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قح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال  ةوث الخّل 
 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: الأستاذ الدکتور مؤید فاضل ملارشید

 رئیس التحریر: الأستاذ المساعد شریف هللا غفوري

 الدكتور أحمد محمد ربيع حسن سليمالتنضید الفني والإخراج: 

 المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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 ئة التحرير املسترارية هي
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 هيئة التحرير العاملية
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ت  ص هتاحلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  نشر أنمصهل .عذعك تشّجع 
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل. املنخففض ،

 :Contact Us             کابل       -مع العربي األفغانيالمج                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/


 

 رئيس التحرير                                                             م1213شرر، نةة  ثالثدد ال، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ه         :0132ISSN-1133    1213 - 23( 2) مارس -ةبحوث الخّل

 
 

 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o  ان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.شةو 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o  امللخص.الكلمات املفتاحية بعد 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  ا داخل البلد وثانيهما خار  البلد.املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهاألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:

editorjournal.iajcr@gmail.com 
 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقالات

 ...كلمة التحرير 
 نتاذ املساشد شريف هللا ففور األ       

 

 من القيم احلقوقية يف خطبة حجة الوداع 
 02-1                                                     جصمر  كصيل )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو اعوكتور نبو هللا حقةصر، 

 

 

 حتليلية دور مدرنة الديوان وأصحاهبا يف األدب العريب احلديث: درانة 
 02-00                                     (                            اهلنو) ينغصل اعغريب عوكتور خمةص اعرمح ، اعألمستصذ 

 

  موقف االنّلم مةهامام محاية البيئة و أواجبةا 
 )أفغصنستصن( کصيولك  ختنة جصمر  پويل يف حسصس اعرمح   مسرةو عألمستصذ اعوكتور
 11-01                                                          )أفغصنستصن(، جصمر  يكتةص نبو اعنصصر نتةوعألمستصذ احملصضر 

 

 ثر اإلنتهّلل شةد موت املولود يف العباداتأ 
 )أفغصنستصن( ، جصمر  يغالننتةق هللا طصرقرةو ذ املعألمستص
   51 -00                                                           )أفغصنستصن( جصمر  يغالنگل زمصن حنةف، رةو  ذ املعألمستص
 يخليل هللا خليل راشرال الرعر  يف قصائد التعهد 

  65 -56                                                           )أفغصنستصن( حممو قصمس  آریص، جصمرـ  ختصر سصنوعألمستصذ امل
 

 باإلجنليزية( فغانستانبأ احلُْكم ُحرا يَّة  رانة مؤجزة حول دور الةساء األفغاين يف د(  
 76-66                                                     )أفغصنستصن(صن ججصمر  مسنژگصن محةو زاده، األمستصذة املسصنوة، م

   
 

 

  قواشد اللغةتغيري املعىن اللغو  يف مجّلت اللغة البرتوية بسبب 
    )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ،سصنو مسةو كصظ  شهةو خةلعألمستصذ امل

 112-76                                                                 )أفغصنستصن( ختصرجصمر    ، سصنو خصن حممو نزیزيألمستصذ امللا
    
 

 

 السماع وموقف الةحاة من االنتدالل به  
 ) أفغصنستصن(  صيلك، جصمر    اعوكتور نبو اعقصهر نصيو كشصر عألمستصذ امل

 101-111                                              122-061)أفغصنستصن(   جصمر  كصيل مسةةمصن فةضي،عألمستصذ املسصنو 
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
اعذي جرل عنص م  اعرة  نورًا هنتوي يه، لاعصالة لاعسالم نةی رمسوعه اعکرمي اعذي أرمسةه احلمو هلل 

 رمح  عةرةمني، لنةی آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو.
اعرريب، فإمنص  حني حتففل مبواضةع مكثفف  يف اعةغ  لاألدبالجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  فإن 

اجلهو  لهو ترمةق نةى نشر لتنمة  اعةغ  اعررية  يف يالد عغري اعنصطقني نةى مسبةل الجمة تنطةق م  هوف 
 لاإلخال  اعرمل اعصصحل هلل لحوه، لنةى االعتزام يأدب اإلمسالمي لأمسةم  اعرةوم اعرصري.

اًل يبحوث حصفقو قطرت الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق  خطوة  عی األمصم يإصوار هذا اعرود 
-منذ اعبوای –، فقو محةت هذه الجمة  يف اعرةوم اإلمسالمة  لاعررية  عرود م  األمسصتذة اعففضالء نةمة 

رقًمص مرةصریًص دلعًةص یشري  عی الجمة  يوصففهص جمة  نةمة  دلعة ، کمص حصةت الجمة  نةی مرصمل اعتأثري 
( لأیضص Arab Impact Factorم م  "مشرلع مرصمل اعتأثري اعرريب" )0202اعرريب يف اعرصم 

 لمشر  لغريهص. ( Manduma)تورجت الجمة  يف موقع األعكرتلنة  دار املنظوم  
هذه خطوات نةی حصول مکصن نةمي عةمجة  يني الجمالت اعولعة  يف املنطق . لاعرمل مصزال 
ن  ةجصریًّص الختصذ خطوات أخری تؤکو املکصن  اعرةمة  هلذه الجمة  حبةث تكون هذه الجمة  جمة  نةمة  رص

تسه   مسهصًمص حقةقةص يف رفو احلرک  اعرةمة  يف اعرصمل اإلمسالمي يرافو حةوي ال یهت  يزیصدة اعکّ  مبقوار 
 مص یسری  عی تکریس حرک  حبث نةمي رصةن  يف جمصل اعرةوم اإلنسصنة  لاالجتمصنة .
نو لأمسس مقررة ااعتوقةق اعةغوي: هو االعتزام يضوايط اعكتصي  لتقوميهص لتوقةقهص لهتذیبهص لفق قو 

لأصول مترصرف نةةهص. مرىن اعكتصي : هي اعصةصغ  احملكم  اعيت تقوم نةى اجلمع يني اعكةمصت لاعريط 
 يرضهص يبرض عتررب نمص یولر يف نففس املتكة  م  أفكصر لأحصمسةس لمشصنر.

صیصهتص عكي غ حتریر اعكتصي : هو تقوميهص لهتذیبهص لتوقةقهص لاالرتقصء يأمسةوهبص لاعوصول هبص  ىل أقصى
تنسصب  ىل املسصمع جةوة اعسبك غزیرة اعرطصء. هؤالء ااخطوات األمسصمسةصت مسنجوهص يف كثري م  

 اعورامسصت اعيت نشرت يف أنواد الجمة  مسبًقص لحصالً.
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عقو انضوی يف اعرحة  اعثصعث  نشر م  مسصر الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ، مبوكبهص اجلویو 
صت خمتةفف  يأحنصء شىت م  نصملنص اعرريب لاإلمسالمي توزنت يني كل موریتصنةص لهنو يصحثون م  جصمر

ة  لأفغصنستصن. كمص تنونت جمصالت اهتمصمهص يني اعرةوم اعررية  لاعشرنة  لاعنففسة  لاعقضصیص اعبةئة  لاعتصرخي
 لغريهص.

الم اعيت اإلمس لمص م  شك أن اعبحث لاعنظر لاالمستوالل لاعتوثةق یففةو اعرة  لهو م  خصصئص
اقتبسهص رلاد اعكشوفصت اعرةمة  فصمستضصء هبص اعرة  كةه. لهذا املنهج م  طرق اعَتمصس اعرة . فسةوكه 
ه مسةوًكص یةتزم يصإِلمسالم لینبثق منه لیستنو يف دقته لنتصئجه نةى نقةوته احلة  كمص یستمو منصهجه لخطط

  عه يه طریقصً  ىل اجلن .م  شریرته هو مسةوك راشو مشرلع یرجى عصصحبه أن یسهل هللا
خةففه لهو اعذي امست-اعتطور حقةق  لاقر  يف اعكون منذ خةق هللا األرض لمص نةةهص، لاإلنسصن 

هو مسر اإليواع يف هذا اعتطور فحصجصته ال تنتهي، لتطةرصته ال تقف ننو حو، لطموحه  -هللا يف األرض
 دلنه أقصى مص یتصوره اعرقل اعبشري.

 اعوقةق قول اعشصنر:لیصور هذا املرىن 
 يةغنص اعسمصء جمونص لجولدنص                     ل نّص عنرجو فوق ذعك مرتقى

عقو يةغ اعشصنر شألا م  الجمو لصل يه ننصن اعسمصء، لعكنه مل یقنع يه، يل ظل یبتغي مرتقى 
 یصرو  عةه، ل ين ال أشك يف أن اعشصنر عو نة  شةئص أرفع م  اعسمصء مص لقف ننوهص.

