقطع المحاربة

 ذلػؾ ألدل الحػد كجػكب سػبب فػي بالمباشػرة التسػبب يمحػؽ لـ لك أنو -ِ
 .(ْ) حكمو دً كانسدا الطريؽ، قطع باب انفتاح إلى

 أتؿيي فى  قتؿ، إذا ليأتؿ كقؼ إنما ألنو  ان فساد األرض في ساع الردء أف -ّ
 .(ٓ) البغي كنىؿ

 عمى أقدمكا ألنيـ المعيف  أـ المنفذ سكاء بالكؿ، تتحأؽ المحاربة أف -ْ
 .(ٔ) ليـ عكنان  فكانكا إلييـ، انحازكا ىزمكا أك أمبكا لك إذ عمييـ، ان ادماعت ذلؾ

 التعزيػر، وفعميػ المعػيف كأمػا فأػط، المنفػذ عمػى الحػد كجكب: الثاني الأكؿ

                                           

 ّّْجامع األميات  (ُ)
 ْٖٔ/ُِالمغني  (ِ)
 ْٖٔ/ُِالمغني ۲/۱۲۱ المبسكط (ّ)
 َّٔ/ٗبدا ع الصنا ع  (ْ)
 ۱۳۲/ْاالختيار لتعميؿ المختار (ٓ)
 المرجع السابؽ. (ٔ)
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 .(ُ)الشافعية قكؿ كىك

 :األدنح
 يحػؿ ال":  ا رسػكؿ قػاؿ: قػاؿ -عنو ا رضي- مسعكد ابف عف -ُ

 النفس: ثالث بإحدل إال ا رسكؿ كأني ا إال إلو ال أف يشيد مسمـ مءامر  دـ
 . (ِ)"لمجماعة التارؾ الديف مف كالمفارؽ الزاني، كالثيب بالنفس،

 :انذالنح ٔخّ
 . قتمو يجز فمـ الثالثة، األشياء ىذه أحد يفعؿ لـ الحرابة في معيفال أف

 يػتمكف فػال كالمناصػرة، المنعػة حصػكؿ عمػى مبنيػة المحاربة بنف: كنكقش
 .(ّ)الردء بأكة إال فعمو مف المباشر

 .(ْ)المعيف عمى يجب فمـ معصية، بارتكاب يجب حد الحرابة أف -۹

 يسػتطيع ال المباشػر ألف حػدكد ال سػا ر عػف تختمػؼ الحرابة بنف: كنكقش
 .المعيف أير مف الأياـ

 بالأبمػػػة لمزنػػػا المتعػػػرض عػػػزري امػػػم يعػػػزر الحرابػػػة فػػػي المعػػػيف أف -ّ
 .(ٓ)كالمالمسة

 بػال عممػو أداء يسػتطيع لمزنػا فػالمتعرض الفارؽ، مع اسيق بننو: كنكقش
                                           

، الػػنجـ الكىػػاج  ّٗٓ/ُّر ، الحػػاكم الكبيػػّٔٔ/ٕ، ركضػػة الطػػالبيف ۷۳ٓ/۱۹البيػػاف (ُ) 
۲/۹۷۲ 

 ِٓسبؽ تخريجو ص (ِ)
 ْٖٔ/ُِالمغني  (ّ)
 َّٓ/ُِالبياف (ْ)
 ّٗٓ/ُّالحاكم الكبير(ٓ) 
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 . الحرابة في المباشر بخالؼ مساعدة

 :انرتخيح
 ان جميعػػ كالمعػػيف المباشػػر بػػنف الجميػػكر كؿقػػ حيتػػرج -أعمػػـ كا- يظيػػر

 الػػراجح، المعػػارض مػػف كسػػالمتيا أدلػػتيـ، لأػػكة األرض  فػػي كمفسػػداف محاربػػاف
ـى  ىؤالء، مع التياكف كألف  األرض فػي يعيثػكا أف عمػى يشػجعيـ معيـ الحـز كعد
 عمر قكؿ حالترجي ىذا كيأكم، المعصكمة كاألمكاؿ األنفس، عمى كيعتدكا ،فسادان 
 فػػي المسػػمميف أحػػد قتػػؿ عمػػى تمػػاألكا الػػذيف فػػي -عنػػو ا رضػػي- بالخطػػا بػػف

 لأتمػػتيـ صػػنعاء أىػػؿ عميػػو تمػػاأل لػػك: كقػػاؿ ،جميعػػان  بأػػتميـ عمػػييـ فحكػػـ الػػيمف،
 .(ُ)بو

                                           

( كتػػاب الحػػدكد كالػػديات كأيػػره، كمصػػنؼ ابػػف أبػػي  ّّْٔ)  ِٕٗ/ ْسػػنف الػػدارقطني  (ُ)
 ( باب الرجؿ تأتمػو النفر،كالحػديث صػححو األلبػاني فػي إركاء ِّٕٗٔ) ِْٗ/ ٓشيبة 
 ِٗٓ/ٕالغميؿ 
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 انتاسغادلثحث 

 انؼقٕتاخ انشزػيح ادلرتتثح ػهى اإلرْاب 
 النازلػػة ىػػذه معرفػػة عمػػى مبنػػي النػػكازؿ مػػف لنازلػػة الفأيػػي التكييػػؼ إف

 .المعركفة الفأيية المسا ؿ مف يالتياكمث

 كنػػكازؿ یمبػػر  نػػكازؿ إلػػى كأىميتيػػا خطكرتيػػا حيػػث مػػف النػػكازؿ كتنأسػػـ
 اإلسػالمية باألمة تنزؿ التي ريةيالمص الأضايا ىي الكبرل كالنكازؿ دكنيا، أخرل
 شػتى فػي المعمنػة كأيػر المعمنة، كالحركب كالمؤامرات، كالمكا د، الحكادث،: مثؿ

 شػػؾ كال كاالجتماعيػة، كالسياسػػية، كاالقتصػادية، كالفكريػػة، عسػكرية،ال المجػاالت
 الكممػػة جمػػع مػػف حكميػػا بيػػاف كعنػػد مكاجيتيػػا فػػي بػػد ال المصػػيرية الأضػػايا أف

 مػف النػكع ىػذا بمثػؿ يميػؽ ال إذ التعصػب  عػف كالنػنم الخػالؼ كنبذ اليدل عمى
 .(ُ)معينة طا فة اجتياد أك فرد رأم عمى االعتماد النكازؿ

 كبيػػػاف تكييفيػػػا إلػػػى يحتػػػاج التػػػي الميمػػػة النػػػكازؿ مػػػف اإلرىػػػابي لعمػػػؿكا
 بيػا تمحػؽ أف يمكف التي األصكؿ معرفة الجانب ىذا في الضركرم كمف حكميا،
 .اإلرىابية األعماؿ مف مثيالتيا

 أكحرابػة، بغيػة،: ككنيػا عػف تخػرج ال -االسػتأراء خالؿ مف األصكؿ كىذه
 العمػؿ فػي يجتمػع كقػد حرابة، أك بغي أير مف األمكاؿ أك األبداف عمى جناية أك

الحػػدكد  ىػػذه تعريػػؼ عمػػى نأػػؼ أف بنػػا يحسػػف كلػػذا كصػػؼ  مػػف أكثػػر اإلرىػػابي
 الفأيػاء أقػكاؿ كمعرفػة إرىػابي عمػؿ لكػؿ المناسب التكييؼ لمعرفة المصطمحاتك 

 .النكازؿ ىذه في

                                           

 ۹۲-۱/۹۱فأو النكازؿ (ُ) 
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 :احلزاتحتطثيق حذ :  أٔال  

 كىػػك السػػمـ  نأػػيض كالحػػرب ؾ،ذلػػ مػػف كالمنازلػػة لمأاتمػػة،: لغػػة (الحرابػػة)
 .(ُ)ف تيف بيف الأتاؿ

 اخػتالفيـ عمػى بنػاء الحرابػة تعريؼ في الفأياء اختمؼ: اصطالحان  الحرابة
 جػرا ـ تشػمؿ أنيػا أك األرض فػي اإلفسػاد أنػكاع جميػع تشمؿ كىؿ مفيكميا، في

 . المحاربيف شركط كفي الحرابة، جريمة كقكع مكاف في اختمفكا كذلؾ محددة؟
 :الحنفية فعند

 عمػػى المػػاؿ ألخػػذ المػػارة عمػػى الخػػركج: ىػػي (ِ)الطريػػؽ قطػػع أك الحرابػػة،
 كػاف سػكاء الطريػؽ  كينأطػع المػركر، عف المارة يمتنع كجو عمى المغالبة سبيؿ
 الأطػع كػاف كسػكاء الأطػع، قكة لو يككف أف بعد كاحد مف أك جماعة، مف الأطع

 . (ّ)أيره أك بسالح،
 :المالكية كعند

 خكفػو، أك قتػاؿ، بمكػابرة محتػـر مػاؿ بنخذ السبيؿ إلخافة لخركجا: الحرابة
 كال ،(ْ)لنػا رة كال إلمػرة، ال الطريؽ  قطع لمجرد أك خفية، قتؿ أك عأؿ، ذىاب أك

 . (ٓ) عداكة
 :الشافعية كعند
 الشػككة عمػى اعتمػادان  مكػابرة إرىػاب أك لأتػؿ، أك مػاؿ، ألخػذ البػركز: ىػي

                                           

، كلساف العػرب ُّٔ، كمتاب العيف ص ۱۷، كالمصباح المنيرص ٕٗ-ٔٗ/ُالصحاح   (ُ)
ْ/َٕ 

 َْٕ/ٓفتح الأدير   (ِ)
 َّٔ/ٗبدا ع الصنا ع  (ّ)

 ِّٖ/ُْلساف العرب  (ْ) 
 ِْٕ/ٖ، كمكاىب الجميؿ ْٓٔ/۹شرح حدكد ابف عرفة  (ٓ)
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 . (ُ)الغكث عف البعد مع

 :لحنابمةا كعند
 - أنثػػي كلػػك - الممتزمػػكف المكمفػػكف: ىػػـ الطريػػؽ قطػػاع أك المحػػاربكف،

 أك اف،يػػبن أك صػػحراء، فػػي ،ان حجػػر  أك عصػػا كلػػك بسػػالح لمنػػاس يعرضػػكف الػػذيف
 .(ِ)مجاىرةن  ،محترمان  ماالن  فيغصبكف بحر،

 مػػػف أعػػػـ الظاىريػػػة تعريػػػؼ أف نجػػػد السػػػابأة التعريفػػػات فػػػي كبالتنمػػػؿ
 ألخػذ کػكفي أف الطريؽ لأطع اشترطت األخرل التعريفات فأل  األخرل  التعريفات
ػػا﴿ :-تعػػالى- قػػاؿ ذلػػؾ، عمػػى تػػنص لػػـ الكريمػػة اآليػػة أف مػػع المػػاؿ  ػػزىاءي  ًإنَّمى  جى
اًربيكفى  الًَّذيفى  رىسيكلىوي  المَّوى  ييحى يىٍسعىٍكفى  كى  .(ّ)﴾ييأىتَّميكا أىف فىسىادنا اأٍلىٍرضً  ًفي كى

 فػال  ان فسػاد األرض فػي كسػعى كرسػكلو، ا حػارب لمف الحرابة ثبتت كقد
 المػاؿ،  قصػد أجػؿ مػف خػرج قػد يكػكف أف لمطريػؽ ان قاطع الجاني العتبار يشترط

