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 ممخص الرسالة

فقد ولت ىذه الدراسة التحالفات الدولية المعاصرة وبيان ضوابطيا وأثر المصمحة فييا. تنا
بدأ البحث ببيان مفيوم المصمحة وضوابطيا في التحالفات الدولية المعاصرة، مع ذكر نماذج 

سبلمية قائمة.  لتحالفات دولية وا 

)التحالفات  بعد ذلك تطرقت الدراسة لبيان مفيوم التحالفات الدولية المعاصرة زمن السمم
تحالفات، وبيان أىميتيا وأىدافيا وأثر االقتصادية، والسياسية، والثقافية(، ثم دراسة ضوابط تمك ال

المصمحة في عقدىا، وقد توصل الباحث إلى جواز عقد التحالفات االقتصادية والسياسية 
 والثقافية، ضمن ضوابط وشروط معينة.

)التحالفات  ثم تطرق الباحث لبيان مفيوم التحالفات الدولية المعاصرة زمن الحرب
دراسة لبيان مفيوم القواعد العسكرية والتعاون األمني، وبيان العسكرية واألمنية(، حيث تطرقت ال

أىميتو وأىدافو وضوابطو، ثم بيان حكم إنشاء وحماية القواعد العسكرية في ببلد المسممين 
ن بجواز إقامتيا، حيث توصل الباحث عسكرية ليا، مع ذكر ضوابط القائميوتقديم المساعدات ال

سكرية داخل ببلد المسممين وعدم جواز حمايتيا، وذلك لعدة إلى منع الكفار من إقامة قواعد ع
لحاق  أسباب أىميا؛ أن وجود تمك القواعد داخل ببلد المسممين يؤدي إلى إضعاف المسممين وا 

 الضرر بيم، وزيادة قوة الكافرين.

وأخيرًا دراسة المشاركة في الحروب الدولية من حيث االستعانة بالمشركين في القتال، 
مك االستعانة وأثر المصمحة المترتبة عمى تمك االستعانة، حيث توصل الباحث الى وضوابط ت

العامة إلى ذلك وفق  إذا دعت الضرورة أو الحاجة جواز االستعانة بالكفار والتحالف معيم
 نة.معيضوابط وشروط 

إلى تكوين وفي الخاتمة خمص الباحث إلى مجموعة من التوصيات كان أىميا: الدعوة 
سبلمي يضم جميع الدول اإلسبلمية، وتوحيد جميع المنظمات والييئات اإلسبلمية تحت تحالف إ

نشاء قوات إسبلمية موحدة، بقيادة مستقمة تكون خاضعة لقيادة التحالف.  ظل تحالف واحد، وا 



 

 ث  
 

Abstract 
This study examined contemporary international alliances and the impact of interest 

in them. The study began by explaining the concept of interest and its controls in 

contemporary international alliances, along with citing examples of existing 

international and Islamic alliances. 

After that, the study discussed the concept of contemporary international alliances in 

times of peace (economic, political, and cultural alliances), then looked into the 

controls of those alliances, pointing out their importance, goals, and the impact of 

interest in concluding them. The researcher reached the conclusion that it is 

permissible to hold economic, political and cultural alliances, within specific controls 

and conditions. 

Then the researcher discussed the concept of contemporary international alliances in 

wartime (military and security alliances), as the study explained the concept of 

military bases and security cooperation, and its importance, goals and controls. Then 

the researcher clarified the rule of establishing and protecting military bases in 

Muslim countries and providing military assistance to them, while mentioning the 

controls on those who say it is permissible to establish them. The researcher found 

that it is prohibited for the infidels to establish military bases inside Muslim 

countries. It is also impermissible to protect these bases for several reasons, the most 

important of which is that their presence inside Muslim countries leads to weakening 

and harming Muslims, and increasing the power of the disbelievers. 

Finally, the study addressed the question of participation in international wars in 

terms of seeking assistance from the disbelievers in the fighting, the controls of such 

assistance and the effect of the interest arising from that assistance. The researcher 

found that it is permissible to seek help from the disbelievers and to forge alliances 

with them, if necessary or if there is a general need for that, in accordance with 

certain controls and conditions. 

In the conclusion, the researcher reached a set of results and recommendations, the 

most important of which are the following: to call for the formation of an Islamic 

alliance that includes all Islamic countries, to unite all Islamic organizations and 

bodies under the banner of one alliance, and to establish unified Islamic forces, with 

an independent command under the leadership of the alliance. 
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  ْاإِلىَدْاءُ 
 قد ضحَّت من أجميفإلى من ُأفّضميا عمى نفسي ومالي وأوالدي، ِلَم ال؛ 

رشادي ولم تدَّخر ُجيدًا في سبيل إسعادي و   ا 

 أمي الحبيبة

 إلى من ساعدني ووقف في جانبي في محنة إصابتي وقدم أغمى ما يممك،

 سر لي أمور ىذه الحياةوي 

 أبي الغالي

 معيم صدق المحبة والعطاء معيم ىموم الدنيا وأفراحيا، إلى من عشتُ  إلى من تقاسمتُ 

  إخوتي وأخواتي

ى انشغاالتي، في سبيل إتمام ىذا البحث، لى الذين ضحوا بقسط وافر من حقوقيم، وصبروا عمإ
 فمذات كبدي منال ورقيةوبناتي  زوجتي الغالية أم عبداهلل، وولدي الحبيب عبداهلل،

 م والمثابرة أساتذتي بالكميةإلى الذين عمموني حب العم

 اإلسبلمية إلى أرواح شيداء أمتنا العربية و 

خالتي أم سميم وزوجيا    قرة عيني متي، و حباب، أجدادي، وشيداء عائإلى من أفتقدىما أحب األ
 رحميما اهلل  سميم أبو

 إلى كل مسمم غيور عمى دينو

 إلى ىؤالء جميعًا أىدي ىذا العمل المتواضع راجيًا من اهلل القبول. 
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 وتقديرٌ شكٌر 

 أتوجو بالشكر ، بعد شكري الخالص هلل عز وجل، أن أعانني ووفقني إلتمام ىذه الرسالة
     متنان العميق إلى مشرفي الفاضل الدكتور: خالد عبد الجابر الصميبي الجزيل واال

الذي تفضل باإلشراف عمى ىذه الرسالة، ولم يدخر جيدًا في تقديم  -حفظو اهلل-
بداء المبلحظات والتوجييات السديدة، حتى خرجت ىذه الرسالة  النصح واإلرشاد، وا 

 عمى ىذا الوجو، فجزاه اهلل كل خير.
  صبلح الدين طمب فرج الذي أشرف عمّي في  الفاضل: جو بالشكر إلى الدكتوركما أتو

بداية اإلعداد ليذه الرسالة، وكان لو الفضل بعد اهلل عز وجل في توجييي لمكتابة في 
 موضوعيا.

 :كما وأتقّدم بعظيم الشكر واالمتنان، إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 
 /مناقشًا داخميًا. -حفظو اهلل-    يسير كامل إبراىيمت األستاذ الدكتور الفاضل 
 /مناقشًا خارجيًا. -حفظو اهلل- صالح درويش الكاشف األستاذ الدكتور الفاضل 

عمى تفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة، ليقدما النصح، ويثريا الرسالة بمبلحظاتيم القيمة، 
رشاداتيم الطيبة، فجزاىما اهلل خير الجزاء.  وا 

 يفوتني أن أتوجو بالشكر والتقدير إلى واحة العمم والعمماء؛ جامعتي الشامخة كما ال 
لى جميع أساتذتي فييا،  الجامعة اإلسبلمية، وكميتي الغراء كمية الشريعة والقانون، وا 

 أسال اهلل أن يسدد خطاىم ويبارك في عمميم وعمميم ويوفقيم لما يحب ويرضى.
 الدكتورة/ منال العشي، لما قدمتو لي من مساعدة  وال يفوتني في ىذا المقام أن أشكر

 .وقبولي في برنامج الفقو المقارن في دخول الجامعة
  ن أخطأت فيذا البحث ما ىو إاّل جيد المقل، فإن ُوفقت فبفضٍل من اهلل وكرمو، وا 

 فأسأل اهلل أن يغفر لي خطئي، وأاّل يحرمني أجر المجتيدين.
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 المقدمة

وعمى آلو   محمد، والصبلة والسبلم عمى إمام المجاىدين الحمد هلل رب العالمين
ٌَب رَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْئِصُِْ ًَرَؼَبًٌَُٔا ػٍَََ اٌْجِشِّ ًَاٌزَّمٌٍَْ ًَ} يقول تعالى في محكم التنزيل، وصحبو والتابعين

، تكون قائمة عمى الرحمة والتناصح فعبلقة المؤمنين فيما بينيم يجب أن (1){...آّخًَاٌْؼُذًَْاِْ

ًَاٌُّْؤِِْنٌَُْ ًَاٌُّْؤِِْنَبدُ ثَؼْعُيُُْ ؤًٌََِْْبءُ } وترسيخ أواصر المحبة ومبادئ األخوة النابعة من قولو تعالى

بناًء ، (ٕ){...آّخوَُْ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْْ ػَِٓ اٌُّْنْىَشِ ًَُّمٌَُِّْْ اٌصٍََّبحَ ًَُّؤْرٌَُْ اٌضَّوَبحَ ًَُّطِْؼٌَُْ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُثَؼْطٍ َّإُِْشًُ
عمى البر  دائم مع أخيو المسمم، حمٍف قائمٍ  مسمم في حمفٍ عمى ىذه اآلية يتضح لنا أن ال

 اهللِ  َعْبدِ  َدارِ  ِفي َشِيْدتُ  َلَقدْ " --رسول اهلل قال ، كما مسممين، والنصح لئلسبلم والوالتقوى
ْساَلمِ  ِفي ِبوِ  ُأْدَعى َوَلوْ  الن َعِم، ُحْمرَ  ِبوِ  ِليَ  َأن   ُأِحب   َما ِحْمًفا ُجْدَعانَ  ْبنِ  فالنبي  ،(ٖ) "أَلََجْبتُ  اإلِْ
-- ويصرح بعدم التردد مظمومفيو كممة قريش عمى نصرة ال جتمعتيمجد ىذا الحمف الذي ا ،

  في قبول حمف مثمو لو دعي إليو في اإلسبلم.
يستجد في حياة اإلنسان المسمم أمر من  وعميو فإن معرفة الحكم الشرعي في كل ما

والسنة  ، ال سيما أن نصوص القرآنكي يبقى مطمئنًا عمى مدى التزامو بشرع اهلل المسممات
، من أجل فيي غير متناىية ادث والمستجدات في حياة الناس، أما الحو متناىية كما قال العمماء

كباحثين أن نقوم بطرق أبواب األدلة الشرعية كي نقف عمى حكم ىذه  عميناذلك كان لزامًا 
، ذلك ألن الواقع المعاصر قد شيد ولة اإلسبلمية مع غيرىا من الدولالتحالفات التي تعقدىا الد

واألحزاب وذلك بناًء عمى المصمحة أو المفسدة التي تشيدىا تقمبًا في المواقف السياسية لمدول 
تطمع الكل لذالك  ؛مطمب كل الناسذلك كان تحقيق األمن  الببلد أو األحزاب، من أجل تمك

لنيل ىذا المكسب بشتى السبل، والتي منيا: التحالف مع اآلخرين، سواء عمى الصعيد السياسي 
 أو االقتصادي أو الثقافي.