ك فطرة هللا اعيت فطر اعنصس نةةهص لعوال ذعك مص نمرت األرض، لعتوقففت نجة  احلةصة يف مكصهنص تة
ال ترمي، لعكنص ال نزال نركب اجلمصل لاعبغصل لاحلمري، لنرةش يف اعرراء نففرتش األرض لنةتحف اعسمصء، 

 لنسترت يألراق األشجصر لنةته  مص نقور نةةه م  اعوحوش حةص أل مةتص.
احلةصة اعيت حيةصهص اعنصس اآلن دعةل لاضح نةى موى اعتطور اعيت أحرزته اإلنسصنة  يف نمرهص  ن 

اعطویل املویو منذ خةق هللا اعكون، ل ىل أن یرث األرض لم  نةةهص، ذعك ألن اإلنسصن خبصصئصه 
ائمص أن یشصرك داعذاتة  امتواد آليصئه لأجواده، فهو لریثه  یتةقف مص تركوه عه، لال یقف ننوه يل حيصلل 

 يف تةك املسرية، لیوفرهص يكل  مكصنةصته حىت ال تتوقف.
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 ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  -هبذا اعشكل -هذا اعرود يف  خراجلاعففضل یرجع 
لمشرفةهص، لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن 

الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف خومتك  م  هذه 
لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف األنواد اعقصدم  م  

مففةوة. فةةبصرك هللا  عك  قراءة تمتر  ل مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن
 ترصىل فةك .

 نتاذ شريف هللا ففور األ 
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 املستخلص
 صهتوف هذه اعورامس   ىل توضةح اعقة  احلقوقة  اعيت تضمنت خطب  حج  اعوداع اعيت أعقصه

 تنطبق حةث قرنصً  10 قبل اهلجرة م  اعرصشر صعرصمي اعذي نقو اعوحةو حجه يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رمسول
يف جوانب   اعةوم،  ذ متةزت رغ   جيصزهص مبجمل مص حتتصجه األم املسةمني لاقع نةى مضصمةنهص

قتصصدی ، لاحلقوقة ، حةث عو اعتزمت لمتسكت يقةمهص جتمصنة ، لاالحةصهتص اعسةصمسة ، لاال
یتبع اعبحث املنهج اعوصففي  لموعوالهتص، لاختذهتص منهج حةصة تضم  أمنهص، لرخصئهص، لازدهصرهص.

ةهص رته، لفق خط  منهجة  حمكم . لم  أه  اعنتصئج اعيت توصل  عاعتحةةةي اعذي ینسج  مع طبة
اعبحث: أن خطب  اعوداع تؤكو نةى أه  املبصدئ األمسصمسة  حلقوق اإلنسصن مثل: حق احلةصة لحرم  
اعومصء، لاألموال، لاألنراض. حىت  ن دمصء غري املسةمني ال ُتستبصح  ال يف حرلب مشرلن . لقو 

 اكتمصل ملسو هيلع هللا ىلصاعصالة لاعسالم" مرصمل اجلصهةة ، لنبصداهتص لنصداهتص، يإنالنه  أزال نيب اإلمسالم "نةةه
 كةمصتي لهنصیتهص اجلصهةة  أمر انتهصء ملسو هيلع هللا ىلص ة . لهبذا اخص اعرمسولاعرظ املقصم هذا يف اعوی 

 . اعصحةح اعطبةري لضرهص  ىل اإلنسصنة  احلةصة يرمسصعته لأنصد مرولدات،
 .واجبات، خطبة، حجة الوداعالكلمات املفتاحية: قيم، حقوق،  
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 املقدمة
 لفّصل بشری ،اع لاعكرام  املةكة ، ليف احلةصة، يف اإلنسصن حق نرف  یوم ملسو هيلع هللا ىلصعقو أنة  اعرمسول 

لاحملكومني للاجبصت كال اعففریقني، لأنة  حق كل  احلكصم لحقوق للاجبصهت ، اعنسصء حقوق
 نسصن يف األم  لاالمستقرار، يل ارتففع هبذه احلقوق  ىل مستوى احلرمصت لاعواجبصت اعيت ال جمصل 
فةهص عربث لال االمستطصع ، لال تبطل يتنصزل لال يتقصدم، يل تتجود نةى مر اعزمصن لاملكصن لترتمسخ 

عقو كصنت هذه ااخطب  يف قم  انتصصر دنوة اإلمسالم لنةى  مع تقةب األیصم لحصالت اإلنسصن،
مشصرف املرحة  اعيت تةته نةةه اعصالة لاعسالم، فخصطب األم  اإلمسالمة ، لاإلنسصنة  م  خالهل  
هبذه اعكةمصت اعنورانة ، للجهه  هبذه اعتوجةهصت املصطففوی ، لمحةه  مسئوعة  اعتبةةغ، لأداء 

 أمصن  اعرمسصع  اإلمسالمة . 
 لاعتحذیر مرار،االمست نوامل نةى لتأكةوه ملسو هيلع هللا ىلصقو كصن يف هذه ااخطب  توجةه اعنبوي اعكرمي ع
 أعف م  رأكث املنةفف  لاعوصة  اعشریفف ، ااخطب  هذه نةى مرَ  عقو لاالنوثصر، اعومصر نوامل م 

مصمً    ً ،لضر جمواً  لهوانصً، نزةً  لهبوطصً، صروداً  خالهلص اإلمسالمة  األم  نرفت نصم، لأريرمصئ 
لتبرة ، فةهذا فصحلصج   ىل درامس  هذه ااخطب  اجلصمر  أصبحت اعةوم مصمس  لشویوة، ألن األم  
اإلمسالمة  ع  تنهض يولرهص اعرمسصيل اإلنسصين  ال يبنصء اعففرد املسة  لاألمسرة املسةم  لالجمتمع 

عرصملي حلقوق الن ااملسة ، اعذي كصن مرتكز هذه ااخطب  املبصرك ، عقو كصن حبٍق یوم نرف  یوم اإلن
 اإلنسصن اعضصئر !

 یرجع اختةصر هذه اعورامس   ىل األمسبصب اعتصعة :  نباب اختيار البحث:أ
 _  ن حقوق اإلنسصن يف هذه األیصم م  املوضونصت املهم  يف الجمتمرصت اعبشری . 1
 _ رد االهتصمصت املغرض  يف نوم رنصی  حقوق اإلنسصن يف املصصدر اإلمسالمة .0
 _ اعتذكري عةقة  احلقوقة  األمسصمسة  املذكورة يف خطب  حج  اعوداع. 3
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  أهداف البحث: 
اعورامس  يأن حقوق اإلنسصن اعيت یتشوق هبص اعغرب لاعشرق يف هذه األیصم كصنت هذه هتوف 

قو أُنةنت يف أیصمهص األلىل عةرمسصع  اإلمسالمة  يف أنظ  جتمع يشري يف ذاك اعزمصن ليف أقوس 
موال، ومصء، لاأللاع احلةصة، حق قومسة  نةى ملسو هيلع هللا ىلصيقر  م  يقصع األرض، حةث أكو اعنيب اعكرمي 

مُتس يولن حق شرني، لكرر صةصن  هذه احلقوق يف أمصك  خمتةفف  حةث ينّي لاألنراض م  أن 
 يأن حرمتهص كحرم  شهر احلرام لاعبةو احلرام لاعةوم احلرام.

أنةط  نةى مص شرع هل  م  حقوق، لمص لأّكو خرياً، يصعنسصء ملسو هيلع هللا ىلصليف هذه ااخطب  ألصى اعنيب 
 اعزمصن حجب نبوةاع يبصرية لیشق املستقبل آفصق یستشرف كصن ملسو هيلع هللا ىلصهب  م  لاجبصت، كأن اعنيب 

 األم ، فسصدإل ذریر  لتتخذ امستغالل، أيشع املرأة قضة  فةه تستغل لاقع م  لحيذر لاملكصن،
جلصمر  هذه لضم  خطبته ا املرصمل، هذه ألمته فوضع حرمصهتص لامستبصح  ثوايتهص نةى لاعرولان

اعوصة  اعكرمي  عةقطع هبص اعطریق نةى قصع  اعسوء لدنصة اعففتن  م  املزایوی  لاملرجففني لاعذی  يف 
 قةوهب  مرض! مسواء أكصنوا م  داخل دیصر اإلمسالم أم كصنوا م  خصرجهص .

 اتبرث يف هذا اعبحث املنهج اعوصففي اعتحةةةي اعذي ینسج  مع طبةر مةهج البحث: 
 هذا اعبحث لموضونه.