 بينػو، عػداكة لغيػر الأتػؿ يأصػد أف األرض فػي ان مفسػد ان محاربػ العتبػاره يكفػي بؿ
ف الطريػػؽ أىػػؿ يخيػػؼ أف يكفػػي الظاىريػػة كعنػػد ،(ْ)عميػػو المجنػػي كبػػيف  لػػـ كا 
 .(ٓ)يأتؿ

  :انثغيقتال اْم : ثاَيا  
 كالثػػاني الشػػيء، طمػػب أحػػدىما: أصػػالف كاليػػاء كالغػػيف البػػاء: لغػػةن  البغػػي

فػراط الحػد، فػي مجػاكزة ككػؿ، (ٔ)الفساد مف جنس  حػد ىػك الػذم المأػدار عمػى كا 
                                           

 ّ/ٖ نياية المحتاج (ُ)
 ُٓٗ/ٓمنتيى اإلرادات  (ِ)
 ۳۳الما دة  (ّ)
 ۳۲۲ص  عصمة الدـ كالماؿ (ْ)
 ۱۳/۱ٓ۳المحمى (ٓ) 
 ُِٔص  معجـ مأاييس المغة (ٔ)
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 النػاس عمػى كبغػي ،(ُ)بعػض عمػى بعضػيـ بغي: أم كتباأكا ،بغيه  فيك الشيء 

 الفرقػة كمنػو بالفسػاد، یسػع: یكبغ غاة،ب كالجمع ،باغو  فيك كاعتدل، ظمـ، ان:بغي
 الخارجػة الظالمػة كىػي الباأيػة  الف ػة: كيأػاؿ الأصػد، عف عدلت ألنيا الباأية 

 .(ِ)العادؿ اإلماـ طاعة عف

 :اصطالحان  البغي
 تختمػػؼ كقػػد المغػػكم، المعنػػى عػػف الفأيػػاء عنػػد البغػػي مفيػػـك يختمػػؼ ال

 الفأيػاء عػرؼ كقػد، مذىب كؿ يشترطيا التي الشركط عمى بناء التعريفات ألفاظ
 : ينتي ما البغي

 :الحنفية: أكالن 
 ال مػػا مػػبط: بننػػو عػػرؼ، (ّ)اإلمػػاـ طاعػػة عػػف لخػػركج: بننػػو البغػػي عرفػػكا

 . (ْ)(كالظمـ الجكر، مف يحؿ

 عرفػكا امػم، (ٓ)حػؽ بغيػر الحػؽ إمػاـ عػف الخػارجكف: بػننيـ البغػاة كاعرفك 
 الخكارج استباحو ما يستبيحكا كلـ العدؿ، إماـ عمى خرجكا مسممكف، قـك: بننيـ
 . (ٔ)ذرارييـ كسبي المسمميف، دماء مف

 :المالكية: ثانيان 
 معصػية أيػر فػي إمامتػو ثبتػت مػف طاعة عف االمتناع: بننو البغي عرفكا

                                           

 ۱۱۹۳الصحاح  (ُ)
 ۱/۹۱۹تيذيب المغة (ِ) 
 ِٖٗ/ٕالبناية (ّ)
 ّٗ/ٔشرح فتح الأدير  (ْ)
 ۱/۹۲۱، كالبناية ۱۲۹/ْتبييف الحأا ؽ  (ٓ)
 ْٗ/ٔشرح فتح الأدير  (ٔ)
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 فػكاعر ك ، (ِ)مغالبػة اإلمػاـ طاعػة عػف الخػركج: بننو كعرؼ، (ُ)الن تنكي كلك بمغالبة
: بننػو البػاأي كاكعرفػ، (ّ)لخمعػو أك حػؽ، نعلم اإلماـ خالفت فرقة: »بننيـ البغاة
 يمنػع أك طاعتػو، فػي الػدخكؿ مػف يمتنػع أك خمعو، يبغي اإلماـ عمى يخرج الذم
 .(ْ)بتنكيؿ عميو كجب حأا

 :الشافعية: ثالثان  
: بننػػو البػػاأي فػػكاعر ك ، (ٓ)الحػػؽ عػػف كالعػػدكؿ الظمػػـ: بننػػو البغػػي عرفػػكا

 عميػػو، كاجػػب أداء مػػف متناعػػوبا طاعتػػو عػػف الخػػارج العػػدؿ، لإلمػػاـ المخػػالؼ
 فرقػػة كػػؿ: بػػننيـ البغػػاة كعرفػػكا،  (ٔ)شػػككة كليػػـ بفسػػاده، يأطػػع ال فاسػػد بتنكيػػؿ
: بػػػننيـ كعرفػػػكا، (ٕ)اإلمػػػاـ مأاكمػػػة يمكنيػػػا شػػػككة، كليػػػا بتنكيػػػؿ اإلمػػػاـ خالفػػػت
ػػ حػػؽ منػػع أك االنأيػػاد، كتػػرؾ عميػػو، بخػػركج اإلمػػاـ مخػػالفك  بشػػرط عمػػييـ  وتكجَّ
 . (ٖ)فييـ كمطاعو  كتنكيؿ، ليـ، شككة

 :الحنابمة: رابعان 
 البغػي أىػؿ فػكار كع،.(ٗ)الحؽ عف كالعدكؿ كالظمـ الجكر: بننو البغي عرفكا

 عرفػػكىـ كمػػا، (َُ)عميػػو المتعػػدكف اإلمػػاـ، طاعػػة عػػف الخػػارجكف لظممػػةا: بػػننيـ

                                           

 ّّٔ/ِشرح حدكد ابف عرفة  (ُ)
 ُِٓجامع األميات ص  (ِ)
 َُّ/ٖ، كشرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ ِٕٕ-ِٕٔ/ٔحاشية الدسكقي  (ّ)
 ٓ/ُِالذخيرة، الأرافي  (ْ)
 ۳۱۹تحرير ألفاظ التنبيو ص  (ٓ)
 ِٕٓ/۱، كأسنى المطالب۱/۹۱۷ركضة الطالبيف  (ٔ)
 ُْٔالكجيز  (ٕ)
 َُٕٔ/ْجالة المحتاج، ع۳/۱۱۲منياج الطالبيف (ٖ)
 ُٖٓ/َُمعكنة أكلي النيى (ٗ)

 ۹۷۱/ٔ، مشاؼ الأناع ُْٔالمطمع عمى ألفاظ المأنع  (َُ)
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 .(ُ)يسير جمعه  ال شككة، كليـ سا غ، ؿيبتنك  اإلماـ عمى الخارجكف: بننيـ

 سػا غ، ؿيػبتنك  عػدؿ، أيػر كلػك إماـ عمى الخارجكف: ـبنني أيضا فكىـر كع
 .(ِ)مطاع فييـ يكف لـ كلك شككة، كليـ

 كقػد العناصػر، بعػض فػي متفأػة أنيػا نجد السابأة التعريفات في كبالتنمؿ
 خػركج: فأػاؿ العناصػر ىػذه ضػمنو لمبغي تعريفان  المعاصريف العمماء بعض صاغ
 الحكػػـ عػػف عزلػػو بغيػػة لشػػرعي ا الحػػاكـ عمػػى كشػػككة إمػػاـ، ليػػـ مسػػممة طا فػػة
 .(ّ)المنخذ بعيد كلك بتنكيؿ

 كيفيح قتال انثغاج:
 العبػث، مػف كصيانتيا األمة، مأكمات حفظ إلى المسمميف أمر كلي يسعى

 .المجتمع في األمف كنشر
 كلي عمى كجب المجتمع أفراد بيف كالرعب الخكؼ نشر يريد مف خرج فإذا

 .قتمو إلى ذلؾ أدل كلك أذاه، ككؼ لو، التصدم األمر
: تعػالى - لأكلػو كاجػب  قتػاليـ فػإف بغػاة  اإلماـ عمى الخارجكف كاف فإف

تَّىَٰ  تىٍبًغي الًَّتي فىأىاًتميكا﴿  .(ْ) ﴾المَّوً  أىٍمرً  ًإلىىَٰ  تىًفيءى  حى
 فإنػو المدينػة أىػؿ مأاتمػة البغػي أىػؿ أراد إذا): - ا رحمػو الشػافعي قاؿ

 فػي ككػانكا كأمػكاليـ، كعيػاليـ، أنفسػيـ، عف ليـ دفعان  قتاليـ  المدينة أىؿ يسع
: - ا رحمو - الدميرم كقاؿ، (ٓ)( ا شاء إف كمالو نفسو دكف قتؿ مف معنى

                                           

 ِّٓ/َُ، اإلنصاؼُْٕ/ٔالفركع(ُ) 
 ُْٔ/ٓمنتيى اإلرادات (ِ)
 ۱ٓ۱صكؿ النظاـ الجنا ي اإلسالمي أ (ّ)
 ۲الحجرات  (ْ)
 ّْٓ/ٓاألـ  (ٓ)
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 .(ُ)(قتاليـ عمى منعأد اإلجماع): -

 دفعيػـ أمكػف فػإف الصػا ؿ  دفػع طريػؽ ىػك اإلرىػابييف مع التعامؿ كطريؽ
ف قػػتميـ، يجػػز لػػـ الأتػػؿ بػػدكف  ابػػف كقػػرر، (ِ)جػػاز الأتػػؿب إال دفعيػػـ يمكػػف لػػـ كا 

 كاف كلذا ،-تعالى- ا سبيؿ في الأتاؿ مف ىك قتاليـ أف -ا رحمو- عابديف
 .(ّ) شييدان  ضدىـ الحرب في المأتكؿ

 :ينتي امك البغاة مع التعامؿ طريأة -ا رحميـ- الفأياء كفصؿ
 بالأتػػؿ  إال يمكػػف لػػـ إذا الػػدفع أف إلػػى -ا رحميػػـ- الحنفيػػة ذىػػب -ُ

ذا يبػاح، فإنػو لمنفس فظان ح - الكاسػاني قػاؿ يػبح، لػـ الأتػؿ بغيػر الػدفع أمكػف كا 
ف): -ا رحمػػػو  مػػػف ألنػػػو الأتػػػؿ  لػػػو يبػػػاح بالأتػػػؿ إال الػػػدفع يمكنػػػو ال كػػػاف كا 

 عمػػى يأػػدر ال ألنػػو يأتمػػو  أف لػػو يبػػاح سػػيفو عميػػو شػػير فػػإف الػػدفع، ضػػركرات
 . (ْ)(بالأتؿ إال الدفع

 ثػػـ يفيػػـ، ممػػف كػػانكا ـ إذاإنػػذارى إلػػى -ا رحميػػـ- المالكيػػة كذىػػب -ِ
 . (ٓ)فاألخؼ باألخؼ دفعيـ

ال ، أمكف إف أسرىـ إلى -ا رحميـ- الشافعية كذىب -ّ  في فالتدرج كا 
 طريػؽ طريأيػا): - ا رحمػو النػككم قػاؿ األشػد، إلػى األخػؼ مػف الدفع طريأة
 فػػإذا كالأتػؿ، يالنفػ ال شػرىـ، كدفػع الطاعػػة، إلػى ردىػـ كالمأصػكد الصػا ؿ، دفػع

ذا يأتػػؿ، ال األسػػر أمكػػف  فػػإذا ،-أم ال يجيػػز عميػػو-يػػذفؼ ال اإلثخػػاف أمكػػف كا 
                                           

