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 هلخص البحث
حأحي ىره الدزاست من قبل  البحثلل لخيل ال ال لٌى م لَ ميلألت ةلي هحيلت ايىحالت ًىلي ثسملت     

نحدث بيح كحةت الشسائع اليلححًيت ًثخلَ اينةحلت الٌةل ات اإلنيحن ًثححيت ثسيخو ًمحخ كححو الخي 

ن ثححيلت ثسيلت ايةلساد ًالححخ كلحث ًحلٌةاس الحيلخ لمحث الح اشلات يخ حًسنٌا لرلك قحنٌن دًلي 

 ًهاس ذلك .

ةي ثان نسٍ  أن اإلسالم ًمنيج اإلسالم ًشسائع اإلسالم قد كف ج مث  ىره ايمٌز ب  ًمدحيح     

اليللنت النبٌيللت الحبحزكللت كلل  مللن الحيلل ححث ًالخللي لمنللح  ل ن.للحق ةايللح. ة .للد شللس  اإلسللالم ً

سيحث ل  حل  ًاإلملخالو ًالخفلسال.أل أن اإلسلالم  ت ب ححن ث.ٌق ايةساد من ثالخشسي حث الكفا

 لي حدة البشس. سبححنو ثدد ةٌابل لرلك ةن  يح حنينم مع الشسي ت الغساى الخي أنلليح هللا
 

 

ABSTRACT 

     Man was the axis of the Divine message , thus , the Islamic law has     

tackled this issue in details befor being considered by human legislators . 

 The Islamic law has distinguished between the warrior and the non – 

warrior . It also distinguished between those who are allowed to be fought 

and those who are not . The practical application  of the Quranic texts on 

the part of the supreme Islamic leadership , represented by the prophet 

Muhammad ( P.B.U.H )and the guided Caliphs after him , is regarded as 

significant  mark in the legitimate policy adopted by the Islamic political 

regiem .From here came the divisions of the International law to legislate  

distinguishing between warriors and civilians on the one hand and 

identifying the warrior who has to be fought and the one who has the 

international legal warrior protection on the other hand .                             
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    Accordingly , the research hypothesizes that Islamic law has fixed the 

rules of the humanitarian international law , and by distinguishing 

between warrior and civilians it has determined rules and condition , and 

it has presented processings for what happens before in, and after armed 

clashes . Thus , it contributed in establishing and founding the current 

international law , and this is what the research has concluded.                   

 

 

 :الوقذهـــــــة
 

كانت حرمة االنسان وحماية حريته وممتلكاته موضوع عناية الشرائع السمماوية وممن     

، لذلك ظهر فيما بعد ماسمم  بالقمانون المدول  االنسمان  والمذ   ثم الوضعية منذ بداية الخليقة

ير يتضمن فكرة الشعور باالنسمانية ويمدور حموم ضممان حمايمة حريمة الممرد وممتلكاتمه وتموف

المستلزمات الضرورية ف  حياته ، ومن هنا كانت التشريعات القانونيمة تهمدا المر ضمرورة 

التمريق بين السكان الممدنيين وييمر الممدنيين ممن وهمة والمدعوة المر حمايمة الممدنيين والممدن 

واالهداا المدنية من وهة أخرى ،  لذلك نود ان حماية المدنيين من اثار العمليات العسكرية 

 ن المشاكم الت  شغلت الرأ  العام الدول  مدة طويلة  من الزمن .كانت م

 

تناولت الشريعة االسمممية همذ   المسمالة  وألن االنسان يشكم محور الرسالة السماوية فقد

بالتمصيم قبم ان يمطن اليها المشرعون من البشر، اذ ميزت الشريعة االسممية بين الحربم  

، كما كان التطبيق العمل   ووز قتالهم ومن اليووز قتالهمي منويير الحرب  كما ميزت بين 

( والخلماء الراشدين من بعد  لهذ  النصوص من قبم القيادة األسممية العليا متمثلة بالنب  )

يشممكم معلممما بممارزا للسياسممة الشممرعية التمم  اعتمممدها النظممام السياسمم  األسمممم  ، ومممن هنمما 

ف  التمييز بين المقماتلين والممدنيين  ممن وهمة وتحديمد واءت تقسيمات القانون الدول  لتشرع 

من همو المقاتمم المذ  يوموز قتالمه ، والمقاتمم المذ  يتمتمع بالحمايمة القانونيمة الدوليمة المقمررة 

 للمقاتلين من وهة اخرى .
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ان  الشمريعة االسمممية  ثّبتمت قواعمد وعلر هذا االساس انطلق البحث من فرضية تمرى  

نسان  ، وه  بتمييزها بين المقاتلين والمدنيين فانها حددت قواعد وشمروط القانون الدول  اال

وقدمت معالوات لما يحدث قبم واثنماء وبعمد النزاعمات المسملحة ، وهم  بهمذا الوصما فانهما 

اسهمت ف  انشاء وتكوين القانون الدول  الحال  ، اذ اقامت الدولة االسمممية وقياداتهما العليما 

يمما مضمر عمقمات ممع المدوم االخمرى بعضمها سملم   وبعضمها االخمر ) النظم السياسمية ( ف

حرب  ، والشك ان العديد من القواعد الت  تحكمم العمقمات الدوليمة فم  الوقمت المراهن ترومع 

ومما الر تلك المتمرة ، وبهمذا تكمون الشمريعة االسمممية قمد سمبقت بمذلك التشمريعات الوضمعية 

 .  لراالخيرة اال ارواع صدى لما ورد ف  االو

 

ممهوم الحرب والغاية منها مختلمان اختمفا وذريا بين مما  ان  ف  تمثلتاال ان االشكالية  

االسمممم  وبممين ممما الزمتممه المصممال   بنظامهمما و موتمعهمما الزمتممه الشممريعة االسممممية للدولممة

 والشعوب االخرى ف  الموتمع  الدول . والنظم والمنافع المادية للدوم

 

ا وماء فم  المرضمية واالشمكالية تمم تقسميم البحمث المر مبحثمين اساسميين  ولموابة علر م  

 وكاالت  : 

 

 المبحث االول : قاعدة الحرب 

 . االسالميةالمبحث الثاني : حماية المدنيين في الشريعة 

 

و مممما توممدر اةشممارة اليممه أن مماصممم البحممث فيهمما الكثيممر مممن االوتهممادات و األر ء     

نا ان يبقمر البحمث ضممن  المبمدأ العمام أو القاعمدة العاممة لمذا اقتضمر المقهية اال اننا فضل

 التنويه .
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   ربـدة الحــول : قاعث األـالمبح

إن الديانات السماوية واءت القرار األمن والسمم وللحد من المنازعات والخصومات بين 

تممه العامممة النمماس وتلممك همم  الممروي الحقيقيممة للتشممريع االسمممم  المتواوبممة مممع أهممداا دعو