 

 

 
                                                           

 (.ٕ) سورة المائدة: آية (ٔ)
 (.ٔٚسورة التوبة: آية ) (ٕ)
 (.ٖٓٛٓٔ) ح (ٜٙ٘/ٙأخرجو البييقي في  السنن الكبرى ) (ٖ)
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  موضوع:الأىمية  

 :ذا البحث من خالل النقاط التاليةبع أىمية ىتن
  ألن األدلة الشرعية لبلجتياديفتح بابًا فسيحًا التحالفات الدولية إن موضوع ،

وقواعد السياسة الشرعية تعمل فيما فيو نص خاص وفيما ال ، محصورة ومحددة
 نص فيو.

 في إطار المصمحة الشرعية إن دراسة األحكام المتعمقة بالتحالفات الدولية المعاصرة 
، كما أن الظرف الشريعة اإلسبلمية، وأن باب االجتياد مفتوح يدل عمى عدم جمود
، وىذا التغير يظل دائرًا مع ي التشريع وتغير األحكام الشرعيةوالمكان لو دور ف

 لشريعة ومقاصدىا وأصوليا الثابتة.ا
  م بيا الحكومات المسممة إصدار ضوابط ألحكام التحالفات الدولية المعاصرة تمز

 وحكاميا من المسممين.
 .تكوين رؤية وتصور واضح لؤلحكام الشرعية المتعمقة بالتحالفات الدولية 

  :مشكمة البحث 

 ، ىو:في اإلجابة عمى سؤال رئيس تكمن مشكمة البحث

 ما مدى خضوع أحكام التحالفات الدولية المعاصرة لممصالح الشرعية المعتبرة؟ 

:ذا السؤال عدة أسئمة عمى النحو التاليويتفرع عن ى 

 ما مقاصد المشاركة في األحبلف الدولية المعاصرة؟ 
 ما ضوابط العمل بالمصمحة في العبلقات الدولية المعاصرة؟ 
  ما أثر المصمحة في أحكام األحبلف الدولية المعاصرة في زمن السمم؟ 
  من الحرب؟ ما أثر المصمحة في أحكام األحبلف الدولية المعاصرة في ز 

  :أىداف البحث 

 وتحديد موقف الشرع منيا، مع ذكر أىم حكام التحالفات الدولية المعاصرةدراسة أ ،
 الشروط والضوابط.

  إظيار أىمية التحالفات الدولية واآلثار اإليجابية المترتبة عمى عقدىا، وتوضيح أثر
 المصمحة في إبراميا.
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 بطة بموضوع التحالفات الدولية، تصحيح ومعالجة بعض التصورات الخاطئة المرت
زالتو وكذلك إزالة وتوضيح الخمل الغموض الذي ارتبط ببعض جزئياتو، لمخروج برؤية  وا 

 واضحة.
 .جمع كل ما يتعمق بمادة البحث في رسالة جامعة تكون مرجعًا في ىذا الموضوع 

 :نطاق وحدود البحث 
 ودزمنناالحالي.يتناولالبحثموضوعالتحالفاتالدوليةالمعاصرة؛فيحد 
 يتمحورفيحدود فإنه منحيثالنطاقالمكاني، الديانةكلأما هو يكوناإلسالم دولة

 الرسميةلها.

  :منيجية البحث 

 اتبع الباحث في دراستو:

  االستنباطي: من خبلل جمع المعمومات المتعمقة بالموضوع، و المنيج االستقرائي
ستقراء آراء الفقياء في القضايا المتعمقة واستخداميا في المكان المناسب، وذلك با

واستنباط الحكم الشرعي من األدلة، وتمخصت بالتحالفات، وما قاموا باالستدالل بو، 
 إجراءات البحث في النقاط التالية:

، من خبلل عزو اآليات القرآنية إلى سورىا في التوثيق المنيج العممي اتبع الباحث .ٔ
 وأرقاميا.

النبوية واآلثار التي تخدم البحث، وتخريجيا من مصادرىا، مع االستدالل باألحاديث  .ٕ
ال رجعت إلى  ذكر الحكم عمييا إن وجد، وما كان في الصحيحين اكتفيت بذكرىما، وا 

 غيرىا من كتب السنة.
قمت ببيان المعاني المغوية واالصطبلحية التي وردت في البحث وذلك من خبلل  .ٖ

 الرجوع إلى مصادرىا األصمية.
األمانة العممية في النقل والتوثيق، ونسبة اآلراء إلى أصحابيا من خبلل توثيقيا مراعاة  .ٗ

المؤلف أو  شيرةبالرجوع إلى المراجع األصمية، وتوثيقيا في الحاشية مبتدءًا بذكر 
عائمتو، ثم الكتاب، ثم الجزء والصفحة، وفي قائمة المصادر والمراجع فصمت البيانات 

 الخاصة بالمؤلف والكتاب.
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 الدراسات السابقة : 


بعد اطبلعي عمى مصادر الفقو االسبلمي، لم أجد عمى حد عممي كتاب جمع مفردات 
موضوعات دراستي، إال أن بعض مفردات موضوع البحث قد تناوليا العمماء القدامى 

 والمعاصرين في الفقو اإلسبلمي ضمن موضوعات العبلقات الدولية والسياسة الشرعية.

 ت واألبحاث التي تناولت جانب من مفردات موضوع البحث:ومن أىم الدراسا

رسالة دكتوراه من إعداد الباحث، محمد  وىي :الجياد والقتال في السياسة الشرعية .ٔ
تناولت الكبلم عن حكم تأجير القواعد العسكرية، م، ٕٜٜٔخيري ىيكل، ونشرت عام 

كرية ليا، والتي بصدد لكنيا لم تتناول حكم إنشاء ىذه القواعد وتقديم الحماية العس
 دراستيا في ىذا البحث.

: وىي رسالة دكتوراه األحالف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا .ٕ
م، تركزت الدراسة ٖٕٔٓونشرت عام ىشام محمد سعيد آل برغش،  من إعداد الباحث،

إلى تحالفات حول التحالفات العسكرية والسياسية، بخبلف البحث ىنا، والذي يتطرق 
 أخرى غير التحالفات العسكرية والسياسية، كالتحالفات االقتصادية والثقافية واألمنية.

 الدكتور بحث محكم إعداد األستاذ :االستعانة بغير المسممين في الجياد اإلسالمي .ٖ
 م.ٜٚٛٔنشر عام محمد عثمان شبير، 

 وراه إعداد الباحث: وىي رسالة دكتاالستعانة بغير المسممين في الفقو االسالمي .ٗ
 م.ٖٜٜٔونشرت عام  عبداهلل بن إبراىيم الطريقي،

 الكبلم عن حكم االستعانة بالمشركين في القتال وضوابطتناولت ىذه الدراسات 
أثر المصمحة في االستعانة بالمشركين في تمك االستعانة، لكنيا لم تتناول الكبلم عن 

 في ىذا البحث. ذكرتياالقتال، والتي 
 : وىي رسالة ماجستير من إعداد الباحثتحالف السياسي في الفقو اإلسالميأحكام ال .٘

 م.ٕٛٓٓنشرت عام محمد عزت عنيني، 
: وىي رسالة ماجستير من إعداد أحكام التحالفات السياسية في ضوء الواقع المعاصر .ٙ

 م.ٕٓٔٓونشرت عام عبدالرحمن محمد شراب، الباحث
منير محمد الغضبان،  ن إعداد الشيخوىو كتاب م :التحالف السياسي في اإلسالم .ٚ

 م.ٕٜٛٔونشر عام 





  5 
 

تركزت الدراسة في ىذه الرسائل والكتاب حول التحالفات السياسية، بخبلف 
 البحث ىنا، والذي يتطرق إلى تحالفات أخرى.

، وىو عبارة عن سممان نصر الداية من إعداد األستاذ :التحالفات السياسية في اإلسالم .ٛ
 صفحة، تناول فيو باقتضاب شديد التحالفات السياسية. ٖٓبحث مختصر ال يتجاوز 

: ي شبيات وردودالتعاون واالشتراك في جيوش غير المسممين في الفقو اإلسالم .ٜ
م، ٕ٘ٓٓ، نشرت عاممحمد السعيد محمد النحاسرسالة ماجستير من إعداد الباحث 

سياب في بعض وتمحورت الدراسة حول التعاون واالستعانة بالكافرين في القتال مع اإل
التأصيمي لتمك االستعانة وبيان  جوانبيا، بخبلف البحث ىنا، والذي ييتم بالجانب

 أحكاميا الشرعية، وارتباطيا بفقو الواقع.