 ّْ/ٗالنجـ الكىاج  (ُ)
، حاشػػػية الدسػػػكقي ُْٔ/ٔ، رد المحتػػػار عمػػػى الػػػدر المختػػػار ۱/۱ْ۷ع بػػػدا ع الصػػػنا (ِ) 

، الكػػػافي ٕٓ/َُ، ركضػػػة الطػػػالبيفّْٓ/ٓ، األـ ۳ٔ۱/ ۱، مكاىػػػب الجميػػػؿ  ۹۲۲/ْ
 ِْٔ-ِْٓ/ُِ، المغنئٓ/ْ

 ُّْ/ٔرد المحتار عمى الدر المختار (ّ) 
 ّٗ/ٕبدا ع الصنا ع  (ْ)
 ّٕٓ/ْحاشية الدسكقى (ٓ)
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 .(ُ)(الضبط عف راألم رجخ الحرب، كاشتدت الأتاؿ، ـحالت

 انػػػدفع فػػػإذا بػػػاألخؼ، الػػػدفع إلػػػى - ا رحميػػػـ - الحنابمػػػة كذىػػػب -ْ
ذا ضػربو، لػو کفي لـ بالأكؿ  أف يظػف مػا بنسػيؿ ضػربو فمػو بػالأكؿ ينػدفع لػـ كا 
 ا رحمػو - قدامػة ابف قاؿ ،(ِ)ذلؾ فمو بالأتؿ إال دفعو يمكنو لـ فإف بو، يندفع

 قػتميـ مف عمى شيء كال قتميـ، جاز بأتميـ إال البغي أىؿ دفع يمكف لـ إذا): -
 كأمػرى  قتمػو ا أحػؿ مف كقتؿ بو، أمر ما فعؿ ألنو كفارة  كال ضماف كال إثـ، مف

ف بمأاتمتػػو،  – تعػػالى - ا أمػػر قتػػاؿ فػػي قتػػؿ ألنػػو ،ان شػػييد كػػاف عػػادؿال قتػػؿ كا 
 . (ّ)(بو

 :نحاألد
ـي  ًإذىا كىالًَّذيفى  : ﴿- تعالى - قكلو -ُ ابىيي ـٍ  اٍلبىٍغيي  أىصى كفى  ىي  .(ْ)﴾يىنتىًصري

 :الداللة كجو

 عمييػا، البغػي حػيف الػنفس عػف الػدفاع جػكاز عمػى دلػت الكريمػة اآلية أف
 ظمميػـ، ممػف االنتصػار قكة فييـ: أم: اآلية في): - ا رحمو - كثير ابف قاؿ

 بغػػى ممػػف االنتأػػاـ عمػػى يأػػدركف بػػؿ أذلػػة، كال بعػػاجزيف ليسػػكا عمػػييـ، كاعتػػدل
ف عمييـ،  . (ٓ)(عفكا قدركا إذا -ىذا مع- كانكا كا 
 مػف: )يأػكؿ  سػمعت: قاؿ -عنيا ا رضي عمرك بف عبدا عف -۹

 .(ٔ) (شييد فيك مالو دكف قتؿ

                                           

 ٕٓ/َُركضة الطالبيف  (ُ)
 ُٕٗ/ٔكشاؼ الأناع(ِ)
 َِٓ-ِْٗ/ُِالمغني  (ّ)
 ۳۲الشكری  (ْ)
 ِٖٔ/ُِتفسير الأرآف العظيـ  (ٓ)
 ُِْ/ُ، كصحيح مسمـ ُّٔ/ّصحيح البخاری  (ٔ)
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 : اللةالد كجو
 مشػػركعية عمػػى دليػػؿ ان شػػييد - قتػػؿ إف - مالػػو عػػف المػػدافع اعتبػػار أف

 . فعمو
  ا رسػكؿ إلػى رجػؿ جاء: )قاؿ -عنو ا رضي- ىريرة أبي عف -ّ

. "مالػؾ تعطػو فػال": قػاؿ مػالي؟ أخذ يريد رجؿ جاء إف أرأيت: ا رسكؿ اي: فأاؿ
. "شػييد فننػت": قػاؿ قتمنػي؟ إف أرأيػت: قػاؿ. "قاتمػو": قػاؿ قاتمني؟ إف أرأيت: قاؿ
 . (ُ)"النار في ىك": قاؿ و؟تقتم إف أرأيت: قاؿ

 :الداللة كجو
ف مالو عف الدفاع حؽ لو اإلنساف أف  .الصا ؿ قتؿ إلى األمر أدل كا 
ال الأتػؿ، دكف بيا الدفع حصؿ فإف دفعيـ، ىك المأصكد أف -ْ  فالأتػؿ كا 

 .(ِ) الصا ؿ بو يدفع حؽ

 الأتاؿ بيف فرقان  ىناؾ أف يف رحمو ا: )فالميـكقاؿ الشيك ابف عثيم
 يأاتميـ، أف عميو يجب اإلماـ فإف يرجعكا لـ إذا البغاة فيؤالء الأتؿ، كبيف
 قكمان  نأاتؿ ال نحف: الرعية قالت فإف قتاليـ، عمى يعينكه أف رعيتو عمى كيجب

 فأتاليـ بغاة، ألنيـ: قمنا! عمييـ؟ السالح نحمؿ ككيؼ نأاتميـ، كيؼ مسمميف،
ذا اإلصالح، باب مف  الرعية عمى فيجب كجب، بأتاليـ إال اإلصالح يمكف لـ كا 

 . (ّ)ىؤالء( لأتاؿ معو بالخركج أمر إذا اإلماـ طاعة
 

                                           

 ُِْ/ُصحيح مسمـ،  (ُ)
 ِْٔ/ُِ، كالمغني ۹۱۱/ٕ، كركضة الطالبيف ۱/۱ْ۷بدا ع الصنا ع  (ِ)
 َِْ/ُْالشرح الممتع ( ّ)
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 )اخلامتح، ٔتتعًٍ أْى انُتائح(

 أْى انُتائح.
لػػـ يتفػػؽ العممػػاء فػػي العػػالـ عمػػى تعريػػؼ لإلرىػػاب  نظػػرا الخػػتالؼ  -ُ

 عات في التجريـ. التشري المصالح، كتفاكت
ا تصػكره بعػض كسػا ؿ ملو م مان أف اإلسالـ يرفض اإلرىاب كليس داع -ِ

 . اإلعالـ الغربية
 كال شػػعب، دكف بشػػعب كال بمػػد، دكف ببمػػد ان متعمأػػ لػػيس اإلرىػػاب أف -۳

 . فيد دكف بديف
 يككف كقد لمفرد، كحؽ  حؽ عنيا كينتج إال إرىابية جريمة مف ما - 4

  . أالبا الفرد حؽ يككف اآلخر بعضيا كفي ،أالبان  بعضيا في ا حؽ
 أدلػة لأػكة كراجح  ظاىر قكؿ أتمفكه ما اإلرىابييف بتضميف الأكؿ إف - 5
 .بو الأا ميف
 لكجػػكد الفاعػػؿ حكػػـ فحكمػػو الأتػػاؿ فػػي شػػارؾ إذا( المعػػيف) الػػردء أف -ٔ

   . منو الفعؿ
 فػإف كعميػو لحامميػا، ان أمانػ اإلسػالمية البالد إلى الدخكؿ تنشيرة تعتبر -۱

 .الذنكب كبا ر مف ككبيرة كالخيانة، الغدر مف يعد ىؤالء قتؿ
 محتػرزات إلػى كبػالنظر كالحرابة، البغي مف لكؿ التعريفات في بالتنمؿ -۱

 أك البغػػي، جريمػػة مػػف كػػؿ فػػي تكافرىػػا الكاجػػب بالشػػركط كاالىتمػػاـ التعريفػػات،
 أف يجػػد حرابػػة  أك بغػػي أيػػر فمػػ األمػػكاؿ أك األبػػداف عمػػى الجنايػػة أك الحرابػػة،
 . كالفزع كالخكؼ، الرعب، إثارة بجامع عنيا يخرج ال اإلرىاب
 كمنيػػا كالفكريػػة، العأديػػة األسػػباب منيػػا كثيػػرة أسػػباب لػػو اإلرىػػاب - ۲
 كلػػيس كاالقتصػػادية، السياسػػية األسػػباب كمنيػػا كالنفسػػية، االجتماعيػػة األسػػباب
 .األسباب ىذه اجتماع بالضركرة
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 ياخ()فٓزس اآل

 الصفحة اآلية ـ
     كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى   .ُ
ِ.   مىا بىطىفى ـى رىب يى اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى رَّ   قيٍؿ ًإنَّمىا حى
ّ.   ييٍيًمؾى لَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى ذىا تىكى ٍرثى كىاً  اٍلحى

 كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى 
 

ْ.  اًلدنا ًفييىا ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىٍف يىٍأتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىم دنا فىجى   كى
ٓ.   يىٍسعىٍكفى ًفي رىسيكلىوي كى اًربيكفى المَّوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ًإنَّمىا جى

 اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييأىتَّميكا
 

ًمٍف أىٍسفىؿى ًمنكيـ﴾  .ٔ ـٍ كى اءيككيـ م ف فىٍكًقكي   ﴿ًإٍذ جى
ٕ.  ﴾ اءى سيمىٍيمىافى قىاؿى أىتيًمدُّكنىًف ًبمىاؿو   ﴿فىمىمَّا جى
ٍيًؿ   .ٖ بىاًط اٍلخى ًمف ر  ﴿كىأىًعدُّكا لىييـ مَّا اٍستىطىٍعتـي م ف قيكَّةو كى

 تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّ المًَّو﴾
 

  فى آمىنيكا قىاًتميكا الًَّذيفى يىميكنىكيـ م فى اٍلكيفَّاًر ﴾  ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذي  .ٗ
َُ.  ﴾ ـٍ ٍيثي ثىًأٍفتيميكىي ـٍ حى   ﴿كىاٍقتيميكىي
ُُ.  ﴾ ـٍ دتُّميكىي جى ٍيثي كى   ﴿فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى حى
  ﴿ ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه﴾  .ُِ
زىاؤيهي   .ُّ مىف يىٍأتيٍؿ ميٍؤًمننا مُّتىعىم دنا فىجى اًلدنا ًفييىا﴾ ﴿ كى ـي خى يىنَّ   جى
  ﴿كىالطَّي بىاتي ًلمطَّي ًبيفى كىالطَّي بيكفى ًلمطَّي بىاًت﴾  .ُْ
يىٍسعىٍكفى ًفي   .ُٓ رىسيكلىوي كى اًربيكفى المَّوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ﴿ًإنَّمىا جى

