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ا    

محتـــوى هـــذا البحـــث هـــو إضـــفاء مـــادة علميـــة مـــن أحكـــام السياســـة الشـــرعية   

ــة  ــة، خاص ــل األم ــارعة يف داخ ــات المتص ــين الجماع ــوم ب ــي تق ــالح الت ــروب المص ــي ح عل

ــوريا  ــراق، وسـ ــداعش يف العـ ــا كـ ــة وطوائفهـ ــين الدولـ ــرى بـ ــر واألسـ ــق باألسـ ــا يتعلـ فيمـ

 وغيرهما. 

ــم   ــد تضـ ــك التولقـ ــ ن ذلـ ــم أـس ــر وألســـرى، وحكـ ــف باألسـ ــن عريـ ــرب مـ ير الحـ

ــارجين  ــاة، والخـ ــة،  علـــىالمرتـــدين، والبغـ ــوق هـــؤالء األســـرى يف الغنيمـ ــانون، وحقـ القـ

العمــــل، وحبســــهم، أو قـــــتلهم، أو  علــــىواإلرث، والحريــــة، ومعــــاملتهم كــــاإلكراه 

ــارهم  ــىإجب ــرار  عل ــف األس ــكرية،كش ــين ا العس ــف الموقعــة ب ــدة جني ــة بمعاه ــدول مقارن ل
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Abstract 
This research paper addresses the issue of prionors of war who are taken 
captives during wars among some groups from the ummah who have 
direct interest in waging wars among themselves. 
Theses groups include Algaaeda and Daaesish of Iraq and other Arab 
countries. 
The paper defined the meaning of War prisoners and war captivity, 
apostates, and law breaking individuals. Who are called (kharegitesand 
pugah). in addition to the Islamic ruling on these issues. More over, the 
paper addresses issueless like inheritance, freedom,and abuse and 
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convention signed 1929. 
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ــد  ــالة والســالم  هللا،الحم ــىوالص ــة المهــداة،  عل ــر أحكامهــا الرحم ــريعة، ومظه مبلــغ الش

 والنعمة المسداة. 

 وبعد: 

ــا اهللا عــز  ــي جعله ــة الت ــد اإللهي ــن القواع ــدة أصــلية م ــاة قاع ــاين يف الحي ــدافع اإلنس ــإن الت ف

ــ  علـــىوجـــل أســـاس التـــوازن يف الكـــون الســـتمرار الحيـــاة  ا األرض... وإال مـــا كتـــب لـه

ــاء! قــال تعــالي: (  اهللاِ النَّــاَس بَْعَضــُهْم بِــبَْعٍض لََفَســَدِت األَْرُض َولَكِــنَّ اهللاَ َولَــْوال َدْفــعُ البق

 . )ُذو َفْضٍل َعَلى الَْعالَِميَن 

ِجُد َوَلــْوَال َدْفــُع اهللاَِّ النَّــاَس َبْعَضــُھم ِبــَبْعٍض لَُّھــدَِّمْت َصــَواِمُع َوِبَیــٌع َوَصــَلَواٌت َوَمَســا(

 .  )اهللاَِّ َكِثیًرا ۗ َوَلَینُصَرنَّ اهللاَُّ َمن َینُصُرُه ۗ ِإنَّ اهللاََّ َلَقِويٌّ َعِزیٌزُیْذَكُر ِفیَھا اْسُم 

ا  با و  

هنــاك تعريفــات عديــدة للحــرب منهــا: القتــال الناشــب بــين دولتــين أو أكثــر للحصــول 

 على مقاصد سياسية بقوة السالح

ب قـــد خلفـــت الكثيـــر مـــن المآســـي لـــيس علـــى البشـــرية مـــن ويـــالت الحـــروانـــاة إن مع

ــا  ــرة لهـ ــة مباشـ ــات ال عالقـ ــرى وفئـ ــى دول أخـ ــداها إلـ ــل تعـ ــد بـ ــة فقـ ــدول المتحاربـ الـ

ــن  ــار السـ ــال وكبـ ــاء واألطفـ ــدنيين والنسـ ــدة والمـ ــاورة والمحايـ ــدول المجـ ــالحرب كالـ بـ

ه الضـــوابط الكفيلـــة األمــر الـــذي تنبهـــت لــه الشـــرائع الســـماوية منــذ القـــدم ووضـــعت ـلـ 

التخفيــف مــن آثــاره, كمــا ان المنظمــات والهيئــات الدوليــة ســعت وخاصــة يف بمنعــه أو 

ــدول  ــر ال ــى غي ــرب إل ــار الح ــداد آث ــول دون امت ــي تح ــد الت ــع القواع ــرم لوض ــرن المنص الق

المتنازعــة أو المتحاربــة ولقــد كــان للشــريعة اإلســالمية التــي كــان مــن أبــرز خصــائص 

ة المظهــرة مراعــاة البعــد اإلنســاين القــرآن الكــريم والســنة النبوـيـ تشــريعها المســتمد مــن 

ــد  ــا يبع ــل م ــن ك ــلبية ع ــار الس ــداد األث ــع امت ــة بمن ــد الكفيل ــوابط والقواع ــن الض فوضــعت م
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ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 هذه الشريعة عن بعدها اإلنساين واألخالقي سواء يف أوقات السلم أو الحرب.

ــا ــروف أن الرس ــن المع ــالم فم ــرب يف اإلس ــروعية الح ــن مش ــا ع ــي أم ــي ه ــالمية الت لة اإلس

ــة  ــة خاتم ــه بالكلم ــدأ دعوت ــذي ب ــل وال ــاء والرس ــاتم األنبي ــى خ ــت عل ــي نزل ــديانات والت ال

ــالى ــال تعــ ــى األذى قــ ــبر علــ ــة والصــ ــة البينــ ــِبيِل رَبِّــــَك ِ�حلِْْكَمــــةِ  إىلادُْع : (والحجــ  َســ

ــَي َأْحَســــُن) ــِيت ِهــ ـ ــاِدْهلُم ِ�لـَّ ــَنِة ۖ َوَجــ ــِة احلََْســ ــال أ )٤(َواْلَمْوِعظَــ ــًا: (وقــ ــذه َســــِبيِلي يضــ ــْل هــ قُــ

 .)َأْدُعوا ِإَىل ا�َِّ ۚ َعَلٰى َبِصريٍَة َأَ� َوَمِن اتـَّبَـَعنِ 

ــن  ــدمير مظهــر م ــتالل والت ــائم، واالح ــار األســر والغن ــن آث ــا م ــا يترتــب عليه ــروب وم والح

تــــدافع التـــي عرفتهــــا البشـــرية علــــي اخـــتالف عصــــورها. وهـــي وإن كانــــت مظـــاهر ال

ــ  ــدمرة، مذموـم ــة، مـ ــر، بغيضـ ــتذالل البشـ ــاق األرواح، واسـ ــن إزهـ ــا مـ ــب عليهـ ــا يترتـ ة لمـ

ــا يف ــران إال أنهــ ــب العمــ ــارا، وتخريــ ــا إعمــ ــل خرابهــ ــنة اهللا يف األرض. جعــ ــة ســ  النهايــ

ــاقيهم، و ــاء لبـ ــر إحيـ ــض أرواح البشـ ــاق بعـ ــاء، وإزهـ ــدميرها بنـ ــداّء وتـ ــهم فـ ــر بعضـ اسـ

 ألخراهم.  

ــريع اإلســالمي أن يتنــاول  ــد كــان مــن عظمــة التش ــهفيمــا  –ولق مــن أمــور السياســة  تناول

الشــرعية موضـــوع األســـر واألســـرى، وهـــو موضــوع دقيـــق مـــن موضـــوعات الحـــرب يف 

ــين  ــا وبـ ــرى بينهـ ــا الكبـ ــي يف حروبهـ ــالمية األولـ ــة اإلسـ ــه الدولـ ــان عرفتـ ــان ومكـ ــل زمـ كـ

 األمم.  

ــه يف ــا عرفت ــروب الــرّدة،  كم ــأنها األولــي كح ــف األمــة يف نش ــة بــين طوائ حروبهــا الداخلي

 لي ومعاوية، رضي اهللا عنهما.وما وقع بين ع

 وما يحدث اآلن يف بعض أقطارنا العربية. 

علـــي األنفــــس  وغيـــر ذلـــك ممــــا تفـــرزه معـــارك القتــــال مـــن أســـر وأســــرى،واعتداء 

ــا ينـــتج عـــن هـــذه الحـــروب التـــي التزيـــد علـــي أن تكـــون  والممتلكـــات واألعـــراض ممـ
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ــدة مـــن أ ــة الواحـ ــاء الحـــرب يف األمـ ــا زعمـ ــالح يتصـــارع عليهـ ــانم حـــروب مصـ ــل مغـ جـ

 ومصالح. 

 واستكماال لجزئياته العلمية فقد بنيته علي : 

 مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة.    

:ا  

:   و :   

 المطلب األول : التعريف باألسر واألسير، ومشروعية اآلسر.   

 المطلب الثاين : حكم اآلسرة، ومشروعيته، وحكمتها.    

 ألسرى يف نظر الشريعة اإلسالمية وحكم كل منها.  لث : شروط  االمطلب الثا  

 المطلب الرابع : مراتب األسرى يف الشريعة اإلسالمية.  

   اول: أ ب ا  ا: ا

 المطلب األول : تعريف الردة، ووصفها، وهل الحرب ضد المرتدين من الجهاد؟.  

 المصالح من المرتدين.  المطلب الثاين : حكم أسير حرب   

 المطلب الثالث : حكم استتابة أسير حرب المصالح من المرتدين.    

 ب المصالح المرتدة. المطلب الرابع : حكم أسيرة حر  

  ا ام : أ ب ا  اة:  

 المطلب األول : تعريف البغاة، وصفة أهل البغي ، والواجب يف حقهم.   

 ب المصالح من البغاة. : حكم أسير حر المطلب الثاين  

  ا ا : أ ب ا  أ اا (ع اق): 

 ل : تعريف المحاربين والواجب يف حقهم. المطلب األو  

 المطلب الثاين : حكم أسير حرب المصالح من أهل الحرابة.    

 :وب ا ىق أ : اا ا  

 ير حرب المصالح المسلم يف الغنيمة.ول : حق أس المطلب األ  
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ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 المطلب الثاين : حق أسير حرب المصالح المسلم يف اإلرث.    

 الث : حق أسير حرب المصالح المسلم يف النكاح. المطلب الث  

 المطلب الرابع : مفاداة أسير حرب المصالح من يد المناوئين               

  
  

أ  : ا ا  .ب ا  

 المطلب األول   : اإلكراه علي العمل.   

 المطلب الثاين   : قيده وحبسة    

 المطلب الثالث   : مدى سلطة اآلسر علي أسير حرب المصالح.    

 المطلب الرابع   : حكم قتل األسير أسيره.   

 المطلب الخامس :  كسوة أسير الحرب.    

 ي كشف األسرار العسكرية. المطلب السادس : إكراه أسير الحرب عل  

 م. المطلب السابع  : إسالم األسير يف األسر إن كان علي غير اإلسال  

 الخاتمة والنتائج وفهرس الهواش

 واهللا المستعان وهو نعم المولي ونعم النصير       
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:ا  
  ا اول

ا وو ،وا  ا  

: ا :أو  

١- ا :ا   

ــر:   ــباح المني ــاء يف المص ــرته"ج ــير  "أس ــرأه أس ــو أســير وام ــرب فه ــاب ض ــن ب أســرًا م

ضـــ�، ألن فعيـــل بمعنـــى مفعـــول مـــا دام جاريـــا علـــى االســـم يســـتوى فيـــه المـــذكر أي

 والمؤنث، فإن لم يذكر الموصوف ألحقت.

 .وقيل: قتلت األسيرة كما يقال: رأيت القتيلة

  ا  اح: -٢

 عرف بدر الدين بن جماعة األسير:

 هم الرجال األحرار العقالء المقاتلون إذا أخذهم المسلمون قهرًا بالغلبة

فقولــه: الرجـــال األحـــرار: احتــرازًا مـــن النســـاء، والصـــبيان، واألرقــاء لهـــم، فـــإن هـــؤالء 

 سبى ومال.

ــاء  ــبيان، واألرق ــاء، والص ــن النس ــرازًا م ــاتلون: احت ــالء المق ــه: العق ــؤالء وقول ــإن ه ــم، ف له

 سبى ومال.

ــه:  ــال فــيهم، وال وقول ــذين ال قت ــيوخ ال ــانين، والش ــرازًا مــن المج ــاتلون: احت ــالء المق العق

 رأى لهم.

ــل  ــلم قب ــان أو أس ــلح أو بأم ــذ بص ــن أخ ــرازًا مم ــرًا: احت ــلمون قه ــذهم المس ــه: إذا أخ وقول

 الظفر به.

 فإن لهؤالء األصناف أحكام خاصة:

ــدولي  ــانون الـ ــاء القـ ــل ـشــ  وعـــرف فقهـ ــو: كـ ــه هـ ــير الحـــرب بأنـ ــذ ال أسـ خص يؤخـ

 .لجريمة ارتكبها، وإنما ألسباب عسكرية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٣ 
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ونســـتخلص مـــن معنـــى األســـير عنـــد الفقهـــاء أنهـــم يطلقونـــه علـــى: مـــن يظفـــر بـــه 

ــه  ــرون ب ــن يظف ــى م ــان، وعل ــر أم ــوا دار اإلســالم بغي ــربيين إذا دخل ــن الح ــلمون م المس

ــن المرتــدين عنــد مقــا ــون لفــظم األســير علــى المســلم الــذي  تلتهم لنــا، كمــا يطلق

 .فر به العدوظ

ا  ىا   

ــاالت  ــع الح ــاين يف جمي ــد اإلنس ــاة البع ــع مراع ــالمية م ــريعة اإلس ــه الش ــاز ب ــع تمت ــيا م تمش

ــد  ــرب, وق ــات الح ــة يف أوق ــريعة وخاص ــه الش ــرص علي ــا تح ــرز م ــي أب ــة ه ــذه المزي ــن ه فغ

ة التـــي خاضـــوها بمراعـــاة الرحـمــ تـــاريخهم ويف جميـــع معـــاركهم تميــز المســـلمون عبـــر 

ــال  ــذلك إذ ق ــرار ب ــرقين لإلق ــن المستش ــر م ــع الكثي ــا دف ــوام مم ــع األق ــع جمي ــانية م واإلنس

 "ما عرف التاريخ فاتح� أعدل من العرب"لوبون يف العرب 

ــرى هــم الرجــال األحــرار العقــالء المـقـ  ــا عــن معاملــة األســرة يف اإلســالم, فاألس اتلون أم

 .قهرًا بالغلبةإذا أخذهم المسلمون 

ــول:  ــول يق ــريم فالرس ــة والتك ــالرفق والرحم ــرى ب ــلمين لألس ــة المس ــهمت معامل ــد أس وق

ــول ( ــالى يقـ ــرًا واهللا تعـ ــارى خيـ ــوا باألسـ ــىٰ استوصـ ــاَم َعَلـ ــوَن الطََّعـ ــكِينًا  َوُيطِْعُمـ ــِه ِمْسـ ُحبِّـ

َما ُنطِْعُمُكْم لَِوْجِه اهللاِ َال ُنرِيُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا	)٨َوَيتِيًما َوَأِسيًرا (    )إِنَّ

ــالجوع و ــير ب ــذيب األس ــوز تع ــه ال يج ــاء أن ــرر الفقه ــد ق ــواع ولق ــن أن ــا م ــش, وغيرهم العط

ــر ــدة, وقــد ثبــت ان رســول اهللا قــال يف بنــي قريظــة بعــدما احت ــر فائ ق النهــار التعــذيب مــن غي

 .يف يوم شديد الحرارة

 ."ال تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السالح قيلوهم حتى يبردوا"

ــ� يف  ــاري� رائعـ ــثالً حضـ ــليبية مـ ــروب الصـ ــة األســـرى يف الحـ ــذا وكانـــت معاملـ ــاريخ هـ تـ

ــراح  ــق سـ ــاء أن يطلـ ــن النسـ ــة مـ ــوبي مجموعـ ــدين األيـ ــالح الـ ــى صـ ــل إلـ ــة إذ توسـ األمـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٤ 

فــــأمر بــــرد األســــرى ووزع الصــــدقات علــــى اليتــــامى واألرامــــل أزواجهــــن وأوالدهــــن 

 وعمل على إسعاف الجرحى ومعالجة المرضى.