املبحث األلل: ترظة  أمر اعومصء لاألموال یكون خط  اعبحث كصعتصيل: خطة البحث: 
ملطةب مسالم شریر  نصم ، الاألنراض، لتغةةظ اعرقوي  نةةهص، املطةب األلل: حرم  اعومصء يف اإل

رو أل اعزنص يال تستبصح دمصء أهل اإلمسالم  ال يإحوى ثالث: اعقتل اعرمو اعرولان،  اعثصين:
اإلحصصن، أل اعردة يرو اإلميصن، املطةب اعثصعث: ال تستبصح دمصء غري املسةمني  ال يف احلرب 

 املشرلن .
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املبحث اعثصين: شرائط لآداب احلرب املشرلن ، املطةب األلل: عةحرلب املشرلن  شرائط 
ةصع هذه احلقوق ری  م  ضلآداب ال تتحقق املشرلنة   ال يصمستةففصئهص، املطةب اعثصين: مرصنصة اعبش

 يف ظل املواثةق اعولعة . 
املبحث اعثصعث: امستبصح  أموال املرصهوی  فه  فصمسو لغةو منكر، املطةب األلل: نقود 
األمصن لمقتضةصهتص يف حةصتنص املرصصرة، املطةب اعثصين: دعةل مشرلنة  األمصن، املطةب اعثصعث: م  

 ألمصن، املطةب ااخصمس: اآلثصر املرتتب  نةى األمصن.مينح األمصن، املطةب اعرايع: مب ینرقو ا
املبحث اعرايع: امستبصح  األموال اعرصم  داخل يالد اإلمسالم فه  فصمسو لغةو منكر، املطةب 
األلل: ااخةصن  ال تربر ااخةصن  يف اعشریر  اإلمسالمة ، املطةب اعثصين: حرم  اعومصء لاألموال 

  املبحث ااخصمس: حول تكرمي املرأة لصةصن  حقوقهص املشرلنل  ریر لاألنراض لاملقصصو اعكةة  عةش
 . ليف األخري نتصئج اعبحث لفهرس املصصدر لاملراجع يف مجةع األحوال لاحلصالت

 املبحث األول: تعظيم أمر الدماء واألموال واألشراض، وتغليظ العقوبة شلی مةتهکيها

حرمصت يف املتتصير  عةحقوق لعةلعرل يف فجصئع اعبشری  املرصصرة، لمسةسل االنتهصكصت 
املشصرق لاملغصرب، لحتول ذعك  ىل مس  نصم  يف هذا اعرصر مص حيمةنص نةى  جصع  اعرقل لاعففكر 

ةه ض، لذعك يف هذا اعتشبةه اعبةةغ اعذي مجع هل  فلاألنرا لاألموال اعومصء حلرم  ملسو هيلع هللا ىلصيف ترظةمه 
يني حرم  اعزمصن لاملكصن، كمص نةمح هذا اعتغةةظ كذعك م  خالل اعرلایصت املختةفف  اعواردة يف 

 هذه ااخطب  : 
أتورلن أي یوم هذا، لأي شهر هذا، لأي يةو هذا؟ قصعوا: هذا يةو حرام، لشهر : "ملسو هيلع هللا ىلصیقول 
أمواعك  ل أنراضك  حرام نةةك  كحرم  شهرك  هذا ن دمصءك  ل أال   :یوم حرام، قصلحرام، ل 

 ين فرطك  نةى احلوض، لأكصثر يك  األم  فال تسودلا  يةوك  هذا يف یومك  هذا، أال ل يف
 .(0077حویث رق : ، هـ1016األعبصين،  (لجهي" 
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لمص يروه، ظهوره ل لضوحه ننو " هذا شهرك  كحرم "  ملسو هيلع هللا ىلصلمنصط اعتشبةه يف قوعه 
ني، ألن حترمي اعبةو لاعشهر لاعةوم كصن ثصيتًص يف نففومسه ، مقررًا ننوه ، خبالف األنففس اعسصمر

لاألموال لاألنراض، فكصنوا يف اجلصهةة  یستبةحوهنص، فطرأ اعشرع نةةه  يأن حترمي دم املسة  لمصعه 
 م  حترمي اعبةو لاعشهر لاعةوم . لنرضه أنظ  

 املطلب األول: حرمة الدماء يف اإلنّلم شريعة شامة 
أمر اعترظة  عةومصء يف اإلمسالم شریر  نصم ، ال یففرق فةهص يف األصل يني مسة  لغريه، فرغ  
أن ااخطصب يف احلویث اعنبوي یتوجه  ىل أهل اإلمسالم يف املقصم األلل،  ال أن هذا اعتحرمي ميتو 

 رصهوی  نةى حو مسواء، فةإلنسصن يف شریر  اإلمسالم حرم لتتسع دائرته عتشمل املسةمني لامل
ذاتة  يصنتبصر يشریته مهمص كصنت هویته، لمهمص كصن دینه أل عونه، لقو رأینص مصواق ذعك يف 

فةمص یرلیه  ةر ري ي  نصمر حویث يف كمص عةجنصئز يصعقةصم یأمر كصن فقو ملسو هيلع هللا ىلصهویه لمسنته اعرمةة  
ومص  ذا رأیت  اجلنصزة فقوموا حىت ختةففك " فمرت يه ی" : قصل ملسو هيلع هللا ىلصاعبخصري يف صحةحه أن اعنيب 

هـ، 1000عبخصري،جنصزة یهودي فقصم فقةل عه:  هنص جنصزة یهودي؟ فقصل: أعةست نففسًص ؟ )ا
 . (1311حویث رق  : 

فحرم  اعومصء ال تقتصر نةى أهل اإلمسالم لحوه ، فإن اعومصء ترص  يصإلميصن أل يصألمصن، 
ل اإلمسالم ليصألمصن ترص  دمصء يقة  األم  لاعشروب، ال یستثىن م  هذا فبصإلميصن ترص  دمصء أه

 ال م  أنة  احلرب نةى اإلمسالم لأهةه، لاعومستور احملك  يف هذا ﴿ َلقََِٰتُةوْا يف مَسِبةِل ٱهللِه ٱعهِذیَ  
ِتُةوَنُك   رَتِوی َ  حيُِبُّ  اَل  ٱهللهَ  ِ نه  ۚ  تـََرُوٓلاْ  َلاَل یـُقََٰ

ُ
 احلویث يف ملسو هيلع هللا ىلص[ لقوعه  172﴾ ] اعبقرة:  172 ٱمل

" نصم ئ مص مسرية م  عةوجو رحيهص ل ن اجلن ، رائح  جيو مل مرصهوة نففسصً  قتل م "  اعصحةح
 (. 17512م، حویث رق : 0221)مسنو أمحو، 

 حق، غريي نةةه صصل أل انتقصه أل مرصهواً  آذى م  عكل خصمصً  نففسه ملسو هيلع هللا ىلصلعقو جرل اعنيب 
 حجةجه فأنص سنفف طةب يغري شةئصً  منه أخذ أل طصقته فوق كةففه أل انتقصه أل مرصهواً  ظة  م " 
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، لنةى هذا فإن اعرصم  (3210م، حویث رق  : 1776" )صحةح مسن  أيب دالد،  اعقةصم  یوم
اعيت تثبت عةمسة  مبقتضى  ميصنه، یثبت مثةهص عةمرصهو مبقتضى أمصنه، مسواء أكصن دائمًص م  

م  خالل موادن  موقوت ، لیبةغ األمر مبةغ اعقتصل ن  هؤالء املرصهوی  خالل اعذم ، أم كصن مؤقتصً 
  ذا انتوي نةةه  داخل دیصر اإلمسالم .