 خطة البحث: 

وثبلثة  السابقة المقدمةتحقيقًا ألىداف البحث وغاياتو، فقد اشتممت الدراسة عمى 
 :اآلتيعمى النحو  ، وذلكفصول وخاتمة

وتشمل عمى: أىمية البحث، ومشكمتو، وأىدافو، ونطاق البحث وحدوده،  ة:المقدم
 ومنيجية البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

ثالثة  ، وفيوماىية المصمحة وضوابطيا في التحالفات الدولية المعاصرة: الفصل األول
 :مباحث

 : ماىية المصمحة وحجيتيا.المبحث األول

 تحالفات الدولية المعاصرة ووجو ارتباطيا بالمصمحة.: مقاصد الالمبحث الثاني

 : ضوابط العمل بالمصمحة .المبحث الثالث

، التحالفات الدولية المعاصرة زمن السمم وضوابطيا وأثر المصمحة فييا: الفصل الثاني
 ثالثة مباحث: وفيو

 : التحالفات االقتصادية المعاصرة وضوابطيا وأثر المصمحة فييا.المبحث األول

 : التحالفات السياسية المعاصرة وضوابطيا وأثر المصمحة فييا.المبحث الثاني

 : التحالفات الثقافية المعاصرة وضوابطيا وأثر المصمحة فييا.المبحث الثالث
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ثالثة  وفيو، التحالفات الدولية المعاصرة زمن الحرب وأثر المصمحة فييا: الفصل الثالث
 مباحث:

 د العسكرية لدول التحالف وضوابطيا وأثر المصمحة فييا.: حماية القواعالمبحث األول

 : التعاون األمني الدولي بين دول التحالف وضوابطيا وأثر المصمحة فييا.المبحث الثاني

 : المشاركة في الحروب الدولية وضوابطيا وأثر المصمحة فييا.المبحث الثالث

 وفييا أىم النتائج والتوصياتالخاتمة :. 
 ع.المصادر والمراج 
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 الفصل األول  

ماىية المصمحة وضوابطيا في التحالفات 
 الدولية المعاصرة
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 المبحث األول

 ماىية المصمحة وحجيتيا

سأتحدث في األول عن ماىية المصمحة، وسأذكر في  ينبممطاشتمل ىذا المبحث عمى 
 :الثاني حجية المصمحة، وذلك عمى النحو التالي

 المطمب األول

 المصمحة ماىية

 : المصمحة لغة: أوالً 

وأصمح الشيء بعد فساده:  .(ٔ)واالستصبلح: نقيض االستفساد ،المصالحالمصمحة واحدة 
 .(ٕ)أقامو، واإلصبلح: نقيض اإلفساد

فعل األصمح، ، والمصمحة (ٖ)الفسادفالصاد والبلم والحاء أصل واحد يدل عمى خبلف 
 .(ٗ)م يفسدصمح صبلحا، فيو صالح: أي لوقد صمح الشيء ي

، بمعنى حسن الحال ،َمْفَعمة من الصبلح فيي :عند عمماء النحو والصرف المصمحةوأما 
عند - ء المشتقة منو، فالمصمحة إًذاوصيغة "مفعمة" ىذه تستعمل لمكاٍن ما، كُثر فيو الشي

 .(5)شيء فيو صبلح قوي -عمماء التصريف والنحو

لمفسدة نقيضان ال يجتمعان، وعمى ىذا يتبين لنا من خبلل التعريفات أن المصمحة وا
 يكون دفع المفسدة مصمحة.

وقبل أن أنتقل إلى المعنى االصطبلحي لممصمحة تبين لي أن ىذا المعنى المغوي ال 
 يصمح لبناء الحكم الشرعي عميو، ألنو قاصر.

                                                           
 (.ٖ٘ٙالجوىري: الصحاح تاج المغة وصحاح العربية )ص (ٔ)
 (.ٜٕٕ/ٔ: القاموس المحيط )ج(، الفيروز آباديٚٔ٘/ٕن العرب )جابن منظور: لسا (ٕ)
 (.ٖٖٓ/ٖمعجم مقاييس المغة )ج :ابن فارس (ٖ)
 (.ٕٔٗ/ٕ)ج ابن المبرد: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (ٗ)
 .(ٚٔ)ص لمصمحة في التشريع اإلسبلميزيد: ا (٘)
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وذلك ألن ىذه المصمحة في بعض األحيان قد تتخمف وتنقمب إلى مفسدة بناًء عمى تغير 
 ان وتحول المكان.الزم

 :المصمحة اصطالحاً  ثانيًا:

 ومن أبرز ىذه التعريفات: عرفيا العمماء بتعريفات كثيرة

ىي عبارة في األصل عن جمب منفعة أو دفع المصمحة  :حيث قالالغزالي تعريف  (ٔ
المحافظة عمى مقصود الشرع، ، ثم بين مقصوده من المصمحة فقال "ىي مضرة

أن يحفظ عمييم دينيم، ونفسيم، وعقميم،  اىو ؛ ةومقصود الشرع من الخمق خمس
فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصول الخمسة فيو مصمحة، وكل ما ، ونسميم، وماليم

ذا أطمقنا المعنى المخيل والمناسب يفوِّت ىذه األصول فيو مفسدة، ودفعيا مصمحة ، وا 
 .(ٔ)في كتاب القياس أردنا بو ىذا الجنس"

 منيا: :راً ونفيم من تعريف الغزالي أمو 

ف يتفق مع ، وىذا التعريقوم عمى جمب المنفعة ودفع المضرةصل تأن المصمحة في األ .ٔ
فحينيا ُأعتبر دفع  ،المصمحة نقيض المفسدة، وعندما كانت المعنى المغوي لممصمحة

 .(ٕ)المضرة مصمحة
ًا قاصد شترط فييا أن يكون الشارعبناء األحكام عمى المصمحة في تعريف الغزالي يُ  إنَّ  .ٕ

شارع في حفظ دينيم، ونفسيم، : ونعني بالمصمحة مقصود اللممصمحة حيث قال الغزالي
وعميو فبل تبنى المصمحة عند الغزالي عمى أىواء الناس  وماليم، ،وعقميم، ونسميم

، ومن المعموم أن بناء األحكام عمى أىواء نيا غير معتبرة في بناء األحكاموشيواتيم أل
 .(ٖ)د في نظر الشرعوشيواتيم ىي مفاس الناس

ترادف المصمحة في نظر الغزالي المعنى المناسب أو المخيل في باب القياس، ويقصد  .ٖ
 .(ٗ)بذلك أن الشرط األساسي في اعتبارىا مصمحة ىو رجوعيا إلى المقاصد الشرعية

                                                           
 (.ٗٚٔ)ص : المستصفىالغزالي (ٔ)
 األصوليين التعميل بالمصمحة عند: المخمي. و (ٙص) نظرية المصمحة في الفقو اإلسبلمي :حسان (ٕ)
 .(٘ٔ،ٗٔص)
 (.٘ٔ)ص المخمي: التعميل بالمصمحة عند األصوليين (ٖ)
 (.ٛ)ص حسان: نظرية المصمحة (ٗ)
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تعتبر مصمحة  ، كما أنيا الإلى المقاصد الخمسة فإنيا مفسدة أن المصمحة إذا لم تعد .ٗ
فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصول الخمسة حيث قال " ،(ٔ)إلى تمك المقاصد ا لم تعدإذ

 .(ٕ)"فيو مصمحة، وكل ما يفوِّت ىذه األصول فيو مفسدة
 :المآخذ عمى ىذا التعريف

الضروريات  عمى قصرىا قام بتضييق المصمحة وتحجيرىا، وذلك ألنوأن الغزالي 
يات البد أن في باب الضرور  لياوحصره ، ون غيرىا من الحاجيات والتحسيناتالخمس د

يقصر المصمحة عمى باب  نص أو قياسيكون ضمن نص أو قياس، ولما لم يكن ىناك 
، فكما تكون الضروريات كان البد أن تشمل المصمحة الحاجيات والتحسيناتيات الضرور 

يقول ، (ٖ)أيضاً  داخمة ضمن مقاصد الشارع فبلبد لمحاجيات والتحسينات أن تكون داخمة
كتور القرضاوي "وأرى أن ىناك ضروريات أخرى راعتيا الشريعة وقصدت إلييا، ويمثل الد

قامة أمة وسطا"  .(ٗ)ليا بالعرض، والعدل، والتكافل، ورعاية الحقوق، والحريات العامة وا 

  :وقد يجاب عمى ذلك

بأن الناظر إلى الزيادة في ىذه المصالح الخمس يجدىا في الحقيقة داخمة في   
الخمس وقد تكون بعض ىذه المصالح من الحاجيات، أو التحسينات فقد اعتبر  الضرورات

الشيخ أبو زىرة الحرية الشخصية والدينية من الحاجيات ألن الحياة تثبت في حال فقدانيا، ولكن 
 .(٘)يكون اإلنسان في ضيق

 بأنيا: "ما فيم رعايتو في حق الخمق من جمب المصالح ودرء المفاسد الشاطبيوعرفيا  (ٕ
عمى وجو ال يستقل العقل بدركو عمى حال، فإذا لم يشيد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل 

 .(ٙ)"شيد برده، كان مردوًدا باتفاق المسممين

 

 
                                                           

 (.ٕٔ)ص حسان: فقو المصمحة وتطبيقاتو المعاصرة (ٔ)
 (.ٗٚٔ)ص الغزالي: المستصفى (ٕ)
 (.ٕٔ)ص حسان: فقو المصمحة وتطبيقاتو المعاصرة (ٖ)
 (.ٗٛة ومقاصدىا )صالقرضاوي: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريع (ٗ)
 (ٕٖٚ) ص أبو زىرة: أصول الفقو (٘)
 ( .ٜٓٙ)ص الشاطبي: االعتصام (ٙ)
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 :الشاطبيونفيم من تعريف 

، وذلك ألنو يقرر أن العمل بالمصمحة يتم من خبلل يحدد منيج النظر في المصمحة أنو
وذلك ألن العقل البشري  ،لبشري، والضوابط الشرعية ظاىرة فيوبعيدًا عن العقل ا النظر الشرعي

ميزان الشرع ليشيد ليا تشريع األحكام وعميو البد من قياس المصمحة عمى  قاصر عن
ال   تفاق المسممين.مردوده باكانت باالعتبار، فإن شيد ليا باالعتبار عمل بيا، وا 

 :المآخذ عمى ىذا التعريف

إلندونيسي معمقًا عمى تعريف الشاطبي، أن تعريف اإلمام يقول الدكتور عبدالرؤوف ا
الشاطبي لممصمحة لم يكن دقيقًا، ذلك ألن استعمالو لكممتي المصالح والمفاسد في التعريف يعد 
دورا، إذ كيف يعرف المصمحة بالمصمحة؟، كما يؤخذ عميو أنو ساير اإلمام الغزالي في تعريفو 

، كما يؤخذ عميو أن ىناك كثيٌر من (ٔ)مفيوم المصمحة األول الذي قال عنو: أنو األصل في
 .مصالح الدنيا ما يستقل العقل بإدراكيا

  :وقد يجاب عمى ذلك

أن تعريف الشاطبي لممصمحة شمل جمب المصالح ودرء المفاسد، كما أنو شمل المصمحة       
 بشقييا، المصمحة بشقيا العام، والمصمحة باعتبارىا دليبًل شرعيًا.