ــا ال  ــا ممـ ــة يف مظانهـ ــاء آراء مبثوثـ ــرب فللفقهـ ــاء الحـ ــد االنتهـ ــرى بعـ ــير األسـ ــن مصـ وعـ

ــالى: (م ــه تع ــن قول ــا ع ــرج يف مجمله ــي ال تخ ــا وه ــها هن ــال لعرض ــا ج ــاَق َفإِمَّ وا الَْوَث ــدُّ َفُش

ا فَِداءً َمن�ا بَعْ   	)ُد َوإِمَّ

ويمكـــن القـــول: أن نظريـــة اإلســـالم يف األســـرى تـــتلخص يف عناصـــر ثالثـــة هـــي: حســـن 

مـــنهم الفـــداء لمـــن يرجـــى  "إطـــالق ســـراحهم"المعاملـــة حتـــى يبـــت يف أمـــرهم, المـــن 

 الخير القتل لمجرمي الحرب.

ما ا  
:وو ا   

)١:ا  (  

ــدل ــروع، وي ــر مش ــروعيته الن األس ــى مش ــالى: عل ــه تع ــا قول ــك، ومنه ــواردة يف ذل ــوص ال ص

 .)……(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق

 .وقوله تعالى: (ويطمعون الطعام على حبه مسكين� ويتمي� وأسيرًا)

 )٢:ا و  ا (  

 وعيته وهو:لقد بين اإلسالم الحكمة من مشر

كســر شـــوكة العــدو، ودفـــع شـــره، وإبعــاده عـــن ســـاحة القتــال، لمنـــع فاعليتـــه وأذاه،  

ــاكم  ــد الح ــوع مــن التســلط والقهــر، فهــم يف ي ــه، وهــو ن ــيمكن فــك أســر المســلمين ب ول

 .المسلم يتصرف يف شأنهم بما يراه يف صالح المسلمين

ا ا  
   أ  ءوآراء ا ا و ر  

ــلمين مــن الحــربيين، صــبي� كــان أو شــاب� أو شــيخ� يجــو ــد المس ز أســر كــل مــن وقــع يف ي

 أو امرأة، األصحاء منهم والمرضى.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٥ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

  و ا اء  أ   ر    أال:

ــل اول: إلــى أنــه ال يؤســر مــن ال ضــرر ذهــب الحنفيــة، والحنابلــة، واإلباضــية ا ،

فائــدة يف أســرهم، كالشــيخ الفــاين والــزمن واألعمــى والراهــب إذا كــانوا ممــن  منــه، وال

 ال رأى لهم.

:مل اوذهب الشافعية إلي أنه يف األظهر يجوز أسر الجميع دون استثناء. ا 

:ــ ل اــ ــن ال  ا ــوز أســره واســتثناء م ــن يج ــد م ــى تحدي ــول إل ــحاب هــذا الق ذهــب أص

 ي:يجوز أسره وهو على النحو اآلت

ــة ــص المالكي ــة، إذا ن ــب والراهب ــره، إال الراه ــوز أس ــل يج ــن ال يقت ــل م ــى أن ك : عل

لــم يكــن لهمــا رأي فإنهمــا ال يؤســران، وأمــا غيرهمــا مــن المعتــوه والشــيخ الفــاين 

ــر  ــن غي ــركهم م ــوز ت ــرهم، ويج ــوز أس ــتلهم يج ــرم ق ــإنهم وإن ح ــى ف ــزمن واألعم وال

 قتل ومن غير أسر.

اا ا  
ا ا ى  و ا ا م   

ــا  ــة حكمه ــل مرتب ــت لك ــدي وجعل ــاس عقائ ــى أس ــرى عل ــالمية األس ــريعة اإلس ــت الش رتب

الــذي يختلــف بـــاختالف عقيدتــه إيمانــ� أو كفـــرًا، ففرقــت بــين الكـــافر المطلــق، وبـــين 

 من يؤمن باهللا تعالى.

ــيس  ــاهللا ول ــؤمن ب ــن ي ــين م ــالى: ب ــاهللا تع ــان ب ــت يف اإليم ــن بموفرق ــاب م ــل الكت ــلم كأه س

ــالم،  ــن اإلسـ ــى ديـ ــو علـ ــالى وهـ ــاهللا تعـ ــؤمن بـ ــن يـ ــوس، ومـ ــارى، والمجـ ــود والنصـ اليهـ

 وحكم كل واحد على االختصار التالي:

ـــن ـــد او  ـــ ـــب  ـــى ا ــود  ( أ ) أ ــن اليهـ ــاب مـ ــل الكتـ ــن أهـ ــوا مـ ــن ليسـ ممـ

والنصــــارى وهــــم أولئــــك األشــــخاص الــــذين ال يعتقــــدون يف اهللا عــــز وجــــل، وربمــــا 

 تقدون يف أوثان وأصنام ولم يعرفوا رسوالً وال نبي�.يع



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٦ 

ــا  ــيرًا للدولـــة وفيئـ ــذا الصـــنف أسـ ــير مـــن هـ ــالمية تعتبـــر األسـ وعليـــه فـــإن الشـــريعة اإلسـ

 لجماعة المسلمين.

ــه  ــرأي في ــل أســيرًا بنفســه، ألن ال ــزاة أن يقت ــد مــن الغ ــن الهمــام: ولــيس لواح ــال ب قــال الكم

 .إلى اإلمام

ــة  ــت اتفاقيـ ــد بينـ ــنه جنلقـ ــير ١٩٢٩يـــف سـ ــر أسـ ــرب يعتبـ ــير الحـ ــاص أن أسـ ــه خـ م بوجـ

 الدولة، ال أسير الشخص أو الوحدة العسكرية التي أخذته.

 حكم أسرى الحرب من عباد الوثن:

ــة ــولي الزيدي ــد ق ــو أح ــية وه ــة، واإلباض ــب الحنفي ــدة ذه ــن عب ــم األســير م ــى أن حك ، إل

 األوثان هو إما أن يدخل يف لواء اإلسالم أو السيف.

ذا الحكــم: اإلســـالم، أو الســيف، بالنســـبة لمشــركي العــرب مـــن عبــدة األوثـــان دون وـهـ 

 أهل الشرك من العجم.

ــا المشــرك ــداء  أم ــن أو الف ــرق، أو الم ــل، أو ال ــين القت ــار ب ــه الخي ــم فحكم ــن العج ــوثني م ال

 على خالف يف كتب المذاهب ولكل دليله.

  (ب) أى اب  أ اب واس:

ــل  ــا أه ــارى اب فالكتــ أم ــالم، والنص ــه الس ــى علي ــريعة موس ــى ش ــم عل ــذين ه ــود ال ــم اليه ه

 الذين هم على شريعة عيسى عليه السالم.

ــراهيم ــى إب ــت عل ــي أنزل ــحف الت ــإن الص ــاب، ف ــم شــبهة كت ــة له ــم أم ــوس: فه ــا المج  -وأم

ــالم ــه الس ــد  -علي ــوز عق ــذا يج ــوس، وله ــدثها المج ــداث أح ــماء ألح ــى الس ــت إل ــد رفع ق

ــة معهــ  ــد والذم ــىم، والعه ــاب،  ينح ــل الكت ــن أه ــم م ــارى، إذ أنه ــود والنص ــو اليه ــم نح به

 .ولكن ال يجوز مناكحتهم، وال أكل ذبائحهم، فإن الكتاب قد رفع عنهم

 وحكم هؤالء على ثالثة أقوال:

:ق، اداة، اا ،ا ،ا ،رول: ال اا  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٧ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

ــب جمهــور الفقهــاء مــن الشــافعية، والحنابلــة، والما ، لكيــة، والظاهريــة، والزيديــةذه

 والحنفية إلى القول بالخيار بين هذه األربع.

 :أو ا أو ا ا :مل اا  

 وهذا مذهب اإلباضية كما جاء يف المصنف للكندي قال: 

كــــانوا مملــــوكين يتركــــون علــــى وأمــــا النصــــارى، فــــال يجبــــرون علــــى اإلســــالم إذا "

 ."دينهم

ـــى ا ـــ ا(ج) أ ــــــب  و ـــ  ــتركوا يف ــة اإلســـالمية إذا اشـ ــاع الدولـ مـــن أتبـ

 حروب المصالح وهم المعنيون بالمباحث التالية:

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٨ 

  ا اول

 :ا  ب ا ىأ  
:ب ا  :  

ــين  ــوم ب ــي تق ــروب الت ــي الح ــلطة الدولــة ه ــين س ــي دارت ب ــالحروب الت ــة ك طوائــف األم

ــدي،  دينـــةالم يف ــة األسـ ــيلمة الكـــذاب، وطلحـ ــوا النبـــوة كمسـ ــذين ادعـ ــورة وبـــين الـ المنـ

 واألسود العنسي، وسجاح بنت الحارث

ــزاع  ــب الن ــفيان بس ــى س ــن أب ــة ب ــب ومعاوي ــي طال ــن أب ــى ب ــين عل ــت ب ــي قام ــروب الت والح

ــ  ، وكـــذلك قتـــال أبـــى بكـــر "بقتـــال البغـــاة"ا علـــى الخالفـــة وهـــى معروفـــة لـــدى فقهائـن

ــديق  ــر"الصـ ــل الـ ــاة  "دةأهـ ــع الزكـ ــن دفـ ــوا عـ ــين امتنعـ ــان حـ ــرب كغطفـ ــل العـ ــن قبائـ مـ

ــان قتــالهم  ــدفعها، فك ــال ن ــريش ف ــوان لق ــذل واله ــي إال ال ــاوة وإن ه ــي إال إت ــالوا: إن ه وق

 إلعادتهم إلى الدين اإلسالمي.

ــي،  ــل البغـ ــدين، وأهـ ــال المرتـ ــمل قتـ ــروب: تشـ ــذه الحـ ــة.وأمثلتها يف وهـ ــل الحرابـ وأهـ

لدولــة الواحــدة كجنــوب الســودان ودارفــور، وىف العــراق وقتنــا الحاضــر المنازعــات يف ا

ــين  ــة بـ ــدث يف الدولـ ــا يحـ ــا ممـ ــش) وغيرهـ ــالمية (داعـ ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــرف بتنظـ ــا يعـ مـ

 الواحدة يف قارات العالم كأفريقيا، وأمريكا الجنوبية وغيرها.

ــا كـــان يمكـــن اعتبا ــالمفهوم هـــذه الحـــروب مـ ــة بـ ــا ال حربـــ� داخليـــة وال حربـــ� دوليـ رهـ

ــديث  ــروب يفالح ــذه الح ــى ه ــق عل ــا كــان يطل ــنوات، وإنم ــع س ــل بض ــرب قب ــرف للح  الع

 الحديث ثورات.

ــدلول القــائم للحــرب يف  ــة بحســب الم ــاك حروبــ� تعتبــر داخلي ــن الواضــح اآلن أن هن وم

 القانون الدولي.

ــدول ــى أســاس ذات ال ــدولي القــائم عل ــن  فــالتنظيم ال ــم يك ــديث، ول ــو تنظــيم ح ــة ه الحديث

المي األول، فإنـــه بحســـب تعريـــف الجهـــاد لـــدى الفقهـــاء لـــيس معروفـــا يف العهـــد اإلـســ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٠٩ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 كما يتطلب رجال القانون الدولي. "دول"ن الضرورة أن تكون الحرب بين م

  ا اول

   ادة وو، و اب  ا  اد؟

 :ـــ  دةـــ زيـــز: ) ردا، ورده: منعـــه وصـــرفه، ورده: أرجعـــه وىف التنزيـــل الع(ردهأو: ا

 .م كفارًا)(ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانك

:دة اوا  

هـــو أن يرتـــد قـــوم حكـــم بإســـالمهم ســـواء ولـــدوا علـــى فطـــرة اإلســـالم أو أســـلموا عـــن 

 .كفر، فكال الفريقين يف حكم الردة سواء

  ا؟م  :ل ا   اد   ا ه 

ــاد يف  ــو جه ــر ه ــرة الكف ــى دائ ــالم إل ــرة اإلس ــن دائ ــارجين ع ــدين الخ ــال المرت ــك أن قت ال ش

ــو:  ــه فه ــق علي ــف الجهــاد ينطب ــك ألن تعري ــرعي، وذل ــاه الش ــالء "ســبيل اهللا بمعن ــال إلع قت

 والمرتدون يعتبرون كفارًا. "كلمة اهللا

ــال ــن قتـ ــى مـ ــدين أولـ ــال المرتـ ــل قتـ ــى يجعـ ــاحب المغنـ ــة صـ ــن قدامـ ــل إن ابـ ــار  بـ الكفـ

ألن تــركهم ربمــا أغــرى  أحقهــم بالقتــال، -أي المرتــدون -هــؤالء"األصــليين فيقــول: 

 ."أمثالهم بالتشبه بهم، واالرتداد معهم

ما ا  
:ا  ب ا أ   

يكشـــف عـــن ســبب ردتهـــم، فـــإذا ذكــروا شـــبهة يف الـــدين إن الواجــب يف حـــق هــؤالء أن 

ــق ا ــح لهــم الطري ــا دخلــوا فيــه يوض ــذوا بالتوبــة مم ــالحجج واألدلــة المقنعــة وأخ لحــق ب

 باطل.من ال

ــر  ــهرًا، أو أكث ــام، أو ش ــة أي ــدة ثالث ــال يف م ــه، أو اإلمه ــوا إلي ــا ذهب ــة مم ــنهم التوب ــب م فيطل

ــوعهم ــاء رج ــك رج ــم يف ذل ــل العل ــتالف أه ــى اخ ــك عل ــن ذل ــد  م ــالم، دون تقيي ــى اإلس إل

ــديق ك ــر الص ــا بك ــدليل أن أب ــة، ب ــدة معين ــدبم ــن الولي ــد ب ــى خال ــب إل ــه -ت ــى اهللا عن  -رض



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩١٠ 

اب، وقومــه مـــن بنــى حنيفــة حــين ارتــدوا بقتــال حتـــى وقــد وجهــه نحــو مســيلمة الكــذ

ــالحهم. ــى صـ ــرص علـ ــالم، واحـ ــة اإلسـ ــى داعيـ ــدعوهم إلـ ــى "…تـ ــالحرص علـ . فـ

 إزالة الشبهة حتى يرجعوا إلى جادة الحق. صالحهم يقتضي بذل المشقة يف 

ــور األئ ــم، علـــى ولهـــذا أجمـــع جمهـ ــن أهـــل العلـ ــة مـ ــن مـ ــن الرجـــال عـ ــن ارتـــد مـ أن مـ

ــل  ــد أه ــه إذا ارت ــد جمهــور العلمــاء، وعلــى ان ــد اســتتابته عن اإلســالم وجــب قتلــه ولكــن بع

 .بلد قوتلوا 

ــد روى ذلــك عــن أبــى بكــر وعمــر وعثمــان وعلــى ومعــاذ وأبــى موســى وابــن  عبــاس وخال

 .رضى اهللا عنهم –

ــال ــن الرج ــالم م ــن اإلس ــد ع ــن ارت ــي وم ــاقال دع ــا ع ــان بالغ ــاء وك ــام،  والنس ــة أي ــه ثالث إلي

ــلم:  ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــه صـ ــل لقولـ ــع وإال قتـ ــإن رجـ ــه فـ ــيق عليـ ــدل دينـــه "وضـ ــن بـ مـ

 ."فاقتلوه

ــ ــ أ ــ ذ  مــ  ــ وا ــ ا ــ ــب  مــ إذا دارت ا ــ أ ا ــ ــر و ــ آ ى 
 ــ  ــ و ــ ا ــ ا ــ  أن ــ  ــ   ــ ــب، و ــ ا ا ــ ــ ا

  ا  ؟
ا ا    ا  

ا ا  
ا  ب ا أ ا   

اختلــف العلمــاء وفقهــاء المــذاهب يف حكــم اســتتابة أســير الحــرب مــن المرتــدين هــل 

 لى الوجوب أم على االستحباب؟هو ع

ا أ ب اول: ول اا:ا  ب  

وهــو قــول الجمهــور مــن العلمــاء وفقهــاء المــذاهب فــذهب إلــى هــذا القــول كــل مــن 

ــة ــية، والزيدي ــافعية، واإلباض ــة، والش ــة، والمالكي ــول أكثــر الحنابل ــو ق ــول ه ــذا الق ، وه

ــي  ــاء والنخعــــي والثــــوري واألوزاعــ أهــــل العلــــم مــــن المتقــــدمين مــــنهم عمــــر وعطــ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩١١ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 واسحاق.