ورسالته السامية، فاألصم العام والطبيع  ف  العمقات بين المسلمين وييرهم ممن االممم همو 

واالستدالم بالمنقوم ف  هذا الموضوع كثير وال حصر له فعلر سبيم المثام واء فم   ، السلم

/  ٔٙ) إِْنممُه ُهممَو الْسممِميُع اْلَعلِمميُم  }َوإِن َوَنُحمموْا لِلْسممْلِم َفمماْوَنْ  لََهمما َوَتَوْكممْم َعلَممر لِّ  : قولممه تعممالر

 9ٓ  )} َفإِِن اْعَتَزلُوُكْم َفلَْم ُيَقاِتلُوُكْم َوأَْلَقْوْا إِلَْيُكُم الْسلََم َفَما َوَعَم ّلُ لَُكْم َعلَْيِهْم َسِبيما  االنمام ( ،

ممن ِدَيمماِرُكْم أَن }اَل َيْنَهمماُكُم ْلُ َعممِن الْممِذيَن لَممْم ُيَقمماِتلُوكُ ( ، النسمماء / يِن َولَممْم ُيْخِرُومموُكم م  ْم ِفمم  الممد 

وُهْم َوُتْقِسممُطوا إِلَممْيِهْم إِْن ْلَ ُيِحممبه اْلُمْقِسممِطيَن    / الممتحنممة ( ، وهممذ  ا يممات تعممود  8) َتَبممره

بالحرب اذا نشبت الر االصم الطبيع  ف  العمقات وهو السلم ولو كان االمر عكس ذلك لما 

المسلمون الر التزام وانب السمم ان ون  اليه ييرهم واظهمروا حسمن نوايماهم ولمو لمم دع  

يكن منهم ايمان باالسمم وعليهم قبوم السملم بكمم ضمروبه واشمكاله ، ووماء فم  تمسمير االيمة 

مة أ  المر المسمال –يعن  الذين نبذ اليهم عهمدهم  –" ان مالو    }َوإِن َوَنُحوْا لِلْسْلِم َفاْوَنْ  لََها

( وهذا الخطاب القر ن  مووها للقيادة العليما )النظمام السياسم  ( للدولمة ٔالصل  فمم اليها " )

 االسممية اوال و لعموم االمة ثانيا.

 

ووقوع الحرب بالمعم ال يتنافر مع كون األصم العام هو السلم إال ان وقوع الحرب يكون 

 (ٕ)ب أو المخالمة ف  الدين ، فقام أهمم العلمموحماية الدعوة ال للغل ونشر الدين لدفع العدوان

ان تقسمميم الممدنيا الممر داريممن دار حممرب ودار االسمممم هممو تقسمميم طممار  فرضممته األوضمماع 

، وقالوا ف  تمسير قوله  (ٖ)الحربية ، كما قالوا ان األصم ف  الدماء الحظر إال بيقين االباحة

إن قتالنمما  ا ُيَقمماِتلُوَنُكْم َككْفممةا َواْعلَُممموْا أَْن ّلَ َمممَع اْلُمْتِقمميَن  تعممالر } َوَقمماِتلُوْا اْلُمْشممِرِكيَن َككْفممةا َكَممم

ومسممبب عنممه ، وكممذا فمم  تمسممير قولممه تعممالر (لنمما )المممومور بممه فمم  االيممة هممو وممزاء لقتممالهم
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ِ َفممإِِن انَتَهمموْا َفمممَ  يُن ِاّ   ُعممْدَواَن إاِلْ َعلَممر الْظممالِِميَن  }َوَقمماِتلُوُهْم َحْتممر الَ َتُكمموَن ِفْتَنممةو َوَيُكمموَن الممد 

 .(ٗ)فقالوا أ  ال تكون فتنة منهم للمسلمين عن دينهم باةكرا  بالضرب والقتم

وقانون القتام ف  الشريعة االسممية يتكون من القواعد العامة والخاصة الت  تحكم سلوك 

ة  الحربية نمص عليهما والضرور ، الدوم المتحاربة وتروع هذ  القواعد الر قاعدة الضرورة

}َوَقاِتلُوْا ِف  َسِبيِم ّلِ الِْذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إِْن ّلَ الَ ُيِحب   ف  قوله تعالر : القران الكريم

علر الريم من ان الحرب نمسها تعد أحيانا ضرورة اوتماعيمة و (  ،البقرة /9ٓٔ)اْلُمْعَتِديَن  

 ان الشرع االسممم  قيمد همذ  الضمرورة بانهما تقمدر بقمدرها كمما قيمدها بعمدم كما ف  االية اال

. والضمرورة الحربيمة هنما تعنم  إن اسمتخدام القموة يومب أن يكمون بهمدا  العدوان والتوماوز

إضعاا قوة العدو العسكرية وإوبار  علر الخضوع باستخدام االومراءات العسمكرية التم  ال 

 .(٘ت  ثبتها االسمم )القتام ال ااا قانون واعرلتخا

 

فالحرب ف  االسمم ه  مشروعة ولكنها ليست مشروعة لمذاتها وإنمما لغايمة محمددة وفم  

نطاق ضيق ، فه  عارض لدفع الشر واخمء طريق الدعوة ممن وقا امامها وتكون الدعوة 

اء ، والنصموص القرانيمة تمنمع االعتمد (ٙ)الر االسمم بالحوة والبرهان ال بالسميا والسمنان 

ابتداء وتمنع االعتداء اثناء القتام وقبم القتام ثم تتوه النصوص الر بيان ان القتام المطلموب 

}َوَقاِتلُوْا ِف  َسِبيِم ّلِ الِْذيَن ُيَقماِتلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتمُدوْا إِْن هو دفع المشركين فواء ف  قوله تعالر : 

ِ َفمإِِن ( ، بقمرةال /9ّٓٔلَ الَ ُيِحب  اْلُمْعَتمِديَن  ) يُن ِاّ }َوَقماِتلُوُهْم َحْتمر الَ َتُكموَن ِفْتَنمةو َوَيُكموَن المد 

}الْشمممْهُر اْلَحمممَراُم ِبالْشمممْهِر اْلَحمممَراِم ة( ، البقمممر /9ٖٔانَتَهممموْا َفممممَ ُعمممْدَواَن إاِلْ َعلَمممر الْظمممالِِميَن  )

ُدوْا َعلَْيِه ِبِمْثِم َما اْعَتَدى َعلَْيُكْم َواْتقُوْا ّلَ َواْعلَُموْا َواْلُحُرَماُت ِقَصاصو َفَمِن اْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعتَ 

( ، فهذ  النصوص التتوقا عنمد منمع االعتمداء وتنهمر عنمه البقرة /9ٗٔأَْن ّلَ َمَع اْلُمْتِقيَن  )

 بم انها تومر بالصبر اذا امكن رد االعتداء من يير قتام .