وصف لمفعل يحصل بو الصبلح، أي النفع منو : المصمحة ا ابن عاشور بقولووعرفي (ٖ
 .(ٕ)لآلحاددائمًا أو غالبًا لمجميور أو 
 :ونفيم من تعريف ابن عاشور أموراً 

أن المصمحة في نظر ابن عاشور ىي عبارة عن وصفًا لمفعل الذي يحصل بو الصبلح  .ٔ
أو يحافظ عمى قصد الشارع، أو غيرىا  أو النفع، ولم يعتبرىا بالفعل الذي يجمب المنفعة

نما ىي أمور مبلزمة ليا أو  من العبارات التي تشابييا فيي لم تعد المصمحة نفسيا، وا 
 .(ٖ)أسباب تؤدي إلييا

                                                           
 (.ٖٖٚاإلندونيسي: االجتياد تأثره وتأثيره في فقيي المقاصد والواقع )ص (ٔ)
 (.ٕٛٚ)ص ابن عاشور: مقاصد الشريعة (ٕ)
 .(ٖٗ)ص والنظم السياسيةعبد الحميد محمود: المصمحة المرسمة وتطبيقاتو المعاصرة في الحكم  (ٖ)
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يكون متحققًا أو مطردًا وكون النفع أو الضرر ىو  دبين أن النفع في ىذه المصمحة ق .ٕ
 أو احتمالياً لضر متحققًا منضبطًا الغالب عمى عقول العقبلء وكذلك كون النفع أو ا

 مضطربًا.
 بين أنيا قد تكون عامة لمجميور أو خاصة لآلحاد أي أنيا قد تكون كمية أو جزئية. .ٖ

قساميا إلى عامة والذي يتميز بو ىذا التعريف أنو أضاف إلى مفيوم المصمحة ان
 .لؤلفراد: لمجميور أو وخاصة عندما قال

المراد بالمصمحة: "المحافظة عمى مقصود الشرع أن  الخوارزميونقل الزركشي عن  (ٗ
 .(ٔ)بدفع المفاسد عن الخمق"

قريب من تعريف الغزلي، إال أنو يضيق  تعريف الخوارزمي لممصمحةويرى الباحث أن 
ما قالو الغزالي، إذ يقيده فيقول: "ىي المحافظة عمى مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخمق" 

عمى مقصود الشرع، ال تتم بدفع المفاسد عن الخمق فقط، إذ ىذا ذلك أن المصمحة أو المحافظة 
ليس إال جانبًا واحدًا منيا، أما الجانب اآلخر واألىم، فيو الجانب اإليجابي فييا، وىو ما يعبر 

 . (ٕ)المنفعةعنو بجمب 
 نفيم من تعريف الخوارزمي:

تؤدي ىذه المصمحة  ،عنيا ستغناءيمكن اال أن المصمحة تحقق لمفرد والجماعة مقاصد ال
دين والنفس والعقل إلى حفظ الكميات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظيا وىذه الكميات ىي ال

فكل ما تي تفوت عمييم حفظ الكميات الخمس، وعميو ، بدفع المفاسد والمضار الوالنسل والمال
 مفسدة. يؤدي إلى تفويت ىذه الكميات فيووكل ما ة، يشمل حفظ ىذه الكميات يعتبر مصمح

 :المآخذ عمى ىذا التعريف

أن الخوارزمي في تعريفو قام بتقييد المصمحة بدفع المفاسد دون جمب المنافع، وىذا ال 
 .(ٖ)يصح؛ ألن جمب المصمحة يختمف عن دفع المفسدة

 

 

                                                           
 (.ٖٛ/ٛ)ج الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقو (ٔ)
 .(ٛٔ)ص زيد: المصمحة في التشريع اإلسبلمي (ٕ)
 (.ٖٔ)ص عبد الحميد محمود: المصمحة المرسمة وتطبيقاتو المعاصرة في الحكم والنظم السياسية (ٖ)
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  :وقد يجاب عمى ذلك

أن جمب المصالح يتبادر إلى الذىن ألول وىمة في المحافظة عمى مقصود الشارع عند 
حديث عن دفع المفاسد، ولعل ىذا ىو السبب الذي جعل الخوارزمي ال يذكرىا، فكأنو أراد أن ال

يبين لنا أن النتيجة المترتبة عمى دفع المفاسد ىي جمب المصالح وىي داخمة في مقصود الشارع 
 من دفع المفاسد.

، فالمصالح ضربان أربعة أضرب المصالح والمفاسد العز بن عبدالسالم أنّ يرى و  (٘
 .(1)وىما المذات واألفراح وأسبابيا، والمفاسد ىي اآلالم واليموم وأسبابيا

 ابن عبد السالم أمورًا:ونفيم من تعريف 

وىذ اإلطبلقات ىي أن المصمحة ىي: "المذة، واألفراح، والخير، والنفع، والحسنات"،   
 .  (ٖ)ا كان وسيمة إلييا"، كما بين ذلك الرازي بقولو: "والمنفعة ىي المذة أو م(ٕ)المنفعة بعينيا

كما يفيم من تعريفو أنو يمثل لممصالح المجازية التي ىي في األصل مفاسد، وأمر     
 .بيا الشارع لما فييا من مصمحة كالقطع في حد السرقة والقتل في جرائم القتل والرجم في الزنا

فيي مصالح  تنشأ أو تترتب عمييا مصالح، اجبيا الشارع وسنيا؛ ألنيفيذه مفاسد أو  
     .(ٗ)مجازًا من باب تسمية السبب باسم المسبب

 :المآخذ عمى ىذا التعريف

عمى المصمحة بشكل عام، دون أن قتصاره السبلم في تعريفو لممصمحة قام با بن عبدأن ا
يستطيع أن يبين المصمحة  ، كما أنو لم يبين في تعريفو من ىو الذييضع ليا ضوابط أو قيوداً 

 . (٘)بين المصمحة وسببيا ام بالجمع، و قويحددىا

 

 

                                                           
 .(ٕٔ ،ٔٔ/ٔ)ج ابن عبدالسبلم: قواعد األحكام (ٔ)
 (.ٜ)ص --بو رحمة: المصمحة المرسمة في أحكام السياسة الشرعية في عيد النبي أ (ٕ)
 (.ٖٖٔ/٘)ج الرازي: المحصول (ٖ)
مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي محمود شمام: انتزاع  الممك لممصمحة العامة،  (ٗ)
 (.ٚ٘ٚ/ٗ)ج جدةب
 (.ٖٖ)ص ة وتطبيقاتيا المعاصرة في الحكم والنظم السياسيةعبد الحميد محمود: المصمحة المرسم (٘)
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  :وقد يجاب عمى ذلك

كل في نظر ، الن الحسن إذا قام بضبطو بضوابط محددة، لكي ال ينفرط عقدىا ىذابأن 
 العمماء مصمحة ومنفعة، وأن تعريف المصمحة يميد لجعميا أساسًا لبناء األحكام الشرعية. 

دىا الشارع الحكيم لعباده، من حفظ التي قص (ٔ): "ىي المنفعةالمصمحة عند البوطي (ٙ
 .(ٕ)دينيم، ونفوسيم، وعقوليم، ونسميم، وأمواليم، طبق ترتيب معين فيما بينيا"

 :البوطيونفيم من تعريف 

منفعة تتعمق بتمك األصول الخمسة ىي مصمحة إما بجمب المنفعة أو بدفع  كلّ  أنّ 
فيما  لبيان تفاوت المصالح الخمس وفق ترتيب معين"، وقد أضاف البوطي قيدًا وىو "(ٖ)المضرة
 .(ٗ)بينيا

 :المآخذ عمى ىذا التعريف

ره، فينتقد بما يؤخذ عمى البوطي حصره لممصمحة في الضروريات، كما فعل الغزالي وغي
 .(٘)ينتقد بو الغزالي

لمصطمح المصمحة أننا ميما أدركنا معنى  لمباحث ومن خبلل دراستو: يتضح الخالصة
فع ودفع لمضرر الواقع عمى الناس، فبلبد وأن تكون تمك المصمحة المصمحة من جمب لمن

َّبؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب رُمَذٌُِِّا ثََْْٓ َّذَُِ اٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ }:مضبوطة وفق ضوابط الشرع امتثااًل ألمر اهلل تعالى

 .  (ٙ){...آّخًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ

 الذي مفعللوصف  ىو"ىذه التعريفات لممصمحة: وعميو فالتعريف الذي أراه يجمع بين 
 ."يحصل بو جمب النفع ودفع الضرر عن الناس بما يوافق الشرع

 
                                                           

، وليس ي أعتبر المصمحة ىي مقصود الشارعالبوطي وافق الغزالي في أجزاء من تعريفو، اال أن البوط (ٔ)
 السبب المؤدي إلى مقصود الشارع.

 (.ٖٕ)ص ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية البوطي: (ٕ)
 (.ٖٙ) ضائي اإلسبلميالقاسمي: النظام الق (ٖ)
 .(ٖ٘)ص عبدالحميد محمود: المصمحة المرسمة وتطبيقاتو المعاصرة في الحكم والنظم السياسية (ٗ)
 (.ٗٔ: الموازنة بين المصالح )صالطائي (٘)
 .(ٔت: آية )الحجرا (ٙ)
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  "المنفعة" ثالثًا: األلفاظ ذات الصمة
 (ٔ)اسم مصدر من النفع وىو الخير وكل ما يتوصل اإلنسان بو إلى مطموبو. :لغة المنفعة

والمنفعة ، (ٕ)نفعو واستنفعو: طمب ،ة أي منفعةم نفيعيقال: ما عندى ،اسم ما انتفع بووىي 
 .(ٖ)منافع وىي ما فيو الخير والّصالح والفائدة ياجمع

استفادتو من الشيء، ويفيم من التعريف أن المنفعة بمفيوميا المغوي تشمل كل ما يمكن 
ن ، كسكنى الدار، وركوب الدابة، أو مادة، كالمبن، والولد معرضاسواء كانت تمك االستفادة 

 .(ٗ)وان، وكالثمرة من الشجرة، ونحوىاالحي

ىي: الفائدة التي تحصل باستعمال العين فكما أن المنفعة تستحصل  والمنفعة في االصطالح
  .(٘)تستحصل من الدابة بركوبياو من الدار بسكناىا 

ويتبين لنا من خبلل ذلك أن عبلقة المنفعة بالمصمحة تتضح بما يمي، وىي أن التجارة  
أي سبب لممنافع المادية، وطمب العمم مصمحة، بمعنى أنو سبب لممنافع المعنوية  مصمحة،

 .(ٙ)والمصمحة ضد المفسدة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٖٙٔ)ص مختار الصحاح :الرازيو  .(ٕٜٗ /ٕ) ج : المعجم الوسيطإبراىيم مصطفى وآخرون (ٔ)
 (.ٜٖ٘/ٛ)ج ابن منظور: لسان العرب (ٕ)
 (.ٜٕٕ٘/ٖ)ج عمر: معجم المغة العربية المعاصرة (ٖ)
 الية واالقتصادية في لغة الفقياءحماد: معجم المصطمحات المو  .(ٜٕٗضمان المنافع )صإبراىيم الدبو:  (ٗ)

 (.ٖٖٓ)ص
 (.٘٘ٔ/ٔ)ج حيدر: درر الحكام شرح مجمة األحكام (٘)
 (.ٜٚٗ/ٛ)ج ، تحقيق مجموعة من المحققينالزبيدي: تاج العروس (ٙ)
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 المطمب الثاني
 حجية المصمحة في الفقو اإلسالمي 