ــا رواه الــ  ــتدلوا بم ــرأة يقــ واس ــغ دارقطني: أن ام ــالم، فبل ــن اإلس ــدت ع ــان ارت ــا أم روم ال له

 .أمرها إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإال قتلت

  ام: اب ا ا:ال 

ــة،  ــد وهــــم: الحنفيــــة، والظاهريــ ــى القــــول باســــتحباب المرتــ وذهــــب فريــــق آخــــر إلــ

 .واإلمامية

أد:  

ــي  ــديث النب ــول بح ــذا الق ــحاب ه ــتدل أص ــل المرتــد، واس ــام قت ــى اإلم ــب عل ــه يج ، أن

لـــذلك  ولـــم يجعـــل -أي قتـــل المرتـــد -أمـــر بقتلـــه أول أوقـــات اإلمكـــان، ألن النبـــي 

ــل وقتــا معلومــا، وألن ظــاهر حــديث النبــي  ــو …يقتضــى قتلــه، يف حــال مــا ب ــه كــان ول  في

ــأخير ــى ت ــت، إل ــا وق ــكت لم ــه س ــيما والقولبينــه،   عن ــه قــال س ــال، وب ــم األفع ــل أعظ ت

 .والحسن سعبيد بن عمرو وطاوو

اا ا  

   أة ب ا اة: 

ــد  ــك بع ــل، وذل ــه القت ــال حكم ــن الرج ــد م ــير المرت ــى أن األس ــاء عل ــور الفقه ــب جمه ذه

 استتابة، واختلفوا يف حكم المرأة المرتدة األسيرة على قولين:

  ال اول:

، ال فـــرق بـــين رجـــل جمهـــور الفقهـــاء إلـــى أن األســـير المرتـــد حكمـــه القتـــل هبفـــذ

ــي  ــري والنخع ــن والزه ــال الحس ــه ق ــى وب ــر وعل ــى بك ــن أب ــك ع ــدهم، روى ذل ــرأة عن وام

 .ومكحول وحماد والليث واألوزاعي وإسحاق

:استدل الجمهور على قتل األسيرة المرتدة بما يلى: أد 

 ."دينه فاقتلوهبدل  من": عموم حديث النبي  ) ١(

ال يحـــل دم ": والمــدعى التخصـــيص يف ذلـــك محتــاج إلـــى إقامـــة الــدليل بقولـــه 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩١٢ 

امـــرئ مســـلم إال بإحـــدى ثـــالث: الثيـــب الـــزاين، والـــنفس بـــالنفس، والتـــارك لدينـــه 

 ."المفارق للجماعة

ــا رو ) ٢( ــابرمـ ــن جـ ــدارقطني عـ ــه -اه الـ ــى اهللا عنـ ــان  -رضـ ــا أم رومـ ــال لهـ ــرأة يقـ : أن امـ

ــدت ــي  ارت ــى النب ــا إل ــغ أمره ــالم، فبل ــن اإلس ــت وإال  ع ــإن تاب ــتتاب، ف ــأمر أن تس ف

 ."قتلت

:مل اا  

ــة ــة، واإلمامي ــن الحنفي ــاء م ــض الفقه ــب بع ــت ذه ــواء كان ــدة س ــيرة المرت ــى أن األس ، إل

ــالف ذ ــرب أم خ ــى أســيرة ح ــر عل ــا تجب ــل لكنه ــال تقت ــدت ف ــا إذا ارت ــاح دمه ــه ال يب ــك فإن ل

ــ  ــتتاب ويعـــرض اإلســـالم وإجبارـه ا علـــى اإلســـالم أن تحـــبس وتخـــرج يف كـــل يـــوم فتسـ

ــإن  ــالم فـ ــا اإلسـ ــوت وإن عليهـ ــلم أو تمـ ــى أن تسـ ــذا إلـ ــ� هكـ ــت ثانيـ ــلمت وإال حبسـ أسـ

 .كانت القوانين الوضعية للدول األوربية واألمريكية ترى حرية األديان

:ــ ــول اهللا  أد ــن رس ــا روى ع ــتدلوا بم ــال:  واس ــه ق ــرأة وال"أن ــوا ام ، " وليــداً ال تقتل

ع وســـيلة عنـــد االمتنـــاع عـــن العـــودة إلـــى اإلســـالم والنســـاء أتبـــاع وألن القتـــل إنمـــا شـــر

ــإنهن يف العــادات الجاريــات يســلمن بإســالم  ــال يف إجابــة هــذه الــدعوى يف العــادة ف الرج

 .ن الرجل ال يتبع رأى غيره خصوص� يف أمر الدينأزواجهن وإذا كان كذلك فإ

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩١٣ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

ما ا  

ب أ ةا  ا  

  
   اة، و أ ا، واا  :: ا اول

 : :ةا  :(بغى) فالن يبغى بغيا: تجاوز الحد واعتدى.أو 

ــز: ( ــل العزي ــيءَ ويف التنزي ــى َتِف ــي َحتَّ ــي َتبِْغ ــاتُِلوا الَّتِ ــَرى َفَق ــى اْألُْخ ــَداُهَما َعَل ــْت إِْح ــإِن بََغ  َف

 .)إِلَى َأْمرِ اهللاِ 

ــز: ( ــل العزيـ ــم، ويف التنزيـ ــلط وظلـ ــى: تسـ ــي وبغـ ــْوا فِـ  لَبََغـ
ــادِهِ ِعبَـ

ْزَق لِ ــرِّ ــَط اهللاُ الـ ــْو بََسـ َولَـ

 .)اْألَْرضِ 

 .)َن ِمن َقْوِم ُموَسى َفبََغى َعَليِْهمْ إِنَّ َقاُروَن َكاوقال تعالى: (

 .هم البغاةوبغى: سعى بالفساد خارجا على القانون، و

: ةا  

ــم  ــاج يف كفه ــرون خلــع اإلمــام بتأويــل ســائغ، وفــيهم منعــة، ويحت ــة: هــم قــوم ي قــال الحنفي

 .إلى الجيش والقتال

ــر  ــه يف غي ــت إمامت ــن ثبت ــة م ــن طاع ــاع ع ــو االمتن ــة: ه ــن المالكي ــة الدســوقي م ــال العالم وق

 .معصية بمغالبة ولو تأويال

ــراء ــاوردي والف ــال الم ــافعية -وق ــن الش ــه:  -م ــا نص ــو إذا م ــلمين ه ــن المس ــة م ــت طائف بغ

 .وخالفوا رأى الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه

ــدخول يف  ــع الـ ــه أو منـ ــون خلعـ ــام يبغـ ــى اإلمـ ــون علـ ــذين يخرجـ ــم الـ ــة: هـ ــال الحنابلـ وقـ

 .طاعته أو تبغى فئة منع حق واجب بتأويل يف ذلك

:وا  

 هي:ور الناس اجتمعت فيهم ثالثة أمأن أهل البغي هم: طائفة من 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩١٤ 

التمـــرد علـــى ســـلطان الدولـــة باالمتنـــاع عـــن أداء الحقـــوق، وطاعـــة القـــوانين و  -١

 عدم االعتراف بسلطة الحاكم أو العمل على اإلطاحة برئيس الدولة.

 وجود قوة يتمتع بها البغاة تمكنهم من السيطرة. -٢

 الخروج وإظهار التمرد. -٣

ــا يراد "الخـــروج"ويـــراد بكلمـــة  ــ مـ ــا اليـــوم مـــن عبـــارات مثـــل: الـث ورة المســـلحة، أو فهـ

الحــــرب األهليــــة، أو القتــــال الــــداخلي، أو اســــتعمال الســــالح أو اســــتخدام العنــــف يف 

 .سبيل الوصول إلى تحقيق األغراض السياسية التي حصلت الثورة من أجلها

:ا أ  :م  

ــاء ــور الفقه ــترط جمه ــن ويش ــائرين، م ــار الث ــل "، العتب ــيأه ــرعية،  "البغ ــبهة ش ــود ش وج

 .أويل سائغ، ولو كان ضعيفا، يعتمدون عليه يف إشعال الثورةأي ت

ــم،  ــى الحكـ ــيطرة علـ ــل السـ ــن أجـ ــارجين مـ ــرون الخـ ــك، فيعتبـ ــترط ذلـ ــهم ال يشـ وبعضـ

يعتبــرونهم مــن البغـــاة أيضــ�، ويمثلــون للخــارجين علــى أســـاس  -بــدون تأويــل شــبهة

، إذ أبـــى طالـــب مـــن أهـــل الجمـــل، وصـــفينوشـــبهة بالخـــارجين علـــى علـــي بـــن  تأويــل

 .زعموا أنه يعرف قتلة عثمان،  ويقدر عليهم، وال يقتص منهم لمواطأته إياهم

   : اا   اة؟

ــاج:  ــووي يف المنهـ ــول النـ ــام -وال يقاتـــل"يقـ ــا  -أي اإلمـ ــا فطنـ ــيهم أمينـ ــث إلـ ــي يبعـ حتـ

شـــبهة أزالهـــا، فـــإن أصــــروا  ا يمنعـــون، فـــإن ذكــــروا مظلمـــة أوناصـــح�، يســـألهم ـمــ 

 ."م، ثم آذنهم بالقتالنصحه

ــاة:  ــق البغ ــنائع يف ح ــدائع الص ــاين يف ب ــول الكاس ــام "ويق ــاه اإلم ــن دع ــل م ــى ك ــب عل ويج

إلـــي قتـــالهم أن يجيبـــه إلـــى ذلـــك، وال يســـعه التخلـــف إذا كـــان عنـــده غنـــاء وقـــدرة، ألن 

 ."ة فرض، فكيف بما هو طاعةطاعة اإلمام فيما ليس بمعصي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩١٥ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

ما ا  
   أ ب ا  اة:

إن الــدعوة إلــى الحــق والخيــر والتوحيــد ركــن أصــيل مــن أركــان اإلســالم والنشــاط يف 

ــ�  ــه أيضـ ــالم يف الوقـــت نفسـ ــوب يف كـــل زمـــان ومكـــان، واإلسـ ــيبل الـــدعوة أمـــر مطلـ سـ

أن  متعطشــ� للــدماء، ولــيس مــن أهدافــهعنيفــا وال  -كمــا يــزعم كتــاب الغــرب -لــيس

تــى يكــون هـــو الديانــة العالميــة الوحيــدة، وكانـــت يفــرض نفســه علــى النـــاس فرضــا ح

اْدُع إِلِـــى الـــدعوة إلـــى اإلســـالم دعـــوة بالحجـــة والرهـــان والرفـــق واللـــين، قـــال تعـــالى: (

 .)َسبِيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَةِ 

ــة األســير علــى الوعلــى هــذا ا ــن الصــفات الكرألســاس فــإن معامل ــوم يف اإلســالم م يمــة عم

 والقيم والمثل السامية.

ــة، ألن قتـــالهم  ــة خاصـ ــاة معاملـ ــن البغـ ــير الحـــرب مـ ــل أسـ ــالمية تعامـ ــريعة اإلسـ فالشـ

 لمجرد دفعهم عن المحاربة، وردهم إلى الحق ال لكفرهم.

ــول اهللا  ــعود أن رس ــن مس ــن اب ــال:  روى ع ــن أم "ق ــا اب ــى ي ــى عل ــن بغ ــم م ــا حك ــد م عب

يتبــع مــدبرهم، وال يـــدقف علــى جـــريحهم، لــت: اهللا ورســـوله أعلــم. قـــال: ال أمتــي؟ فق

 ."وال يقتل أسيرهم، وال يقسم فيؤهم

ــور  ــب جمهـ ــد ذهـ ــق فقـ ــذا المنطلـ ــن هـ ــلم، ومـ ــه مسـ ــل ألنـ ــيرهم ال يقتـ ــل أن أسـ واألصـ

 .الفقهاء إلى عدم جواز قتل أسير الحرب من البغاة

ــاء ــواز ا ويتفــق الفقه ــدم ج ــذلك علــى ع ــبة ألســير الك ــرق بالنس ــاة، ألن ل ــن البغ حــرب م

ــب ــن أبــي طال ــى ب ــن عل ــداء، وقــد روى ع ــع االســترقاق ابت ــه -اإلســالم يمن ــرم اهللا وجه  -ك

ــال ــذ مـ ــتر، وال يؤخـ ــف سـ ــيرهم، وال يكشـ ــل أسـ ــل: ال يقتـ ــوم الجمـ ــال يـ ــه قـ أي ال  "أنـ

ــترقون ــاؤهم وال "يسـ ــبى نسـ ــه ال تسـ ــذا فإنـ ــو  ولـ ــى النحـ ــك علـ ــم، واآلراء يف ذلـ ذراريهـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩١٦ 

 تالي:ال

ــه ال ســبيل علــى  ذكــر فقهــاء اإلباضــية ) ١( حــول أســير الحــرب مــن البغــاة مــا نصــه: إن

ــريحهم، وال  ــى جـ ــز علـ ــدبرهم، وال يجهـ ــع مـ ــيرهم، وال يتبـ ــل أسـ ــوالهم، وال يقتـ أمـ

والغنيمــة، فـــال أمــا الســبايا ف: قــالوا حتـــى …يثبتــون يف ديــارهم، وال تســبى ذراريهــم

ــد،  ــر وال عب ــن ح ــا م ــل قبلتن ــتحله يف أه ــر، نس ــغير وال كبي ــى، وال ص ــر وال أنث وال ذك

ــرأ ــل ام ــت وال نقت ــرأة أعان ــرأة إال ام ــل، وال ام ــا ال يقات ــيخ�، فاني ــبي�، وال ش ة، وال ص

علــى قتالنـــا وال صـــبي� حتـــى يبلـــغ الحلـــم، وتجـــب عليـــه الحـــدود، وتحـــرم غنيمـــة 

 أموالهم كلها.

ــين  ) ٢( ــةوقــد ب ــاه:  الحنابل ــا معن ــن أهــل البغــي م ــن أســر م ــن يف حكــم م ــن أســر م أن م

ن دخــل يف الطاعــة، وإن رفــض وامتنــع وكــان رجـــال أهــل البغــي أن يخلــى ســبيله إ

ــي  ــإذا انقضــت الحــرب خل ــت الحــرب قائمــة، ف ــال حــبس مــا دام جلــدًا مــن أهــل القت

 سبيله وشرط عليه أن ال يعود إلى القتال.

ــو أســر  كــل واحــد مــن الفــريقين أســارى مــن الفريــق اآلخــر، فقــال: ثــم ذكــروا فيمــا ل

قتــل اســاراهم،  إن قتــل أهــل البغــي أســارى أهــل العــدل لــم يجــز ألهــل العــدلـفـ 

 ألنهم ال يقتلون بجناية غيرهم وال يزرون وزر غيرهم.

ــا  ــالوا م ــوهم فق ــم وحبس ــذين معه ــاداة األســرى ال ــوا مف ــي أب ــل البغ ــو أن أه ــذلك ل وك

 معناه:

ــوز أل ــل أن يج ــاراهم احتم ــيص أس ــى تخل ــلوا إل ــم ليتوص ــن معه ــبس م ــدل ح ــل الع ه

بس أهـــل العـــدل حــبس األســـارى الـــذين معهـــم، بـــل ويطلقــون، ألن الـــذنب يف ـحــ ب

 .لغيرهم

ــتتاب،  ــرب يس ــاء الح ــد انقض ــر بع ــه إذا أس ــة: أن ــب المالكي ــض كت ــاء يف بع ــه ج ــر أن غي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩١٧ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 فإن لم يتب قتل.