م لیةتز شئه نقو اعذم  م  احلقوق عةذمةني: "یقول املصلردي رمحه هللا يف مررض يةصنه ملص ین
منني، ا يصعكف آ: احلمصی  هل ، عةكونو هل  يبذل اجلزی  حقصن: أحومهص: اعكف ننه ، لاعثصين

 (103  م،1767ليصحلمصی  حمرلمسني" )املصلردي، 
 ن نقو اعذم  یوجب حقوقًص نةةنص هل  ألهن  يف جوارنص، ليف لیقول اعقرايف رمحه هللا: "

 مسوء كةم ي لعو نةةه  انتوى فم  اإلمسالم، لدی  ،ملسو هيلع هللا ىلصخففصرتنص، لذم  هللا ترصىل، لذم  رمسوعه 
 رصىلت هللا ذم  ضةع فقو ذعك نةى أنصن أل األذی  أنواع م  نوع أل أحوه  نرض يف غةب  أل

 (.10/  3م، 0212" )اعقرايف، اإلمسالم لذم  ملسو هيلع هللا ىلص رمسوعه لذم 
ىل  ن م  كصن يف اعذم  لجصء أهل احلرب  هللا کمص نقل ننه اعقرايف: " لیقول اي  حزم رمحه

يالدنص یقصولنه لجب نةةنص أن خنرج عقتصهل  يصعكراع لاعسالح، لمنوت دلن ذعك! صونص مل  ه  
م، 0212، " )اعقرايف اعذم  عرقو  مهصل ذعك دلن تسةةمه فإن ،ملسو هيلع هللا ىلصيف ذم  هللا ترصىل لذم  رمسوعه 

3  /10.) 
 اإلمسالم اي  تةمة  رمحه هللا ترصىل ننومص تغةبلال تنسى ذاكرة اعتصریخ مص لقع م  شةخ 

اعتتصر نةى اعشصم لذهب اعشةخ عةكة  مةك اعتتصر قطةوب شصه يف  طالق األمسرى، فسمح 
يإطالق أمسرى املسةمني لأىب أن یسمح عه يإطالق أمسرى أهل اعذم ، فة  یك  م  شةخ اإلمسالم 

ود لاعنصصرى، اعذی  ه  أهل ذمتنص، فإنص " يل مجةع م  مرك م  اعةه  ال اعرفض اعقصطع، قصئالً :
هـ،  1015نففتكه ، لال نوع أمسرياً، ال م  أهل  املة ، ل ال م  أهل اعذم  " ) فتصلى اي  تةمة ، 

06  /516 _516.) 
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لمتتو احلرم  عتشمل األموال لاألنراض، فأموال أهل اإلمسالم مرصوم  يإميصهن ، لأموال غري 
األمصن اعذي دخةت فةه شروب اعرصمل يأمسرهص منذ أن ارتبطت  املسةمني مرصوم  يأمصهن ، لهو

مبواثةق دلعة  م  خالل األم  املتحوة، لم  خالل اعتمثةل اعويةومصمسي املتبصدل يني اعولل يف 
 لاقرنص املرصصر .

 املطلب الثاين: ال تستباح دماء أهل اإلنّلم إال بإحدى ثّلث: 
: اعقتل اعرمو اعرولان، أل اعزنص يرو يإحوى ثالثء يف دار اإلمسالم  ال لال تستبصح اعومص

: " ال حيل دم امرئ مسة   ال يإحوى ثالث: اعنففس  ملسو هيلع هللا ىلصاإلحصصن، أل اعردة يرو اإلميصن، قصل 
( 1565م، حویث رق  : 1771يصعنففس، لاعثةب اعزاين لاعتصرك عوینه املففصرق عةجمصن  " )مسة ، 

ملسة  مهمص نسج اعشةطصن عه م  األنذار لعةس ملسة  أن یرتخص يف امستبصح  قتصل أخةه ا
لاعتألالت، لیزاد األمر قبحًص لنكصرة لحترميصً،  ذا أنةنت احلرب نةى األم  م  قبل خصومهص، 
لطففق هؤالء ااخصوم یتةمسون غطصء م  اعشرنة  اعكصذي ، ميوهون هبص نةى األغرار، لذعك يإشراك 

و ، فإنه مل جيز أحو م  أهل اعرة  قط ألحفئصت م  املسةمني لتوریطه  مره  يف هذه اعرولان
م  املسةمني أن یقصتل مسةمص أل أن یقتةه يغري حق، لعو أكره نةى ذعك، يل لعو أتى اإلكراه 

 نةى نففسه، ألن نففس املكره عةست ألىل نصم  م  نففس املسة  اعذي یكرهونه نةى قةته!

 املرروشة املطلب الثالث: ال تستباح دماء فري املسلمني إال يف احلرب
لال تستبصح اعومصء خصرج دیصر اإلمسالم  ال يف احلرب املشرلن  اعيت تكون عوفع اعرولان نةى 
يالد اإلمسالم، أل اعرولان نةى اإلمسالم نففسه، يففتن  اعنصس ننه، أل صوه  ن  مسبةةه، للضع 

ِبةِل ٱهللِه ٱعهِذیَ  مسَ املروقصت يف طریقه، لمصصدرة حق اعبشر يف اخةتصره، قصل ترصىل: ﴿ َلقََِٰتُةوْا يف 
ِتُةوَنُك    ٱ حيُِبُّ  اَل  ٱهللهَ  ِ نه  ۚ  تَرَتُوٓلاْ  َلاَل یـُقََٰ

ُ
 اَل  َعُك  ﴿َلَمص: ترصىل لقصل[ 172: اعبقرة]  ﴾ رَتِوی َ مل

ِتُةونَ  سَتضَرفِفنيَ  ٱهللهِ  مَسِبةلِ  يف  تـُقََٰ
ُ
نِ َلٱ َلٱعنَِّسصٓءِ  ٱعّرَِجصلِ  ِم َ  َلٱمل  ِم  َأخرِجَنص َريـهَنصٓ  یـَُقوُعونَ  ٱعهِذی َ  عِوعوََٰ

ِذهِ   .[61﴾ ]اعنسصء:  َنِصريًا ُونكَ عه  ِم  عهَنص َلٱجَرل صل عهَنص ِم  عهُونَك َلعِةّ َلٱجرَ  َأهُةَهص ٱعظهصملِِ  ٱعَقریَ ِ  هََٰ
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فصعقتصل يف اإلمسالم  منص یكون عورء احلراي  لكف اعرولان، لعةس عإلكراه نةى اعوی ، مسواء 
اي  لاقر  يصعففرل، لهو مص یسمى جبهصد اعوفع، أل متوقر  لالحت نذرهص يوالئل قوی  أكصنت احلر 

لأمر   اعسرية توير مل  ذعك ن  ملسو هيلع هللا ىلصليةنصت یقةنة  لهذا هو جهصد اعطةب، لمل خترج حرليه كةهص 
لهذا هو اعذي نةةه مجهور اعففقهصء يف هذه املسأع ، لاألصل يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصاعنظر يف حرليه لغزلاته 

أنه ال  كراه يف اعوی  قو تبني اعرشو م  اعغي، لأن هذه األم  أم  هوای ، لعةست  ذعك يبسصط 
 اعضرففصء ی لاعذر  كصعنسصء اعقتصل منه یتأتى ال م  قتل ن  ملسو هيلع هللا ىلصأم  يغي لحراي ، لهلذا كصن هنةه 

 لحنوه  . 
 املبحث الثاين: شرائط وآداب احلرب املرروشة

وهلذه احلرب املرروشة شرائط وآداب ال تتحقق املرروشية إال بانتيفائها، مةها شلى 
 نبيل املثال: 

_ جتنب اعغور، فم  كصن يةنه ليني قوم مةثصق لجب نةةه أن یت   عةه  نهوه   ىل  1
موهت ، لال حيل عه أن ینكث فةه حبصل، ل ن خصف منه  خةصن  نبذ  عةه  نةى مسواء، لأنةمه  

 ِخَةصنَ  مٍ يصملنصيذة لاملصصرم ، لاعنصو  يف ذعك صرحي  لقصطر ! قصل ترصىل: ﴿ َلِ مهص خَتَصَف ه ِم  َقو 
 ذبِ فَٱن[ لمرىن قوعه ترصىل: ﴿ 16نففصل: ﴾ ] األٱاخَصٓئِِننيَ  حيُِبُّ  اَل  ٱهللهَ  ِ نه  ۚ  مَسَوآءٍ  َنَةىَٰ  ِه ة ِعَ  فَٱنِبذ
رب حىت یكونوا نةى نة  يأنك ح نهوه ، نقضت قو يأنك أنةمه  أي:  مَسَوآٍء﴾ َنَةىَٰ   ِعَةِه 

نةةه  له  حرب نةةك، لأنه ال نهو يةنك ليةنه  نةى اعسواء، أي تستوي أنت له  يف ذعك 
 (.166هـ،  1017)اي  كثري، 

لأخرج اإلمصم أمحو لغريه ن  مسةة  ي  نصمر قصل: )كصن مرصلی  یسري يف أرض اعرلم لكصن  
و، فأراد أن یونوا منه  فإذا انقضى األمو غزاه ، فإذا شةخ نةى داي  یقول: هللا يةنه ليةنه  أم

 لال قوة،ن حية  فال نهو، قوم ليني يةنه كصن لم : قصل ملسو هيلع هللا ىلصأكرب، لفصء ال غورا !  ن رمسول هللا 
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أموهص، أل ینبذ  عةه  نةى مسواء، قصل: فبةغ ذعك مرصلی ، فرجع ل ذا اعشةخ  ینقضي حىت یشوهص،
 (.15500م، حویث رق : 0221نبس  ( )مسنو أمحو،  نمرل ي 
 یقصو ال أن ملسو هيلع هللا ىلص_ لمنهص حترمي اعقصو يصعرولان  ىل غري املقصتةني، فإن م  شریرته  0
 املنقطرني لأ األجراء أل اعشةوخ أل األطففصل أل اعنسصء م  أكصنوا مسواء املقصتةني، غري  ىل يصعرولان