قبل الشروع ببيان حجية المصمحة في الفقو اإلسبلمي، ال بد من اإلشارة إلى أن أول من 
ون عن ترتيب األحكام فإن الصحابة لم يكونوا يتوان --اهلل أعمل المصمحة ىم صحابة رسول

متى لمسوا فييا الخير ووجدوا أنيا مندرجة ضمن مقاصد الشرع، التساع الدولة  وفق المصالح
فيتخذون األحكام المحققة لما فيو من  --وكثرة الحوادث التي لم يكن شيء منيا عمى عيده

ن لم يجدوا أصبًل يقيسونيا  عميو، ما دام أنيا ال تتعارض مع أي نص من الكتاب أو مصالح، وا 
 .(ٔ)السنة

 :أواًل: تحرير محل النزاع

المعتبرة ُحجة ال إشكال في صحتيا، وأنو يجب  أن المصمحة عمى تفق جميور الفقياءا
، كما أنيم اتفقوا عمى رد المصمحة الممغاة وعدم (ٕ)األخذ والعمل بيا مادامت تخالف اليوى

، كذلك ال عمل لممصمحة في دائرة العقيدة ألن العقيدة مبنية عمى اليقين، والمصمحة (ٖ)العمل بيا
تفاق العمماء دون خبلف من ا العمل بالمصمحة باال يجري فيي التعبدياتال تفيد إال الظن، كذلك 

واالتباع، فبل مجال فييا  أحد، ألن العبادات سبيميا التوقيف، ذلك أنيا مبنية عمى النص
 بتداع في الدين، وىورسمة قول بالزيادة عمييا، وىذا اد والرأي، والقول فييا بالمصمحة المجتيالبل

باطل بالنص واإلجماع واالستقراء، واختمف العمماء في األخذ بالمصمحة في باب المعامبلت 
 فكانوا فييا عمى أقوال.

 :ثانيًا: منشأ الخالف في ىذه المسألة
المسألة ىو اختبلفيم في اعتبار المصمحة المرسمة، سبب الخبلف بين الفقياء في ىذه 

ىل ىي دليل مستقل أم ال، فعند اإلمام مالك واإلمام أحمد رحميما اهلل ىي دليل مستقل كأدلة 
، وعند اإلمام أبي حنيفة والشافعي رحميما اهلل ال تعتبر دليبًل مستقبًل، بل تندرج عند (ٗ)األحكام

                                                           
 (.ٖ٘ٙ)ص البوطي: ضوابط المصمحة (ٔ)
 (.ٕٔٚ)ص أبو زىرة: أصول الفقو (ٕ)
 (.ٕٓٛ، ٜٕٚ)ص شمبي: تعميل األحكام (ٖ)
 (.ٗٛٔ/ٕ)ج الشوكاني: إرشاد الفحول.و (٘ٛ/ٔ)ج الدميري: تحبير المختصرو  .(ٓ٘ٔ/ٔ)ج القرافي: الذخيرة (ٗ)





  17 
 

باالستحسان أو العرف، وعند الشافعي وأتباعو تحت العمل  تحت العمل (ٔ)أبي حنيفة وأتباعو
 بالقياس. 

 :المرسمة حتجاج بالمصمحةآراء العمماء في اال: ثالثاً 

اختمف العمماء في اعتبار المصمحة المرسمة عمى مذاىب، ذكر اإلمام الجويني)إمام 
، وتفصيل (ٖ)ىبًا رابعاً ، وأضاف الغزالي والبيضاوي مذ(ٕ)الحرمين( وغيره أن المذاىب فييا ثبلثة

 تمك المذاىب عمى النحو التالي:

تباع المعاني التي ليا أصل، وىذا القول ع العمل بالمصمحة واالقتصار عمى ا: مناألولالمذىب 
، كما نسب (٘)، وابن الحاجب من المالكية(ٗ)منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقبلني واآلمدي

 .(ٙ)لبعض الشافعية
الشريعة قد راعت مصالح العباد في تشريعيا، فبل يتصور أن تكون أغفمت  أن :قولِيم ووجوُ 

 .(ٚ)جانبًا فيو مصمحٌة ليم، وفي القول بـ )المصمحة( فتٌح لمباب ليقول من شاء ما شاء

 :ىذا وجوابُ 

ي الواقع جزمًا فيما "أن الشريعة لم تنص عمى كل فرع من فروع المصالح، وىذا موجود ف
ثم إن القول بـ)المصمحة( ليس ُمرسبًل من القيود والضوابط ليقول من شاَء وادث، يستجد من الح

 مخالفةِ  حد إلى ىذِه المسألة في بالغوا المالكَية بعَض  أنَّ  القولِ  ىذا أسبابِ  من ولعلَّ  ما شاء،
 المصالحِ ) قبيلِ  من يكونَ  أن يصح وال( ُممغاةً  مصمحةً ) باعتباِرهِ  ُينكرُ  ماإن وىذا ليِل،الدَ 
 من كثير في المرسمةِ  بالمصمحة أخُذوا المذاىبِ  ُفقياء جميع أن دُ ُيؤك العممي والواقعُ  ،(ُمرسَمةال

 .(ٛ)الُفروِع"

                                                           
 .(٘ٗٔ/ٓٔ)ج وطالسرخسي: المبس (ٔ)
 (.ٕٕٚ،ٕٔٚ/ٕالجويني: البرىان في أصول الفقو )ج (ٕ)
 (.ٖٚٔ)ص الغزالي: المستصفى (ٖ)
 (.ٔٔ/ٗاآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام )ج (ٗ)
 .(ٜٕٓالصنعاني: إجابة السائل شرح بغية اآلمل )ص (٘)
 .(٘ٙٔ/ٗاآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام )ج (ٙ)

(7)
 (.ٕٓٓص) أصول الفقو: تيسير عمم العنزي

 (.ٕٔٓ ،ٕٓٓ)ص : تيسير عمم أصول الفقوالعنزي (ٛ)
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، وذىبوا إلى جواز العمل بالمصمحة (ٔ): أنيا حجة ومصدر من مصادر التشريعالثانيالمذىب 
ن ىذا عض العمماء إ، وقال ب(ٖ)حمدواإلمام أ ،(ٕ)مطمقًا، وىذ القول منسوب إلى اإلمام مالك

، وفي ذلك يقول اإلمام الجويني: "فُرئي )أي اإلمام مالك( يثبت (ٗ)القول منسوب لجميور الفقياء
مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في الشريعة، وجره ذلك إلى استحداث 

ن لم يجد لتمك المصا لح مستندا من القتل وأخذ المال بمصالح تقتضييا في غالب الظن وا 
 .(٘)األصول"

  :ووجو ىذا المذىب

أن تحقيق مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ىي غاية التشريع العظمى، واألحكام في 
نصوص الكتاب والسنة جاءت إلقرار ذلك، وجزئيات مصالح العباد ال تتناىى، فاألصل مراعاة 

لكتاب والسنة، فيقنن فيو ما أحكام اإلسبلم في جمب المنافع ودفع المضار، فيما سكت عن ا
يناسبو، إذ ليس في ذلك التقنين ما يخالف شرعًا، ولم تزل األمة منذ عيد الصحابة تقنن في 
ن لم يكن ذلك التقنين وردت بخصوصو  مختمف أمور الحياة ما يكفل ليا حفظ مصالحيا، وا 

 .(ٙ)الشريعة
ا المذىب شرطًا وىي قربيا شترط أصحاب ىذأن العمل بالمصمحة حجة وقد ا المذىب الثالث:

، وىذا القول منسوب لمشافعي (ٚ)من معاني األصول الثابتو أي مبلءمتيا لممصالح المعتبرة
ومعظم أصحاب أبي حنيفة، وفي ذلك يقول إمام الحرمين: "ذىب الشافعي ومعظم أصحاب أبي 

لممصالح المعتبرة حنيفة رضي اهلل عنيما إلى تعميق األحكام بالمصالح المرسمة بشرط المبلئمة 
ن لم يستند إلى أصل عمى شرط قربو من معاني األصول الثابتو"  .(ٛ)فالشافعي تمسك بالمعنى وا 

                                                           
 .(ٕٓٓ)ص : تيسير عمم أصول الفقوالعنزي(ٔ)

 .(ٜٕٓ)ص والصنعاني: إجابة السائل شرح بغية اآلمل .(ٖٕٙ/ٕج) االعتصام :الشاطبي (ٕ)
 (.ٜٕ٘)ص ابن بدران: المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد (ٖ)
 (.٘ٛ)ص فقوخبلف: عمم أصول ال (ٗ)
 (.ٔٙٔ/ٕ)ج الجويني: البرىان في أصول الفقو (٘)
 (.ٕٓٓصول الفقو )صأالعنزي: تيسير عمم  (ٙ)
قرين: المصمحة و  .(ٖٔ)ص أبو رحمة: المصمحة المرسمة في أحكام السياسة الشرعية في عيد النبي  (ٚ)

 (.ٜٙ)ص ة انموذجًا"المرسمة ضوابطيا وتطبيقاتيا في الفقو اإلسبلمي " مسائل السياسة الشرعي
 (.ٔٙٔ/ٕ)ج الجويني:  البرىان في أصول الفقو (ٛ)
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، أنيم يشترطون في المصمحة أن تكون (ٔ)ما ذىب إليو الغزالي والبيضاوي المذىب الرابع:
الغزالي في الثبلثة لم تعتبر،  فقد ذكر ذلك الشروط ضرورية قطعية كمية، فإن فات أحد ىذه 

كتابو المستصفى بعد تعرضو لمسألة الترس الشييرة فقال: "فيذا مثال مصمحة غير مأخوذة 
بطريق القياس عمى أصل معين، وانقدح اعتبارىا باعتبار ثبلثة أوصاف بأنيا ضرورية، قطعية، 

ة التي يجزُم بحصول المنفع (ٖ)، والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات الخمس(ٕ)كمية"
منيا، والمراد بالكمية أي الفائدة التي تعم جميع المسممين احترازًا عن المصمحة الجزئية لبعض 

 .(ٗ)الناس، أوفي حالٍة مخصوصة دون حالة
  :الخالصة

بعد ذكر آراء العمماء في ىذه المسألة تبين لي أنو يمكن دمج بعض ىذه اآلراء ليصبح 
 الخبلف محصورًا في مذىبين أساسيين:

: المثبتون لحجية المصمحة المرسمة كدليل من األدلة الشرعية وىؤالء متفاوتون ب األولالمذى
وأحمد، والمحكي عن الشافعي وأصحاب أبي  ، وىو مذىب مالك، واالشتراط ليا في األخذ بيا

 حنيفة.