 اأٍلىٍرًض فىسىادنا﴾
 

يىاًة  ﴿  .ُٔ ًمفى النَّاًس مىف ييٍعًجبيؾى قىٍكليوي ًفي اٍلحى   الدٍُّنيىا﴾كى
مىىَٰ بىًني ًإٍسرىاً يؿى﴾ ﴿  .ُٕ ًلؾى كىتىٍبنىا عى   ًمٍف أىٍجًؿ ذىَٰ
ًحيىا﴾ ﴿  .ُٖ   كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصالى
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  ﴾ًإفَّ الًَّذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإنَّمىا ييبىاًيعيكفى المَّوى ﴿  .ُٗ
ؿى المَّوي فىنيكلىًَٰ ؾى   .َِ ـٍ يىٍحكيـ ًبمىا أىنزى مىف لَّ ﴾  ﴿ كى كفى ـي اٍلكىاًفري   ىي
ُِ.  ﴾ ـٍ يىٍعًدليكفى ب ًي كا ًبرى   ﴿ ثيَـّ الًَّذيفى كىفىري
اًلدنا ﴾  .ِِ ـي خى يىنَّ زىاؤيهي جى مىف يىٍأتيٍؿ ميٍؤًمننا مُّتىعىم دنا فىجى   ﴿كى
ـٍ  ﴿  .ِّ ًلكي ؽ  ذىَٰ ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ كىالى تىٍأتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى

اكيـ ًبًو لىعى  صَّ ﴾كى ـٍ تىٍعًأميكفى  مَّكي
 

رى كىالى يىٍأتيميكفى النٍَّفسى  ﴿  .ِْ كىالًَّذيفى الى يىٍدعيكفى مىعى المًَّو ًإلىَٰينا آخى
ؽ ﴾ ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ  الًَّتي حى

 

مىف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىٍرًض فىكىنىنَّمىا  ﴿  .ِٓ
ًميعنا﴾  قىتىؿى النَّاسى جى

 

تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى   .ِٔ ﴿كىالى تىٍنكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى
﴾ كَّاـً  اٍلحي

 

  ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍنكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ﴾ .  .ِٕ
﴾ ﴿ كىالمَّوي الى ييًحبُّ الٍ   .ِٖ فىسىادى﴾ ﴿ ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى

ًحيىا﴾  ﴿ كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصالى
 

يىٍسعىٍكفى ًفي   .ِٗ رىسيكلىوي كى اًربيكفى المَّوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ﴿ ًإنَّمىا جى
 اأٍلىٍرًض فىسىادنا﴾

 

  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيأيكًد﴾ ﴿  .َّ
رىاـً  فىمىا اٍستىأىاميكا  ﴿ًإالَّ الًَّذيفى عىاىىدتُّـٍ   .ُّ ًعندى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى

﴾ ـٍ ـٍ فىاٍستىًأيميكا لىيي  لىكي
 

تَّىَٰ يىٍسمىعى   .ِّ ارىؾى فىنىًجٍرهي حى ده م فى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ٍف أىحى ﴿ كىاً 
ٍنمىنىوي﴾ ـى المًَّو ثيَـّ أىٍبًمٍغوي مى  كىالى

 

اًربيكفى المَّ   .ّّ زىاءي الًَّذيفى ييحى يىٍسعىٍكفى ًفي ﴿ًإنَّمىا جى رىسيكلىوي كى وى كى
 اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىف ييأىتَّميكا﴾
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يىٍسعىٍكفى ًفي   .ّْ رىسيكلىوي كى اًربيكفى المَّوى كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ﴿ًإنَّمىا جى

 اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىف ييأىتَّميكا﴾
 

تَّىَٰ تىًفيءى ًإلىىَٰ أىٍمًر المًَّو﴾  .ّٓ   ﴿فىأىاًتميكا الًَّتي تىٍبًغي حى
ّٔ.  ﴾ كفى ـٍ يىنتىًصري ـي اٍلبىٍغيي ىي ابىيي   ﴿ كىالًَّذيفى ًإذىا أىصى
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 )فٓزس األحاديث(

 الصفحة الحديث ـ
اًلدنا ًفييىا اآليىة.   .3 يىنَّـ خى زىاؤيهي جى ٍمدنا؟ فىأىاؿ"جى الن قىتىؿ رىجيالن عى   أىرىأىٍيت رىجي

مى رىسيكؿ ا  .2 اًنيىة قىًدميكا عى مى   أىفَّ نىفىرنا ًمٍف عيٍكؿ ثىمى فىبىايىعيكهي عى
 اإلسالـ 

 

  إذا مر أحدكـ في مجمس أك سكؽ كبيده نبؿ فمينخذ بنصاليا   .1
  ال يحؿ لمسمـ أف يركع مسمما  .4
ال يشير أحدكـ عمى أخيو بالسالح فإنو ال يدرم لعؿ الشيطاف   .4

 ينزع في يده فيأع في حفرة مف النار
 

  دمان حرامان لف يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ يصب   .6
)إف مف كرطات األمكر التي ال مخرج لمف أكقع نفسو فييا    .2

 سفؾ الدـ الحراـ بغير حمو(.
 

لما فتحت خيبر أىديت لمنبي شاة فييا سـ فأاؿ النبي :   .8
 اجمعكا لي مف كاف ىنا مف ييكد، فجمعكا

 

  نصرت بالرعب مسيرة شير  .9
استمـ الركف كأخذ  قكة، ثـ وأراىـ اليـك مف نفس أن رحـ ا امر   .30

 ييركؿ، كييركؿ أصحابو معو حتى كاراه البيت منيـ
 

لما سار رسكؿ ا صمي ا عميو كسمـ في عاـ الفتح، فبمغ    .33
 ذلؾ قريشان 

 

  مف الغيرة ما يحب ا، كمنيا ما يبغض ا  .32
  فاختياؿ الرجؿ نفسو عند الأتاؿ  .31
ف مف أشار إلى أخيو بحديدة فإف المال كة تم  .34 عنو حتى يدعػو كا 

 كاف أخاه ألبيو كأمو
 

 ال يشير أحدكـ إلى أخيو بالسالح فإنو ال يدرم أحدكـ لعؿ   .34
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 الشيطاف ينزع في يده فيأع في حفرة مف النار

  ال يحؿ لمسمـ أف يركع مسممان   .36
  مف حمؿ عمينا السالح فميس منا  .32
  أف يتعاطى السيؼ مسمكالن نيى   .38
  كعة المسمـ ظمـ عظيـال تركعكا المسمـ، فإف ر   .39
عمى ا أف ال يؤمنو مف إفزاع يـك  مف أخاؼ مؤمنان كاف حأان   .20

 الأيامة
 

مف نظر إلى مسمـ نظرة يخيفو فييا بغير حؽ أخافو ا يـك   .23
 الأيامة

 

  بعثنا رسكؿ ا في سرية فصحبنا الحزقات مف جيينة   .22
  سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر  .21
 كحرمة حراـ  عميكـ كأبشارمـ كأعراضكـ الكـكأمك  دماءكـ فإف  .24

 ىذا يكمكـ
 

فنعطاه صفأة يده كثمرة قمبو فميطعو إف  بايع إمامان  مف  .24
 .استطاع

 

ـٍ عىذىابه أىًليـه   .26 لىيي ، كى ـٍ ًة، كىالى ييزىك يًي ـي المَّو يىٍكـى اٍلًأيىامى ثىةه الى ييكىم مييي   ثىالى
لىٍيسى في عينيًأًو بىيٍ   .22 اًىًميَّةن مىٍف مىاتى كى   عىةه مىاتى ًميتىةن جى
ؿَّ يىٍكـى اٍلًأيىامىًة   .28 جى مىٍف أىٍعطىى بىٍيعىتىوي ثيَـّ نىكىثىيىا، لىًأيى المَّو عىزَّ كى

لىٍيسىٍت مىعىوي يىًمينيوي   كى
 

  اجتنبكا السبع المكبأات  .29
مسمـ يشيد أف ال إلو إال ا كأني رسكؿ  مءال يحؿ دـ امر   .10

 ا إال بإحدل ثالث
 

  ال يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو ما لـ يصب دمان حرامان   .13
 إف مػػف كرطػػات األمػػكر التػػي ال مخػػرج لمػػف أكقػػع نفسػػو فييػػا   .12
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 سفؾ الدـ الحراـ بغير حمو

أكبػػر الكبػػا ر اإلشػػراؾ بػػا، كقتػػؿ الػػنفس، كعأػػكؽ الكالػػديف،   .11
 كقكؿ الزكر

 

يـ ا لك أف أىؿ السماء كاألرض اشترككا في دـ مؤمف ألكب  .14
 في النار

 

  كالذم نفسي بيده لأتؿ مؤمف أعظـ مف زكاؿ الدنيا  .14
ال يزني الزاني حػيف يزنػي كىػك مػؤمف، كال يشػرب الخمػر حػيف   .16

 يشرب كىك مؤمف
 

  ليس عمى مختمس كال منتيب كال خا ف قطع  .12
إني مػف النأبػاء الػذيف بػايعكا رسػكؿ ا ، كقػاؿ: بايعنػاه عمػى   .18

  ان أف ال نشرؾ با شي
 

  ال ضرر كال ضرار  .19
  مف ضار أضر ا بو، كمف شاؽ شاؽ ا عميو  .40
  الذرية قتمكا حتى الأتؿ بيـ ذىب أقكاـ باؿ ما  .43
 ، الكليػػد بػػف خالػػد المأدمػػة كعمػػى: قػػاؿ. ؿتػػلتأا ىػػذه كانػػت مػػا  .42

 رجالن  فبعث
 

  ا رسكؿ ممة كعمى كبا، ا، باسـ انطمأكا  .41
 كفػػر مػػف ا سػػبيؿ فػػي تأػػاتمكف  -الىتعػػ- ا باسػػـ اخرجػػكا  .44

 تغدركا ال با،
 

ف ريحيػػا تكجػػد مػػف   .44 مػػف قتػػؿ معاىػػدان لػػـ يىػػًرٍح را حػػة الجنػػة، كا 
 مسيرة أربعيف عامان 

 

  أال مف ظمـ معاىدان، أك انتأصو، أك كمفو فكؽ طاقتو  .46
كأكصػػػيو بذمػػػة ا كذمػػػة رسػػػكلو صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ، أف   .42

 يكفي ليـ بعيدىـ
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  يحؿ لمسمـ أف يركع مسممان  ال  .48
  كال أحبس البيريدى   .49
 رسػػكؿ كأنػػي ا إال إلػػو ال أف يشػػيد مسػػمـ مءامػػر  دـ يحػػؿ ال  .40

  ثالث بإحدل إال ا
 

  شييد فيك مالو دكف قتؿ مف  .43
 أرأيػت: قػاؿ. قاتمػو: قػاؿ قػاتمني؟ إف أرأيت: قاؿ. مالؾ تعطوال   .42

  قتمني؟ إف
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 )فٓزس ادلصادر ٔادلزاخغ(

األحكاـ السػمطانية كالكاليػات الدينيػة، عمػي بػف محمػد المػاكردم، تحأيػؽ:   .ُ
،  ُعصػػػاـ الحرسػػػاتي كمحمػػػد الزأمػػػي، المكتػػػب اإلسػػػالمي ، بيػػػركت، ط

 ق.ُُْٔ
أحكاـ الأرآف، محمد بف العربي، تحأيؽ/ محمػد عمػى البجػاكم، دار الفكػر   .ِ

 .ـُِٗٗ، سنة ّالعربي، مصر، ط
بكػػر، المعػػركؼ بػػابف قػػيـ الجكزيػػة،  أحكػػاـ أىػػؿ الذمػػة، محمػػد بػػف أبػػي  .ّ

تحأيؽ/ يكسػؼ بػف أحمػد البكػرم كشػاكر بػف تكفيػؽ العػاركرم، الرمػادم، 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ،  ُالدماـ، ط