ضی اهلل ر   ذعك صحةح  لصرحي ، فر  اي  نمرلاعنصو  يفربصدة يف اعصوامع لاألدیرة لحنوه، عة
ل اعنسصء تق ن  ملسو هيلع هللا ىلصاعرمسول  فنهى ملسو هيلع هللا ىلصوت امرأة مقتوع  يف يرض مغصزي رمسول هللا لج: "قصل ننه

لن  ( 1600، لمسة  حویث رق  :  0610هـ، حویث رق : 1000لاعصبةصن" )اعبخصري، 
 فبرث شيء، ةىن جمتمرني اعنصس فرأى ملسو هيلع هللا ىلص" كنص مع رمسول هللا قصل: رضی هللا ننهريصح ي  اعريةع 

فجصء فقصل: نةى امرأة قتةل! فقصل: مص كصنت هذه عتقصتل!  هؤالء؟ اجتمع نالم انظر: فقصل رجال
قصل لنةى املقوم  خصعو ي  اعوعةو: فبرث رجال فقصل: قل اخصعو: ال یقتة  امرأة لال نسةففص" 

اي  مصجه: " انطةق  ىل خصعو  (.  ليف رلای  ننو0557)صحةح مسن  أيب دالد، حویث رق : 
اي   لیقول: ال تقتة  ذری  لال نسةففص " )صحةح مسن  یأمرك ملسو هيلع هللا ىلصي  اعوعةو فقل عه:  ن رمسول هللا 

 ( .16013هـ، حویث رق : 1016مصجه، 
_ لمنهص أیضًص حترمي االنتقصم يصعظن ، لاعتوزیع اجلزايف عةته ، فصعرول يف اإلمسالم شریر   3

ت األدیصن أل األلطصن أل األشخص ، لقو قصل ترصىل: ﴿ ۞یََٰٓأَیُـَّهص ٱعهِذیَ  مطةق ، ال تتففصلت يتففصل 
ِمنَي يِٱع ِعَوی ِ ٱع َألِ  أَنفُفِسُك  َنَةىَٰٓ  َلَعو هللهِ  ُشَهَوآءَ  ِقسطِ َءاَمُنوْا ُكونُوْا قـَوهَٰ  أَل َغِنةًّص َیُك  ِ ن َلٱألَقَرِينيَ  وََٰ

 ِبرياخَ  َترَمُةونَ  مبَص َكصنَ  ٱهللهَ  فَِإنه  تُرِرُضواْ  َأل اۥْ تَةوُ  َلِ ن ِوُعواْ َوىَٰٓ َأن َترٱهلَ  تـَتهِبُرواْ  َفاَل  هِبَِمص أَلىَلَٰ  فَٱهللهُ  َفِقريا
 . [6: املصئوة]  ﴾ واْ تَرِوعُ  َأاله  َنَةىَٰٓ  َقومٍ  صنُ َشنَ  جَيرَِمنهُك  َلاَل  ﴿:ترصىل لقصل[  131: اعنسصء]﴾131
_ لاعشریر  هبذا ال تنكر حق اعبشر يف دفع اعصصئل لرد اعرولان، لمالحق  مرتكيب اجلرائ   0

لاعضرب نةى أیویه ، عك  هذا اليو أن یت  يف  طصر ضوايط احلق لاعرول، اعيت اتففقت نةةهص 
اعشرائع اعسمصلی ، لاعقوانني اعوضرة  نةى حو مسواء، أمص أن یستضرف فریق م  اعنصس، لتكصل 
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اعته  جزافصً، تصففة  حلسصيصت قومي ، أل حتقةقصً عتومسرصت جصئرة، فهذا اعذي ال تصةح يه دنةص هل  
 لال یصةح يه دی ! 

ل ذا كصنت هةئ  األم  املتحوة قو أنةنت مبصدئ حلقوق اإلنسصن، فقو كصنت قصصرة ضرةفف ، 
يت ترمسخهص، لاإلميصن قةوة اعتسريهص املصصحل األرضة ، لتقودهص اعرنصری  املقةت ، كمص أهنص ال متةك اعر

 اعذي حيةةهص، لاألحكصم اعيت حترمسهص، لعذا فهي تُنتهك يف أرقى اعولل تقومص لحضصرة مصدی  .

 املطلب الثاين: معاناة البررية من ضياع هذه احلقوق يف ظل املواثيق الدولية: 
ألل مرة  تم  ضةصع هذه احلقوق، ل ن اعولل اعيت لقر –لال تزال  –لعقو نصنت اعبشری  

م كصنت هي اعولل االمسترمصری  اعيت امستربوت  1706نةى اإلنالن اعرصملي حلقوق اإلنسصن مسن  
اإلنسصن لقهرت اعشروب، لم  مهصزل اعتصریخ احلویث أنه يف نففس اعرصم اعذي مت يه اإلنالن 
 ن  حقوق اإلنسصن قصمت اعرصصيصت اعصهةونة  يطرد شرب م  أرضه للطنه عتؤمسس دلع  انرتف

تررتف  06هبص دنصة احلقوق اعذی  ال یررتفون يف اعواقع  ال حبقوقه  ه ، فهل كصنت فرنسص مسن  
حبقوق شرب املغرب اعرريب، لهل كصنت يریطصنةص تررتف حبقوق اعشروب اعيت كصنت تسترمرهص، 
يل هل تسمح شریر  أل قصنون حبصصر شرب يأكمةه لمنره م  حقوقه األمسصمسة  كمص یففرل يف 

یصم ؟! ، مث أی  حقوق اإلنسصن اعذي ینتهك قومسه، لتغتصب أرضه، ل تصصدر أمواعه، هذه األ
ل ینزف دمه مسنني نویوة ؟ ! أی  حقوق اإلنسصن اعذي أخالقه توّمر، ل قةمه حتّط ، ل  نسصنةته 

 تنتهك يف حرب ال فضةة  حترمسهص، لال قة  توجههص ؟ !

 ند وفلو مةكراملبحث الثالث: انتباحة أموال املعاهدين فهم فا
لم  املففصهة  املغةوط  اعيت یترني اعتنبةه نةةهص يف مثل هذا املقصم مص قو ینسب  ىل يرض 
اعغالة م  امستبصح  أموال غري املسةمني خصرج دیصر اإلمسالم رغ   قصمته  يف هذه اعویصر لمحةه  

صور فصمسو ت جلنسةتهص لارتبصطه  مع اعقصئمني نةةهص مبقتضى هذه اعوثصئق يرهود أمصن، لهو
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لمغةوط ال یقره أهل اعرة  لال جيةزه محة  اعشریر  اعذی  یقررلن أن شبه  األمصن كصألمصن، حىت 
ذهب يرضه   ىل أننص عو فتحنص املصحف عنقس  نةةه أن ال نؤم  اعقوم، لأن منضي يف قتصهل  

لثبتت يه  صنصً هل ، ىل اعنهصی ، لعك  اعقوم فهموا م  ذعك أننص قصونص  ىل تأمةنه  النرقو ذعك أم
 حرم  دمصئه  لأمواهل  لأنراضه  .

لنظراً ألمهة  هذه اعقضة  لمسةس احلصج   ىل حتقةقهص دفرصً عأليصطةل لاألراجةف فإننص خنصهص 
 يف املطصعب اعتصعة :مبزیو ننصی  لتأمل 

 املطلب األول: شقود األمان ومقتضياهتا يف حياتةا املعاصرة:
غري املسةمني يصفف  نصم  ترظة  مص یرقو مره  م  نقود األمصن  ن م  مرصمل اعرالق  مع 

لاعيت متثةهص املرصهوات لاالتففصقصت اعولعة  املرصصرة نةى مستوى اعولل، أل تأشريات اعوخول 
 لاالمستقوام نةى مستوى األفراد. 

لاألمصن نهو يصعسالم  م  األذى، فهو نقو يني املسة  لاملشرك نةى احلصصن  م  حلوق 
ون نن ر م  كل منهمص  ىل اآلخر، مسواء منه أل تم  لراءه،  ال حبقه، لمثةه اجلوار، لقواعضر 

ي (، لاألمصن نوع م  املوادن ، ألنه یقتضاعبخصري يف صحةحه فقصل : )يصب أمصن اعنسصء لجواره 
 ترك اعقتصل لاعرقود اعيت تففةو األمصن ثالث  : األمصن، لاهلون ، لاعذم  .