وال  (البقمرة /ٕٙٔ}ُكِتمَب َعلَمْيُكُم اْلِقَتماُم َوُهمَو ُكمْر و لُْكمْم   ) سمممف  اال مكرو القتام أمر و 

َهما  (، وهمو عنمدما ابماي القتمام اممر بالتثبمت7ر)إال لضمرورة ملوئمة ال تقبمم التموخييباي  }َيما أَيه
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مما الْمِذيَن  َمُنمموْا إَِذا َضممَرْبُتْم ِفمم  َسمِبيِم ّلِ َفَتَبْيُنمموْا َوالَ َتقُولُمموْا لِ  َمممْن أَْلَقمر إِلَممْيُكُم الْسمممََم لَْسممَت ُمْ ِمنا

ن َقْبُم َفَمْن ّلُ َعلَميْ  ْنَيا َفِعنَد ّلِ َمَغاِنُم َكِثيَرةو َكَذلَِك ُكنُتم م  ُكْم َفَتَبْيُنموْا إِْن َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الده

ا  ) ( ووماء فم  تمسمير االيمة  " أ  فتمونوا فم  قتمم ممن النسماء /9ّٗلَ َكاَن ِبَمما َتْعَملُموَن َخِبيمرا

اشكم عليكم امر  فلم تعلموا حقيقة اسممه وال كمر  والتعولوا فتقتلوا من التمبس علميكم اممر  

 ( .8والتتقدموا علر قتم احد اال علر قتم من علمتمو  يقينا حربا  لكم  ")

}َوَقماِتلُوْا ِفم  يقما لقولمه تعمالر وذلك تطبومع مشروعية الحرب إال ان االسمم قيدها بقيود  

( ، وهمذ  القيمود البقمرة /9َٓٔسِبيِم ّلِ الِْذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتمُدوْا إِْن ّلَ الَ ُيِحمب  اْلُمْعَتمِديَن  )

ه  ف  حقيقتها معالم واضحة للسياسة الشرعية الت  قامت عليها وعملت بهما القيمادة العليما ) 

 :( 9من هذ  القيود)ولسياس  ( ف   االسمم النظام ا

 

 .ستخدام السالح ليست مطلقةإحرية   -ٔ

ال انهم بينوا ان ذلمك باي استخدام كم سمي لقهر العدو إنه يفقد ذهب فقهاء المسلمين الر أ

ليس مطلقا وانما تحد  حدود معينة تود اسبابها فم  طبيعمة العمليمات الحربيمة او فم  االسملحة 

انممه سمموم يمموم ( )فقممد ورد عممن النبمم  او فمم  طبيعممة مممن يووممه ضممد  السمممي   المسممتخدمة

بدرفقام : )) كيا تقاتلون القوم اذا لقيتموهم فقام عاصم بمن ثابمت فقمام يارسموم ل اذا كمان 

القوم منا حيث ينالهم النبم كانت المراماة بالنبم فوذا اقتربوا حتر ينالنا واياهم الحوارة كانمت 

ثمثة احوار ف  يد  وحورين فم  حزمتمه فموذا اقتربموا حتمر ينالنما  لحوارة فوخذالمراضخة با

واياهم الرماي كانمت المداعسمة بالرمماي فمإذا انقضمت الرمماي كانمت الوممد بالسميوا ، فقمام 

( وفيمه اشمارة المر ٓٔ)(( قتمام عاصممليقاتمم ممن قاتمم فبهمذا أنزلمت الحمرب ( )رسوم ل 

رم  ثم السيا تقديرا لقرب او بعد الخصم ف  ميمدان القتمام ، او ضرورة استخدام النبم ثم ال

بكلمة اخرى ضرورة استخدام النبم بالنبم والرم  بالرم  والسيا بالسيا ، وكذا ف  وصية 

اذا بعث اميرا ف  قتام اوصا  بتقوى ل ثم يحمذر  بقولمه " وال تمّثلموا ()عمر بن الخطاب 

( وذلممك تاكيممدا علممر عممدم ٔٔوال تنكلمموا ... وال تغلمموا ")عنممد القممدرة والتسممرفوا عنممد الظهممور
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الحاق اووه المعاناة يير المميدة بالعمدو، بمم ذهمب االممام مالمك  المر كراهمة " ان يسمم النبمم 

( ، و " قيدها فقهاء اخرون ب "اذا لم يكن عنمد العمدو سمهم ٕٔوالرماي ويرمر بها العدو " )

 ( .ٖٔالسم ف  قمم خمرليشربها العدو " ) مسموم " بم ذهب اخرون الر " كراهية وعم

 

 .               عنددد  المنهدددين مخالفدددة قواعدددد القدددانون ا نسددداني مدددن الفسددداد أالتأكيدددد علددد    -ٕ

وواء ف  ذلك توكيد اهم العلم ان من واوبات االمير عند القتام ان يلزم ويشه بمما اووبمه ل 

اة حدود  النه ممن واهمد عمن المدين كمان احمق تعالر من حقوق وبما امر  ل تعالر من مراع

ذهمب اهمم العلمم المر ضمرورة نهم   الناس بالتزام احكامه والمصم بين حمله وحراممه ، وقمد

( ،وكمذا ٗٔ)عن المساد فانه ما فسد ويش قط اال قذا ل تعالر فم  قلموبهم الرعمب الويوش 

 ( ٘ٔهاد عن عرض الدنيا )والتغلوا عند الغنائم ونزهوا الو ()ف  وصية عمر بن الخطاب

 

 .النهي عن مخالفة القواعد القانونية والعرفية في القتال  -ٖ

رسموم ل  الشك ان كم ماهو محرم يومب عمدم اتيانمه ومما ذلمك اال اثمرا اللزاممه ، وكمان

() اذا أّمممر اميممرا علممر ومميش او سممرية  اوصمما  فمم  خاصممته  بتقمموى ل وبمممن معممه مممن

  بتحممريم الغممدر والمثلممة وتحممريم قتممم صممبيان  المشممركين  وهممذ  المسمملمين خيممرا ثممم يخبممر

 قماتلوا ممن كممر لبسم ل ف  سبيم  ايزوا))  : ()محرمات باالوماع ، فقد قام رسوم ل

 .(ٙٔ) (( تقتلوا وليداوال تمثلوا وال  ايزوا والتغلوا والتغدروا  باا

 

 لناحية العملية.من ا ةحترام القواعد القانونيإالتأكيد عل   -4

ن القواعد القانونية التكون لها مصداقية االحين االلتمزام بهما عمليما ، وهمذا مما كمان عليمه إ

والخلممماء الراشممدين مممن بعممد  ، ()فعممم القيممادة العليمما فمم  النظممام االسمممم  بممدءاا مممن النبمم  

وكان يحمم ودخوم مكة يوم المت  بدون قتام خير دليم علر ذلك وحين قام سعد بن عبادة ) 

لعلم  بمن  ()الراية بيد  ( الب  سميان : اليوم يوم الملحمة اليموم تسمتحم الحرممة فقمام النبم 
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: ادركه فخذ الراية منه فكن انت تدخم بها . وما سيتم تناوله الحقما يمدلم علمر ()اب  طالب

 مصداقية هذ  القاعدة.