 مام قتله.وقيل: يؤدب وال يقتل، وإن كانت الحرب قائمة فلإل

 .ررولو كانوا جماعة، إذا خاف أن يكون منهم ض

ــم  ) ٣( ــين مــا إذا ل ــة، وب ــان ألســرى البغــاة فئ ــين مــا إذا ك ــإنهم يفرقــون ب ــة ف أمــا رأى الحنفي

يكــن لهــم فئــة، فقــالوا: إن كــان للبغــاة فئــة أجهــز علــى جــريحهم واتبــع هــاربهم لقتلــه 

ــيهم  ــام ف ــة فــال، واإلم ــم فئ ــن له ــم يك ــإذا ل ــه أو أســره، ف ــار يف أســيرهم إن كــان ل بالخي

ينفلــت ويلحــق بهــم، وإن شــاء حبســه حتــى يتــوب أهــل  فئــة: إن شــاء قتلــه، لــئال

 .أما إذا لم يكن لهم فئة فال يقتل أسيرهم البغي،

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩١٨ 

ا ا  

  أ ب ا  أ اا (ع اق):
  : ار واا  : ا اول

:ا  :اا  :رب�: طعنه بها.(حربه) بالحربة يحرب ح أو 

 (حاربه) محاربة وحراب�: قائله. وحاربه اهللا: عصاه.

ــاِربُوَن الّلـــَه َوَرُســـولَُه َوَيْســـَعْوَن فِـــي األَْرِض وىف التنزيـــل العزيـــز: ( ــَزاء الَّـــِذيَن ُيَحـ َمـــا َجـ إِنَّ

 .)َفَسادًا َأن ُيَقتَُّلواْ 

  اا  اح:

 دي: ريق) يف األحكام السلطانية للماورجاء يف تعريف المحاربين (قطاع الط

ــن  ــع المحــاربون هــم م ــاد علــى شــهر الســالح وقط ــة مــن أهــل الفس : إذا اجتمعــت طائف

ــيهم: ( ــالى ف ــال اهللا تع ــذين ق ــابلة ال ــع الس ــوس ومن ــل النف ــوال وقت ــذ األم ــق وأخ ــا الطري َم إِنَّ

بُوْا َجـــَزاء الَّـــِذيَن ُيَحـــاِربُوَن الّلـــَه َوَرُســـولَُه َوَيْســـَعْوَن فِـــ  ي األَْرِض َفَســـادًا َأن ُيَقتَُّلـــوْا َأْو ُيَصـــلَّ

ْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن األَْرضِ َأْو ُتَقطََّع َأيْ   .)ِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ

:م  ا   ءو  

ــه يتعــذر  ــره علــى وج ــال مســلم أو غي ــذ م ــع ســلوك أو أخ ــاطع الطريــق لمن ــارب: ق المح

 .معه الغوث

  ذ ار ا  ب آر اب ل:

قطــع الطريــق: هــو عبــارة عــن الخــروج علــى المــارة ألخــذ المــال بــالقوة والقهــر علــى 

 .وجه يمنع الناس من المرور سواء أكان واحدًا أو جماعة

؟را   اا  :م  

لحتهم، وتســليم أنفســـهم، الواجــب يف حــق هــؤالء المحــاربين، دعـــوتهم إلــى إلقــاء أـسـ 

رجعـــوا، وإال قوتلـــوا، ويجـــب علـــى الدولـــة إرســـال  عـــن طريـــق الـــوعظ والتـــذكير، فـــإن

 .قوة لقتالهم، وقطع آذاهم عن المسلمين



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩١٩ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 قبل القتال أو بعده، أحكام خاصة.ولهم بعد إلقاء القبض عليهم، أو استسالمهم 

ما ا  
:اا أ  ب ا أ   

اختلــف الفقهــاء يف حكــم أســير الحــرب مــن قطــاع الطــرق، وذلــك نتيجــة اخــتالفهم يف 

الحكـــم المســـتفاد مـــن أيـــة حـــد الحرابـــة، (إنمـــا جـــزاء الـــذين يحـــاربون اهللا ورســـوله أن 

هم وأرجلهـــم مـــن خـــالف أو ينفـــوا مـــن األرض) فقـــال يقتلـــوا أو يصـــلبوا أو تقطـــع أيـــدي

القتــل، أو الصـــلب، أو "هــذه األجزيـــة قــوم مـــن الســلف اآليـــة تــدل علـــى التخييــر بـــين 

ــن األرض ــي مــ ــالف، أو النفــ ــن خــ ــل مــ ــدي واألرجــ ــع األيــ ــ  "قطــ ــة و وـهـ م المالكيــ

 الظاهرية

ــة تــدل علــى ترتيــب األحكــام  وتوزيعهــا علــى مــا يليــق وقــال قــوم آخــرون مــن الســلف اآلي

  بها من الجنايات.

 .ية، واإلماميةوهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، واإلباضية، والزيد

ــتلهم، وإن  ــالف وق ــن خ ــم م ــديهم وأرجله ــع أي ــاء قط ــة: إن ش ــور أربع ــر يف أم ــام مخي فاإلم

ــط، ــتلهم فق ــاء ق ــط، وإن ش ــلبهم فق ــاء ص ــلبهم، وإن ش ــم وص ــديهم وأرجله ــع أي ــاء قط  ش

ــه، ألن  ــلب إلي ــل أو الص ــمام القت ــن انض ــد م ــل الب ــة ب ــذه الحال ــع يف ه ــراد القط ــوز إف وال يج

مــال، والقتــل وحـــده فيــه القتـــل، وأخــذ المــال وحـــده فيــه القطـــع،  الجنايــة قتــل وأخـــذ

ع وحــده هــذا مــذهب اإلمــام أبــى حنيفــة، ففيهمــا مــع اإلخافــة واإلزعــاج ال يقتــل القـطـ 

 .ويقتلون وقال صاحباه يف هذه الصورة يصلبون

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٠ 

اا ا  

:وب ا ىق أ  

  :ـــ   ــلم ــير المسـ ــذيلألسـ ــروب ا الـ ــذ يف حـ ــرهيؤخـ ــا لغيـ ــالح مـ ــن  لمصـ مـ

 أسرى الحروب مع أعداء اإلسالم.

ــت  ــد رتب ــالميةوق ــريعة اإلس ــه  الش ــه حقوق ــأولى ل ــار ف ــد الكف ــلم يف ي ــير المس ــا لألس حقوق

إذا أســـر يف حــــروب المصــــالح وهـــى حــــروب بــــين طـــائفتين مــــن المســــلمين، وهــــذه 

 تي:الحقوق إجماالً هي: حقه يف الغنيمة، واإلرث، والنكاح، وتفصيال على ما يأ

د والــدليل علـــى أن اإلســـالم ال يقصـــد يف فتوحاتـــه جلـــب الغنـــائم مـــا قالـــه عمـــر بـــن عـبــ 

 ."إن اهللا بعث محمدًا بالحق هادي� ولم يبعثه جابي�"العزيز لبعض والته: 

وقــال ربعــي بــن عــامر مبعــوث ســعد بــن أبــى وقــاص إلــى الفــرس، قــال لرســتم قائــد 

كم لطلــب الــدنيا، وواهللا إلســالمكم أحــب إنــا لــم نــأت"الفــرس قبيــل موقعــة القادســية: 

 ."إلينا من غنائمكم

ــرب يف  ــر الحـ ــة أثـ ــي ودراسـ ــاج إلـ ــل تحتـ ــا بحـــث طويـ ــالم مجالهـ ــدو يف اإلسـ ــوال العـ أمـ

ــك،  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــدو وم ــوال الع ــث يف أم ــدد البح ــنا بص ــن لس ــك، ونح ــيل يف ذل التفص

 وإنما نحن بصدد حق أسير اإلسالم يف الغنيمة.

  ا اول
أ  ا  ا ب ا  

:ا   
:ا  ا  

ــا: فـــاز بـــه. وغـــنم الغـــازي يف الحـــرب: ظفـــر بمـــال عـــدوه.  -ءي(غـــنم) الـشــ  يغـــنم غنمـ

 .من غير مشقة ءو(اغتنم) انتهز غنمه (الغنم): الفوز بالشي

  ا  اح:

 .لقهر والغلبةهي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق ا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٢١ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

ــا يوجـــد مـــع جـــيش العـــدو أو يف ميـــدان  ــانون الـــدولي هـــي: مـ ــاء القـ والغنيمـــة عنـــد فقهـ

 .القتال من مهمات حربية، كالخيول، والبنادق، واألسلحة والمدافع ونحوها

،ــ ا ـــ  ـــ  ــ  ـــ از اـــ ــ إ  ـــ ـــ ا  ــ   إذا علمـــت حياتـــه أو

ــه ثا ــن األســر، ألن حق ــت م ــا، وباألســر لــ انفل ــت فيه ــرر ب ــالً، لتق ــون أه ــن أن يك ــرج م م يخ

ــي ــاإلحراز، وال ش ــه ب ــل  ءحق ــد أه ــر، ألن المأســور يف ي ــد أس ــلمون بع ــه المس ــا غنم ــه فيم ل

ــذا، وال  ــابة ه ــاركهم يف إص ــم يش ــو ل ــة وال حكمــ�، فه ــيش حقيق ــع الج ــون م ــرب ال يك الح

ــد الحــربي ــرف مصــير هــذا األســير يف ي ــرازه بالــدار، وإذا لــم يع ين قســمت الغنــائم، يف إح

 .ءلم يوقف له منها شيو

ــي ــه ش ــن ل ــم يك ــ� ل ــك حي ــد ذل ــاء بع ــم ج ــائم ث ــمت الغن ــم ءوإن قس ــذين قس ــق ال ، ألن ح

 بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها، ومن ضرورته إبطال حق الضعيف.

:  ن ذو  

ــل اول:  كيــة، والظاهريــة، ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنابلــة، والشــافعية، والمالا

، إلــــى أن الغنيمــــة ال يســــتحقها األســــير إال إذا حضــــر الوقعــــة، أي حضــــر إلماميـــةوا

 القتال قاتل أو لم يقاتل.

 :مـــ ل اـــ ــةا ــة، والزيديـ ــير للحنفيـ ــتحقاق أسـ ــاء واسـ ــواز إعطـ ــول بجـ ــى القـ ، إلـ

الحــــرب مــــن الغنيمــــة، فلــــذلك قــــالوا: العبــــرة بدخولــــه دار الحــــرب وإن لــــم يحضــــر 

ــة، أي لألســير  ــدد إذا لحــق الجــيش فأخــذوا الوقع ــة وقــالوا كــذلك: أن الم حــق يف الغنيم

  الغنائم جملة إلى دار اإلسالم يشاركونهم فيها.

ــاتلين  ــفوف المقـ ــين صـ ــاواة بـ ــه المسـ ــذى فيـ ــور، الـ ــول الجمهـ ــو قـ ــه هـ ــذى نرجحـ والـ

 .جميع�

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٢ 

ما ا  
   أ ب ا ا  ارث

ــلم ــير المسـ ــع أسـ ــذى مـ ــاء، ين الـ ــة الفقهـ ــول عامـ ــه يف قـ ــت حياتـ ــرث إذا علمـ ــدو يـ العـ

ــة ــة، والحنابلــ ــة، واإلماميــ ــافعية، والحنفيــ ــرار كالشــ ــون األحــ ــار ال يملكــ ، ألن الكفــ

فقــد كــان شــريح يــورث األســير يف أيــدي  بــالقهر، فهــو بــاق علــى حريتــه، فيــرث كغيــره

 العدو.

مـــن تـــرك مـــاال "قـــال: عليـــه وســـلم  بـــي صـــلى اهللاأن الن -رضـــي اهللا عنـــه –وعـــن عمـــر 

 ."فلورثته

 فهذا الحديث بعمومه يؤيد قول الجمهور أن األسير إذا وجب له ميراث يوقف له.

ــه  ــري: أن ــة أخ ــدو، وىف رواي ــدى الع ــير يف أي ــورث األس ــم ي ــه ل ــيب أن ــن المس ــعيد ب ــن س وع

 .يرث

ــت؟ ــو أم مي ــي ه ــدرى أح ــدو، وال ي ــره الع ــذى أس ــلم ال ــع أن مكانــ  والمس ــوم ــوم وه  ه معل

ــه،  ــه مال ــورث عن ــى  ال ي ــه، حت ــق نفس ــا يف ح ــر حيً ــال، فيعتب ــم يف الح ــه حك ــرب، ل دار الح

ــه حكــم يف المــال، وهــو  ــره حتــى ال يــرث مــن أحــد، ول وال تــزوج نســاؤه، وميثــا يف حــق غي

 .الحكم بموته بمضي مدة معينة

ــن بـــاب أ ــالح يف يـــد الجماعـــة األخـــرى مـ ــير حـــرب المصـ ــذافكـــذلك أسـ  ولـــى علـــى هـ

 تقدم.الخالف الم

ا ا  
:ح وا  ا ب ا أ   

 اختلف الفقهاء يف حكم نكاح األسير يف يد األعداء بين اإلباحة، والكراهة والمنع.

ــبيتين  ــه المسـ ــه وأمتـ ــدو لزوجتـ ــير يف العـ ــلم األسـ ــواز وطء المسـ ــة: بجـ ــال المالكيـ فقـــد قـ

ء ســابيها مــن الكفــار، ألن ســبى المســلمة ال يهــدم معــه، إن أيقــن أنهمــا ســلمتا مــن وط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٣ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 .نكاحها إن كانت زوجة، وال يبطل ملكها إن كانت أمة

يف أرض العـــدو، إال وقـــد نـــص الحنابلـــة علـــى القـــول بـــالمنع مـــن زواج األســـير المســـلم 

ــترى  ــن اش ــنهم، وم ــزوج م ــا، وال يت ــزل عنه ــلمة ويع ــزوج مس ــهوة، فيت ــه الش ــب علي أن تغل

ــم يطأهــا ــة ل ــزوج  جاري ــه ال يت يف الفــرج وهــو يف أرضــهم، فاألســير يف ظــاهر كــالم أحمــد أن

ــه  ــن امرأت ــه م ــر يمنع ــيرًا، ألن األس ــا دام أس ــذا م ــا، وه ــحة نكاحهم ــع ص ــه م ــرت مع إذا أس

 دار الجماعة المناوئة. يا وهو مأسور ففقول الزهري فكذ

ــزوج يف دار  ــلم أن يتـ ــير المسـ ــة األسـ ــول بكراهـ ــى القـ ــة إلـ ــب األماميـ ــا ذهـ ــرب، بينمـ الحـ

ــل لــ  ــل: ال يح ــرورة وقي ــال الض ــى ح ــه عل ــال ب ــن ق ــد م ــول عن ــذا الق ــل ه ــزواج يف وحم ه ال

 .أيدى المشركين مخافة أن يولد له فيبقي ولده كافرًا يف أيديهم

ــال:  ــه ق ــد فإن ــير إذا ول ــركين، وألن األس ــان يف أرض المش ــا ك ــزوج م ــير أن يت ــل لألس ال يح

ــنهم ــره م ــه غي ــأ امرأت ــأمن أن يط ــم، وال ي ــا له ــان رقيق ــد ك ــه ول ــان يف ل ــا إذا ك ــالف م ، بخ

 أرض مسلمة مع جماعة مناوئة.