، : المنكرون لحجية المصمحة المرسمة النافون ليا وىو مذىب بعض األصوليين المذىب الثاني
 . آلمدي وابن الحاجب والباقبلنيمثل ا

 :ستدالل بياعتبار المصمحة المرسمة صالحة لالرابعًا: أدلة القائمين با

 :استدل أصحاب ىذا المذىب بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول

 أما الكتاب:
  فإن الشارع الحكيم دل عمى المصمحة عمى سبيل اإلشارة، فكأنو حين بين لنا

 عن المصالح التي تتحقق من ورائيا؛ فكأنو سبحانوفي بعضيا  األحكام وكشف
وكأنو بذلك سبحانو يدلنا عمى أن  مصمحة؛بذلك يدل عمى أن وراء كل حكمة 

                                                           
 (.٘ٛٔ/ٕ)ج والشوكاني: إرشاد الفحول .(ٙٛ/ٛ)ج الزركشي: البحر المحيط (ٔ)
 .(ٔٚٔ) الغزالي: المستصفى (ٕ)
 الضروريات الخمس: وىي حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل. (ٖ)
حر المحيط في أصول والزركشي: الب. (ٖٗٙ)ص منياج الوصولية السول شرح اإلسنوي: نيا (ٗ)

 (.٘ٛٔ/ٕوالشوكاني: إرشاد الفحول)ج. (ٙٛ/ٛالفقو)ج
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     .(ٔ)نقيس عمى المصالح
 ُّشِّذُ اٌٍَّوُ ثِىُُُ اٌُْْغْشَ ًاَل ُّشِّذُ ثِىُُُ }تعالى: اهللقول  فبعد أحكام الصيام نجد

 .(ٕ){اٌْؼُغْشَ...آّخ

 َِب ُّشِّذُ اٌٍَّوُ ٌَِْجْؼًََ ػٍََْْىُُْ ِِْٓ دَشَطٍ ًٌََىِْٓ }:تعالى وبعد أحكام الوضوء نجد قول اهلل

 .(ٖ){ُّشِّذُ ٌُِْطَيِّشَوُُْ ًٌَُِْزَُِّ ِٔؼَّْزَوُ ػٍََْْىُُ...آّخ

 إَِّْ اٌصَّالحَ رَنْيََ ػَِٓ اٌْفَذْشَبءِ }وتعالى: وعن الصبلة يقول سبحانو

 .(ٗ){نْىَشِ...آّخًَاٌُّْ

 ٌِئٍََّب َّىٌَُْ ٌٍِنَّبطِ ػٍََْْىُُْ دُجَّخٌ إٌَِّب اٌَّزَِّٓ ظٌٍََُّا }وتعالى وفي تحويل القبمة يقول سبحانو

 . (٘){ِِنْيُُْ...آّخ

  ًٌََىُُْ فِِ اٌْمِصَبصِ دََْبحٌ َّب ؤًٌُِِ }وتعالى سبحانويقول وفي القصاص

 .(6){اٌْإٌَْجَبة...آّخ

 : لسنةا وأما

"لما بعث معاذا إلى اليمن قال لو: "كيف تقضي إذا عرض  -- ما روى أن رسول اهللف
"، قال: أقضي بسنة قال: "فإن لم تجده في كتاب اهلل؟لك قضاء؟ "قال: أقضي بكتاب اهلل، 

رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، قال: "فإن لم تجده في سنة رسول اهلل؟"، قال: أجتيد برأي، 
قال: فضرب بيده في صدري، وقال: "الحمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صمى اهلل  ال آلو،

 .(ٚ)"وسمم يرضي رسول اهلل صمى اهلل عميو عميو وسمم لما

                                                           
 .(ٖٗ)ص المصمحة المرسمة محاولة لبسطيا ونظرة فييا :جريشة (ٔ)
 .(٘ٛٔآية ) البقرة: (ٕ)
 .(ٙآية ) المائدة: (ٖ)
 .(٘ٗآية ) العنكبوت: (ٗ)
 .(ٓ٘ٔ) البقرة: آية (٘)
 .(ٚٔ آية ) بقرة:ال (ٙ)
 .(ٜٖٖٕٓ) ح (ٜ٘ٔ/ٓٔ)ج يقضي بو القاضي ويفتي بو المفتي ، باب ماأخرجو البييقي في السنن الكبرى (ٚ)

 (.ٕٜٖ٘) ح (ٖٖٓ/ٖ)ج اد الرأي في القضاء، باب اجتيوأبو داود: سنن أبي داود
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  :ووجو االستدالل من ىذا الحديث

عند عدم  برأيوجتياده في الوقائع التي قد تحدث معاذ بن جبل عمى ا أقر --النبي أن 
، واالجتياد بالرأي كما يكون بقياس النظير عمى من الكتاب أو السنةوجود دليل يقضي بو 

والعمل بالمصالح المرسمة ال  ،يعة، واالسترشاد بمقاصدىا العامةنظيره يكون بتطبيق مبادئ الشر 
 .يخرج عن ىذا

 :اإلجماعوأما 

ن -- أصحاب النبي أن" فحاصمو ما عمموا أمورًا كثيرة لم يتقدم ليا شاىد باالعتبار، وا 
ألنو لم يشيد باعتبار ما فييا من مصمحة دليل  عمموىا لمطمق ما وجدوا فييا من مصمحة، ...

يو تحقيق المصمحة مما يجمب بل إنيم شرعوا ليذه الحوادث )واألحكام( ما رأوا أن ف من الشارع،
ع، ، واعتبروا ذلك كافيا لبناء األحكام والتشريأو يدفع الضرر، حسبما أدركتو عقوليم النفع

 .(ٔ)"وحوادثيم في ذلك كثيرة ومشيورة
 ومن ىذه األمور التي ُيّدعى أنو قد عمميا الصحابة استدالاًل بالمصمحة المرسمة:

  بكر أبي عيد في الكريم القرآن جمع -- بعد واالندثار الضياع من حفظو لمصمحة 
قرارىا، بارىاباعت عمييا ينص شرعي دليل ليا ليس المصمحة فيذه وموتيم؛ الُقرَّاء تفرق  وا 
بعادىا، إلغائيا أو جمالية، شرعية وقواعد أدلة ىناك أن األمر في ما وكل وا   إلى تدعو وا 

 .(ٕ)تعالى كتابو وحفظ الدين حفظ
   استخبلف أبي بكر لعمر--  وترشيحو لوالية األمر من بعده، وليس لو من سند

 ظاىر سوى المصمحة التي راعاىا.
  ترك عمر-- ين ستة من كبار الصحابة، فمم يترك األمر كما تركو الخبلفة شورى ب

ولم يعيد لواحد كما فعل أبو بكر، وليس لذلك من سند سوى  --رسول اهلل 
 المصمحة.

 وليس لذلك من سند سوى ة عمى حد شارب الخمر ثمانين جمدةاتفاق الصحاب ،
 المصمحة.

  توسيع مسجد رسول اهلل--(ٖ)،  يتسع المقام لذكرىا.وغير ذلك من األمثمة التي ال 
                                                           

 (.ٗ٘بغا: أثر األدلة المختمف فييا )صمصطفى ال (ٔ)
 (.ٖٛ/ٔالمقاصد الشرعية )ج نور الدين الخادمي: عمم (ٕ)
 (.ٙٛٔ)ص المخمي: التعميل بالمصمحة عند األصوليين (ٖ)
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 : المعقولوأما 
تتغير وتتبدل بتغير األزمان  فإن مصالح الناس ووسائميم المؤدية إلى ىذه المصالح

أما النصوص أو األصول  يتطمب وجود أحكام جديدة ال نياية ليا وال حصر،مما  واألحوال،
 قد نكون باعتباره الخاص ليلالد جاء ما إال مثبًل  نعتبر لم فإذا ،(ٔ)الجزئية فيي محدودة متناىية

ْتَنا واسًعا، ضيقنا  فيكون وبقائيا، الشريعة عموم مع يتفق ال وىذا كثيرة، مصالح الخمق عمى وفوَّ
 .(ٕ)"صحيح غير إليو المصير

 :أمثمة ذلك ومن

 المعاصرة الوسائل فيذه ؛في اآلذان والصموات ومناسك الحج استخدام مكبرات الصوت 
، مع أن مكبرات الصوت لم ينص عمييا القرآن الكريم كثيرة مصالح تحقيق إلى تؤدي

 والسنة النبوية.
 سماع واآلذان الكريم القرآن استخدام المذياع والتمفاز لنشر  إفادتيم وحسن الناس جميع وا 

ذلك، مع أن ىذه الوسائل لم تكن موجودة في عيد الصحابة الكرام،  وغير النافع بالعمم
 .(ٖ)منا باستخدام ىذه التكنولوجيا في نشر تعاليم اإلسبلمفمو لم نقل بالمصمحة لما ق

  تسجيل عقود الزواج وتوثيقيا في الدوائر الحكومية واإلدارية مع أن ذلك لم ينص عميو
نما شرع ذلك لمصمحة الناس  في الكتاب والسنة ولم يكن موجودًا في عيد الصحابة، وا 

النسب والنفقة والحضانة والميور لحفظ حقوقيم، وما يترتب عمى ذلك العقد من إثبات 
 .(ٗ)ات القانونية والتربوية وغير ذلكوالمسؤولي

 : أدلة المنكرين لممصالح المرسمة:خامساً 
 استدل أصحاب ىذا المذىب بأدلة من الكتاب والمعقول:

 أما الكتاب فقد استدلوا بآيات كثيرة من ذلك:

  .(٘){...آّخٌَؼَنِزُُّْ اٌْإَِْشِ َِِٓ وَضِريٍ فِِ ُّطِْؼُىُُْ ٌٌَْ وِاٌٍَّ سَعٌُيَ فِْىُُْ ؤََّْ ًَاػٌٍَُّْا}قولو تعالى:

                                                           
 (.٘٘مصطفى البغا: أثر األدلة المختمف فييا )ص  (ٔ)
 (. ٕٔٗ)ص زيدان: الوجيز في أصول الفقو(ٕ)
 (.ٖٛ/ٔنور الدين الخادمي: عمم المقاصد الشرعية )ج (ٖ)
 (.ٜٖ ،ٖٛ/ ٔالمرجع السابق )ج (ٗ)
 .(ٚآية ) :حجراتال (٘)
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 ٌُِّؤٍِِْٓ وَبَْ ًََِب}، وقولو تعالى:(ٔ){...آّخ ًَاٌشَّعٌُيِ اٌٍَّوِ إٌََِ فَشُدًُّهُ شَِْءٍ فِِ رَنَبصَػْزُُْ فَئِْْ}وقولو تعالى:

 .(ٕ){...آّخؤَِْشِىُِْ ِِْٓ اٌْخَِْشَحُ ٌَيُُُ َّىٌَُْ ؤَْْ ؤَِْشًا ًَسَعٌٌُُوُ اٌٍَّوُ لَعََ إِرَا ُِؤِِْنَخٍ ًٌََب