 

 . ةـيسالما عة ـن في الشريـة المدنييـي : حمايـث الثانـالمبح

}َولََقْد َكْرْمَنا َبِنم   َدَم الخطاب االله  ف  الشرائع السماوية لي كد علر تكريم االنسان  واء

( ومن هنا كان االنسمان محمورا تدورالشمريعة حموم هدايتمه وحمايتمه وبيمان اةسراء / 7ٓ  )

ممع  – حقوقه وواوباته ، لذلك اكدت الشريعة االسممية ومن بعدها واءت الشرائع الوضمعية

لت كد علر ضمرورة حمايمة االنسمان السميما  –اقرارنا وتسليمنا باختما المنهوين والغايتين 

 اثناء النزاعات المسلحة وضرورة التمييز بين المقاتلين وييرهم اثناء تلك المنازعات . 

مما يحمد للشريعة االسممية انها ال تعرا التمييز بين قواعد دولية وقواعد داخلية اذ ان و

ممما تقممرر  مممن حقمموق للمممرد فمم  الموتمممع االسمممم  الممداخل  يعممد سمماريا فمم  عمقممة الممدوم 

 . كما ان ما تقرر  الشريعة ف  وقت السلم يسر  ف  وقت الحمرب االسممية بالدوم االخرى

وعلر هذا االساس ميزت الشريعة بين المحاربين وييرهم وحددت اصمناا مممن يتمتعمون  ،

اعمد ثابتمة اعتممدها النظمام السياسم  االسممم  فم  ادارة الدولمة وفم  ، وهذ  كلها قو بالحماية

 وسنبحث ذلك ف  ضوء ما يوت  : سياستها الداخلية والخاروية ف  وقت  السلم والحرب

 .( قتاهلمزال جيو االشخاص الذين): املدنيون املتمتعون باحلماية املطلب االول

 .: األشخاص الذين جيوز قتاهلماملطلب الثاني

 ( قتاهلمزال جيو االشخاص الذين): املدنيون املتمتعون باحلماية طلب االولامل

سبق القوم ان الحرب ف  الشريعة االسممية توصا بونها حمرب لمرد الشمر والمسماد ورد 

وان احكامهمما قائمممة علممر االنسممانية والمضمميلة فمماذا ممما تحقممق  وحمممظ الممدين وحمايتممه العممدوان
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. وبنماء علمر ذلمك فلميس كمم االعمداء يوموز  ون أودى وأنمعالهدا من يير قتام فان ذلك يك

 .قتالهم ، كما ان العوامم االنسانية قد تمنع قتم االعداء ف  ظروا معينة 

الن العلة ف  تحريم  الذين ال يووز قتالهم شريعة االسممية اصنافا من الناسحددت الوقد 

دت )العلمة( وومد معهما الحكمم ، الن قتالهم ه  القتام ، وه الء فم  العمادة اليقماتلون فمإن ووم

ولذلك سنتناوم االشمخاص المذين ال يوموز قتمالهم  ( .7ٔالحكم يدور مع علته ووودا وعدما )

  ف  ضوء احكام الشريعة وكما يوت :

 االطفال والنساء والشيوخ -1

 لقد حرصت الشريعة االسممية علر عدم مقاتلة من ال قدرة له علر حمم السممي والقتمام

والحكممة فم  عمدم قمتلهم ان هم الء لميس ممن   ن وملة ه الء األطمام والنسماء والشميو وم ،

طبيعتهم القتام لذلك هم الُيقاَتلون اال اذا انتمر حاوز المنع عنهم بقيامهم بالقتام فيووز قتالهم 

، و "  مممن لممم يكممن مممن اهممم الممانعممة والمقاتلممة كالنسمماء والصممبيان والراهممب والشممي  الكبيممر 

مر والزمن  المريض ونحوهم فم يقتم عند ومهور العلماء اال ان يقاتم بقولمه او فعلمه واالع

}َوَقماِتلُوْا ِفم  َسمِبيِم ّلِ ... الن القتام هو لمن يقاتلنا اذا اردنا اظهار دين ل كما قمام تعمالر : 

فمم  ()(، وقممام ابممن عبمماس 8ٔ"  ) ُمْعَتممِديَن  الْممِذيَن ُيَقمماِتلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتممُدوْا إِْن ّلَ الَ ُيِحممب  الْ 

تمسير همذ  االيمة     " التقتلموا النسماء والصمبيان وال الشمي  الكبيمر وال ممن القمر الميكم السملم 

)) :  قمامف عن ذلك  ()رسوم ل وقد نهر (  ،9ٔوكا يد   فان فعلتم هذا فقد اعتديتم  " )

( وذلمك ان ل تعمالر ابماي ممن قتمم ٕٓ) اممرأة ((ال تقتلوا شميخا فانيما وال طممم صمغيرا وال 

 .(ٕٔالنموس مايحتاج اليه ف  صمي الخلق )

 

 الرهبان  -2

عن قتمم الرهبمان ورومام المدين المذين انقطعموا عمن النماس فم  الصموامع بحيمث ال  ه َ فقد نُ 

 (( )) وال تقتلموا الولمدان وال اصمحاب الصموامع :))يقاتلون وال يساعدون فم  القتمام لقولمه

ن أالمسلمين ألشتغالهم بالعبادة اذ تلون ا. والحكمة ف  عدم مقاتلة ه الء ه  ألنهم ال يق( ٕٕ)
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(  طالمما اليقماتلون ٖٕ)اةسمم ال يقاتم اال من يقاتله وان الشعور االنسان  يقض  بعدم قتلهم

هم انتمر الحكم عنهم بعدم قتلهم ) ِِ ِِ ِِ م ( للشافع   وواء ف ) أألُ  .( ٕٗفإن انتمت العلة بقتاِم

"  ويترك قتم  الرهبان وسواء رهبان الصوامع والديارات والصحارى وكم من يحبس نمسه 

( ، "  اذا لم يكن لهم را  والتدبير...اما ان كان لهم رأ  او تدبير ٕ٘بالترهب تركنا قتله " )

، فهممم  (7ٕ(   " فيتممرك قممتلهم لتممركهم اهممم ديممنهم فصمماروا كالنسمماء  "  )ٕٙومماز قممتلهم  " )

( ، بمعنمر يسمر  علميهم حكمم الممرأة 8ٕالُيقاِتلون واليعينون العدو فم يووز قتلهم كالمرأة )

  .الت  التقاتم

 