 يرود حمصور فذعك األمصن .* فإن ترةق األمصن 
 * ل ن كصن  ىل غصی  فتةك هون  . 
 * ل ن كصن مؤيواً فهذه هي اعذم  . 

 املطلب الثاين: دليل مرروشية األمان 
شرِِكنيَ  مِّ َ  َأَحو  : ﴿ َلِ ن * قوعه ترصىل

ُ
 ۥ َمأَمَنهُ  ِةغهُ  مُثه أَيٱهللهِ  َكةََٰ َ  َمعَ َیس َحىتهَٰ  فََأِجرهُ  ٱمسَتَجصَركَ  ٱمل

ِعكَ   [ .5: اعتوي ]  یَرَةُموَن﴾ اله  يِأَنـهُهمَقوم ذََٰ
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 هللا رن ع فرةةه مسةمصً  أخففر فم  أدنصه ، هبص یسرى لاحوة، املسةمني ذم : "  ملسو هيلع هللا ىلص* قوعه 
لاحوة "  املسةمني ذم : ) "حجر ي  احلصفظ یقول[ .  نةةه متففق" ] أمجرني لاعنصس لاملالئك 

هـ، 1367( )اي  حجر، احو منه  حرم نةى غريه اعتررض عهأي أمصهن  صحةح، فإذا أم  اعكصفر ل 
 (. 1630حویث رق : 

 اينته فصطم ل  یغتسل فوجوته اعففتح، نصم ملسو هيلع هللا ىلص: ذهبت  ىل رمسول هللا * حویث أم هصنئ قصعت
: فسةمت نةةه، فقصل : م  هذه ؟ فقةت : أنص أم هصنئ ينت أيب طصعب، فقصل :  قصعت تسرته،

"مرحبًص يأم هصنئ"، فةمص فرغ م  غسةه، قصم فصةى مثصن ركرصت مةتحففًص يف ثوب لاحو، فةمص 
انصرف قةت: یص رمسول هللا زن  اي  أمي أنه قصتل رجال قو أجرته، فالن ي  هبرية، فقصل رمسول 

: جهوة ي  هبرية ل رجل م  يين  رجالن مهص لقةل هصنئ، أم یص أجرتِ  م  أجرنص قو: "ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
خمزلم كصنص فةم  قصتال خصعو ي  اعوعةو لمل یقبال األمصن، فأجصرهتمص أم هصنئ لكصنص م  أمحصئهص. 

 (.312هـ، حویث رق  : 1000)اعبخصري، 

 املطلب الثالث: من ميةح األمان 
األمصن یصح م  كل مسة  يصعغ نصقل خمتصر، ذكراً كصن أل أنثى، حرا كصن أل نبوا، ليف 

 أمصن اعصيب لاعربو خالف يني أهل اعرة . 
لقو جصء يف املغين ن  فضةل ي  یزیو اعرقصشي أن نمر ي  ااخطصب جهز جةشصً فكنت فةه 

راطنه  لراطنوه، فبقي نبو منص ففحصصرنص موضرص فرأینص أنص مسنففتحه اعةوم، لقو جرةنص نقبل لنرلح 
فكتب هل  األمصن يف صحةفف  لشوهص نةى مسه  لرمى هبص  عةه  فأخذلهص لخرجوا، فكتب يذعك 

هـ، 1021 ىل نمر ي  ااخطصب فقصل: اعربو املسة  رجل م  املسةمني ذمته ذمته ! )اي  قوام ، 
11  /507.) 
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 املطلب الرابع: مب يةعقد األمان؟ 
ل مص یول نةةه م  عففظ مسواء أكصن صرحيًص أم كصن كنصی ، كمص ینرقو ینرقو األمصن يك

 يصعكتصي  أل اعرمسصع ، أل اإلشصرة املففهم . 
لشهب  األمصن يف هذا اعبصب كصألمصن، فكل  شصرة یففه  منهص اعرول أنه قو أم  فهي أمصن 

 األمصن " مث لعو قصو املسةمون هبص  ىل نقةض ذعك، لقو جصء يف شرح اعزرقصين نةى املوطأ :
یكون يةففظ أل  شصرة مففهم ، أي شأهنص فه  اعرول األمصن منهص، ل ن قصو املسةمون هبص ضره  
كففتحنص املصحف لحةففنص أن نقتةه  فظنوه تأمةنص فهو تأمني، يل  ذا أم  أحو م  نصم  املسةمني 

د  ىل مأمنه، ألن یر  حريةص، لمل متض اعسةط  اعرصم  أمصنه فال حيل اإلضرار هبذا املؤم ، يل جيب أن
عه شبه  أمصن لهي قصئم  مقصم األمصن يف نصم  دمه لمصعه للجوب رده  ىل مأمنه. جصء يف شرح 

 ذا هنى اإلمصم اعنصس ن  اعتأمني فأمنوا، فإنه ال ینففذ  ال  ذا أمضصه : "اعزرقصين نةى خمتصر خةةل
 (. 100/  3م، 0223اإلمصم فإن مل ميضه رده  ىل مأمنه" )اعزرقصين، 

 ن غزا اعذمي مع املسةمني فأم  أحوا، فإن شصء اإلمصم أمضصه، ": ويقول اإلمام األوزاشي
 (. 315/  5م،  1367ل ال فةريده  ىل مأمنه" )اي  حجر، 

لنةى هذا فةوخل يف صور األمصن يف لاقرنص املرصصر تأشريات اعوخول املتوالع  يني اعولل، 
م  املؤمسسصت أل م  قبل اعولع ، لنقود اعرمل لامستقوام لدنوات اعزیصرة مسواء م  األفراد أل 

 اعففنةني لااخرباء لحنوه . 
 املطلب اخلامس: اآلثار املرتتبة شلى األمان

 ذا انرقو األمصن ترتب نةةه اعتزام كل م  اعففریقني يروم  حلصق اعضرر يصآلخر، مسواء أكصن 
 سة  يف دار احلرب . املؤم  هو احلريب يف دار اإلمسالم، أم كصن املؤم  هو امل

یقول اي  قوام  يف املغين : " األمصن  ذا أنطي أهل احلرب حرم قتةه  لمصهل  لاعتررض هل " 
 (.030/  12هـ ، 1021)اي  قوام ، املغنی، 
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لیقول اإلمصم اعشصفري يف األم : "  ذا دخل قوم م  املسةمني يالد احلرب يأمصن، فصعرول 
ل یبةغوا موة أمصهن ، لعةس هل  ظةمه  لال خةصنته " )اعشصفري، منه  آمنون  ىل أن یففصرقوه ، أ

 (.006/  0هـ، 1012
لال حيل ملسة  أن خيةس يف نهوه، فصعغور قبةح ننو األم  كةهص، فضال ن  هذه األم   -

اعيت تتبوأ مقصم اعشهصدة نةى األم  قصطب ، لعكل غصدر عواء یوم اعقةصم ، یرفع عه يقور غورته، لقو 
" ذم  املسةمني لاحوة، یسرى هبص أدنصه ، فم  أخففر مسةمًص فرةةه عرن  هللا  أن ملسو هيلع هللا ىلصيب يني اعن

 (. 1630هـ، حویث رق : 1000لاملالئك  لاعنصس أمجرني" )اعبخصري، 
ل أن م  خصصل املنصفق: أنه  ذا نصهو غور، فم  كصن يةنه ليني قوم مةثصق لجب نةةه  

أن یت   عةه  نهوه   ىل موهت ، لال حيل عه أن ینكث فةه حبصل، ل ن خصف منه  خةصن  نبذ 
 عةه  نةى مسواء، لأنةمه  يصملنصيذة لاملصصرح ، لاعنصو  يف ذعك صرحي  لقصطر ! قصل ترصىل: 

[. 16﴾ ] األنففصل:  ٱاخَصٓئِِننيَ  بُّ حيُِ  اَل  ٱهللهَ  ِ نه  مَسَوآءٍ  َنَةىَٰ   ِعَةِه  َفٱنِبذ ِخَةصنَ  مٍ خَتَصَف ه ِم  َقو ﴿ َلِ مهص 
فصنبذ  عةه  نةى مسواء " أي أنةمه  يأنك قو نقضت نهوه ، حىت یكون مرىن قوعه ترصىل: "

وي ه  نةى اعسواء، أي تستمرةومص يأنك حرب هل  له  حرب نةةك، لأنه ال نهو يةنك ليةن
 (.166هـ ،  1017أنت له  يف ذعك. )اي  كثري، 
لاتففق اعرةمصء نةى جواز خواع اعكففصر كةف أمك  ااخواع،  ال لیقول اعنولي رمحه هللا : "