ٌُنَ دَزََّ ُّؤِِْنٌَُْ ٌَب ًَسَثِّهَ فٍََب}وقولو تعالى:   لَعَْْذَ َِِّّب دَشَجًب ؤَْٔفُغِيُِْ فِِ َّجِذًُا ٌَب صَُُّ ثَْْنَيُُْ شَجَشَ فَِّْب ُّذَىِّّ

 ٌَىُُْ خَْْشٌ ًَىٌَُ شَْْئًب رَىْشَىٌُا ؤَْْ ًَػَغََ ٌَىُُْ وُشْهٌ ًَىٌَُ اٌْمِزَبيُ ػٍََْْىُُُ وُزِتَ}تعالى: . وقولو(ٖ){رَغًٍِّْْب ًَُّغٌٍَُِّّا

. وجْعل المصمحة المرسمة دليبًل ليس (ٗ){رَؼٌٍََُّْْ ٌَب ًَؤَْٔزُُْ َّؼٍَُُْ ًَاٌٍَّوُ ٌَىُُْ شَشٌّ ًَىٌَُ شَْْئًب رُذِجٌُّا ؤَْْ ًَػَغََ

 ًَاٌٍَّوُ}بحكمو. وقولو تعالى: وال رضا --إلى الرسول، وليس تحكيمًا لمرسولهلل وال ردًا إلى ا

فيو رّد عمى الذين يستدلون بالمصمحة المرسمة، فاهلل سبحانو وتعالى يقول  (٘){رَؼٌٍََُّْْ ٌَب ًَؤَْٔزُُْ َّؼٍَُُْ
 وحده ىو الذي يعمم ليؤالء الذين يستدلون بالمصمحة المرسمة، أنيم ال يعممون شيء، وأن اهلل

 المصمحة والصبلح والخير والعدل واليدى والحق. 

 فقد استدلوا بعدة وجوه منيا: المعقولوأما 
 والعمل بيذه المصالح المصالح المرسمة دليل موىوم، وفي أحسن الحاالت دليل ظني ،

جرد التي لم يشيد ليا دليل من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القياس عمل بالظن الم
 .(ٙ)بالظن الخالي عن الدليل فيو باطلعن الدليل، وكل عمل 

  أن الشريعة مبنية عمى رعاية مصالح الناس، والشارع لم يترك مصمحة إال قام بإرشاد
الناس إلييا من خبلل نصوصو، فالمصمحة التي لم يرشد الشارع إلييا ال تعتبر 

 .(ٚ)عمييامصمحة، وماىي إال مصمحة وىمية ال يصح بناء التشريع 

 

 

 
                                                           

 .(ٜ٘آية ) النساء: (ٔ)
 .(ٖٙآية ) األحزاب: (ٕ)
 .(٘ٙآية ) النساء: (ٖ)
 .(ٕٙٔآية ) البقرة: (ٗ)
 .(ٕٙٔآية ) البقرة: (٘)
 (.ٕٗٓ)ص المخمي: التعميل بالمصمحة عند األصوليين (ٙ)
 (.ٛٛ)ص خبلف: عمم أصول الفقو (ٚ)
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 :: الترجيحسادساً 
بعد عرض أدلة المذىبين يتبين لي رجحان أدلة الفريق األول القائل باعتبار المصمحة 
المرسمة صالحة لبلستدالل بيا وبناء األحكام عمييا، وىو ما ذىب إليو جميور العمماء السابقين، 

ن كان ىذا القول منسوبًا إلى العمماء السا ن يقولون معاصرون البارزو بقين، فالعمماء الوا 
 بالمصمحة المرسمة.
مرسمة مقبولة باالتفاق)والبوطي يعني بيذا االتفاق، المصالح ال: "البوطي وقال ومن ذلك ما

يقول ليس من الميم بعد ثبوت ذلك، أن  تفاق الصحابة والتابعين واألئمة األربعة( وبعد ذلكا
مة المسممين، كما ال يضير وىو معتمد من عا ،، فقد أنكرو القياس من قبموتنكره فئة كالظاىرية

، وفي ذلك ، كالقاضي أبي بكر الباقبلني، واآلمديحاد العمماءتفاق أن ينكر القول بو آىذا اال
نما ىو بمعنى عدم اعتباره أصبل مستقبل في يقول البوطي أغمب الظن أن انكارىما لو إ

 .(ٔ)"التشريع

ومعترك  كَضن مقام وىو أفيام، ومضمة أقدام، ةمزل موضع "ىذافي ذلك  بن القيماويقول 
موا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أىل الفجور عمى الفساد، وجعموا ط فيو طائفة فعطصعب َفرَ 
وا عمى أنفسيم طرًقا صحيحة من الطرق التي صرة ال تقوم بمصالح العباد، وَسدُ الشريعة قا

الناس بيا أنيا أدلة حق، ظًنا منيم  يعرف بيا المحق من المبطل وعطموىا مع عمميم وعمم
ُمَنافاتيا لقواعد الشرع، والذي ُأوجب ليم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين 

 .(ٕ)"الواقع وبينيا

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 (.ٚٓٗ)ص يةالبوطي: ضوابط المصمحة في الشريعة االسبلم (ٔ)
 (.ٔٚ ،ٓٚ/ٔابن القيم: إعبلم الموقعين عن رب العالمين ) ج (ٕ)
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 المبحث الثاني
 مقاصد التحالفات الدولية المعاصرة ووجو ارتباطيا بالمصمحة

مقاصد التحالفات الدولية في األول عن  سأتحدث ينبممطاشتمل ىذا المبحث عمى 
 :، وذلك عمى النحو التاليوجو ارتباط ىذه المقاصد بالمصمحةفي الثاني  وسأبين، المعاصرة

 

 المطمب األول
 مقاصد التحالفات الدولية المعاصرة 

أدى تداخل الدول فيما بينيا واتصال بعضيا ببعض وتنوع مصالحيا إلى عقد اتفاقيات 
الدول عمى اختبلف في ىذه التحالفات كالتحالفات السياسية، والعسكرية،  ومعاىدات بين

والدبموماسية وغيرىا من صور التحالفات التي تقوم عمى تنظيم  ،واألمنية، واالقتصادية، والثقافية
 المصالح بين الدول.

وموضوع التحالفات ىو أحد الموضوعات الميمة التي تدخل في إطار السياسة الدولية، 
ك لصمتو الوثيقة بالمرحمة التاريخية الصعبة التي يمر بيا واقعنا المعاصر، والتي تتزايد فييا وذل

األسباب وتتقوى الحوافز التي تؤدي إلى نشوء التحالفات بين الدول عمى أكثر من صعيد، 
 ولمقاصد وأىداف تختمف من تحالف إلى آخر.

التي تجمب ليا المصالح كأن تتضمن ويمكن لمدولة اإلسبلمية عقد المعاىدات والتحالفات 
المعاىدة أو الحمف شرطًا يسمح لممسممين بنشر دعوتيم مع الدول الحميفة أو أن تؤدي تمك 

فيم بأخبلق يالتحالفات أو المعاىدات إلى اختبلط المسممين بغيرىم فيكون ذلك سببًا لتعر 
 .المسممين من خبلل معامبلتيم والدخول في الدين اإلسبلمي بعد ذلك

لتي أذكر عمى سبيل المثال ال الحصر بعض التحالفات الدولية المعاصرة وأىم المقاصد ا
 .قامت من أجميا تمك التحالفات

 أواًل: جامعة الدول العربية

جل مزيد من التعاون السياسي، م من أٜ٘ٗٔىي منظمة إقميمية أنشئت عام 
، وكان ؤىا اليوم اثنان وعشرون دولةن الدول العربية المستقمة، وأعضاقتصادي، والثقافي بيواال
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م بعد اعتراف مصر بالكيان الصييوني في فمسطين ٜٜٚٔنس عام مقرىا القاىرة، وانتقل إلى تو 
 .مٜٜٓٔ، ثم عادة الى القاىرة عام المحتمة

 :(ٔ)مقاصد جامعة الدول العربية

وصيانة توثيق الصبلت بين الدول العربية، وتنسيق خططيا، تحقيقًا لمتعاون بينيا،  .ٔ
 الستقبلليا وسيادتيا.

توثيق التعاون بين الببلد العربية، في الشئون االقتصادية، والمالية، والثقافية،  .ٕ
 واالجتماعية، والصحية، والعسكرية.

تحقيق التعاون مع الييئات الدولية التي تعمل لنشر السبلم في العالم، خاصة ىيئة  .ٖ
 األمم المتحدة وفروعيا.

 المتحدة ثانيًا : ىيئة األمم
من دول العالم المستقمة، وقد تأسست  منظمة عالمية تضم في عضويتيا مجموعةىي 

م في مدينة سان فرانسيسكو ٜ٘ٗٔىذه المنظمة في الرابع والعشرين من أكتوبر من عام 
 .دومبارتون أوكس( الذي تّم عقده في واشنطن باسم ) يفورنيا وذلك من خبلل مؤتمر ُعرفوكال

  :(ٕ)مم المتحدةمقاصد ىيئة األ
تحقيقًا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفّعالة حفظ السمم واألمن الدولي، و  .ٔ

زالتياو لمنع األسباب التي تيدد السمم  أعمال العدوان وغيرىا من وجوه اإلخبلل  وتدين، ا 
المنازعات  بالسمم، وتتذّرع بالوسائل السممية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل

 الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخبلل بالسمم أو لتسويتيا.
إنماء العبلقات الودية بين األمم عمى أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في  .ٕ

الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منيا تقرير مصيرىا، وكذلك اتخاذ التدابير األخرى 
 المبلئمة لتعزيز السمم العام.

 ،واالجتماعية ،لتعاون الدولي عمى حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصاديةتحقيق ا .ٖ
والحريات األساسية لمناس  وعمى تعزيز احترام حقوق اإلنسان ،واإلنسانية ،والثقافية

                                                           
 .(ٜٙ)ص شكري: األحبلف التكتبلت في السياسة العالمية. و عة الدول العربية المادة السادسةميثاق جام (ٔ)
 .(ٕ٘)ص المصري: األحبلف والتكتبلت الدولية المعاصرةو 
 (.ٕٕٓ ،ٕٓٓ/ٚ)ج الكيالي: موسوعة السياسة. و (ٔص) ميثاق األمم المتحدة، الفصل األول (ٕ)
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 ،الدين أو ،أو المغة ،بسبب الجنسيز يوالتشجيع عمى ذلك مطمقًا من غير تم جميعًا،
 .وال تفريق بين الرجال والنساء

جعل ىذه الييئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيييا نحو ادراك ىذه الغايات  .ٗ
 المشتركة.