 الزمني وأصحاب العاهات  -3

ذهممب أهممم العلممم الممر انممه ال يومموز قتممم أصممحاب االعممذار مممن العميممان والزمنمم  أصممحاب 

لشمق اذا لمم يكمن لهمم رأ  وال تمدبير العاهات كالمقعدين ومقطوع  االيد  واألروم ويمابس ا

( ، إذ العبمرة فم  9ٕ) ف  الحرب الن المبي  للقتمم همو المقاتلمة وهم الء ال يتحقمق ممنهم ذلمك

القدرة  وه الء التتحقق منهم القدرة فهم عاوزون عن المعم لذلك دخلوا ف  علة النه  ، وان 

   .( ٖٓتحقق منهم خما ذلك أ  ) القتام ( واز قتالهم  )

     

 (31)الفالحين وا العسفاء-4

ذهب بعض اهم العلم الر  ان كم من التزم وانب السمم يحرم قتاله ما دام ان العلمة فم        

النه  عن قتام النساء والصبيان والرهبان ونحوهم ه  عمدم القتمام ممنهم ، والحكمم يمدور ممع 

إلحق بخالد بمن الوليمد ))  : انه قام()رو  عن النب   علته ووودا وعدما وادلتهم ف  ذلك ما

: ))اتقمموا ل فمم   ))، وقولممه )*(( والعسمميا هممو االويممرٕٖ)قممتلن ذريممة وال عسمميما ((يم فمم

( وكذا قوم عمر بن الخطماب : " اتقموا ٖٖالممحين فمتقتلوهم اال ان ينصبوا لكم الحرب (( )

 ( ٖٗل ف  الذرية والممحين الذين الينصبون لكم الحرب " )
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فتحموا    ال يقتلون الممحين ونحموهم )كالعبيمد واالومراء( حمين  () ان اصحاب النب وك  

 . البلدان النهم ال يقاتلون فوشبهوا بالشيو  والرهبان

 

 السفراء والرسل  -5

حاط  االسمم  شخصمية الرسموم المذ  يممد المر  دار االسممم باالممان التمام والرعايمة أ    

ممام د دخوله اليهما وقبمم اسمتقباله ممن إالدم واحترام النمس بمورالكاملة ، حيث يتمتع بعصمة 

المسلمين وخليمتهم لذا اليووز ان يلحقه أ  اذى اوعدوان سواء علر حياته او ممتلكاته نتيوة 

لما يصدر عنه من اقوام قد ي اَخذ عليها لو لم يكن رسوال او موفدا لدولته ، حتر لو لمم يكمن 

لرسوم ( ) ( .وف  هذا يصدق حديث النب  ٖ٘لته حيام ذلك)هناك شرط بين المسلمين ودو

( . وهكمذا مضمت السمنة ان التقتمم الرسمم ٖٙمسيلمة الكذاب )) لوال انك رسموم لقتلتمك (( )

(ٖ7. ) 

 

 (33)االشخاص الذين لم تبلغهم دعوة االسالم   - 6

المدفاع عمن الهدا ممن القتمام فم  االسممم رد العمدوان ودفمع الشمر عمن المسملمين و       

الدين ونشر اةسمم وتثبيت العدم وبناء علر ذلك اليووز قتام من لم تصم إليهم الدعوة إلمر 

لقولمه  (9ٖ) ذلك فمم يوموز قتمالهم قبمم أن يمدعوا إلمر اةسممم ألنمه اليلمزمهم قبمم علمهمم بمه

ِبيَن َحْتر َنْبَعَث َرُسوالا  )تعالر  ا كان قتمام األعمداء اليوموز . وإذء(اةسرا /٘ٔ} َوَما ُكْنا ُمَعذ 

قبم دعوتهم لإلسمم فونه اليووز ضرب مدنهم وإتمما أمموالهم ممن اومم مبمايتتهم وقهمرهم 

مالم يطلب منهم الدخوم ف  اةسمم . وشكوى أهم سمرقند لعمر بمن عبمد العزيمز ضمد قتيبمة 

 . (ٓٗ)بن مسلم الباهل  ألنه لم يدعهم إلر اةسمم خير دليم علر ذلك
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 األسرى -7

عمن  وقمد وماء فم  الحمديثضرب اةسمم مثما رائعاا ف  العناية باألسرى والرفمق بهمم    

 لذلك نه  عن قتم األسير. (ٔٗ) خيراا( باالسارىنه قام )استوصوا أ()  النب 

 

 : األشخاص الذين جيوز قتاهلماملطلب الثاني 

م ودفع الشر عنمه فمون المسملم حماية اةسم وعندما كان الهدا من القتام ف  اةسمم ه   

بصورة عامة اليكون خصمماا فم  همذا القتمام وإنمما يوموز أن يوومه القتمام ضمد فئمات محمددة 

 وكاالت :

 

 المشركون - 1

ووب اةسمم قتام المشركين لقوله تعالر } َوَقاِتلُوْا اْلُمْشمِرِكيَن َككْفمةا َكَمما ُيَقماِتلُوَنُكْم َككْفمةا أ         

والقتمام فم  اةسممم اليوومه ابتمداءا وقمام أهمم العلمم   / التوبمة (  ٘)وْا أَْن ّلَ َممَع اْلُمْتِقميَن  َواْعلَمُ 

))وووب الوهاد وووب الوسائم ال المقاصد، اذ المقصود بالقتام أنما هو الهداية وما سواها ممن 

يم بغيمر وهماد كمان أولمر الشهادة وأما قتم الكمار فليس بمقصود حتر لو أمكن الهداية بإقامة المدل

وعلمر ذلمك يكمون قتمم الكممار لميس مقصمودا لذاتمه وان اةسممم يمضمم سمبيم  (ٕٗ)من الوهاد((

 م.سبالخر  كلما أمكن ذلك وان الحرب ه   يلةالسمم بصمة أص

 

 أهل البغي:-2

 . واوومب اةسممم(ٖٗ)البغاة هم المسلمون الخاروون علر اةمام بتوويم ولهم شوكة ومنعمة    

ر قتالهم لقولمه تعمالر}َوإِن َطاِئَمَتماِن ِممَن اْلُممْ ِمِنيَن اْقَتَتلُموا َفوَْصملُِحوا َبْيَنُهَمما َفمإِن َبَغمْت إِْحمَداُهَما َعلَم

ْقِسمُطوا إِْن َوأَ اأْلُْخَرى َفَقاِتلُوا الِْت  َتْبِغ  َحْتر َتِم َء إِلَر أَْمِر ْلِ َفإِن َفاءْت َفوَْصلُِحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِم 

 ./ الحورات ( 9) ْلَ ُيِحبه اْلُمْقِسِطيَن   
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ويوب علر أهم العدم من المسلمين محماربتهم وإعمادتهم إلمر السمبيم السمليم ويومب الحمرص    