االختيار لتعميؿ المختار، عبد ا بف محمكد المكصمي، تحأيؽ: خالد عبد   .ْ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ،  ُالرحمف العؾ، دار المعرفة، بيركت، ط

كسػا ؿ مكافحتػو فػي الأػانكف الػدكلي  -دكلي )جكانبو الأانكنيػة اإلرىاب ال  .ٓ
العػػاـ كالفأػػو االسػػالمي(، منتصػػر سػػعيد حمػػكدة، دار الجامعػػة الجديػػدة، 

 .ـََِٔاالسكندرية، ط بدكف، سنة 
اإلرىػػػاب الػػػدكلي المتفجػػػرات، فكػػػرم عطػػػا ا عبػػػد الميػػػدم، دار الكتػػػاب   .ٔ

 الحديث، الأاىرة.
فجػػرات، عبػػد الػػرحمف أبكػػر ياسػػيف، المركػػز العربػػي اإلرىػػاب باسػػتخداـ المت  .ٕ

 .ـُِٗٗق/ُُِْلمدراسات االمنية كالتدريب، الرياض، ط بدكف، سنة 
اإلرىػػاب كاإلرىػػاب المضػػاد، سػػييؿ الفػػتالكم، دار الفكػػر العربػػي، بيػػركت،   .ٖ

 .ـََِٓ، سنة ُط
اإلرىاب كالعنؼ السياسي، كتاب الحريػة، عػز الػديف )أحمػد جػالؿ(، العػدد   .ٗ

ىػػػ / مػػارس  َُْٔدار الحريػػة لمصػػحافة كالطباعػػة كالنشػػر، رجػػب  ،َُ
ُٖٗٔ. 
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، ِاإلرىػػػاب كالعنػػػؼ السياسػػػي،محمد السػػػماؾ، دار النفػػػا س، بيػػػركت، ط  .َُ

 .ـُِٗٗق/ُُِْسنة 
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، محمد ناصر الػديف األلبػاني   .ُُ

 –ب اإلسػػػالمي ىػػػ(، إشػػػراؼ: زىيػػر الشػػػاكيش، المكتػػَُِْ)المتػػكفى : 
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓبيركت، الطبعة الثانية 

االستذكار الجامع لمػذاىب فأيػاء األمصػار، يكسػؼ بػف عبػد ا بػف عبػد   .ُِ
،  ُالبر النمرم، تحأيؽ: سالـ محمد عطا، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 ـ.َََِ
أسػػػنى المطالػػػب شػػػرح ركض الطالػػػب، زكريػػػا األنصػػػارم، تحأيػػػؽ/ محمػػػد   .ُّ

 .ـََُِق/ُِِْ، سنة ُمر، دار الكتب العممية، بيركت، طمحمد تا
اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء، محمد إبراىيـ المنػذر النيسػابكرم، تحأيػؽ/   .ُْ

، سػػنة ُحمػػاد صػػغير االنصػػارم، مكتبػػة مكػػة الثأافيػػة، راس الخيمػػة، ط
 .ـََِْق/ُِْٓ

 ُٗٗٗ،  ُْاألعالـ، خير الديف الزركمي، دار العمـ لممالييف، بيػركت، ط  .ُٓ
 ـ.
اإلقناع فػي مسػا ؿ اإلجمػاع، عمػى بػف الأطػاف الفاسػي، تحأيػؽ / فػاركؽ   .ُٔ

 .ـََِّق/ُِْْ، سنة ُحمادة، دار الأمـ، دمشؽ، ط
اإلقناع، محمد أحمد الخطيب الشػربيني، تحأيػؽ/ عمػى أبػك الخيػر كمحمػد   .ُٕ

 .قُُْٕ، سنة ُكىبي سميماف، دار الخير، دمشؽ، ط
تحأيػػؽ/ رفعػػت فػػكزم عبػػدالمطمب، دار  األـ، محمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي،  .ُٖ

  .ـ۹۷۷ْق/ُِْٓ، سنة ۹الكفاء، المنصكرة، ط 
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ، عمى بػف سػميماف المػرداكم، دار   .ُٗ

 .ـُُٗٗ، سنة ُإحياء التراث العربي، بيركت، ط
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البحر الرا ؽ شرح كنػز الػدقا ؽ،زيف الػديف بػف إبػراىيـ المصػرم المعػركؼ   .َِ

، ُيـ، تحأيػػؽ / زكريػػا عميػػرات، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، طبػػابف نجػػ
 .ـُٕٗٗق/ُُْٖسنة 

بداية المجتيػد كنيايػة المأتصػد،محمد بػف أحمػد بػف رشػد، تحأيػؽ / عبػد   .ُِ
، سػػػػػػػػػػنة ِالمجيػػػػػػػػػػد طعمػػػػػػػػػػو الحمبػػػػػػػػػػي، دار المعرفػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػركت، ط

 .ـَََِق/َُِْ
ي، تحأيػؽ بدا ع الصنا ع في ترتيب الشرا ع، أبك بكػر بػف مسػعكد الكاسػان  .ِِ

/ عمػػى محمػػد عػػكض كعػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، دار الكتػػب العمميػػة، 
 .ـُٕٗٗق/ُُْٖ، سنة ُبيركت، ط

بصػػا ر ذكم التمييػػز فػػي لطػػا ؼ الكتػػاب العزيػػز، الفيػػركز آبػػادم، تحأيػػؽ   .ِّ
 ق.۱۳۱۱عمي النجار، الأاىرة،  محمد

البيػػػاف فػػػي مػػػذىب االمػػػاـ الشػػػافعي شػػػرح كتػػػاب الميػػػذب كػػػامالن كالفأػػػو   .ِْ
لمأػػػارف،يحيي بػػػف سػػػالـ العمرانػػػي، عنايػػػة/ قاسػػػـ محمػػػد النػػػكرم، دار ا

 ـَََِق/ُُِْ، سنة ُالمنياج، بيركت، ط
تاج العركس مف جكاىر الأامكس، محمد مرتضػي الزبيػدم، تحأيػؽ/ عبػد   .ِٓ

السػػػػػػتار أحمػػػػػػد فػػػػػػراج، التػػػػػػراث العربػػػػػػي، الككيػػػػػػت، ط بػػػػػػدكف، سػػػػػػنة 
 كمكتبة التجارة، بيركت. .ـُٓٔٗق/ُّٖٓ

إلكميػػؿ لمختصػػر الخميػػؿ، محمػػد بػػف يكسػػؼ المػػكاؽ، مطبػػكع مػػع التػػاج كا  .ِٔ
، سػػػػػػػػػػنة ُمكاىػػػػػػػػػػب الخميػػػػػػػػػػؿ، دار الكتػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػركت، ط

 .ـُٓٗٗق/ُُْٔ
تبييف الحأا ؽ شرح كنز الدقا ؽ، عثماف بف عمي الزيمعي، تحأيؽ/ أحمػد   .ِٕ

 .ـَََِق/َُِْ، سنة ُعز، دار الكتب العممية، بيركت، ط
لأػػػدكرم، تحأيػػػؽ/ مركػػػز الدراسػػػات الفأييػػػة التجريػػػد، أحمػػػد بػػػف محمػػػد ا  .ِٖ

 ـ.ََِْ-ىػ ُِْْ،  ُكاالقتصادية، دار السالـ، الأاىرة، ط
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التحذير مف الغمك في التكفير، محمد بف بندر الرقاص، مطػابع الحميظػي،   .ِٗ

 .قُِْٔ، سنة ُط
التعزيػػر فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية، عبػػػدالعزيز عػػػامر، دار الفكػػػر العربػػػي،   .َّ

  .بدكف، سنة ْالأاىرة، ط
التعميأات الحسػاف عمػى صػحيح ابػف حبػاف كتمييػز سػأيمو مػف صػحيحو،   .ُّ

كشاذه مف محفكظو، مؤلؼ األصػؿ: محمػد بػف حبػاف بػف أحمػد بػف حبػاف 
ٍعبػػدى، التميمػػػي، أبػػك حػػاتـ، الػػدارمي، البيسػػتي )المتػػػكفى:  بػػف معػػاذ بػػف مى

ىػ(، ترتيػب: األميػر أبػك الحسػف عمػي بػف بمبػاف بػف عبػد ا، عػالء ّْٓ
ىػ(، مؤلؼ التعميأات الحساف: أبك ّٕٗديف الفارسي الحنفي )المتكفى: ال

عبػػد الػػرحمف محمػػد ناصػػر الػػديف، بػػف الحػػاج نػػكح بػػف نجػػاتي بػػف آدـ، 
ىػػػ(دار بػػا كزيػػر لمنشػػر كالتكزيػػع، َُِْاألشػػأكدرم األلبػػاني )المتػػكفى: 

 ََِّ -ىػػ  ُِْْالمممكة العربيػة السػعكدية، الطبعػة األكلػى،  -جدة 
 ـ.
يػػرات الريػػاض، األحكػػاـ كاآلثػػار، كػػـر محمػػد زىػػدم كآخػػركف، مكتبػػة تفج  .ِّ

 ـََِّق/ُِْْ، سنة ُالتراث االسالمي، الأاىرة، ط
التفجيػػرات كاالأتيػػاالت، االسػػباب كاالثػػاء كالعػػالج، أبػػك حسػػف السػػميماني،   .ّّ

كزارة الشؤكف االسالمية كاالكقػاؼ كالػدعكة كاالرشػاد، الريػاض، ط بػدكف، 
 .سنة بدكف

الأػػرآف العظػػيـ، اسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر الدمشػػأي، تحأيػػؽ/  تفسػػير  .ّْ
، سػػنة ُمصػػطفي السػػيد محمػػد كآخػػريف، دار  عػػالـ الكتػػب، الريػػاض، ط

 .ـََِْق/ُِْٓ
، إبراىيـ بف عامر الرحيمي، دار االماـ البخارم ، ُالتكفير كضكابطو، ، ط  .ّٓ

 .ـََِٔق/ُِْٔالدكحة، سنة 
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األنشػػطة التجاريػػة، عرفػػة )مأػػاؿ تمكيػػؿ اإلرىػػاب مػػف خػػالؿ الشػػركات، ك   .ّٔ

بتػػػػاريك  ۲۱۱ْمنشػػػػكر فػػػػي صػػػػحيفة االقتصػػػػادية اإللكتركنيػػػػة، العػػػػدد 
 ـ .۹۷۷۱/ٔ/ُق المكافؽ ۹۱ُْ/ٓ/ُٔ

تيػػذيب المغػػة ، محمػػد بػػف أحمػػد األزىػػرم، تحأيػػؽ/ عبػػد السػػالـ ىػػاركف،   .ّٕ
 ىػ.ُّْٖمصر الجديدة، 

شػػكيکي، التكضػػيح فػػي الجمػػع بػػيف المأنػػع كالتنأػػيح، أحمػػد بػػف محمػػد ال  .ّٖ
، ّتحأيػؽ/ ناصػػر بػف عبػػدا الميػاف، المكتبػػة الممكيػة، مكػػة المكرمػػة، ط

  .ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٗسنة 
جػػامع األصػػكؿ فػػي أحاديػػث الرسػػكؿ، المبػػارؾ محمػػد بػػف األثيػػر الجػػزرم،   .ّٗ

 ـ.َََِ -ىػَُِْتحأيؽ/ عبد الأادر األرنؤكط، دار الفكر، بيركت، 
، عثمػػاف ابػػف عمػػر بػػف جػػامع األميػػات أك مختصػػر ابػػف الحاجػػب الفرعػػي  .َْ