ــد  والـــذي نؤيـــده هـــو قـــول المالكيـــة القـــائلين بـــالجواز بشـــرط التـــيقن أنـــه لـــن تصـــل يـ

 حال أسره بينهم. يناوئة إلى وطء زوجته ففالجماعة الم

اا ا  
وا   ب ا داة أ:  

ــذميين إذا  ــلمين، أو الـ ــرى المسـ ــاك األسـ ــيص وفكـ ــى تخلـ ــدعو إلـ ــرعية تـ ــوص الشـ النصـ

وقعـــوا يف يـــد العـــدو فمـــن بـــاب أولـــى تخليصـــهم مـــن أســـر الطائفـــة المســـلمة األخـــرى 

النصـــوص الشـــرعية الدالـــة علـــى تخلـــيص األســـرى مـــن  هـــذهالمناوئـــة وســـنورد بعـــض 

 أهل البالد اإلسالمية إذا وقعوا يف يد العدو.

ــوان،  ــحيحه، تحــت عن ــه البخــاري يف ص ــا مــا أخرج ــاك األســير"منه عــن ": "بــاب: فك



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٤ 

ــعري ــى األش ــى موس ــه -أب ــى اهللا عن ــول اهللا  -رض ــال رس ــال: ق ــى " ، ق ــان، يعن ــوا الع فك

 . "ا المريضودواألسير، وأطعموا الجائع، وع

ــاري:  ــتح الب ــره، "قــال يف ف ــدو بمــال أو بغي ــن أيــدى الع ــاب، فكــاك األســير: أي، م ــه: ب قول

ــاك ــيص …والفك ــال …التخل ــن ق ــال اب ــاك: بط ــير فك ــب األس ــى واج ــة، عل ــه الكفاي  قــال وب

 ."المال بيت من: راهويه بن إسحاق وقال الجمهور

ــإن المــراد  ــذا األســاس ف ــع يف أســر بالعــاين، أي يف هــذوعلــى ه ــو مــن يق ــديث، إنمــا ه ا الح

 العدو من الجيش اإلسالمي، أو من أهل البالد اإلسالمية بصفة عامة.

ــاء  يقولـــون بجـــواز المفـــاداة بالمـــال أو باألســـرى خالفـــا لإلباضـــية جمهـــور الفقهـ

مـــا باألســـرى الـــذين ال يجيــزون الفـــداء بمــال، أ الــذين ال يجيزونـــه مطلقــا، والحنفيـــة

ذلـــك عنـــد الصـــاحبين وأبـــو حنيفـــة يمنـــع ذلـــك يف أظهـــر الـــروايتين عنـــه، وهـــو فيجـــوز 

 مشهور من مذهب الحنفية.

ــو  ــل ه ــرع، ب ــائز يف الش ــر ج ــال أم ــرى أو بالم ــداء باألس ــوح أن الف ــا بوض ــر لن ــذا يظه ــن ه م

المتـــيقن الســـيما يف هـــذه األوقـــات حقنـــا لـــدماء المســـلمين بعضـــهم بعضـــ� واهللا تعـــالى 

ــو ــَداُهَما َعَلــى َوإِن َطائِفَ ل: (يق ــإِن بََغــْت إِْح ــا َف ــوا َفأَْصــلُِحوا بَيْنَُهَم ــْؤِمنِيَن اْقتَتَُل ــاِن ِمــَن الُْم تَ

ــا  ــلُِحوا بَيْنَُهَمـ ــاءْت َفأَْصـ ــإِن َفـ ــرِ اهللاِ َفـ ــى َأْمـ ــيَء إِلَـ ــى َتِفـ ــي َحتَّـ ــي َتبِْغـ ــاتُِلوا الَّتِـ ــَرى َفَقـ اْألُْخـ

 .)لُْمْقِسطِينَ اهللاَ ُيِحبُّ ابِالَْعْدِل َوَأْقِسطُوا إِنَّ 

 ولذا فإننا نرجح رأى الجمهور، ألنه المتفق مع نصوص الشريعة من قرآن وسنة.

 :رم:والقانون الدولي يجعل من أحوال انتهاء حالة األسر 

ــين  ــاص بـ ــاق خـ ــك باتفـ ــل ذلـ ــدو، ويحصـ ــيش العـ ــن جـ ــه مـ ــل لـ ــع زميـ ــير مـ ــادل السـ تبـ

ــم (كار ــه اس ــق علي ــاربين يطل ــى المتح ــه عل ــنص في ــل) وي ــى يف ت ــادل ويراع ــذا التب شــروط ه

ــدد  ــة ع ــة معين ــن رتب ــابط م ــدي، وض ــدي بجن ــريح، وجن ــريح بج ــافؤ: ج ــادة التك ــادل ع التب



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٥ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 ما من األسرى من أقل.

ــة  ــة األســر منتهي ــر حال ــاربين تعتب ــين المتح ــرم ب ــلح تب ــدة ص ــرب معاه ــاء الح ــة انته ويف حال

ــة أن ــدول المتحارب ــى ال ــب عل ــها، ويج ــاء نفس ــن تلق ــى  م ــرى إل ــد األس ــرع تعي ــم بأس دوله

 .ما يمكن

ــى ملتــزم  ــك أســراها وه ــي تقــوم بف ــة هــي الت ــدول الحاضــرة أن الدول ــروف بــين ال والمع

 بذلك دون أي شك أو تردد.

أن فـــداء األســـرى مـــن أهـــل الـــبالد اإلســـالمية ســـواء كـــانوا ح، ممـــا تقـــدم جفالـــذي يتـــر

ــل الذمــة ــلمين، أو كــانوا مــن أه ــداؤهم واجــب علــى المـسـ  -مس لمين هــؤالء األســرى ف

ــادل  -كــان بهــا -فــإن تــم هــذا الفــداء عــن طريــق التبــادل بــين األســرى مــن الجــانبين وقــد ب

يكـــن عنـــد  بـــين األســـرى كمـــا تقـــدم، وإن لـــم تـــتم تلـــك المبادلـــة، بـــأن لـــم الرســـول 

ــبب أخـــر ــثال، أو ألى سـ ــم ِأســـراهم، مـ ــرى يفـــادون بهـ ــلمين أسـ ــب علـــى  -المسـ وجـ

ــة ــأي طريق ــال، أو ب ــرى بالم ــداء األس ــلمين ف ــذلك  المس ــداء، وك ــق الف ــن طرائ ــروعة م مش

 أسرى حروب المصالح بين الطوائف اإلسالمية.

 ."فكوا العاين" وهذا ما يدل عليه اإلطالق يف قوله 

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٦ 

ا ا  

ب ا أ   
  ااه  ا: ا اول

ــنة  ــف ســ ــة جنيــ ــددت اتفاقيــ ــة)١٩٢٩حــ ــفة عامــ ــرب (بصــ ــرى الحــ ــة بأســ  م الخاصــ

ــه  ــدلى باســمه ورتبت ــن أن ي ــد ع ــن أن تطلــب مــن األســير وهــى ال تزي المعلومــات التــي يمك

ــير  ــتوجب األسـ ــدو أن يسـ ــيس للعـ ــيش، ولـ ــيته يف الجـ ــق شخصـ ــم تحقيـ ــكرية ورقـ العسـ

 لقوة أو أن يحاول الحصول على معلومات سرية تفيده.با

ــير الحـــرب، فـــإن العـــرف الـــدولي  ورغـــم أن اتفاقيـــة جنيـــف تحـــرم صـــراحة تشـــغيل أسـ

ــغيل  ــوز تش ــين، ويج ــر مع ــاء أج ــك لق ــوا يف ذل ــاالً إذا رغب ــباط أعم ــى الض ــند إل ــز أن يس يجي

ــام بأ ــى القيـ ــارهم علـ ــوز إجبـ ــن ال يجـ ــامهم، ولكـ ــة ألجسـ ــال مالئمـ ــود بأعمـ ــال الجنـ عمـ

 ذات صفة عسكرية أو أعمال خطرة أو غير صحية أو مهينة للكرامة.

ــذل ــى ب ــر وينته ــان األس ــن مك ــرب م ــرب أن يه ــير الح ــوز ألس ــه ويج ــر هروب ــره ويعتب ك أس

ــر  ــع يف األس ــابق إذا وق ــه الس ــى هرب ــير عل ــبة األس ــن محاس ــام، وال يمك ــالل بالنظ ــرد إخ مج

 .مرة أخرى

ــال مــانع أن يخبــر  األســير عــن اســمه وطبيعــة عملــه يف الجــيش اإلســالمي أمــا يف اإلســالم ف

 سكرية.إال أنه يحظر عليه اإلباحة باألسرار الحربية أو إرشادهم إلى المناطق الع

 .قال األوزاعي وسفيان الثوري: ال رخصة لألسير يف أن يدل على عورة وإن قتل

ــى  ــبر علـ ــن ذلـــك، وتصـ ــا أن تمتنـــع عـ ــن نفســـها عليهـ ــا عـ ــلمة إذا راودهـ ــيرة المسـ واألسـ

 .الضرب والتعذيب إال إن أكرهت على ذلك وأصبحت حياتها يف خطر

ــه  ــر بتعذيب ــى الكف ــلم عل ــان، وإذا أكــره األســير المس ــه مجــاملتهم باللس ــل فل ــده بالقت وتهدي

إِالَّ َمـــْن ُأْكـــرَِه َوَقْلبُـــُه هللا تعـــالى: (وقلبـــه مطمـــئن باإليمـــان، والحـــرج مرفـــوع عنـــه لقـــول ا

 .)ُمطَْمئِنٌّ بِاِإليَمانِ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٧ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

وبـــذلك ال تحـــرم منـــه امرأتـــه، وال يحـــرم ميراثـــه مـــن المســـلمين، وال يحرمـــون ميـــراثهم 

ــل ل ــى أك ــره عل ــه، وإذا أك ــدة من ــك لقاع ــعه ذل ــل وس ــة ففع ــول الكنيس ــر أو دخ ــم الخنزي ح

 .الضرورات

ولــو أكرهــوه علــى أن يقتــل مســلما لــم يكــن لــه ذلــك، كمــا ال يــرخص لــه يف أن يــدل علــى 

ــدو إ ــا الع ــذ منه ــرة ينف ــن ثغ ــر م ــد كثي ــال عن ــدو يف القت ــع الع ــتراك م ــا، وال االش ــى مقاتلتن ل

 .مالك وابن القاسمالعلماء، وأجاز ذلك األوزاعي وغيره، ومنعه 

ويحـــرم اشـــتراك األســـير المســـلم يف حـــرب ضـــد المســـلمين عنـــد العلمـــاء قـــوالً واحـــدًا 

 ويجوز تشغيل األسير المسلم لقاء أجر.

ما ا  
و ا   

نجــد يف اإلســالم أن القــرآن الكــريم يــأمر بشــد الوثــاق علــى مــن قــدر عليــه مــن العــدو، قــال 

وا َفــــإِذا لَ تعــــالى: ( َقــــاِب َحتَّــــى إَِذا َأْثَخنتُُمــــوُهْم َفُشــــدُّ ِقيــــتُُم الَّــــِذيَن َكَفــــُروا َفَضــــْرَب الرِّ

 .)الَْوَثاَق 

يف قبضـــــة وهـــــو كنايـــــة عـــــن قيـــــد األســـــر ووقـــــوع األعـــــداء أســـــرى واســـــتقرارهم 

 .المسلمين

ــن  ــم يكـ ــبس، ولـ ــك بحـ ــرار وذلـ ــن الفـ ــع مـ ــب أن يمنـ ــير يجـ ــى أن األسـ ــدل علـ ــذا يـ وهـ

صـــدر اإلســـالم ينظمـــون أمـــاكن مخصصـــة لالعتقـــال أو الحـــبس، وذلـــك  المســـلمون يف

ــى  ــى يقض ــا حت ــا يف المســجد مؤقت ــع األســير إم ــذ فكــان يوض ــاع حينئ ــاطة األوض بســبب بس

ى أفــراد المســلمين باعتبــار أنهــم متضــامنون علــى يف شــأنه، وإمــا أن يــوزع األســرى عـلـ 

والمســـلم ينفـــذ  حكـــومتهم، وهـــذا هـــو الغالـــب مـــع عمـــوم األســـر بالوصـــية بهـــم خيـــراً 

التعـــاليم الملقـــاة إليـــه بكـــل األحــــوال دون شـــطط وال إهمـــال: ويســـتدل علـــى ذلــــك 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٨ 

 بحادثتين مشهورتين:

ــى حـــبس يف مســـجد المدينـــة رجـــال فقـــد روى البخـــاري ومســـلم أن الرســـول   مـــن بنـ

ســيد أهـــل اليمامــة، فـــربط بســارية مـــن ســـواري  حنيفــة، يقـــال لــه: ثمامـــة بــن أثـــال

 المسجد.

قالـــت: رأيـــت يف بيـــت النبـــي صـــلى اهللا عليـــه  يهقـــي أن ســـودة بنـــت زمعـــةفـــروى الب

أحــد أســرى بــدر مجموعــة يــداه إلــى  وســلم يف المدينــة أبــا زيــد ســهيل بــن عمــرو

 عنقه بحبل.

ــدًا اســلمتم أنفســكم، وأعكيــتهم  ــا زي ــه الكــالم قائلــة: أي أب فلــم تملــك نفســها أن توجــه إلي

ــر ــم فـ ــ�! ثـ ــتم كرامـ ــديكم، أال مـ ــد بأيـ ــم:  ق محمـ ــال لهـ ــحابه، وقـ ــين أصـ ــارى بـ األسـ

 .استوصوا بهم خيراً 

ــاس ــن عبـ ــن ابـ ــي عـ ــم، روى البيهقـ ــوا كلهـ ــد حبسـ ــانوا قـ ــدر كـ ــرى بـ ــى اهللا  -وأسـ رضـ

ــا ــ  -عنهمـ ــا أمـس ــال: لمـ ــلقـ ــلم أول الليـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــول اهللا صـ ــال لـــه  -ى رسـ فقـ

ــام  ــك ال تن ــا ل ــول اهللا، م ــا رس ــحابه: ي ــن –أص ــل م ــاس رج ــر العب ــد أس ــال  وق ــار، فق األنص

: ســـمعت انـــين عمـــى العبـــاس يف وثاقــه، فـــأطلقوه، فســـكت، فنـــام رســـول رســول اهللا 

 .اهللا 

ــأثير فكــرة اإلنســانية والشــرف الالزمــة يف معاملــة األ ســرى يجــب يف القــانون الــدولي وبت

ــة مـــع العنايـــة بهـــم، حتـــى يتقـــرر  االكتفـــاء بحجـــز األســـرى، أو وضـــعهم تحـــت المراقبـ

 يف نهاية الحرب. اإلفراج عنهم

أي مكــان بأنحــاء الدولــة، ويحســن أن يكــون بعيــدًا عــن  يويجــوز اعتقــال األســرى فـفـ 

حي� يراعـــى الســكان، وأن يكـــون المكـــان مســـورًا، بشـــرط أن يكـــون محـــل االعتقـــال ـصــ 

 .فيه ما يراعى يف أماكن إقامة جيش الدولة األسرة نفسها



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٢٩ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

ــاىف مــع مــا ي ــل وربــط األســير يف اإلســالم ال يتن ــه ال يجــوز تكبي قــرره القــانون الــدولي مــن أن

األســـير إال يف حالـــة الهيـــاج العصـــبي، إذ أن ربـــط األســـير يف صـــدر اإلســـالم كـــان مجـــرد 

ص أمــاكن لهــذا الغــرض، فكــان ربــط األســير وســيلة لمنعــه مــن الهــرب، لعــدم تخصــي

 أمرًا مؤقتا حتى يتقرر مصيره، ولو لم يفعل به ذلك لتمكن من الهرب بعد أسره.

وهـــذا أمــــر جـــائز بــــين الــــدول يف العصـــر الحــــديث، فللدولـــة أن تتخــــذ االحتياطــــات 

الضـــرورية للمحافظـــة علـــى أســـير الحـــرب، وعـــدم تمكينـــه مـــن اللحـــاق بـــالقوات التـــي 

 ."ا، فيوضع تحت المراقبة الشديدةينتمي إليه

ــت  ــا دعـ ــه إذا مـ ــالم، إنـ ــرى يف اإلسـ ــة األسـ ــول يف معاملـ ــق أن نقـ ــن الحـ ــذا، فمـ ــى هـ وعلـ

 لحاجة إلى معاملتهم بالشدة والعنف فمن الخطأ تجنب ذلك.ا

ورد مــن أنبــاء معركــة بــدر قبــل أن يلتقـــى بالجيشــان، أن بعــض المســلمين ممــن كـــانوا 

لتعــرف أخبــار قــريش، عثــروا علــى غالمــين مــن غلمـــان  يقومــون بمهمــة االستكشــاف

ــى الن ــا إل ــدموا بهم ــروهما، وق ــيش، فأس ــاء للج ــتقيان الم ــا يس ــركين كان ــي المش ــو  ب وه

 يصلى، وسئل األسيران عن أخبار المشركين فأخبرا بما يعلمان.