هنا علر تقليم الخسائر ف  األموام واألرواي ما أمكن ذلك الن أهم البغم  ممن المسملمين فيومب 

رة توحيممد المسمملمين وممما ومماز لضممرورة فانممه يبمماي منممه ممما يرفممع أن تصممان دممما هم إال لضممرو

 .(ٗٗ) الضرورة فقط الن الضرورة تقدر بقدرها

 

 أهل الردة: -3

أهم الردة هم الذين اسلموا ثم ارتدوا عن اةسمم ، والردة تكون بمإعمن الكممر أو إنكمار أممر    

لمر قصمد صماحبه اهانمة المدين علم من الدين بالضرورة كمريضمة الصممة أو إظهمار فعمم يمدم ع

 ف  ذلك هو قوله تعالر  ودليلهم عقوبة المرتد القتم ، وذهب اهم العلم الر ان  أواالستخماا به ،

ْنَيا َوا ِخمَرِة وَ   } أُْولَِئمَك َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفرو َفوُْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِف  المده

قولممه ( ) كممما ورد عممن رسمموم ل    (٘ٗ/ البقممرة ( )7ٕٔ)أَْصممَحاُب الْنمماِر ُهممْم ِفيَهمما َخالِممُدوَن 

( ،كما يرى اهم العلم ان دار اهم الردة تكون دار حرب ظاهرا او ٙٗ) ))من بدم دينه فاقتلو ((

 .(7ٗواقعا ودار اسمم حكما )

 

 

  ة:ــمــالخات

 :مما تقدم يمكن استنتاج االتي   

واقمموام وافعممام ((القر نيممة والسممنة النبويممة القوليممة والمعليممة للنبمم   شممكلت النصمموص -ٔ

  رعية الت  اعتمدها النظام السياسالخلماء الراشدين من بعد  القواعد الثابتة للسياسة الش

 . ف  االسمم
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 ومن هذا   ِن   َدَم   }َولََقْد َكْرْمَنا بَ واءت الشريعة اةسممية لت كد علر تكريم اةنسان   -ٕ    

 وحماية حقوقه وتحديد  هـهدايتاء الحرص علر حياة اةنسان والتركيز علر ـــالتكريم و      

 . اةنسان محور الرسالة اةلهية  كانواوباته وهكذا       

 األصم العام والطبيع   وومن خمم اهتمام الشريعة االسممية باالنسان اضحر السلم ه –ٖ    

 . ف  عمقة المسلمين بغيرهم         

 

 ما ــها وإنــها لم تشرع لذاتــنأ الإالحرب علر كراهتها ف  اةسمم نتيوة لما تقدم فإن و – ٗ    

 لضرورة ملوئة لرد العدوان ورفع الظلم والدفاع عن الدين وفق معادلة ما واز لضرورة         

  ، ن تحقيقه بالحسنر كان أولر من تحقيقه بالقتاميباي منه ما يرفع الضرورة فقط وما أمك       

 يز الشريعة اةسممية بين المقاتلين والمدنيين وييرهم وتحديد من يحظر ينا واء تمه ومن        

 بصمة  ويير المقاتلين وهذا توكيد علر تمضيم اةسمم للسمم بالحماية من المقاتلين        

 . مالسب  خرأصيلة والحرب ه          

 

 ت ـاس  االسمم  من ثوابـــة وقام عليه النظام السيــة االسمميــن ما واءت به الشريعإ –٘    

 ةـشكلت منهوا ثريا ومنهم معرفيا كون االطارين العام والخاص للسياسة الشرعية للدول       

 عوبـمع الدوم والشاالسممية ف  عمقاتها الداخلية مع شعوبها او ف  عمقاتها الخاروية         

 ما انتهر إليه االسمم لم  االخرى قوامها الحق والعدم لم توِت به شريعة اخرى ومن ثم فإن       

 .تنته  إليه شريعة قط      
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 هوامـــش البحـــث:

ابو عبدل محمد بن احمد االنصمار  القرطبم  ، الومامع الحكمام القمر ن ، دار الشمعب ،  -ٔ

 .  9ٖ، ص  8ت ، جالقاهرة  ، د.

،  998ٔ،  ٔوهبة الزحيل  ، اثار الحرب ف  المقه االسممم  ، دار المكمر ،دمشمق ، ط  -ٕ

 . ٕٖٔص 

،  999ٔ،  ٕابن روب الحنبل  ، القواعد ،مكتبة نزار مصطمر البان ، مكة المكرمة ، ط-ٖ

 .  89ٖ، ص ٔج

 ٘، د.ت ، ج ٕيمروت  ، طكمام الدين محمد السيواس ، شري فت  القدير ، دار المكر ، ب-ٗ

  7ٖٗ، ص

عثمممان ومعممة ضممميرية ، اصمموم العمقممات الدوليممة فمم  فقممه االمممام محمممد الشمميبان  ، دار -٘

 . ٓٙٓٔ – 9٘ٓٔ، ص  ٕ، ج 999ٔ، ٔالمعال  ، عمان ، ط

 .  8ٖٔ-ٖٙٔوهبة الزحيل  ، المصدر السابق ، ص  -ٙ

،  99٘ٔالمكر العرب  ، القماهرة ،  محمد ابو زهرة ، العمقات الدولية ف  االسمم ، دار -7

  9ٙ-9٘ص

 ٘ٓٗٔالقمر ن ، دار المكمر ، بيمروت ،    محمد بن ورير الطبمر  ، ومامع البيمان عمن  -8

 . ٕٕٔ، ص  ٘هورية ،ج

احممد ابمو الوفما ، النظريمة العاممة فم  القمانون المدول  االنسمان  ، دار النهضمة العربيممة ،  -9

 . 77ٔ-7ٖٔ، ص  ٕٙٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط

سليمان بن احمد الطبرانم  ، المعومم الكبيمر ، تحقيمق حممد  بمن عبمد المويمد السملم  ،  -ٓٔ

 ( . ٖٔ٘ٗ، ) ٖٗ، ص  ٘، ج 98ٖٔ، ٕمكتبة الزهراء ، الموصم ، ط

عمء الدين المتق  بن حسمام المدين الهنمد  ، كنمز العممام فم  سمنن االقموام واالفعمام ،  -ٔٔ

، ص  ٘، ج  998ٔ،  ٔب العلميمة ، بيمروت ، طتحقيق محممود عممر المدمياط  ، دار الكتم

ٕ7٘ . 
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محمد بن عبد الرحمن المغرب  ، مواهمب الوليمم لشمري مختصمر خليمم ، دار المكمر ،  -ٕٔ

 . ٕٖ٘، ص ٕهورية ، ج 98ٖٔ،  ٕبيروت ، ط

محمممد علمميش ، مممن  الوليممم شممري علممر مختصممر سمميد خليممم ، دار المكممر ، بيممروت ،  -ٖٔ