، ُالحاجب، تحأيؽ/ بدر العمراني الطنجي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 .ـََِْق/ُِْٓسنة 

جامع البياف عف تنكيؿ آم الأرآف، محمد بف جرير الطبرم، تحأيؽ/ أحمد   .ُْ
، سػػػػػػنة ُعبػػػػػػد الػػػػػػرازؽ البكػػػػػػرم كآخػػػػػػريف، دار السػػػػػػالـ، الأػػػػػػاىرة، ط

 .ـََِٓق/ُِْٓ
نف الترمذم(، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الجامع الكبير ) س  .ِْ

ىػػػ(تحأيؽ: بشػػار عػػكاد ِٕٗالضػػحاؾ، الترمػػذم، أبػػك عيسػػى )المتػػكفى: 
 ـ. ُٖٗٗبيركت،  –معركؼ، دار الغرب اإلسالمي 

الجػامع المسػػند الصػػحيح المختصػػر مػف أمػػكر رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو   .ّْ
ماعيؿ أبػك عبػدا كسمـ كسػننو كأيامػو ) صػحيح البخػارم( محمػد بػف إسػ

البخارم الجعفي، تحأيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجػاة 
)مصػػكرة عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػرقيـ تػػرقيـ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي(، 
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 ىػ.ُِِْالطبعة األكلى، 

الجامع ألحكاـ الأرآف، محمد بف أحمد الأرطبي، تحأيؽ: محمد بف إبراىيـ   .ْْ
 -ىػػ ُُْْ،  ُعثمػاف، دار الحػديث، الأػاىرة، طالحفناكم كمحمد حامد 

 ـ. ََِْ
الجريمة، محمد أبك زىرة، دار الفكر العربي، مدينة نصػر، ط بػدكف، سػنة   .ْٓ

 .بدكف
، سػػػنة ِالجيػػػاد كالأتػػػاؿ، محمػػػد خيػػػر ىيكػػػؿ، دار البيػػػارؽ، بيػػػركت، ط  .ْٔ

 .ـُٔٗٗق/ُُْٕ
كقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد بػف عرفػة الدسػ  .ْٕ

 ىػ.ُُْٕ،  ُدار الكتب العممية، بيركت، ط
حاشػػية قميػػكبي عمػػى شػػرح جػػالؿ الػػديف المحمػػي عمػػى منيػػاج الطػػالبيف،   .ْٖ

أحمد بف أحمد الأميكبي، تحأيؽ / مكتػب البحػكث كالدراسػات، دار الفکػر، 
  .ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٗ، سنة ُبيركت، ط 

المػاكردم،  الحاكم الكبير في فأو مذىب اإلماـ الشافعي، عمػي بػف محمػد  .ْٗ
تحأيؽ/ عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبدالمكجكد، دار الكتب العممية، 

 .ـ۱۲۲۲ق/ ُُْٗبيركت، ط بدكف، سنة 
حأيأػػة مكقػػؼ اإلسػػالـ مػػف التطػػرؼ كاإلرىػػاب، سػػميماف بػػف عبػػدالرحمف   .َٓ

 .ـََُِق/ُُِْ، سنة ُالحأيؿ، مطابع الحميضي، الرياض، ط
ينسػػػاكم، دار البحػػػكث العمميػػػة، الحكػػـ كقضػػػية تكفيػػػر المسػػػمـ، سػػػالـ الب  .ُٓ

 ـ.۱۲۱ٓق/ َُْٓ، سنة ّالككيت، كدار البشير، عماف، ط
الخكارج أكؿ الفرؽ في تاريك االسػالـ، ناصػر بػف عبػد الكػريـ العأػؿ، دار   .ِٓ

 .ـُٖٗٗق/ُُْٗ، سنة ُاشبيميا، الرياض، ط
دال ؿ النبكة، جعفر بف محمد الفريابي، تحأيؽ/ عػامر حسػف صػبرم، دار   .ّٓ
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 .قَُْٔ، سنة ُة المكرمة، طحراء، مك

الػػذخيرة، أحمػػد بػػف إدريػػس الأرافػػي، تحأيػػؽ/ محمػػد بػػكخبزة، دار الغػػرب   .ْٓ
 .ـُْٗٗ، سنة ُاالسالمي، بيركت، ط

الرا د معجـ لغكم عصرم، مسػعكد )جبػراف(، دار العمػـ لمماليػيف، بيػركت،   .ٓٓ
 ـ.ُٕٔٗ، ُط 

بػف عمػر بػف رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية ابػف عابػديف(، محمػد   .ٔٓ
عابديف الدمشأي، تحأيؽ/ محمد صبحي حسف حالؽ كعامر حسػيف، دار 

 .ـُٖٗٗق/ُُْٗ، سنة ُاحياء التراث العربي، بيركت، ط
رسا ؿ كدراسات في األىكاء كاالفتراؽ كالبدع كمكقؼ السمؼ منيػا، ناصػر   .ٕٓ

 .ـََِِق/ُِّْ، ِبف عبد الكريـ العأؿ، دار الكطف، الرياض، ط
كعمػدة المفتيف،يحيػي بػف شػرؼ النػككم، تحأيػؽ/ عػادؿ  ركضة الطػالبيف  .ٖٓ

عبػػد المكجػػكد كعمػػي محمػػد معػػكض، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت،  أحمػػد
 د.ط، كد.ت.

زاد المعػػاد فػػي ىػػدم خيػػر العبػػاد، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف قػػيـ الجكزيػػة،   .ٗٓ
تحأيؽ / شعيب األرنؤكط كعبدالأادر األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، 

  .ـ۱۲۲۹ق/ُُْٕ، سنة ۹۲ط 
سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السػي  فػي األمػة، أبػك عبػد   .َٔ

الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشػأكدرم 
المممكػة العربيػة  -ىػػ( دار المعػارؼ، الريػاض َُِْاأللباني )المتػكفى: 

 ـ.ُِٗٗىػ /  ُُِْالسعكدية، الطبعة األكلى، 
ف ابف ماجو، أبك عبد ا محمد بف يزيد الأزكيني، كماجػة اسػـ أبيػو سن   .ُٔ

ىػػػ(، تحأيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار إحيػػاء ِّٕيزيػػد )المتػػكفى: 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي، د.ت. -الكتب العربية 
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سنف أبػي داكد، أبػك داكد سػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بشػير بػف   .ِٔ

ىػػ(، تحأيػؽ: محمػد ًِٕٓجٍسػتاني )المتػكفى: شداد بف عمػرك األزدم الس  
 بيركت. –محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

سػػنف الػػدارقطني، أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ميػػدم بػػف   .ّٔ
ىػػػ(، ّٖٓمسػػعكد بػػف النعمػػاف بػػف دينػػار البغػػدادم الػػدارقطني )المتػػكفى: 

سػػف عبػػد المػػنعـ حأأػػو كضػػبط نصػػو كعمػػؽ عميػػو: شػػعيب االرنػػؤكط، ح
، مؤسسػة الرسػالة، بيػركت   –شمبي، عبد المطيػؼ حػرز ا، أحمػد برىػـك

 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْْلبناف، الطبعة األكلى، 
سياسػػة اإلسػػالـ فػػي التعامػػؿ مػػع الفػػتف المعاصػػرة، مصػػطفي بػػف أحمػػد   .ْٔ

 ـََِٕق/ُِْٖعسيرم، دار الأبس، الرياض، ط، سنة 
لػػذىبي، تحأيػػؽ/ شػػعيب األرنػػؤكط سػػير أعػػالـ النػػبالء، محمػػد بػػف أحمػػد ا  .ٓٔ

 .قُُّْ، سنة ٗكآخريف، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
السػػيرة النبكيػػة، اسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر الأرشػػي، تحأيػػؽ/ مصػػطفي   .ٔٔ

 .ـَُٗٗق/ُُُْعبد الكاحد، دار الفكر، بيركت، ط بدكف، سنة 
شػػػرح الزرقػػػاني عمػػػى مختصػػػر خميػػػؿ، عبػػػدالباقي بػػػف يكسػػػؼ الزرقػػػاني،   .ٕٔ

، ُعبدالسػػػالـ محمػػػد أمػػػيف، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، ط تحأيػػػؽ/ 
 ـ. ََِِىػ/  ُِِْ

شػرح السػػنة، الحسػف بػػف عمػػي بػف خمػػؼ البربيػػارم، تحأيػؽ/ محمػػد سػػيد   .ٖٔ
 ىػ.َُْٖ،  ُسالـ الأحطاني، دار ابف الأيـ، الدماـ، ط

شرح السنة، الحسيف بف مسعكد البغكم، تحأيؽ/ شعيب األرنؤكط كمحمد   .ٗٔ
 ىػ.َُّْ،  ِ، المكتب اإلسالمي، بيركت، طزىير الشاكيش

الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ، الأطب الدردير، عناية كماؿ الػديف عبػد   .َٕ
-ىػػػ ُِْٕالحمػػف قػػارم، المكتبػػة العصػػرية، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى، 
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 ـ. ََِٔ

الشػػرح الممتػػع عمػػى زاد المسػػتنأع، محمػػد بػػف صػػالح العثيمػػيف، دار ابػػف   .ُٕ
 ىػ.ُِِْ،  ُالجكزم، الدماـ، ط

شرح حدكد ابف عرفة، محمػد االنصػارم المعػركؼ بالرصػاع، مػط فضػالة،   .ِٕ
 .ـُِٗٗالمغرب، ط بدكف، سنة 

شػػرح منتيػػى اإلرادات )دقػػا ؽ أكلػػي النيػػي لشػػرح المنتيػػي(، منصػػكر بػػف   .ّٕ
 .قُُْٔ، سنة ِيكنس البيكتي، عالـ الكتب، بيركت، ط

ماد الجكىرم، تحأيػؽ الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: إسماعيؿ بف ح  .ْٕ
أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػا، دار العمػػـ لمماليػػيف، الطبعػػة الثانيػػة، دار العمػػـ 

 ـ.۱۲۱۲ـ، ك بيركت ُٕٓٗلممالييف، بيركت، 
صػػحيح اإلمػػاـ أبػػي الحسػػيف مسػػمـ بػػف حجػػاج الأشػػيرم النيسػػابكرم )ت   .ٕٓ

 ـ.ُْٓٗىػ(، تحأيؽ/ محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت، ُِٔ
كزياداتو، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف  صحيح الجامع الصغير  .ٕٔ

 ىػ(َُِْالحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشأكدرم األلباني )المتكفى: 
 المكتب اإلسالمي، د.ت.

صػػحيح سػػنف النسػػا ي، محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، مكتبػػة المعػػارؼ،   .ٕٕ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ،  ُالرياض، ط

بد الرحمف محمد ناصر الديف، بػف ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، أبك ع  .ٖٕ
 ىػ(َُِْالحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشأكدرم األلباني )المتكفى: 
 أشرؼ عمى طبعو: زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي،د.ت.