 (.302/  6هـ، 1370أن یكون فةه نقض عرهو أل أمصن فال حيل" )اعنولي، 
ل اعغرب دخوال رمسةًص مبوجب اعتأشرية لاعذي خنةص  عةه أن دخول املسة   ىل  حوى دل 

اعيت متنح عه یرترب مبثصي  نقو أمصن مؤقت، یوجب نةةه أن یأمنه هؤالء نةى دمصئه  لأمواهل  
لأنراضه ، لأال خيصعف أنظم  يالده  مص أقصم يني أظهره ،  ال مص ترصرض منهص مع دینه، ألنه 

وینة  ن دمسصتري هذه اعبالد تكففل احلری  اعنقوه مع ريه أمسبق لألجب لألىل يصعوفصء، ال مسةمص لأ
 . رب ذعك م  املهصم األلعة  عةولع عكل م  یقة  نةى أرضهص، لترت
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 املبحث الرابع: انتباحة األموال العامة داخل بّلد اإلنّلم فهم فاند وفلو مةكر
لأفحش م  ذعك كةه مص یقع يف يرض الجمتمرصت اإلمسالمة  م  امستبصح  األموال اعرصم  م  
قبل يرض اعغالة حبج  كففر األنظم  أل ردة اعقصئمني نةةهص، لهو تصور فصمسو أیص كصن تألل 
اعقصئةني يه، فإن األموال اعرصم  يف الجمتمرصت اإلمسالمة  مرصوم  يصنتبصرهص مةكص عألم ، لاألم  ال 

ستنو  ىل یتزال نةى أصل  ميصهنص يصهلل لرمسوعه فصنتهصب أمواهلص لمتوهلص يغري حق مسةك مغةوط ال 
منطق م  نقل أل نقل، هب أن هذه األموال قو اغتصبت م  قبل أنظم  فصمسوة، فإن املسةك 
اعصحةح مل  امتوت یوه  ىل شيء م  هذه األموال أن یتصرف فةه نةى اعنحو اعذي كصن 
مسةتصرف يه األئم  اعرولل، فةرةوهص  ىل األم  لال تتحول يف یوه  ىل مغن  شخصي، يل عو انترب 

األموال غنةم  فهل یتصرف اعففصحتون يف اعغنصئ  يأهوائه  قبل اعقس  لاعتخمةسِ؟! لهل هل  هذه 
 لالی  لمسةطصن نةى ذاك ايتواء؟ أم أن ذعك مرهون يصإلمصم لاعسةطصن؟ 

* لااخالص  أن األموال اعرصم  يف الجمتمرصت اإلمسالمة  ترص  يإميصن أهةهص، ألن هذه األموال 
زال نةى أصل  ميصهنص يصهلل لرمسوعه، فال حيل ألحو اعتصرف يف شيء منهص مةك عألم ، لاألم  ال ت

َعُك  ٓواْ تَأُكةُ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱعهِذی َ  یََٰٓأَیُـَّهص ﴿: ترصىل قصل ملسو هيلع هللا ىلص ال لفق مص شرنه هللا لمسوعه   يِٱعبََِٰطلِ  يَةَنُك  أَموََٰ
رَةً  َتُكونَ  َأن ِ الهٓ  نُك ض تـَرَا َن  جِتََٰ   ال مسة  امرئ مصل حيل ال: "ملسو هيلع هللا ىلص[ لقصل  07﴾ ] اعنسصء: مِّ

 (.6550هـ، حویث رق : 1016" )األعبصين، منه نففس يطةب

  :ر اخليانة يف الرريعة اإلنّلميةاملطلب األول: اخليانة ال ترب 
 منص خةصن  يرض املؤمسسصت اعرةمصنة  يف الجمتمرصت اإلمسالمة  ألمصن  هللا يف هذه األموال، 

 م  جزء ملسو هيلع هللا ىلصجببصیتهص م  غري لجههص، أل لضرهص يف غري أهةهص ل نففصقهص فةمص یسخط هللا لرمسوعه 
 آحصد یقوم أن یربر ال لعكنه اعوضرة ، اعقوانني لحتكة  اعشریر  ترطةل يف املتمثل األكرب املنكر

أل جتمرصت م  املسةمني مبقصية  ذعك خبةصن  أخرى، تتمثل يف انتهصب هذه األموال لتبویوهص، أل 
 توجةههص  ىل غري مصصرفهص اعشرنة  .
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* لأن اعسبةل  ىل حتریر هذه األموال م  اعغصصبني  منص یكون يصعسري اعرصم عتحكة  اعشریر  
حل يه، لاحلق  ىل أهةه، لتنففق هذا املصل يف املصصل قصم  دلع  اإلمسالم، اعيت ترةو األمر  ىل نصص

 املشرلن  عألم  .
* م  جرل هللا عه مسبةال آمنص  ىل شيء م  هذه األموال یأم  مره اعرقوي  لاعففتن ، مسصغ عه 
أن یتصرف فةهص نةى اعنحو اعذي كصن مسةتصرف فةهص األئم  اعرولل، فال یتموهلص لال یستأثر 

 جههص  ىل مصصرفهص اعشرنة . عنففسه منهص يشيء، ل منص یو 
* لاأللىل يف لاقع اعففنت  غالق هذا اعبصب يصعكةة ، حىت ال جيو يه ااخصوم مسبةال  ىل اعنةل 

 م  أهل اعوی ، لاعوقوع يف أنراضه   ذا لقففوا نةى شيء م  ذعك .
* لیزداد هذا األمر تأكةوا يف لاقرنص املرصصر نظرا هلذه اهلجم  اعضصري  اعيت تشنهص أجهزة 

 اإلنالم املرصدی  نةى األم ، لتصور شبصهبص لطةةر  جهصدهص يف صورة اعسراق لاعقتة  ! 

 املطلب الثاين: حرمة الدماء واألموال واألشراض واملقاصد الكلية للرريعة
 ( 1567م، رق : 1771مواعك  لأنراضك  نةةك  حرام " )مسة ، "  ن دمصءك  لأ ملسو هيلع هللا ىلصقصل 

 لاألموال ففساألن حبرم  أشصر قو ملسو هيلع هللا ىلصيقي أن نقرر قبل مغصدرة هذا اجلصنب م  حویثنص أن اعنيب 
 أهنص ليةنت نةةهص، احملصفظ   ىل اعشریر  دنت اعيت ااخمس اعكةةصت لصةصن  حرم   ىل لاألنراض

اعشریر  اإلمسالمة ، لاعكةةصت ااخمس هي : حففظ اعوی ، لاعرقل ةة  عكل أحكصم اعك املقصصو هي
لاعنففس لاملصل لاعررض، لقو جصءت اعشریر  جبمة  م  األحكصم اعرمةة  إلجيصد هذه احلقوق ايتواء 
لعصةصنتهص يرو  جيصدهص. ليف تقومي األنففس نةى األموال لاألنراض  شصرة  ىل تقومي حرم  اعومصء 

طةب يف ترتةب املقصصو لآعة  اعرتجةح يةنهص ننو اعترصرض يف تففصةل ي نةى غريهص، لتنبةه نةى
 مظصنه م  كتب األصول.
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 املبحث اخلامس: حول تكرمي املرأة وصيانة حقوقها 
لقضة  املرأة م  اعقضصیص اعيت مص فتئ خصوم اإلمسالم یرزفون نةى ألتصرهص يف كل مقصم یریولن 

ذعك  ملص رددت أيواقه  هذه اعصةحصت املوتورة، لاختذلا م فةه اعتهةةج نةى اإلمسالم لرمسصعته، لطص
مستصرًا عنوایص خبةث  لمسرائر مسةئ ، إلفسصد املرأة ل خراجهص م  تمةكتهص )يةتهص(  ىل أمصك  اهلالك 

 ليؤر اعففسصد، لهللا یرة  مص یسرلن لمص یرةنون! 
ضاًل نمص يف هذه اعونةص، ف لاملرأة املسةم  ألفر نسصء اعرصملني كرام ، لألاله  يصحلةصة اعطةب 

أنو هلص م  اعثواب اجلزیل يف اآلخرة، هذا  ذا أحس  اعنصس فه  اإلمسالم لأحسنوا تطبةقه م  
نصحة ، ل ذا أحسنوا اعترصمل مع املصطةحصت، لضبطوا املففصهة  يضوايط اعرول لاملوضونة  م  

اعسحصق  لاعرذیة ! أل احلق يفنصحة  أخرى، فة  تففسر اعكرام  مثاًل نةى أهنص احلق يف املخصدن  
 لاعشذلذ! لاعتحةل م  كل قةم  دینة  أل خةقة ، أل احلق يف االنتحصر لاإلعقصء يصعنففس  ىل اعتهةك ! 