ــوا أنهمــا يخفيــان وراءهمــا الحقيقــة، وللتســتر علــى  ــرا بــه، فطن ولمــا كــره الصــحابة مــا أخب

شــركين أقبلـــوا عليهمــا بالضـــرب لحملهمــا علـــى االعتــراف بحقيقـــة األمــر، ونتيجـــة الم

ــائل ــى الس ــات ترض ــيران بمعلوم ــى األس ــرب أدل ــي الض ــرة النب ــك يف حض ــان ذل ، ين، وك

 وهو ال يزال يف الصالة.

ا ا  
  ى  ا  أ اب

ــير مطلـــق  األســـير يف ذمـــة أســـره ال ســـلطة لـــه عليـــه، وال يحـــق لألســـر التصـــرف يف األسـ

ــر أن  ــد األسـ ــه بعـ ــام، وعليـ ــع لإلمـ ــا يرجـ ــق إنمـ ــرف المطلـ ــق يف التصـ ــرف، إذ الحـ التصـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٠ 

ــد أو ا ــوده للقائ ــاف يق ــه، إن خ ــد وثاق ــر أن يش ــلح، ولألس ــار األص ــه الخي ــر في ــاكم لينظ لح

ينيــه أثنــاء نقلــه لمنعــه مــن الهــرب، وإذا لــم انفالتــه، أو لــم يــأمن شــره كمــا يجــوز عصــب ع

يجــد المســلم فرصــة لمنــع األســير مــن الهــرب، حيــث قــد امتنــع األســير عــن االنقيـــاد 

ــن إكر ــم يك ــإن ل ــوه، ف ــرب ونح ــه بالض ــن إكراه ــد م ــه، فالب ــد مع ــه، وق ــأس بقتل ــال ب ــه ف اه

 .جاء فيه اإلباحة بقتله عن كثير من جمهور الفقهاء

 من الصحابة.وقد فعل هذا غير واحد 

وجمهــور الفقهــاء علــى أن األســير إذا صــار يف يـــد اإلمــام فــال اســتحقاق لألســر فيـــه إال 

ــنكم  ــاب مـ ــن أصـ ــادى يف المعســـكر، مـ ــأن ينـ ــك بـ ــنفس األســـر، وذلـ ــام، ال بـ بتنفيـــل اإلمـ

 سيرًا فهو له.أ

اا ا  
    ا أه

ــه بعــد األســر مفــوض لإلمــام،  لــيس لواحــد مــن الغــزاة أن يقتــل األســير بنفســه، إذ األمــر في

، إال إذا خيـــف الخطــر منـــه، فحينئـــذ يجـــوز فــال يحـــل القتـــل إال بــرأي اإلمـــام اتفاقـــا

، وذلــك لحــديث جــابر بــن عبــد قتلــه قبــل أن يــؤتى بــه إلــى اإلمــام، ولــيس لغيــره أســره قتلــه

 ."ال يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله"وقال:  اهللا، أن النبي 

ــد تفضــيل  ــرب أو يف دار اإلســالم، فيوج ــيرًا يف دار الح ــن المســلمين أس ــل رجــل م ــو قت فل

 عند الفقهاء حول حكم هذه المسألة:

ــة ) ١( ــب الحنفي ــمة أو  ذه ــل القس ــان قب ــا إذا ك ــين م ــق ب ــى التفري ــان إل ــإن ك ــدها، ف بع

فــارة أو قيمـــة، ألن دمــه غيـــر معصـــوم، إذ فيـــه فديـــة أو ك ءال شــي٥قبــل القســـمة ف

ــه  ــه خيــرة القتــل، ومــع هــذا فهــو مكــروه، وإن كــان بعــد القســمة، فيراعــى في لإلمــام في

حكـــم القتـــل، ألن دمـــه صـــار معصـــوم�، فكـــن مضـــمونا بالقتـــل، إال أنـــه ال يجـــب 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٣١ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 القصاص لقيام الشبهة.

ــوا  ةونجــد المالكيــ  ) ٢( ــم جعل ــر أنه ــمان، غي ــة الض ــة مــن ناحي ــة الحنفي ــون وجه يتجه

ــد أن  ــنم، أو بعـ ــير يف المغـ ــل أن يصـ ــرب قبـ ــل يف دار الحـ ــان القتـ ــا إذا كـ ــة فيمـ التفرقـ

ــه يف دار  ــإن قتلـ ــه، فـ ــن قتلـ ــى عـ ــن نهـ ــل مـ ــن قتـ ــى أن مـ ــون علـ ــ�، وينحـ ــار مغنمـ صـ

ــد أن  ــه بعـ ــتغفر اهللا، وإن قتلـ ــنم فليسـ ــير يف المغـ ــل أن يصـ ــرب قبـ ــار مغالحـ ــ� صـ نمـ

 فعليه قيمته.

إلــى القــول بالضــمان، أي بــإلزام القاتــل الضــمان، فــإذا كــان  وذهــب الشــافعية ) ٣(

ــن عليــه لزمــه  ــة، وإذا كــان بعــد الم ــمن قيمتــه، وكــان يف الغنيم ــد اختيــار رقــه ض بع

ديتـــه لورثتـــه، وإن قتلـــه بعـــد الفـــداء فعليـــه ديتـــه غنيمـــة، إن لـــم يكـــن قـــبض اإلمـــام 

ــداء، وإال فديتــ  ــيه لورثالف ــال ش ــام ف ــار اإلم ــد اختي ــه بع ــه، وإن قتل ــان  ءت ــه، وإن ك علي

 قتله عزر.

ــة ) ٤( ــرى الحنابل ــاء،  وي ــام أس ــذهاب لإلم ــل ال ــره قب ــير غي ــيره أو أس ــل أس ــه: إن قت أن

 ولم يلزمه ضمانته.

: فــإنهم يــرون أن اإلمــام هــو الــذي يلــى قتــل األســارى، وإن لــم أمــا اإلباضــية ) ٥(

 لعسكر أو القائد فجائز.أهل ا يأمرهم ولم ينههم فقتلهم

ا ا  
  ة أ اب

ــق  ــى الرف ــدعوة إل ــوم، وال ــى العم ــق عل ــى الرف ــدعوى إل ــف ال ــالم الحني ــادئ اإلس ــن مب إن م

باألســـرى، وتـــوفير الطعـــام والشـــراب والكســـاء لهـــم، واحتـــرام آدميـــتهم، لقولـــه تعـــالى: 

 .)تِيم� َوَأِسيراً  َويَ َوُيطِْعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسكِين�(

ــاء يف تفســير ابــن كثيــر حــول مــا يتعلــق بمعاملــة األســرى واإلحســان إلــيهم:  وقــال "ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٢ 

ــاس ــن عبـ ــلى اهللا  "ابـ ــول اهللا صـ ــذا أن رسـ ــهد لهـ ــركين، ويشـ ــذ مشـ ــراؤهم يومئـ ــان أسـ كـ

ــى  ــدمونهم علـ ــانوا يقـ ــارى، فكـ ــوا األسـ ــدر أن يكرمـ ــوم بـ ــحابه يـ ــر أصـ ــلم أمـ ــه وسـ عليـ

 ."ءأنفسهم عند الغدا

عـــن الحســـن: كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا "وذكـــر الزمخشـــري يف تفســـير الكشـــاف قـــال: 

ــون  ــه، فيك ــن إلي ــول: أحس ــنين، فيق ــى بعــض المحس ــه إل ــير فيدفع ــؤتى باألس ــلم ي ــه وس علي

 ."عنده اليومين أو الثالثة، فيؤثر على نفسه

ــام:  ــن هش ــيرة اب ــاء يف س ــب، أ"ج ــن وه ــه ب ــدثني نبي ــحاق: وح ــن اس ــال اب ــو ق ــد خ ــى عب بن

ــدرًا  ــرى بـ ــارى أي، أسـ ــل باألسـ ــين أقبـ ــلم حـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــول اهللا صـ ــدار: أن رسـ الـ

 "استوصوا باألسارى خيراً "فرقهم بين أصحابه، وقال: 

قـــال: وكـــان أبـــو عزيـــز بـــن عميـــر بـــن هاشـــم، أخـــو (مصـــعب بـــن عميـــر) ورجـــل مـــن 

 .نكه ماألنصار يأسرين، فقال: شد يدك به! فإن أمه ذات متاع، لعلها تفدي

ــدموا  ــانوا إذا قـ ــدر)، فكـ ــن (بـ ــي مـ ــوا بـ ــين أقبلـ ــار حـ ــن األنصـ ــط مـ ــت يف رهـ ــال: وكنـ قـ

إيـــاهم  ، لوصـــية رســـول اهللا غـــداءهم وعشـــاءهم خصـــوين بـــالخبز! وأكلـــوا التمـــر

ــى  ــي بهــا، قــال: فاســتحيى، فأردهــا عل ــز إال نفعن ــرة خب ــد رجــل مــنهم كس ــاء مــا تقــع يف ي بن

 . "أحدهم، فيردها ما يمسها!

ــال،  ــز بهــا كــل مســلم علــى مــر األجي ــي يفتخــر ويعت ــادئ اإلســالم الســامية، الت هــذه هــي مب

وضــعي ال  يهــذه المثــل والقــيم التــي جــاء ودعــا إليهــا ال يمكــن أن يصــل إليهــا قــانون دولــ 

 يزال حبرًا على ورق!.

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٣ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

  ا ادس
ار اا   با اه أإ  

ــ  ــعر بـش ــا يشـ ــير دائمـ ــع األسـ ــالده، يف أن يرجـ ــه وبـ ــو وطنـ ــديدة نحـ ــة وشـ ــة ماسـ وق ورغبـ

ويعــود إلــى وطنــه العزيــز، الــذى هــو أحــب الــبالد إليــه، ويفضــل أهــل وطنــه علــى غيــرهم، 

والنــــذر اليســــير مــــن تجــــده يخــــون وطنــــه وأهــــل بلــــده وعشــــيرته، فينقــــل أخبــــارهم 

 وأسرارهم العسكرية إلى عدوهم.

ــا أن  ــاء وبمـ ــه إفشـ ــوز لـ ــلم ال يجـ ــير المسـ ــذب األسـ ــداء وإن عـ ــلمين لألعـ ــرار المسـ أسـ

ــه يف اإلدالء  ــمح ل ــه أيضــ� ال تس ــلم فــإن دولت ــر المس ــذا علــى غي ــذلك ينطبــق ه وضــرب، ك

بمعلومــات وأســرار عســكرية يســتفيد منهــا غيــر قومــه، فــال يمكــن أن يســتعمل جميـــع 

ــي ــاء ش ــوه إلفش ــراه ونح ــغط واإلك ــاليب بالض ــواع األس ــن  ءأن ــاطالع م ــة ك ــرار الحربي األس

ــ  ــوده زرع العـــدو عـل ــلحة أ, وجـ ــابئ األسـ ــه أو مخـ ــز قواتـ ــيش أو تمركـ ــد الجـ ــة قائـ ى مكانـ

 األلغام أو أماكن وجود ضعف الجيش.

ــدم  ــرى عـ ــير نـ ــى األسـ ــان إلـ ــى باإلحسـ ــي توصـ ــالم التـ ــرعية يف اإلسـ ــة الشـ ولعمـــوم األدلـ

 جواز إكراه األسير على اإلدالء باألسرار العسكرية لدولته.

ــرب األســير فو ــواز ض ــن ج ــاء م ــا ج ــا ورد أمــا م ــة، كم ــة مخصوص ــى واقع ــول عل ــو محم ه

ــرب) يف  ــير الحـ ــال أسـ ــب اعتقـ ــديث يف (مطلـ ــذا الحـ ــا هـ ــر معنـ ــد مـ ــدر، وقـ ــزوة بـ يف غـ

ــض المســـلمين وهمـــا يســـتقيان، فأخـــذ  ــين مـــن المشـــركين الـــذين أســـرهم بعـ الغالمـ

تقريـــر وســـيلة المســـلمون يقرروهمـــا للتعـــرف علـــى أخبـــار قـــريش، فاســـتخدم يف هـــذا ال

 الضرب.

ــرب ــز ض ــد أجي ــرهم  فق ــيهم، وأق ــالم عل ــذب الغ ــن ك ــلمون م ــق المس ــا تحق ــا لم األســير هن

ــدقه  ــرب وص ــد الض ــالم عن ــذب الغ ــه بك ــك لعلم ــى ذل ــلم عل ــه وس ــلى اهللا علي ــول ص الرس



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٤ 

 ."عند الترك، وهذا من معجزات النبوة

ــرار ال ــى األس ــول عل ــن أجــل الحص ــير م ــذيب األس ــوز تع ــأخيرًا  يج ــكرية، فهــذا إذن ف عس

م للدولــــة ١٩٤٩نون الــــدولي، فـــال تجيــــز اتفاقيـــة جنيــــف ســـنة الحكـــم مقــــرر يف القـــا

المحاربــة اســتعمال الضــغط علــى األســير للحصــول علــى معلومــات تفيــدها يف عملهــا 

ــى اإلدالء  ــه، وه ــا إلي ــن أن تطلبه ــي يمك ــات الت ــددت المعلوم ــه، وح ــد دولت ــكري ض العس

ــم ــمه ولقبــــه ورتبتــــه العســــكرية، ورقــ تحقيــــق شخصــــيته يف الجــــيش وتــــاريخ  باســ

 .يالدهم

ا ا  
ا   ن إن ا  ا إ  

ــه  ــل أو المــن أو الفــداء، فإن إذا أســلم أســير الحــرب بعــد أســره وقبــل قضــاء اإلمــام فيــه القت

ــ� ــل إجماع ــه ال يقت ــال بقول ــك عم ــه، وذل ــم دم ــد عص ــالم ق ــه باإلس ــرت ": ، ألن أم

ــهدوا أن ال  ــوا أن أقاتــــل النــــاس حتــــى يشــ إلــــه إال اهللا، وأن محمــــدًا رســــول اهللا، ويقيمــ

ــق  ــاءهم وأمـــوالهم إال بحـ ــإذا فعلـــوا ذلـــك عصـــموا منـــى دمـ ــاة، فـ الصـــالة، ويؤتـــوا الزكـ

 ."اإلسالم، وحسابهم على اهللا

ــدا ــا ع ــر فيم ــه مخي ــام في ــور، أن اإلم ــه الجمه ــذي علي ــإن ال ــير ف ــترقاق األس ــا اس ــل،  أم القت

ــ  ، ت بـــاقي األحكـــام، والقـــول الظـــاهر للحنابلـــةألنـــه لمـــا ســـقط القتـــل بإســـالمه بقـي

ــافعية ــول للش ــو ق ــر وه ــد باألس ــد انعق ــترقاق ق ــبب االس ــترقاقه، ألن س ــين اس ــه يتع ، أن

ــداء  ــن وال فـ ــال مـ ــترقاقه فقـــط، فـ ــين اسـ ــذراري، فيتعـ ــاء والـ ــار كالنسـ قبـــل إســـالمه، فصـ

 خليصه من الرق.ولكن يجوز أن يفادى به لت

ــية ــا نجــد أن اإلباض ــلم مــن  بينم ــالوا: ومــن أس ــالم األســير فق ــوا يف حكــم إس قــد فرق

ــذ  ــال ســبيل عليــه، ومــن أســلم مــنهم بعــد األخ ــه المســلمون ف ــر ب ــل أن يظف ــالغين مــن قب الب

 واإلسار، استخدم وبيع واستعبد وال يقتل.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٥ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

وا ا  

النتـــائج التـــي نخــرج بهـــا مــن هـــذا البحـــث  وبانتهــاء البحـــث يمكــن أن نســـتخلص أهــم

 سير حروب المصالح وحروب األعداء وهى كما يلي:أل

:وطو ا :أو 

األســـير هـــو مـــن يظفـــر بـــه المســـلمون مـــن الحـــربيين إذا دخلـــوا دار اإلســـالم بغيـــر  

ــا. كمــا يطلــق لفــظ  ــدين عنــد مقــاتلتهم لن ــرون بــه مــن المرت ــان، وعلــى مــن يظف أم

 م الذى ظفر به العدو.األسير على: المسل

عنــد مقابلتــه بلفــظ الســبايا، بالرجــال المقــاتلين إذا أســر ويخصــص لفــظ األســرى  

 المسلمين بهم أحياء.