ضكابط تكفير المعيف عند شيك اإلسالـ ابف تيمية كابف عبدالكىاب كعالء   .ٕٗ
 .ـََِْق/ُِْٓنة ، سُالدعكة اإلصالحية، مكتبة الرشد، الرياض، ط

طبأػػػات الحنابمػػػة، محمػػػد محمػػػد بػػػف الفػػػراء المعػػػركؼ بػػػنبي يعمػػػى، دار   .َٖ
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  .المعرفة، بيركت، ط بدكف، سنة بدكف

الطبأػػػات الکبػػػری، محمػػػد بػػػف سػػػعد الزىػػػرم، تحأيػػػؽ / ريػػػاض عبػػػدا   .ُٖ
ق/ ُُْٕ، سػػػنة ُعبػػػداليادم، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي، بيػػػركت، ط

  .ـ۱۲۲ٔ
تكجيػو المنيػاج، عمػر بػف عمػي بػف أحمػد المعػركؼ  عجالة المحتػاج إلػى  .ِٖ

بابف الممأف، تحأيؽ/ ىشاـ بف عبػدالكريـ البػدراني، دار الكتػاب، إربػد، ط 
 ـ. ََُِىػ /  ُُِْبدكف، 

عصمة الدـ كالمػاؿ فػي الفأػو اإلسػالمي، عبػاس شػكماف، الػدار الثأافيػة،   .ّٖ
  .ـ۱۲۲۲ق/  ُُْٗ، سنةُالأاىرة، ط

الترتػػػكرم كأأػػػادير عرفػػػات جكيحػػػاف، دار  عمػػػـ اإلرىػػػاب، محمػػػد عػػػكض  .ْٖ
 .ـََِٔق/ ُِْٔ، سنة ُالحامد، عماف، ط

،  ُعمماء كمفكركف عرفتيـ، محمػد المجػذكب، دار النفػا س، بيػركت، ط  .ٖٓ
 ـ.ُٕٕٗ -ىػ  ُّٕٗ

عمدة الأارم شرح صحيح البخػارم، محمػكد بػف أحمػد العينػي، دار إحيػاء   .ٖٔ
 .التراث العربي، بيركت، ط بدكف، سنة بدكف

عػػكف المعبػػكد شػػرح سػػنف أبػػي داكد، محمػػد شػػمس الحػػؽ العظػػيـ آبػػادم،   .ٕٖ
  .ـ۱۲۲۷ق/ َُُْ، سنة ُدار الكتب العممية بيركت، ط 

أاية البياف شرح زبد بف أرسالف، محمػد بػف أحمػد الرممػي، دار المعرفػة،   .ٖٖ
 بيركت، د.ط، د.ت.

أايػػة المػػراـ فػػي تخػػريج أحاديػػث الحػػالؿ كالحػػراـ،  محمػػد ناصػػر الػػديف   .ٖٗ
بيركت، الطبعة الثالثػة  –ىػ( المكتب اإلسالمي َُِْاأللباني )المتكفى: 

 ىػ. َُْٓ –
أايػػة المنتيػػى فػػي جمػػع اإلقنػػاع كالمنتيػػی، مرعػػي بػػف يكسػػؼ الكرمػػي،   .َٗ
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تحأيػػؽ / ياسػػر إبػػراىيـ المزركعػػي كرا ػػد يكسػػؼ الركمػػي، الناشػػر بػػدكف، 

 ـ۹۷۷۱ق/ ُّْٖ، سنة ُمدينة النشر بدكف، ط
فػػػي حيػػػاة المسػػػمميف المعاصػػػرة، عبػػػدالرحمف بػػػف معػػػال  الغمػػػك فػػػي الػػػديف  .ُٗ

  .ـ۱۲۲۲ق/ ۹۷ُْالمكيحؽ، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط بدكف ، سنة 
الفتػػاكل الشػػرعية فػػي الأضػػايا العصػػرية، محمػػد بػػف فيػػد الحصػػيف، دار   .ِٗ

 .قُِْْ،سنة ۹األحياء، الرياض، ط
ني، فتح البارم بشرح صػحيح البخػارم، أحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػأال   .ّٗ

تحأيؽ / عبدالعزيز بف باز ك عبػدالرحمف البػراؾ، دار طيبػة، الريػاض، ط 
 ـ.  ََِٔق/۹۱ُْ، سنة ُ
فتح الأدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مػف عمػـ التفسػير، محمػد بػف   .ْٗ

، ّعمي الشككاني، تحأيؽ / عبدالرحمف عميرة، دار الكفاء، المنصكرة، ط
   .ـ۹۷۷ٓق/ ُِْٔسنة 

حمػػد بػػف مفمػػح المأدسػػي، تحأيػػؽ / حػػاـز الأاضػػي، دار الكتػػب الفػػركع، م  .ٓٗ
   .ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٖ، سنة  ُالعممية، بيركت، ط

، ُالفركؽ في المغة، أبك ىػالؿ العسػكرم، دار اآلفػاؽ الجديػد، بيػركت، ط  .ٔٗ
 .ـ۱۲۱۳ -ق ۱۳۲۳

، ُفأو النكازؿ، محمد بف حسػيف الجيزانػي، دار ابػف الجػكزم، الػدماـ، ط   .ٕٗ
 .ـ۹۷۷ٓق/ ُِْٔسنة 

في مصطمح اإلرىاب كحكمو، قطب مصػطفى سانك)ضػمف بحػكث المػؤتمر   .ٖٗ
/ ّ-ُالعػػػالمي عػػػف مكقػػػؼ اإلسػػػالـ مػػػف اإلرىػػػاب المنعأػػػد فػػػي الفتػػػرة : 

 ىػ(.ُِْٓ
الأامكس المحيط، محمد بف يعأكب الفيركزابػادم، تحأيػؽ / مكتػب التػراث   .ٗٗ

ق/ َُْٕ، سػػنة ِفػػي مؤسسػػة الرسػػالة، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، ط
 .ـ۱۲۱۱
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 .الأكانيف الفأيية، ابف جزم، دار الأمـ، بيركت، ط بدكف، سنة بدكف  .ََُ
الكػػػافي، عبػػػدا بػػػف أحمػػػد بػػػف قدامػػػة المأدسػػػي، تحأيػػػؽ / عبػػػدا بػػػف   .َُُ

 .ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٕ، سنة ُعبدالمحسف التركي، دار ىجر، الأاىرة، ط
ركت كتاب العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، دار إحياء التراث العربي، بيػ  .َُِ
 ـ. ََُِ -ىػ ُُِْ، ُط 
الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، أبػك بكػر بػف أبػي شػيبة، عبػد ا    .َُّ

 ىػ(ِّٓبف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى: 
الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى،  –تحأيؽ:كمػػاؿ يكسػػؼ الحػػكت، مكتبػػة الرشػػد 

 ىػ.َُْٗ
جياد، فيصؿ بف قزاز الجاسـ، جمعية كشؼ الشبيات في مسا ؿ العيد كال  .َُْ

 ـ.ََِْ -ىػ  ُِْٓ،  ْإحياء التراث اإلسالمي، العارضية، ط
كككبػػة مػػف أ مػػة اليػػدل كمصػػابيح الػػدجى، تحأيػػؽ: عاصػػـ بػػف عبػػد ا   .َُٓ

 ـ. َََِ-ىػَُِْ،  ُالأريكتي، ط
مشػػاؼ الأنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػػاع، منصػػكر بػػف يػػكنس البيػػكتي، تحأيػػؽ /   .َُٔ

ق/ ُُْٖ، ُ، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، طمحمػػػد حسػػػف إسػػػماعيؿ
  .ـ۱۲۲۱

لساف العػرب، محمػد بػف مكػـر بػف منظػكر اإلفريأػي، دار صػادر، بيػركت،   .َُٕ
  .ـ۹۷۷ْ، سنة ّط
المػػاؿ المػػنخكذ ظممػػان كمػػا يجػػب فيػػو فػػي الفأػػو كالنظػػاـ، طػػارؽ بػػف محمػػد   .َُٖ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ُالخكيطر، دار إشبيميا، الرياض، ط
ح المأنع، إبراىيـ بػف محمػد بػف مفمػح، المكتػب اإلسػالمي، المبدع في شر   .َُٗ

  .ـ۹۷۷۷ق/ ۹۱ُْ، سنة ّبيركت، ط
، ُالمبسكط، محمػد بػف أحمػد السرخسػي، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، ط  .َُُ
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  .ـ۱۲۲۳ق/ ُُْْ

المجتبى مف السنف) السنف الصغرل لمنسا ي( أبك عبػد الػرحمف أحمػد بػف   .ُُُ
ىػػػ(، تحأيػػؽ: عبػػد َّّ)المتػػكفى: شػػعيب بػػف عمػػي الخراسػػاني، النسػػا ي 

حمػػب، الطبعػػة الثانيػػة،  –الفتػػاح أبػػك أػػدة، مكتػػب المطبكعػػات اإلسػػالمية 
 ـ.ُٖٔٗ – َُْٔ

( ٖٓ(، رقـ الأػرار )ُْ-ُّص )(: ۱۱مجمة البحكث اإلسالمية، العدد )  .ُُِ
 ق.َُُْ/ُُ/ُُكتاريك 

الأػػػرار رقػػػـ (: ۱۱۱مجمػػػة مجمػػػع الفأػػػو اإلسػػػالمي، العػػػدد الثػػػاني: ص )  .ُُّ
 ق.َُْٗ/ُ/ُِ( الصادر في الدكرة الثانية كالثالثيف بتاريك ُْٖ)
مجمع البحريف كممتأى النيريف في الفأو الحنفي، أحمد بف عمي بف ثعمب   .ُُْ

المعػػركؼ بػػابف السػػاعاتي، تحأيػػؽ / إليػػاس قػػبالف، دار الكتػػب العمميػػة، 
   .ـ۹۷۷ٓق/ ُّْٔ، سنة ُبيركت، ط

ة، جمػع ك ترتيػب/ عبػدالرحمف مجمكع فتاكل شيك اإلسالـ أحمد بػف تيميػ  .ُُٓ
بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ العاصػػػمي النجػػدم، دار عػػالـ الكتػػب، الريػػػاض، ط 

   .ـ۱۲۲۱ق/ ۱۹ُْبدكف، سنة 
مجمكع فتػاكل كمأػاالت متنكعػة، عبػدالعزيز بػف عبػدا بػف بػاز، جمػع ك   .ُُٔ

ترتيب / محمد بػف سػعد الشػكيعر، ر اسػة إدارة البحػكث العمميػة كاإلفتػاء، 
   .ق ۱ْ۹۱، سنة ّط
، تحأيػػؽ / أحمػػد محمػػد   .ُُٕ المحمػػى شػػرح المجمػػى، عمػػى بػػف أحمػػد بػػف حػػـز

  .ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٖشامر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط بدكف، 
مختصػر صػػحيح مسػػمـ، لإلمػاـ أبػػي الحسػػيف مسػمـ بػػف الحجػػاج الأشػػيرم   .ُُٖ

النيسابكرم، تنليؼ: عبد العظيـ بف عبػد الأػكم بػف عبػد ا، أبػك محمػد، 
ىػػػ(، تحأيػػؽ: محمػػد ناصػػر الػػديف  ٔٓٔيف المنػػذرم )المتػػكفى: زكػػي الػػد
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ىػ  َُْٕلبناف، الطبعة السادسة،  –األلباني، المكتب اإلسالمي، بيركت 

 ـ. ُٕٖٗ -
المخرج مف الفتف، محمد بف حمد الحمػكد النجػدم، مكتبػة عبػاد الػرحمف،   .ُُٗ