 . ٔ٘ٔ، ص  ٖ، ج 989ٔ

عبممد الممرحمن عبممدل الشمميزر  ، المممنهف المسمملوك فمم  سياسممة الملمموك ، تحقيممق علمم   -ٗٔ

 . ٕٔٙ، ص  987ٔعبدل الموسر ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، 

 . 7ٕ٘ص  99ٔٗٔ، ٘الهند   ، مصدر سابق ، ج  -٘ٔ

،ج  97ٖٔمحمممد بممن علمم  محمممد الشمموكان ، نيممم االوطممار ، دار الوليممم ، بيممروت ،  -ٙٔ

 . ٕ٘ ـ ٔ٘،ص 8

 . 97ٗـ  9ٙٗالزحيل  ، مصدر سابق ، ص  -7ٔ

احمد بن عبد الحلميم الحرانم  ، السياسمة الشمرعية فم  اصممي الراعم  والرعيمة ، دار  -8ٔ

 .   ٘ٓٔـ ٗٓٔالمعرفة ، د.م ، د.ت ، ص 

 . 9ٓٔ، ص ٕمحمد بن ورير الطبر  ، مصدر سابق ،ج  -9ٔ

،)  7ٖ، ص  ٖ  المممدين حميمممد ، ج سمممنن ابممم  داود ، دارالمكمممر ، تحقيمممق محممممد محيممم -ٕٓ

ٕٙٔٗ ) 

 . ٘ٓٔ، المصدر السابق ، ص  الحران  -ٕٔ 

عل  بن اب  بكمر الهيثمم  ، موممع الزوائمد ومنبمع الموائمد ، دار الريمان للتمراث ، دار  -ٕٕ 

 . ٖٙٔ، ص  ٘هورية ، ج   7ٓٗٔالكتاب العرب  ـ القاهرة ، بيروت ،  

،  99ٓٔالدول  األنسمان  ، مطبعمة عصمام ، بغمداد  القانون مباد ءسهيم المتمو  ،  -ٖٕ 

 . ٙٙص

 .  97ٗـ  9ٙٗالزحيل  ، مصدر سابق ،ص  - ٕٗ  

هورية ، ج  9ٖٖٔ،  ٕمحمد بن ادريس الشافع  ، األم ، دار المعرفة ، بيروت ، ط -ٕ٘  

 . ٕٓٗ، ص  ٗ
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ابمن ابم  زيمد  بن سالم النمراو  المالك  ، المواكه المدوان  علمر رسمالةينيم  احمد   - ٕٙ  

 . 99ٖ، ص  ٔهورية ،ج  ٘ٔٗٔالقيروان  ، دار المكر ، بيروت ، 

عل  الصعيد  العدو  المالك  ، حاشية العدو  علر شري كماية الطالب الربمان  ،  - 7ٕ  

 . 9، ص  ٕ، تحقيق يوسا الشي  محمد البغا  ، ج  ٕٔٗٔدار المكر ، بيروت ، 

 . 9ٖٗص ،  ٕالقرطب  ، مصدر سابق ، ج  - 8ٕ  

زين الدين ابن نويم الحنم  ، البحر الرائق ف  شمري كنمز المدقائق ، دار المعرفمة ،   - 9ٕ  

 . 8ٗ، ص  ٘، بيروت  ،ج ٕط 

و عمء الدين الكاسمان  ، بمدائع الصمنائع فم  ترتيمب الشمرائع ، دار الكتماب العربم  ،        

 .  ٔٓٔ، ص  7ج  98ٕٔ،  ٕبيروت ، ط 

لحلميم الحرانم  ، مومموع المتماوى ، مكتبمة  ابمن تميممة ، تحقيمق عبمد احمد بن عبد ا - ٖٓ  

 . 7ٓٗ، ص  8، ج  ٕالرحمن بن حمد  بن قائم العاصم  النود  ، ط 

 . ٕٓ٘مصدر سابق ، ص  ،  الزحيل   - ٖٔ  

محمممد بممن وريممر الطبممر  ، تهممذيب االثممار ، تحقيممق محمممود محمممد شمماكر ،مطبعممة   - ٕٖ  

 ( . ٕٖٓٔ، ) ٕٙ٘، ص   ٔالمدن  ، القاهرة ، ج 

 . 9ٔٓٔانظر ضميرية ، مصدر سابق ، ص  -) * ( 

،  ٔاحمد بن عل  البيهق  ، السمنن الصمغرى ، مكتبمة المدار ـ المدينمة المنمورة ، ط   - ٖٖ  

 9ٔ، ص  9،ج  989ٔـ  ٓٔٗٔم  ، ظتحقيق د. محمد ضياء الرحمن األع

 . 9ٖٗ، ص  ٕالقرطب  ، مصدر سابق ، ج   - ٖٗ  

 . 8ٗٙضميرية ، مصدر سابق ، ص  - ٖ٘  

 . ٙٓٗ،  ٔ، ج  8ٖ٘٘مسند االمام احمد ، رقم الحديث  - ٖٙ  

 . 8ٗٔضميرية ، مصدر سابق ، ص   - 7ٖ  

 . 9٘ـ  8٘سهيم المتمو  ، مصدر سابق ،  ص   - 8ٖ  
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 . ٖ٘ـ  ٕ٘،  ص  8الشوكان  ، مصدر سابق ، ج   - 9ٖ  

 . 8ٕٓٔـ  7ٕٓٔ ضميرية ، مصدر سابق ، ص   -  ٓٗ 

 . 977/    ٕٕالطبران  ، ج    -  ٔٗ 

محمد خطيب الشربين  ، مغنم  المحتماج المر معرفمة المماظ المنهماج ، دار المكمر ،    -  ٕٗ 

 . ٕٓٔ، ص  ٗت   ،ج      بيروت ، د . 

د محمد بن ابراهيم بن سعد ل ، تحرير األحكام ف  تدبير أهم األسمم ، تحقيق ف ا   - ٖٗ       

 ٕٓٗ، ص  ٔم  ، ج 988ٔ –هورية  8ٓٗٔ،   ٖعبد المنعم احمد ، دار الثقافة ، الدوحة ، ط 

نواا هايم تكرور  ، احكام التعامم السياس  مع اليهود ف  فلسطين ، دار الشمهاب   - ٗٗ     

 . 8ٗ، ص  ٕٓٓٓ،  ٔبيروت ، ط–،دمشق 

سممممية ، الممدار الثقافيممة للنشممر ، عبمماس شممومان ، العمقممات الدوليممة فمم  الشممريعة اال - ٘ٗ     

 . ٖٓ، ص  999ٔ، ٔالقاهرة ، ط

محمد بمن اسمماعيم البخمار  ، الومامع الصمحي  المختصمر ، تحقيمق مصمطمر ديمب   - ٙٗ     