:ذ  اردةص ا وع ا : م 

ــاك   ــن افتك ــتمكن م ــره، ولي ــع ش ــدو، ودف ــوكة الع ــر ش ــي كس ــر ه ــن األس ــة م والحكم

 أسر المسلمين به.

ــع   ــن وق ــل م ــر ك ــوز أس ــبي� كــان أوويج ــربيين، ص ــن الح ــلمين م ــد المس ــاب� أو  يف ي ش

شـــيخ� أو امـــرأة، األصـــحاء مـــنهم والمرضـــى، إال مـــن ال يخشـــى مـــن تركـــه ضـــرر 

 وتعذر نقله، فإنه ال يجوز أسره على تفصيل بين المذاهب يف ذلك.

 ــ ــل  ا ــ ــب  ــ ا ــ أ   اــ ــء وا ال اــ ــدت أ  ــ  :ــ 
وة ا:الأ  ن إ  

 والسيف. اإلسالم ال اول:

:مـــ ل اـــ ــاداة، الـــرق  ا ــام األربعـــة: القتـــل، المـــن، المفـ الخيـــار يف أحـــد هـــذه األحكـ

 وهو قول الجمهور.

:ل االخيار يف أحد هذه األحكام الثالثة: المن، المفاداة، الرق. ا 

ــ ب اــ  ــ ــ أ   ءــ ا ــ ــ: ذ را  إ ــ س أــ ــب وا ا ــ ــ أ

  ال: أ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٦ 

 اإلسالم، أو الجزية، أو السيف. ال اول:

:مــ ل اــ ــن، أو المفــاداة، أو  ا ــل، أو الم ــة: القت ــام الخمس ــذه األحك ــار يف أحــد ه الخي

 الرق، أو الجزية.

:ـــ ل اــ الخيـــار يف أحـــد هـــذه األحكـــام األربعـــة: المفـــاداة أو المـــن، أو الـــرق، أو  ا

 الجزية.

  وب ك ::ون اما  ب ل اا  دا  

ــرو ــذه الح ــى وه ــفيان وه ــى س ــن أب ــة ب ــب ومعاوي ــى طال ــن أب ــى ب ــين عل ــت ب ــالتي قام ب ك

 ."بقتال البغاة"معروفة لدى الفقهاء 

ــوة  ــهم النبـ ــى بعضـ ــث ادعـ ــرب حيـ ــن العـ ــل مـ ــديق وقبائـ ــر الصـ ــى بكـ ــال أبـ ــذلك قتـ وكـ

 ."قتال المرتدين"ها وبعضهم امتنع عن أداء الزكاة ويطلق علي

ــ  ــوا معتـم ــلمين خرجـ ــن المسـ ــة مـ ــة إرهابيـ ــوة وأخـــرى طائفـ ــن قـ ــديهم مـ ــا لـ ــى مـ دين علـ

 ."قطاع الطرق"وسالح، بقصد السلب والنهب ويطلق على هؤالء 

 ــ  ــ ــ و أ ــ ــ ذ  ــ  ــ ــ او   اــ ــ أ ا ــ ــ أ  :ــ د

:ا  

 نت الغنيمة قبل الحرب.حق األسير يف الغنيمة له ذلك إن كا -١

 حق األسير يف النكاح خالف بين الفقهاء . -٢

 ق األسير يف اإلرث إذا كان بين األعداء جائز ويوقف لهح -٣

 حكم مفاداة أسير اإلسالم يف يد األعداء واجب عند اإلمكان. -٤

 ـــ  ـــ ـــ و أ ـــ ـــ ذ  ـــ  مـــ  ـــ ب اـــ  ـــ ـــ أ ـــ أ  :ـــ
:ا  

ــير  -١ ــال أس ــون اعتق ــن أن يك ــان، ويحس ــرب يف أي مك ــير الح ــال أس ــوز اعتق ــرب: يج الح

عــــن الســــكان، وأن يكــــون مســــورًا، وأن يكــــون محــــل االعتقــــاد صــــحيح�  بعيــــداً 

 فاإلسالم يقرر كل األوجه لحفظ أسير الحرب وفق الصالح العام.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٧ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

ــه عليــه، وال يحــق لآلســر التصــرف  -٢ ســلطة األســر علــى األســير يف ذمــة أســره ال ســلطة ل

 ره مطلق التصرف، وإن الذى له التصرف هو اإلمام فقط.يف أسي

ــم قتــل اآلـسـ  -٣ ــر أي ثبــت لــه وصــف حك ــن استســلم مــن األعــداء، وأس ر أســيره: إن م

ــم  ــدار الحكـ ــل إصـ ــه قبـ ــي قتلـ ــال ينبغـ ــلطة فـ ــاحب السـ ــى صـ ــه إلـ ــاألمر فيـ ــير، فـ األسـ

 .قتله إلى الحربية الضرورة دعت إذا إال ……عليه

إلســـالم الحنيـــف الـــدعوة إلـــى الرفـــق بأســـير كســـوة أســـير الحـــرب: إن مـــن مبـــادئ ا -٤

 الحرب، وذلك بتوفير الطعام والشراب والكساء، واحترام آدميته.

ــن  -٥ ــير م ــذيب األس ــوز تع ــكرية: ال يج ــرار العس ــف األس ــى كش ــرب عل ــير الح ــراه أس إك

 أجل الحصول على األسرار العسكرية.

ــامإســالم األســير: إذا أســلم أســير ال -٦ ــل قضــاء اإلم ــرب بعــد أســره، وقب ــل أو  ح ــه بالقت في

 المن أو الفداء، فإنه ال يقتل إجماع�.

 

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٨ 

"اا  

 .٢٥١سورة البقرة، اآلية:  -١

 .٤٠سورة الحج، اآلية:  -٢

 .٥٠نظرية الحرب يف الشريعة اإلسالمية, أبو شريعة, إسماعيل, ص -٣

 ١٢٥سورة النحل,  -٤

  ١٠٨سورة يوسف,  -٥

 .٦المنيرن أحمد محمد المقري، ط مكتبة لبنان صالمصباح  -٦

، دار المعرفة،  ٣تحرير األحكام يف تدبير أهل اإلسالم، بدر الدين بن جماعة، ط -٧

 .١٩١ص

، حافظ ٦٣٦، بريجر: ص:   ، ويزلى: ص  ٣٠٨، ص  ٢لوترباخت: ج  -ينظر: أو ينهايم -٨

 .٤٠٣، نقال: آثار الحرب ص ٦٠٢غانم ص 

ة ، السياس ١٠٩، ط دار الكتاب العربي، ص ٧اين، جينظر: بدائع الصنائع، للكاس  -٩

، دار الكتب العلمية، ص ١٠، ط٢، بداية المجتهد، ابن رشد، ج١٩٢الشرعية، ص 

٤٥٨. 

 .٥٢٥النظم اإلسالمية, الصالح, صبحي, ص -١٠

 .٥٢١نظرية الحرب, أبو شريعة إسماعيل, ص -١١

 ٩ -٨سورة اإلنسان  -١٢

 ٥٢٥النظم اإلسالمية, الصالح صبحي, ص -١٣

 ٧٩الدولية, الزحيلي وهبة ص العالقات -١٤

 .٤: سورة محمد، اآلية -١٥

 .٤سورة محمد، اآلية:  -١٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٣٩ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 .٨سورة اإلنسان، اآلية:  -١٧

م، ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١، ط٥ينظر: جوابات السالمي، نور الدين السالمي، ج -١٨

٣٢. 

، ط دار ١٠، المبسوط، شمس الدين السرخسي، ج١٠٢ص  ٧بدائع الصنائع، ج -١٩

 .٦٤م، ص ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩المعرفة، 

هـ، ١٤٠٤، دار الفكر، ١، ط١٠دين، جالمغنى والشرح الكبير، موفق الدين وشمس ال

 م.١٩٨٤

م، ص ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، مكتبة اإلرشاد، ٣، ط١٤شرح النيل، محمد يوسف أطفيش، ج

٤٢٧، ٤٢٦. 

 .١٧٧، ص ٢حاشية الدسوقي، ج -٢٠

، ٤، فتح القدير، محمد السيواسى، ج٦٤ص  ١٠، المبسوط ج١٩٩، ص ٤األم ج -٢١

 .٣٠٦بيروت، ص  -إحياء التراث العربي

 .١١٩، ص ٧ئع، جبدائع الصنا -٢٢

 .١٣١، وزارة التراث، ص ١١المصنف، أحمد بن عبد اهللا الكندي، ج

 . ٢٠، ص ٩، نقال عن: موسوعة الفقه اإلسالمي، ج٥٤٣، ٥٤٢ص  ٤شرح األزهار، ج

 .٢٣٠المصادر السابقة ، ص  -٢٣

 .٢٥١، ص ١٠روضة الطالبين، ج -٢٤

 .٣٩٣، ص ١٠والشرح الكبير، ج

 .١٨٤، ص ٢ية الدسوقي ج، حاش ١٦٥، ص ٣ينظر: منح الجليل، ج

 .٣٠٥ -٣٠٤، ص ١١المحلى، ج 

 .٣٢٣، ص ٩، نقال: موسوعة الفقه اإلسالمي، ج٥٦٦ -٢٦٥، ص ٤األزهار ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٠ 

 .١٣٥، ص ١١المصنف، ج

 .١٣٥ص، ١١المصنف، ج -٢٥

 .٣٣٧، ص ١المعجم الوسيط، ج -٢٦

 .٦٩األحكام السلطانية للماوردي، دار الكتب العلمية، ص  -٢٧

 .٩٥، ص ١٠المغنى، ج -٢٨

 .٧٧، ص١٠، المغني، ج١٣٥، ص ٧لصنائع، جبدائع ا -٢٩

، البحر ٧٤، ص١٠، المغني والشرح الكبير، ج٢٨١، ص ٦مواهب الجليل، ج -٣٠

، ٧، شرح النيل، ج٤٢٤علوم القرآن، ص ، مؤسسة  ٥الزخار، أحمد بن عمر البزار، ج

، الميزان، ٣٨٩-٣٨٥، ص ٤، فتح القدير، ج١٨٨، ص ١١، المحلى، ج٦٤٣ص 

، دار الكتب ٧، نيل األوطار، محمد الشوكاين، ج١٥٢فكر، ص ، دار ال٢للشعراين، ج

 .١٩٥-١٩٣العلمية، ص 

 .٧٢، ص ١٠، المغنى والشرح الكبير، ج١٣٤، ص ٧ينظر: بدائع الصنائع، ج -٣١

 .١٤٩)، ص ٣٠١٧، رقم (٦أخرجه البخاري يف صحيحه، فتح الباري، ج -٣٢

 .٧٢، ص ١٠المغنى والشرح الكبير، ج -٣٣

 .٣٠٤، ص ٤حاشية الدسوقي، ج

 .٢٢٢، ص ٢المهذب، ج

 .١٨٩، ص١١المصنف، ج

 .٢٠، دار الجيل، بيروت، ص ٤الروض النضير، الحسين بن أحمد الصنعاين، ج

 .١٣٩، ١٣٨، ص ٤كتاب األقضية، جأخرجه الدار قطني يف سننه،  -٣٤

 .١٣٤، ص ٧البدائع، ج -٣٥

 .١٩٢، ص ١١المحلى، ج



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٤١ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 .٩١، ص١٥رسائل الشيعة، ج

 .١٩٢، ص ١١المحلى، ج -٣٦

، ٢، المهذب، ج٧٨، ص ١٠، المغنى والشرح الكبير، ج١٨٩، ص ١١المصنف، ج -٣٧

 .٣٠٤، ص ٤، حاشية الدسوقي، ج١٩٢، ص ١١، المحلى، ج٢٢٢ص 

 .٧٢، ص ١٠المغنى والشرح الكبير، ج -٣٨

 .٦٠الحديث تم تخريجه، ينظر: ص  -٣٩

 .٨، ص٦أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الديات، ج -٤٠

 الحديث تم تخريجه. -٤١

 ١٣٥، ص ٧بدائع الصنائع، ج -٤٢

، ط الشرق األوسط بيروت، ص ٨المبسوط يف فقه األمامية، محمد بن الحسن الطوسي، ج

٧١. 

 .٣٥، ص ١٢أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الجهاد، ج -٤٣

 .٩الحجرات، اآلية: سورة  -٤٤

 .٢٧سورة الشورى، اآلية:  -٤٥

 .٧٦سورة القصص، اآلية:  -٤٦

 .٦٥، ٦٤المعجم الوسيط، ص  -٤٧

 .٤٠٩، ٤٠٨، ص ٤فتح القدير، ج -٤٨

 .٢٩٨، ص ٤الدسوقي، ج حاشية -٤٩

 .٥٤، األحكام السلطانية للفراء، ص ٧٣األحكام السلطانية للماوردي، ص  -٥٠

 .١٠٧، ١٠٦، ص ٨المعنى ج -٥١

 .٦٣، ص ١الجهاد والقتال، ج -٥٢



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٢ 

 .٥٢، ص١٠، المعنى، ج٢١٦، ص ٤األم، ج -٥٣

 .١٢٦ -١٢٣، ص ٤، مغنى المحتاج، ج٩٨، ٩٧، ص ١١المحلى، ج -٥٤

 .١٢٦، ص ٤مغنى المحتاج، ج -٥٥

 .١٤٠، ص ٧لصنائع، جبدائع ا -٥٦

 .١٢٥سورة النحل، اآلية:  -٥٧

 .١٥٥، ط دار الكتاب العربي، ص ٢أخرجه الحاكم يف المستدرك، ج -٥٨

، الروض النضير، ٢١٦، ص  ١١، المصنف، ج٥٩، ص ١٠المغنى والشرح الكبير، ج -٥٩

، المحلى، ٣٠٠، ص  ٤، حاشية الدسوقي، ج٢١٩، ص  ٢، المهذب، ج٣٢٤، ص  ٤ج

 .٢٧١، ص ٧قه األمامية، ج، المبسوط يف ف١٠٠، ص ١١ج

 المصادر السابقة. -٦٠

 .٢١٦ -٢١٥، ص ١١المصنف، ج -٦١

 .٥٩، ص ١٠المغنى والشرح الكبير، ج -٦٢

 المصدر السابق. -٦٣

 .٢٧٨، دار الكتب، ص ٦واإلكليل، محمد يوسف، جالتاج  -٦٤

 .٤١٢-٤١١، ص ٤فتح القدير، ج -٦٥

 .١٦٣، ١المعجم الوسيط، ج -٦٦

 .٧٨، ٧٧األحكام السلطانية، للماوردي، ص  -٦٧

 .٣٣ة المائدة اآلية: سور -٦٨

 .٣٤٨حاشية الدسوقي، ج، ص  -٦٩

 .٦٠آثار الحرب، ص  -٧٠

 .٧٤، ص ١الجهاد والثقل، ج -٧١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٣ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 .٣١٩، ٣١٨، ص ١١المحلى، ج -٧٢