  .ـ۹۷۷ْق/ُِْْكمكتبة العمـك كالحكـ، مصر، ط بدكف، سنة 
إلجماع في العبادات كالمعامالت كاالعتأػادات، عمػي بػف محمػد بػف مراتب ا  .َُِ

، بيركت، ط    .ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٗ، سنة ُحـز الظاىرم، دار ابف حـز
المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف، أبػػك عبػػد ا الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف   .ُُِ

محمػػد بػػػف حمدكيػػو بػػػف نيعػػيـ بػػػف الحكػػـ الضػػػبي الطيمػػاني النيسػػػابكرم 
ىػػػ(، تحأيػػؽ: مصػػطفى عبػػد الأػػادر َْٓع )المتػػكفى: المعػػركؼ بػػابف البيػػ

 ـ.َُٗٗ – ُُُْبيركت، الطبعة األكلى،  –عطا، دار الكتب العممية 
مسند اإلماـ أحمد بػف حنبػؿ، أبػك عبػد ا أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف   .ُِِ

 -ىػػ(، تحأيػؽ: شػعيب األرنػؤكط ُِْىالؿ بف أسد الشيباني )المتػكفى: 
: د عبػػد ا بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي، عػػادؿ مرشػػد، كآخػػركف، إشػػراؼ
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْمؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، 

مسند الدارمي المعػركؼ بػػ )سػنف الػدارمي(، أبػك محمػد عبػد ا بػف عبػد   .ُِّ
الػػػػرحمف بػػػػف الفضػػػػؿ بػػػػف بىيػػػػراـ بػػػػف عبػػػػد الصػػػػمد الػػػػدارمي، التميمػػػػي 

اراني، دار ىػػػ(، تحأيػػؽ: حسػػيف سػػميـ أسػػد الػػدِٓٓالسػػمرقندم)المتكفى: 
المغنػػػي لمنشػػػر كالتكزيػػػع، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية، الطبعػػػة األكلػػػى، 

 ـ َََِ -ىػ  ُُِْ
المصػػباح المنيػػر، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػػكمي المأػػرم، تحأيػػؽ /   .ُِْ

ق/ ُُْٖ، سػػنة ۹يكسػؼ الشػيك محمػػد، المكتبػة العصػػرية، بيػركت، ط 
  .ـ۱۲۲۱
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ي الفػتح البعمػي، تحأيػؽ: محمػكد المطمع عمى ألفاظ المأنع، محمػد بػف أبػ  .ُِٓ

ىػ  ُِّْ،  ُاألرنؤط كياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادم، جدة، ط
 ـ.ََِّ-
معػػارج الأبػػكؿ بشػػرح سػػمـ الكصػػكؿ إلػػى عمػػـ األصػػكؿ، حػػافظ بػػف أحمػػد   .ُِٔ

، ُحكمي، تحأيؽ / عمر بف محمكد أبك عمر، دار ابف الأيـ، الػدماـ، ط 
   ـ۱۲۲۷ق/ َُُْسنة 

ر، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبػك المعجـ الكبي  .ُِٕ
ىػػػػ( تحأيػػػؽ: حمػػػدم بػػػف عبػػػد المجيػػػد َّٔالأاسػػػـ الطبرانػػػي )المتػػػكفى: 
 الأاىرة، الطبعة الثانية، د.ت. –السمفي ، مكتبة ابف تيمية 

المعجـ الكسيط، إبػراىيـ مصػطفى أحمػد كآخػركف، دار الػدعكة ،اسػطنبكؿ   .ُِٖ
 تركيا، د.ت.

،  ُالفأيػػاء، محمػػد ركاس قمعجػػي، دار النفػػا س، بيػػركت، طمعجػػـ لغػػة   .ُِٗ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػ ُُْٔ

ٍكًجردم   .َُّ ٍسرى معرفة السنف كاآلثار، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(تحأيؽ:عبد المعطي أمػيف ْٖٓالخراساني، أبك بكر البييأي )المتكفى: 

قتيبػػػة باكسػػػتاف(، دار  -قمعجػػػي، جامعػػػة الدراسػػػات اإلسػػػالمية )كراتشػػػي 
 -دمشؽ(، دار الكفػاء )المنصػكرة -بيركت(، دار الكعي )حمب -)دمشؽ 

 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْالأاىرة(، الطبعة األكلى، 
معكنػػة أكلػػي النيػػى شػػرح المنتيػػي، محمػػد بػػف أحمػػد الفتػػكحي بػػالمعركؼ   .ُُّ

بابف النجار، تحأيؽ عبدالممؾ بف عبدا بف دىيش، دار خضر، بيػركت، 
 ـ۱۲۲۱ق/ ُُْٗ، سنة ّط
مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة معػػاني ألفػػاظ المنيػػاج، محمػػد بػػف الخطيػػب   .ُِّ

، ُالشػػربيني، تحأيػػؽ / محمػػد خميػػؿ عيتػػاني، دار المعرفػػة، بيػػركت، ط 
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 .ـ۱۲۲۱ق ُُْٖسنة 

المغنػػي، عبػػدا بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة المأدسػػي الجمػػاعيمي،   .ُّّ
مػك، دار تحأيؽ / عبػدا بػف عبدالمحسػف التركػي كعبػد الفتػاح محمػد الح

 .ـ۱۲۲۹ق/  ۱ْ۱۹، سنة ۹ىجر، الأاىرة، ط 
منتيى اإلرادات فػي جمػع المأنػع مػع التنأػيح كالزيػادات، محمػد بػف أحمػد   .ُّْ

الفتكحي المعركؼ بابف النجار، تحأيؽ/ عبدا بػف عبدالمحسػف التركػي، 
 .ـ۱۲۲۲ق/ ُُْٗ، سنة ُمؤسسة الرسالة، بيركت، ط

، تحأيػػؽ أحمػػد بػػف عبػػدالعزيز منيػػاج الطػػالبيف، يحػػي بػػف شػػرؼ النػػككم  .ُّٓ
 ـ.۹۷۷ٓق/ ُِْٔ، سنة ۹الحداد، دار البشا ر اإلسالمية، بيركت، ط 

المنيج األحمد في تراجـ أصحاب اإلماـ أحمػد، عبػدالرحمف بػف محمػد بػف   .ُّٔ
عبدالرحمف العميمي المأدسي، تحأيػؽ/ عبػدالأادر األرنػؤكط كآخػريف، دار 

 .ـ۱۲۲۱، سنة ُصادر، بيركت، ط 
ت، إبػراىيـ بػف مكسػى بػف محمػد الشػاطبي، تحأيػؽ/ مشػيكر بػػف المكافأػا  .ُّٕ

 ـ.ُٕٗٗ –ق ُُْٕ،  ُحسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، الخبر، ط
مكاىب الجميؿ لشػرح مختصػر الخميػؿ، محمػد بػف محمػد بػف عبػد الػرحمف   .ُّٖ

المغربي المعركؼ بالحطاب، تحأيػؽ/ زكريػا عميػرات، دار الكتػب العمميػة، 
 ـ. ُٓٗٗ-ىػ ُُْٔ،  ُبيركت، ط

، دار ُُْٖمكسكعة نضرة النعيـ / مجمكعة مف المختصيف، ط األكلى،   .ُّٗ
 الكسيمة، عف معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية، د.ت.

مكقػػؼ اإلسػػالـ مػػف اإلرىػػاب، محمػػد بػػف عبػػدا العميػػرم، جامعػػة نػػايؼ   .َُْ
   .ـ۹۷۷ْق/  ۹ُْٓ، سنة ُالعربية لمعمـك األمنية، الرياض، ط 

الغمػػك كالتطػػرؼ كمػػف اإلرىػػاب، محمػػد بػػف يحيػػى بػػف مكقػػؼ اإلسػػالـ مػػف   .ُُْ
حسف النجيمي، )بحث مأدـ لمدكرة السابعة عشرة بمجمع الفأو اإلسػالمي 
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-ْق/ ُِْٓ/ٓ/ِٗ-ِٕالمنعأػػػػػػدة فػػػػػػي عمػػػػػػاف فػػػػػػي الفتػػػػػػرة مػػػػػػف: 

 ـ.ََِٓ/ٔ/ٔ
النجـ الكىػاج فػي شػرح المنيػاج، محمػد بػف مكسػی بػف عيسػى الػدميرم،   .ُِْ

 ـ۹۷۷ْق/ُِْٓ، سنة ُدار المنياج، جدة، ط
نصػػػب الرايػػػة ألحاديػػػث اليدايػػػة مػػػع حاشػػػيتو بغيػػػة األلمعػػػي فػػػي تخػػػريج   .ُّْ

الزيمعػػي، جمػػاؿ الػػديف أبػػك محمػػد عبػػد ا بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػد الزيمعػػي 
ىػ(، قدـ لمكتاب: محمػد يكسػؼ البىنيػكرم، صػححو ككضػع ِٕٔ)المتكفى: 

ة الحاشية: عبد العزيز الديكبندم الفنجاني، تحأيؽ: محمد عكامة، مؤسس
 -لبنػاف/ دار الأبمػة لمثأافػة اإلسػالمية-بيركت  -الرياف لمطباعة كالنشر 

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖالسعكدية، الطبعة األكلى،  –جدة 
النصػػػيحة ببيػػػاف طػػػرؽ الجيػػػاد أيػػػر الصػػػحيحة، أحمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ أبػػػي   .ُْْ

 ـ.ََِْ –ق ُِْٓ،  ُالعينيف، دار اآلثار، الأاىرة، ط
فػي الأػانكف الػدكلي، ضػك مفتػاح أمػؽ،  نظرية الحرب في اإلسالـ كأثرىػا  .ُْٓ

، سػػػنة ُجمعيػػػة الػػػدعكة اإلسػػػالمية العالميػػػة، مدينػػػة النشػػػر بػػػدكف، ط 
 .قُِْٔ

نياية المحتاج إلى شػرح المنيػاج فػي الفأػو عمػى مػذىب اإلمػاـ الشػافعي   .ُْٔ
رضػػي ا عنػػو، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حمػػزة الرممػػي، دار الكتػػب العمميػػة، 

 ـ.ََِّ –ق ُِْْ،  ّبيركت، ط
نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخبار شرح منتأى األخبار، محمد بف عمى   .ُْٕ

بػػػف محمػػػد الشػػػككاني، دار الأمػػػـ، بيػػػركت،كدار الفكػػػر،  ط بػػػدكف، سػػػنة 
  .بدكف

اليداية شرح بداية المبتدم، عمي بف أبي بكر المرأيناني، تحأيؽ: محمد   .ُْٖ
ىػػ َُِْ،  ُمحمد تامر، كحافظ عاشكر حػافظ، دار السػالـ، الأػاىرة، ط
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 ـ. َََِ -
الكاضح في شرح مختصر الخرقي، عبدالرحمف بف عمر البصرم الضرير،   .ُْٗ

تحأيؽ/ عبدالممؾ بف عبدا بػف دىػيش، مكتبػة األسػدم، مكػة المكرمػة، 
 ـ. ََِّىػ/  ُِْْ، سنة ّط 
الكجيز في فأو مذىب اإلماـ الشافعي، تحأيػؽ/ أحمػد فريػد المزيػدم، دار   .َُٓ

 .ـ۹۷۷ْق/  ۱۲۹۷، سنة ُط الكتب العممية بيركت، 
 