 ( 8ٕ٘ٗ) 98ٓٔ،ص ٖم ،ج 987ٔ-هورية  7ٓٗٔبيروت ،  –البغا ، دار ابن كثير ، اليمامة 

 . 9ٗتكرور  ، مصدر سابق ، ص    - 7ٗ     

 

 ادر:ـالوص

 ًل : ال.سآن الكسيم أ

 ثحناح : الكخب 

احمد ابو الوفما ، النظريمة العاممة فم  القمانون المدول  االنسمان  ، دار النهضمة العربيمة ،  .4

 . ٕٙٓٓ،  ٔالقاهرة ، ط

 اثحد بن ثنب  ، ميند اثحد ، مؤسيت قسطبت ، مفس ، د . ث . .1

اصممي الراعمم  والرعيممة ، دار احممد بممن عبمد الحلمميم الحرانمم  ، السياسمة الشممرعية فمم   .1

 .  المعرفة ، د.م ، د.ت
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احمد بن عبد الحليم الحران  ، موموع المتاوى ، مكتبة  ابن تميمة ، تحقيق عبد الرحمن  .1

 . 8، ج  ٕبن حمد  بن قائم العاصم  النود  ، ط 

، تحقيمق  ٔاحمد بن عل  البيهق  ، السنن الصغرى ، مكتبة الدار ـ المدينمة المنمورة ، ط .1

 .  989ٔـ  ٓٔٗٔد. محمد ضياء الرحمن األعضم  ، 

احمممد ينمميم بممن سممالم النمممراو  المممالك  ، المواكممه الممدوان  علممر رسممالة ابممن ابمم  زيممد  .1

 . هورية ٘ٔٗٔالقيروان  ، دار المكر ، بيروت ، 

 999ٔ،  ٕابن روب الحنبل  ، القواعد ،مكتبة نزار مصطمر البان ، مكة المكرمة ، ط .1

 . ٔ، ج

 . ٖسنن اب  داود ، دارالمكر ، تحقيق محمد محي  الدين حميد ، ج ،  ابٌ داًد .1

ابو عبدل محمد بن احمد االنصار  القرطب  ، الوامع الحكام القر ن ، دار الشمعب     - 1      

    ، القاهرة  

زين الدين ابن نويم الحنم  ، البحر الرائق ف  شري كنمز المدقائق ، دار المعرفمة ، ط  – 41

 ٘يروت  ،ج ، بٕ

سليمان بن احمد الطبران  ، المعوم الكبير ، تحقيق حممد  بمن عبمد المويمد السملم  ،   - 44

 98ٖٔ، ٕمكتبة الزهراء ، الموصم ، ط

 99ٓٔالقانون الدول  األنسان  ، مطبعة عصام ، بغداد  مباد ءسهيم المتمو  ،   - 41

الموائمد ، دار الريمان للتمراث ، دار عل  بن اب  بكر الهيثم  ، مومع الزوائمد ومنبمع   – 41

 ٘هورية ، ج   7ٓٗٔالكتاب العرب  ـ القاهرة ، بيروت ،  

عبمماس شممومان ، العمقممات الدوليممة فمم  الشممريعة االسممممية ، الممدار الثقافيممة للنشممر ،  - ٗٔ 

 999ٔ، ٔالقاهرة ، ط

حقيممق علمم  عبممد الممرحمن عبممدل الشمميزر  ، المممنهف المسمملوك فمم  سياسممة الملمموك ، ت - 41

 . 987ٔعبدل الموسر ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، 
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عمء الدين المتق  بن حسام الدين الهند  ، كنز العمام ف  سمنن االقموام واالفعمام ،  - 41       

   998ٔ،  ٔتحقيق محمود عمر الدمياط  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

لصممنائع فمم  ترتيممب الشممرائع ، دار الكتمماب العربمم  ، عمممء الممدين الكاسممان  ، بممدائع ا - 41       

 .  7ج  98ٕٔ،  ٕبيروت ، ط 

عل  الصعيد  العدو  المالك  ، حاشية العدو  علر شري كمايمة الطالمب الربمان  ،  - 41       

 .  ٕ، تحقيق يوسا الشي  محمد البغا  ، ج  ٕٔٗٔدار المكر ، بيروت ، 

وم العمقات الدولية ف  فقه االمام محمد الشميبان  ، دار عثمان ومعة ضميرية ، اص - 41       

 .  ٕ، ج 999ٔ، ٔالمعال  ، عمان ، ط

، د.ت ،  ٕكمام الدين محمد السيواس ، شري فت  القدير ، دار المكر ، بيروت  ، ط - 11       

 ٘ج

قمماهرة ، محمممد ابممو زهممرة ، العمقممات الدوليممة فمم  االسمممم ، دار المكممر العربمم  ، ال – 14      

ٔ99٘ 

هوريمة  9ٖٖٔ،  ٕافع  ، األم ، دار المعرفمة ، بيمروت ، طـمـمحمد بمن ادريمس الش - ٕٕ      

 ٗ ج،

 ٘ٓٗٔالقر ن ، دار المكر ، بيروت ،    محمد بن ورير الطبر  ، وامع البيان عن  - 11      
 .  ٘هورية ،ج

مختصمر خليمم ، دار المكمر ، محمد بن عبد الرحمن المغرب  ، مواهب الوليم لشري  - 11      

 .  ٕهورية ، ج 98ٖٔ،  ٕبيروت ، ط

محمد بن ابراهيم بن سعد ل ، تحرير األحكام ف  تمدبير أهمم األسممم ، تحقيمق فم اد  - 11      

 .  ٔم  ، ج 988ٔ –هورية  8ٓٗٔ،   ٖعبد المنعم احمد ، دار الثقافة ، الدوحة ، ط 

ار  ، الوامع الصمحي  المختصمر ، تحقيمق مصمطمر ديمب محمد بن اسماعيم البخ – - 11      

 .  ٖم ،ج 987ٔ-هورية  7ٓٗٔبيروت ،  –البغا ، دار ابن كثير ، اليمامة 

  8،ج  97ٖٔمحمد بن عل  محمد الشوكان ، نيم االوطار ، دار الوليم ، بيروت ،  -  11       
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411 

، دار المكممر ، بيممروت ، محممد علمميش ، مممن  الوليممم شممري علمر مختصممر سمميد خليممم  - 11      

ٔ989  . 

محمممد خطيممب الشممربين  ، مغنمم  المحتمماج الممر معرفممة الممماظ المنهمماج ، دار المكممر ،  - 11      

 .  ٗج ، تبيروت ، د . 

نواا هايم تكرور  ، احكام التعامم السياس  مع اليهمود فم  فلسمطين ، دار الشمهاب  - 11      

 .  ٕٓٓٓ،  ٔبيروت ، ط–،دمشق 

  998ٔ،  ٔوهبة الزحيل  ، اثار الحرب ف  المقه االسمم  ، دار المكر ،دمشق ، ط  - 14      

 

 