 .٢٧٦ -٢٧٣، ص ١١، جالمصنف -٧٣

 .٢٨٤، ص ٢المهذب، ج

 .٢٩٩، ص ١٠المعنى والشرح الكبير، ج

 .٩٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج

 .٤٨ -٣٧، ص ٨المبسوط، ج

 .٢٠، ص ٤الروض النضير، ج

 .٩٣، ص ٧بدائع الصنائع، ج -٧٤

 .٢٨٣، دار صادر، بيروت، ص ٥طبقات ابن سعد، محمد بن سعد، ج -٧٥

 .٦٦٥، ص ٢المعجم الوسيط ج -٧٦

 .٥٥٣آثار الحرب، ص  -٧٧

 .٥٥٤، نقال عن: أثار الحرب، ص ١٨٩قانون الحرب والحياد، د. سامى جنينة، ص  -٧٨

 .٤٥٥، ص ١٠المغنى والشرح الكبير، ج -٧٩

 .٢٥، ص ٢المهذب، ج

 .٥م، ص١٩٧٨، ط دار الفكر، ١٠المدونة الكبرى، مالك بن آنس األصبحي، ج

 .٣٣١، ص ٧المحلى، ج

 .٤٤، ص ٥وسائل الشيعة، ج

 .١٢١، ص ٧الصنائع، ج بدائع -٨٠

 .٤٤، ص ٥وسائل الشيعة، ج

 .٢٥، ص ٢المهذب، ج -٨١

 .١٢٢، ص ٧بدائع الصنائع، ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٤ 

 .٧٩، ص ٤المبسوط، ج

 .١٣١، ص ٧المغنى، ص

 المصدر السابق. -٨٢

، وأخرجه مسلم يف ٥١٥، ص٥أخرجه البخاري يف صحيحه، (فتح الباري)، ج -٨٣

 .١٢٣٧، ص ٣صحيحه ج

مد بن محمد القسطالنى، ط دار الفكر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، أح -٨٤

 .٤٩، ص١٢، ولفتح الباري، ج٤٤٤، ٤٤٣، ص ٩م، ج١٩٨٩

 .١٤٦، ص ٧المغنى والشرح الكبير، ج -٨٥

 .١٥٨، ص ٣منح الجليل، ج -٨٦

 .٢٤، ص ٢وط يف فقه األمامية، جالمبس -٨٧

 .٤٥٩ -٤٥٨، ص ١٠المغني والشرح الكبير، ج -٨٨

 .١٦٧، ص٦الباري، ج) فتح ٣٠٤٦أخرجه البخاري يف صحيحه، رقم ( -٨٩

 المرجع السابق. -٩٠

 .٣٢مراجع سابقة، ينظر: ص  -٩١

 .٣٠، ينظر: ص ١٣٦، ص ١١مرجع سابق، المصنف، ج -٩٢

 .٣٠، ينظر: ص ١١٩، ص ٧مرجع سابق، البدائع، ج -٩٣

 .٩الحجرات آية:  سورة -٩٤

، ٢٨٢، قانون الحرب والحياد، ص ٣١٤، ص ٢لوترباخت، ج -ينظر: أو بنهايم -٩٥

 .٤٥٧، نقال: آثار الحرب، ص٦٩٧العام، ص القانون الدول 

 .١٦٧، ص٦) فتح الباري، ج٣٠٤٦أخرجه البخاري يف صحيحه، رقم ( -٩٦

 جرائم الحرب والعقاب"، رسالة ٢٨٢ -٢٧٨ينظر قانون الحرب والحياد، ص  -٩٧



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٥ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 .١٩٧، نقال عن: آثار الحرب، ص ١٨٨، ١٨٦، د. خميس، ص "عليها

 اختالف الفقهاء للطبري. -٩٨

 المرجع السابق. -٩٩

 .١٠٦ورة النحل، اآلية: س  -١٠٠

 .٦٩٨، ص ٤األم، ج -١٠١

 .٣٨٩، ص ٣التاج واإلكليل، ج -١٠٢

 .٤سورة محمد، اآلية:  -١٠٣

، دار إحياء التراث العربي، ص ٢، ط٨البحر المحيط، محمد يوسف األندلسي، ج -١٠٤

٧٤. 

هو ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي، من بنى حنيفة، أبو أمامه، صحابي، كان سيد  -١٠٥

 هـ).١٢ر قتل سنة (أهل اليمامة، له شع

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، من لؤي، من قريش إحدى أزواج النبي  -١٠٦

 هـ).٥٤صلى اهللا عليه وسلم توفيت بالمدينة سنة (

، القرشي العامري، من لؤي، خطيب قريش، وأحد  هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس -١٠٧

الصلح بالحديبية، مات سادتها يف الجاهلية، أسلم يوم فتح مكة وهو الذى تولى أمر 

 هـ).١٨بالطاعون يف الشام سنة (

،  ٩البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير، ط مكتبة المعارف، أخرجه البيهقي يف سننه، ج -١٠٨

 .٨٧، ص ١٢تاب الجهاد، ج، وأخرجه مسلم يف صحيحه، ك٨٩ص 

 أخرجه البيهقي يف سننه، المرجع السابق. -١٠٩

 .٤٠٨حرب، ص ، نقال عن: آثار ال٢٧٩قانون الحرب، ص  -١١٠

 .١١٩القانون الدولي العام، ص  -١١١



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٦ 

، بدائع ٢٥٧، ص ١١، المصنف ج٣٩٧، ٣٩٦، ص ١٠المغني والشرح الكبير، ج -١١٢

 .١٨٧، ص ٢، حاشية الدسوقي، ج٧الصنائع، ج

، ٨٤، ص ٢، حاشية الدسوقي، ج٣٩٦، ص ١٠لشرح الكبير، جينظر: المغنى وا -١١٣

 .٢٥٧، ص ١١ج، المصنف، ١٢١، ص ٧، البدائع، ج٢٣٥، ص ٢المهذب، ج

ص  -رضى اهللا عنه -أخرجه الطبراين يف المعجم الكبير، من حديث سمرة بن جندب -١١٤

٣٣٣. 

 .١٢١، ص ٧بدائع الصنائع، ج -١١٥

 .١٨٤، ص ٢حاشية الدسوقي، ج -١١٦

 .٢٣٦، ص ٢المهذب، ج -١١٧

 .٣٩٦، ص ١٠المغنى والشرح الكبير، ج -١١٨

 .٢٥٧، ص ١١المصنف، ج -١١٩

 .٨سورة اإلنسان، اآلية:  -١٢٠

 .٤٥٥، ٤٥٤، ص ٤العظيم، جتفسير القرآن  -١٢١

 .٥٣٤، ط دار المعرفة، ص ٤تفسير الكشاف، محمود محمد الزمخشري، ج -١٢٢

فلما قال أخوه مصعب بن عمير ألبى اليسر، وهو الذى أسره ما  "هنا، قال ابن هشام:  -١٢٣

 قال له أبو عزيز: يا أخي! هذه وصاتك بي؟! فقال له مصعب: إنه أخي دونك!. قال،

الخبز عندهم أنفس من التمر، وذلك لندرة القمح والبر، وكثرة  يشار هنا، إلى أنه كان  -١٢٤

التمر، فلهذا كان إيثار األسير بالخبز هو من باب اإلكرام والحفاوة، وربما كان هناك  

 تمر مطلق�.اعتقاد بأن البرد أنفس من ال

 .١٢٦٣-١٢٦٢، ص ٣) ج١٦٤١أخرجه مسلم يف صحيحه، رقم ( -١٢٥

 .٤١٦، ٤١٥آثار الحرب، ص:  -١٢٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٧ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

، قانون الحرب ص ٦٣٨، ويزلي، ص ١٠١٢المرجع السابق: بريجز، ص  ينظر: -١٢٧

٢٧٩. 

، المغنى والشرح ٢٥٢، ص ١٠، روضة الطالبين، ج١٢٢، ص ١١المصنف، ج -١٢٨

 \.٣٠٩، ص ٧، المحلى، ج٣٠٥ ، ص٢، بداية المجتهد، ج٤٦٨، ص ١٠الكبير، ج

 .٥٧، ص١فتح الباري، ج -١٢٩

 .٢٣٨، ص٢المهذب، ج -١٣٠

 .٣٩٨ص ،١٠المغني والشرح الكبير، ج -١٣١

 .٢٥٨، ص١١المصنف، ج -١٣٢



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٨ 

ادر واا  

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ٤دمشق، ط -آثار الحرب، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر -١

 م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦األحكام السلطانية، ألبى يعلى الفراء، دار الفكر،  -٢

 أحكام القرآن، أحمد بن على الجصاص، دار إحياء التراث العربي، بيروت. -٣

 م.١٩٥٧القرآن، محمد بن عبد اهللا بن العربي، دار إحياء الكتب العربية، أحكام  -٤

 اختالف الفقهاء، محمد بن جرير الطبري. -٥

 م.١٩٨٩إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد القسطالين، دار الفكر،   -٦

 األم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت. -٧

 .٢ندلسي، دار إحياء التراث العربي، طالبحر المحيط، محمد بن يوسف األ -٨

 بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساين، دار الكتاب العربي. -٩

 .١٠بداية المجتهد، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب العلمية، ط-١٠

 ظ ابن كثير، مكتبة المعارف.البداية والنهاية، للحاف-١١

 م١٩٩٠-هـ١٤١١، ٢البناية يف شرح الهداية، محمود محمد العيني، دار الفكر، ط-١٢

 .٣تحرير األحكام يف تدبير أهل اإلسالم، بدر الدين بن جماعة، دار المعرفة، ط-١٣

 تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية. -١٤

 . ٣على الصابوين، مؤسسة مناهل المعرفة، طتفسير آيات األحكام، محمد بن  -١٥

 -هـ١٤٠٧،  ١لبنان، ط  -معرفة، بيروتتفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن كثير، دار ال -١٦

١٩٨٧. 

 تفسير الكشاف، محمد بن عمر الزمخشري، دار المعرفة. -١٧

على بن أحمد النيسابوري، دار الكتاب العربي،  "أسباب النزول"تفسير النيسابوري  -١٨

 .٤ط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٤٩ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، "عمان"التفسير، محمد يوسف أطفيش، وزارة التراث تيسير  -١٩

 .٢، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب، طالجامع ألحكام القرآن -٢٠

 جامع البيان يف تفسير القرآن العظيم، محمد بن جرير الطبري، دار البيان. -٢١

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١جوابات اإلمام السالمي، عبد اهللا بن حميد السالمي، ط -٢٢

  - هـ ١٤١٠، ١١، ط"عمان"جوهر النظام، عبد اهللا بن حميد السالمي، وزارة التراث  -٢٣

 .م١٩٨٩

 حاشية الدسوقي، محمد عرفة، دار الفكر. -٢٤

 دليل المسالك لمذهب اإلمام مالك، محمد سعد، دار الندوة. -٢٥

 ، عبد الرحمن السهيلي، دار الكتب اإلسالمية."سيرة ابن هشام"الروض األنف،  -٢٦

 لبين، يحيى بن شرف النووة، دار الفكر.روضة الطا -٢٧

 بيروت.الروض النضير، أحمد الصنعاين، دار الجيل،  -٢٨

 سنن ابن ماجة، محمد بن ماجة القزويني، المكتبة العلمية، بيروت. -٢٩

 سنن أبى داود، سليمان بن األشعث السجستانى، دار الفكر. -٣٠

 م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١سنن الدارقطني، على بن عمر القطني، دار الكتب العلمية، ط -٣١

 -هـ١٤١٤، ١السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب اإلسالمية، ط -٣٢

 م.١٩٩٤

 . ٢السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، ابن تيمية، ط -٣٣

 السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، مؤسسة علوم القرآن. -٣٤

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥سبل السالم، للصنعاين، دار الكتب العلمية،  -٣٥

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١السبل الجزار، محمد على الشوكاين، دار الكتب العلمية، ط -٣٦

 .٢ائع اإلسالم، جعفر بن الحسن، دار األضواء، بيروت، طشر -٣٧



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٥٠ 

 شرح األزهار. -٣٨

 م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥شرح النيل، محمد يوسف أطفيش، مكتبة اإلرشاد،  -٣٩

 صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، عالم الكتب. -٤٠

 مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، دار الفكر.صحيح  -٤١

 ر، بيروت.الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صاد -٤٢

الجهاد والحقوق الدولية العامة يف اإلسالم، ظافر القاسمي، دار العلم للماليين  -٤٣

 م.١٩٨٢

، ١الجهاد والقتال يف السياسة الشرعية، د. محمد خير هيكل، دار البيارق، ط -٤٤

 م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤

 عالقات السياسية الدولية،  د. أحمد العمرى.ال -٤٥

 دار الجيل، بيروت. القاموس المحيط، محمد الفيروز آبادي، -٤٦

 فتح القدير، محمد السيواسى، إحياء التراث العربي. -٤٧

 فتح الوهاب، زكريا األنصاري، دار المعرفة. -٤٨

يناير  ، ٤القانون الدولة العام، على صادق أبو هيف، منشأة المعارف باإلسكندرية، ط -٤٩

 م.١٩٦٢

 م.١٩٣٨، ٢القانون الدولي العام، سامى جنينة، ط -٥٠

 م.١٩٦٢م يف وقت السلم، حامد سلطان، دار النهضة العربية، يناير  القانون الدولي العا -٥١

 قوانين األحكام الشرعية. -٥٢

 م.١٩٦١مبادئ القانون الدولي العام، حافظ غانم،  -٥٣

 م.١٩٨٩مختار الصحاح، عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان،  -٥٤

 م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة،  -٥٥



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٥١ 

ا ر ا  وب ا ذ يْوا ْا  

 م.١٩٧٨الكبرى، مالك بن أنس األصبحي، دار الفكر، المدونة  -٥٦

 المصباح المنير، أحمد بن محمد المقدي، مكتبة لبنان.  -٥٧

 المصنف، أحمد بن عبد اهللا الحموي، دار الفكر. -٥٨

 معجم البلدان، عبد اهللا الحموي، دار الفكر. -٥٩

 جم الوجيز، مجمع اللغة العربية، شركة اإلعالنات الشرقية. المع -٦٠

 إبراهيم أنيس ورفاقه، دار الدعوة. المعجم الوسيط، -٦١

 المغنى، عبد اهللا بن قدامة، مكتبة الجمهورية العربية. -٦٢

 -هـ١٤٠٤، ١المغنى والشرح الكبير، موفق الدين وشمس الدين، دار الفكر، ط -٦٣

 م.١٩٨٤

 ي، مكتبة مصطفى البابي.مغنى المحتاج، محمد الشربين -٦٤

 الفكر.الملل والنحل، محمد عبد الكريم الشهرستانى، دار  -٦٥

 منح الجليل، محمد عليش، دار الفكر. -٦٦

موسوعة الفقه اإلسالمي، إعداد مجموعة من أساتذة الفقه اإلسالمي، إصدار المجلس  -٦٧

 األعلى للشؤون اإلسالمية.

 الموطأ، مالك بن أنس، دار النفائس. -٦٨

 هيم الشيرازي، دار الفكر.المهذب، إبرا -٦٩

 الميزان، للشعراين، دار الفكر. -٧٠

 اإلطار، محمد الشوكاين، دار الكتب العلمية، بيروت.نيل  -٧١

 م١٤١٢وسائل الشيعة، محمد بن الحسن، مؤسسة آل البيت،  -٧٢

 المبسوط يف فقه األمامية، محمد بن الحسن الطوسي، الشرق األوسط، بيروت. -٧٣

 مكتبة الرياض الحديثة. شرح مسلم، يحيى بن شرف النووي، -٧٤



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٥٢ 

 ن على العسقالين، دار الفكر.فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد ب -٧٥

 المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت.  -٧٦

 م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، على الهيثمي، دار الكتب العلمية،  -٧٧

 -هـ١٤١٣، "استانبول"ن حنبل، دار الدعوة مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد ب -٧٨

 م.١٩٩٢

 معالم السنن للخطابي، حمد بن محمد البستي، دار المعرفة، بيروت. -٧٩

 .٢المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراين، مطبعة الزهراء، الحديثة، ط -٨٠

 المحلى، محمد بن حزم الظاهري، دار الجيل، بيروت. -٨١

 تب.التاج واإلكليل، محمد يوسف، دار الك -٨٢

 وم القرآن.البحر الزخار، أحمد بن عمر البزار، مؤسسة عل -٨٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