 أنةط لمص وق،حق م  هل  شرع مص نةى لتأكةو يصعنسصء، ملسو هيلع هللا ىلصليف هذه ااخطب  لصة  م  اعنيب 
 اعزمصن حجب عنبوةا يبصرية لیشق املستقبل آفصق یستشرف كصن ملسو هيلع هللا ىلص اعنيب لكأن لاجبصت، م  هب 

 األم ، فسصدإل ذریر  لتتخذ امستغالل، أيشع املرأة قضة  فةه تستغل لاقع م  لحيذر لاملكصن،
يتهص لامستبصح  حرمصهتص فوضع ألمته هذه املرصمل، لضم  خطبته اجلصمر  هذه ثوا نةى لاعرولان

ني لاعذی  يف تن  م  املزایوی  لاملرجففاعوصة  اعكرمي  عةقطع هبص اعطریق نةى قصع  اعسوء لدنصة اعفف
 قةوهب  مرض! مسواء أكصنوا م  داخل دیصر اإلمسالم أم كصنوا م  خصرجهص .

لعقو شصركت املرأة املسةم  نرب اعتصریخ يف ينصء الجمتمع اإلمسالمي لانضمت  ىل مواكب محة  
ث امرأة احملوثني حویاعشریر  م  اعففقهصء لاحملوثني شأهنص يف ذعك شأن اعرجصل، لمص رد أحو م  

 لجمرد كوهنص امرأة، لقو أيةى اعنسصء يف ذعك يالء حسنصً. 
یقول احلصفظ اعذهيب: مل یؤثر ن  امرأة أهنص كذيت يف احلویث، لیقول رمحه هللا : لمص نةمت 

( لقو كصن م  شةوخ احلصفظ 520/  0، 1360م  اعنسصء م  اهتمت لال م  تركوهص. )اعذهيب، 
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مثصنون م  اعنسصء! لاإلمصم أيو مسة  اعففراهةوي احملوث یكتب ن  مسبرني اي  نسصكر يضع ل 
امرأة، لم  اعنسصء يف تصریخ هذه األم  م  ك  شةوخصً ملثل اعشصفري لاعبخصري لاي  خةكصن لاي  

 حةصن لغريه  ! 
یقول اعشوكصين رمحه هللا : " مل ینقل ن  أحو م  اعرةمصء يأنه رد خرب امرأة عكوهنص امرأة، 
فك  م  مسن  قو تةقتهص األم  يصعقبول م  امرأة لاحوة م  اعصحصي ، لهذا ال ینكره م  عه أدىن 

 .(100، 16م، 1773)اعشوكصين، نصةب م  نة  يصعسن  " 

 نتائج البحث
ليف ختصم هذه اعورق  اعبحثة  ن  اعقة  احلقوقة  يف خطب  حج  اعوداع نصل  ىل أه  اعنتصئج 

 اعتصعة : 
 _  ن خطب  اعوداع حتتوي نةى أه  املبصدئ األمسصمسة  حلقوق اإلنسصن.1
 _  ن حرم  اعومصء يف اإلمسالم أنظ  ننو هللا مسبحصنه م  حرم  اعبةو احلرام. 0
 مسالم شریر  نصم ، ال فرق فةهص يف األصل يني املسة  لغريه._  ن حرم  اعومصء يف اإل3
 _  ن نصم  اعومصء يف اعشریر  اإلمسالمة ،  مص أن تكون يصإلميصن أل يصألمصن. 0
_ ال تستبصح دمصء أهل اإلمسالم  ال يإحوى ثالث: اعقتل اعرمو )اعرولان( أل اعزنص يرو 1

 اإلحصصن، أل اعردة يرو اإلميصن. 
 .املسةمني  ال يف احلرلب املشرلن دمصء غري  _ ال ُتستبصح5
_ امستبصح  أموال غري املسةمني خصرج دیصر اإلمسالم فه  فصمسو لغةو منكر ال یقره أهل 6

 اعرة  لال محة  اعشریر  اعرامسخني. 
_ م  مرصمل اعرالق  مع غري املسةمني يصفف  نصم ، املرصهوات لاالتففصقصت اعولعة  املرصصرة 6

، أل تأشريات اعوخول لاالمستقوام نةى مستوى األفراد اعيت جيب ترظةمهص نةى مستوى اعولل
 لاالعتزام هبص. 
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_ امستبصح  األموال اعرصم  داخل اعبالد اإلمسالمة  حبج  كففر األنظم  أل ردة اعقصئمني 7
نةةهص، فه  فصمسو لغةو منكر، أیص كصن تألیل اعقصئةني يه، ألهنص مرصوم  يصنتبصرهص مةكص عألم ، 

 ت عألنظم  . لعةس
 حقوق، م  هل  شرع مص نةى لتأكةو يصعنسصء، ملسو هيلع هللا ىلص_ يف هذه ااخطب  لصة  يةةغ  م  اعنيب 12

لحتذیر يف نففس اعوقت م  لاقع تستغل فةه قضة  املرأة م  قبل  لاجبصت، م  نةةه  أنةط لمص
 .   م ، لااخرلج نةى ثوايتهص املقررةأدنةصء حتریر املرأة لاختصذهص ذریر  إلفسصد األ

 املصادر واملراجع
 .اعقرآن اعكرمي-
 ،مكتب  املرصرف.صحيح نةن ابن ماجه ه(.1016. )عبصين، حممو نصصر اعوی ا_ 1
، املوین  املنورة، اعسرودی ، جممع جمموع الفتاوى  ه(.1015. )_ اي  تةمة ، تقي اعوی  أيو اعربصس0

 املةك فهو.
 ، يريلت، عبنصن، دار املررف .فتح البار  (.1367. )ي ي  حجر اعرسقالين_ اي  حجر، أمحو ي  نة3
ب ، يريلت، عبنصن، دار اعكتمراتب اإلمجاع . )د.ت(._ اي  حزم، أيو حممو نةي ي  حزم األنوعسي0

 اعرةمة . 
، يريلت، عبنصن، مؤمسس  مسةد اإلمام أمحد م(.0221. )أمحو ي  حممو_ اي  حنبل، أيو نبوهللا 1

 اعرمسصع .
 يريلت، عبنصن، دار اعففكر. ،املغين (.ه1021. )و موفق اعوی  ، أيو حمم_ اي  قوام5
كتب ، يريلت، عبنصن، دار اعاملغين مع الررح الكبري . )د.ت(._ اي  قوام ، أيو حممو موفق اعوی 6

 اعرةمة .
 ، دار اعرصصم .احلدود والتعزيرات (.ه1011. )هللا ي  زیو_ اي  اعقة ، يكر ي  نبو6
، يريلت، عبنصن، دار اعكتب تفسري ابن كثري (.هـ1017. ) مسصنةل ي  نمر_ اي  كثري، أيو اعففواء 7

 اعرةمة .
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 ،  دار طوق اعنجصة.صحيح البخار  ه(.1000. )حممو ي  امسصنةل _ اعبخصري،12
، يريلت، عبنصن، دار املررف  ميزان االشتدال ه(.1360. )ی  أيو نبوهللا_ اعذهيب، مشس اعو11
 ةطبصن  لاعنشر.ع

، اعقصهرة، مصر، مكتب  املوطأشرح الزرقاين شلى  (.م0223. )_ اعزرقصين، حممو ي  نبواعبصقي10
 اعثقصف  اعوینة .

تب  ، يريلت، عبنصن، املكنةن أبو داود . )د.ت(.تصين، مسةةمصن ي  األشرث ي   مسحصق_ اعسجس13
 اعرصری .

 ، يريلت، عبنصن، داراعففكر. اجلامع الصغري م(.0223. )عرمح  ي  أيب يكر_ اعسةوطي، نبو ا10
 ، يريلت، عبنصن، دار املررف .األم . )د.ت(.ریس_ اعشصفري، أيو نبوهللا حممو ي   د11
 ، مصر، دار احلویث.نيل األوطار(. م1773. )صين، حممو ي  نةي_ اعشوك15
 ب.، نصمل اعكتلفروقأنوار الربوق يف أنواء ا . )د.ت(.اعقرايف، أيو اعربصس شهصب اعوی  _16
، اعقصهرة، مصر، دار األحكام السلطانية ه(.1012 . )املصلردي، أيو احلس  نةي ي  حممو_ 16

 احلویث.
 ، يريلت، عبنصن، دار  حةصء اعرتاث اعرريب.صحيح مسلم . )د.ت(._ مسة  ي  احلجصج أيو احلس 17
، يريلت، 0، طشلى مسلم شرح الةوو  ه(.1370. )نولي، أيو زكریص حمةي اعوی  حيىي_ اع02

 .عبنصن، دار  حةصء اعرتاث اعرريب
 