 ثالثًا : منظمة التعاون اإلسالمي
م خبلل أول قمة عقدىا في 1969وىي ىيئة دائمة تمثل الدول اإلسبلمية، تأسست عام 

 ى.الرباط رؤساء الدول اإلسبلمية، وذلك كردة فعل بعد إحراق المسجد األقص
 :(ٔ)مقاصد منظمة التعاون اإلسالمي

بمغ مجموع مقاصد منظمة التعاون اإلسبلمي بحسب ميثاق المنظمة عشرون مقصدًا 
 في النقاط التالية:أىم ىذه المقاصد  ببيانسأقوم 

 تعزيز ودعم أواصر األخوة والتضامن بين الدول األعضاء. .ٔ
لة لمدول األعضاء، وتنسيق صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العاد .ٕ

جيود الدول األعضاء وتوحيدىا بغية التصدي لمتحديات التي تواجو العالم اإلسبلمي 
 خاصة والمجتمع الدولي عامة.

احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول األعضاء، واحترام  .ٖ
 سيادة واستقبلل ووحدة أراضي كل دولة عضو.

ون االقتصادي والتجاري اإلسبلمي بين الدول األعضاء من أجل تحقيق تعزيز التعا .ٗ
 التكامل االقتصادي فيما بينيا بما يفضي إلى إنشاء سوق إسبلمية مشتركة.

نشر وتعزيز وصون التعاليم والمبادئ الشرعية القائمة عمى الوسطية والتسامح، وتكريس  .٘
 الثقافة اإلسبلمية، والحفاظ عمى التراث اإلسبلمي.

حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسممة في الدول غير األعضاء وصون كرامتيا  .ٙ
 وىويتيا الدينية والثقافية.

 

 

 
                                                           

 (.ٖٛ٘/ٖالكيالي: موسوعة السياسة )جو  .ميثاق منظمة التعاون اإلسبلمي (ٔ)
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                                                                                             ـ ـ إيسيسكو ــ   لمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافةرابعًا: ا
  وىي  اإلسبلمي، التعاون منظمة إطار  اإليسيسكو منظمة دولية متخصصة تعمل في

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .واالتصال والثقافة والعموم التربية ميادين  في متخصصة
 :(ٔ)اصد المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافةمق

ت التربية والعموم والثقافة تقوية التعاون وتشجيعو وتعميقو بين الدول األعضاء في مجاال .ٔ
تصال، والنيوض بيذه المجاالت وتطويرىا، في إطار المرجعية الحضارية لمعالم واال

 مية.اإلسبلمي، وفي ضوء القيم والمثل اإلنسانية اإلسبل
تدعيم التفاىم بين الشعوب في الدول األعضاء وخارجيا والمساىمة في إقرار السمم  .ٕ

 واألمن في العالم بشتى الوسائل وال سيما عن طريق التربية والعموم والثقافة واالتصال.
وتشجيع الحوار بين الحضارات  ،التعريف بالصورة الصحيحة لئلسبلم والثقافة اإلسبلمية .ٖ

ومبادئ الحرية وحقوق  ،والعمل عمى نشر قيم ثقافة العدل والسبلم ،يانوالثقافات واألد
 اإلنسان، وفقًا لممنظور الحضاري واإلسبلمي.

تشجيع التفاعل الثقافي ودعم مظاىر تنوعو في الدول األعضاء، مع الحفاظ عمى  .ٗ
 اليوية الثقافية وحماية االستقبلل الفكري.

لمتخصصة التابعة لمنظمة التعاون اإلسبلمي تدعيم التكامل والتنسيق بين المؤسسات ا .٘
كو، سفي مجاالت التربية والعموم والثقافة واالتصال وبين الدول األعضاء في اإليسي

وتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المماثمة وذات 
 االىتمام المشترك، داخل الدول األعضاء وخارجيا.

براز خصائصيا والتعريف بمعالميا في الدراسة الفكرية االىتمام بالثقافة اإل .ٙ سبلمية وا 
 والبحوث العممية والمناىج التربوية.

 العمل عمى التكامل والترابط بين المنظومات التربوية في الدول األعضاء. .ٚ
دعم جيود المؤسسات التربوية والعممية والثقافية لممسممين في الدول غير األعضاء في  .ٛ

 اإليسيسكو.


                                                           
 ٗالمادة                       ــ إيسيسكو ــ  المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة(ٔ)

isesco/-of-https://www.isesco.org.ma/ar/charter                                                                         

https://www.isesco.org.ma/ar/charter-of-isesco/
https://www.isesco.org.ma/ar/charter-of-isesco/
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 مطمب الثانيال
 وجو ارتباط مقاصد التحالفات الدولية المعاصرة بالمصمحة 

أن ىذه التحالفات تمتقي فيما لو بعد إطبلع الباحث عمى مقاصد التحالفات الدولية تبين 
 بينيا في عدة نقاط أىميا:

 وقاية الدولة وحمايتياأواًل: 
المقاصد الرئيسية لمتحالفات  عتداءات الخارجية من أىمتعتبر وقاية وحماية الدولة من اال

التي تسعى الدول لتحقيقيا، فتسعى ىذه الدول إلى عقد التحالفات مع الدول المجاورة أو الدول 
تستطيع حماية حدودىا  عمييا، ذلك أن الدول الضعيفة التي ال عالقوية لرد العدوان المتوق

أطماع تمك الدول، لذلك تقوم ستعمارية تقع فريسة ا وثرواتيا الطبيعية من الدول االوأراضيي
ليا وكيانيا الداخمي ستقبلرية لتدعيم قوتيا والمحافظة عمى االدول بإنشاء ىذه التحالفات العسك

عتداءات الخارجية ستعمارية، كالمعاىدات التي تبرميا الدول لحماية نفسيا من االمن الدول اال
  .(ٔ)ى معاىدات عدم اعتداءعصرنا الحديث تسمالتي قد تقع عمييا، وىذه المعاىدات في 

عتداءات ماية الدولة من االتتوقف عمى ح ىذه الوقاية والحماية ال فإنإضافة إلى ذلك 
ىا سواء االخارجية فقط، بل قد تتجاوز إلى أبعد من ذلك وىو حماية الدولة لمواطنييا ورعاي

 كرامتيم. أوأمواليم  كانت ىذه الحماية ألنفسيم أو

غيرىم من أجل نصرة بلمية قامت معارك كثيرة بين المسممين و وفي عيد الدولة اإلس
 --فعمو الرسول ما وىو عمى ذلك ، أذكر مثاالً ورعاياىا الدولة اإلسبلمية وحماية مواطني

أن امرأة من يود بني قينقاع. جاء في السيرة "حين تعرضت إحدى المسممات إلىانة عمى يد ي
قينقاع وجمست إلى الصائغ بيا، فمما قامت انكشفت  العرب قدمت بجمب ليا، فباعتو بسوق بني

سوءتيا، فضحكوا بيا، وصاحت، فوثب رجل من المسممين عمى الصائغ فقتمو وكان ييوديًا، 
وشدت الييود عمى المسمم فقتموه، فاستصرخ أىل المسمم المسممين عمى الييود، فغضب 

فنزلوا عمى  --سول اهللفحاصرىم ر  .المسممون، فوقع الشر بينيم وبين بني قينقاع..
 .(ٕ)حكمو"

 
                                                           

 .(ٔٚ)ص المييري: العبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمية (ٔ)
 (.٘/ٖابن ىشام: السيرة النبوية )ج (ٕ)
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 رتباط ىذا المقصد بالمصمحةوجو ا

وجو ارتباطو بالمصمحة ظاىر، فيو عبارة عن اتفاق وتحالف بين الدول المختمفة لحماية 
 بعضيا من االعتداءات الواقعة او المتوقعة عمييا وىذا ىو عين المصمحة.

 المصالح المشتركةثانيًا: 
لفة سواء كانت ىذه ية عمى المصالح المشتركة بين الدول المتحاتقوم التحالفات الدول

ية وتحرص الدول المتحالفة عمى جتماعتصادية أو ثقافية أو أمنية أو اقالمصالح سياسيو أو ا
الدول ال قتصادية ذلك أن ي تمتمكيا الدول الحميفة لتغطية احتياجاتيا االستفادة من الموارد التاال

تفاقيات حمي، فتسعى ىذه الدول إلى عقد االحتياجاتيا من إنتاجيا المل ايمكن أن تقوم بتغطية ك
ذا كانت مع الدول األخرى لسد ىذا النقص من الدول المتحالفة وتسويق الفائض من منتجات يا، وا 

ستطاعتيا أن تكتفي بإنتاجيا المحمي من خبلل التكامل بين دوليا المختمفة الدول اإلسبلمية با
ن استطاعت صرنا المعاصر أن تنعزل وتنغمق عفيصعب عمييا في ع ن دول العالم فيي وا 

كتفاء بإنتاجيا المحمي فإنيا بحاجة إلى تصدير الفائض من منتجاتيا المختمفة إلى دول اال
العالم، وعميو فينبغي لمدولة اإلسبلمية أن تقيم العبلقات المتبادلة مع الدول األخرى لتحقيق 

 .والمساواة ستقبللواالمن الحرية  مصالح مشتركة تقوم عمى أساس

فالمصالح المشتركة ال يجب أن يكون اليدف األول من التحالفات التي تعقدىا الدولة 
اإلسبلمية وغيرىا من الدول، ذلك أن الدولة اإلسبلمية عقدت ىذه التحالفات لنشر الدين 

تحقق إال من خبلل اإلسبلمي بين دول العالم جميعيا وتطبيق شرع اهلل في األرض وذلك لن ي
اإلسبلم كما حصل الدعوة إلى دين اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة ليكون ذلك سببًا في دخول 

 .(ٔ)في صمح الحديبية

 إنالمدينة ومن بنود ىذا التحالف " مع الييود في --ومن ذلك أيضًا تحالف النبي 
ن محاربين، داموا ما المؤمنين مع ينفقون الييود  لمييود المؤمنين، مع أمة فعو  بني ييود وا 
 بيتو، وأىل نفسو، إال يوقع ال فإنو وأثم، ظمم من إال وأنفسيم، موالييم دينيم، ولممسممين دينيم،
ن  بني لييود ما مثل الشطيبة وبني ثعمبة بني و األوس وبني جشم وبني ساعدة بني لييود وا 

ن عوف، ن كأنفسيم، ييود بطانة وا  ن المسممين نفقتيم وعمى الييود عمى وا   بينيم نفقتيم، وا 
ن الصحيفة، ىذه أىل حارب من عمى النصر نو اإلثم، دون والبر والنصيحة، النصح بينيم وا   وا 

ن بحميفو، امرؤ يأثم لم ن لممظموم، النصر وا   محاربين، داموا ما المؤمنين مع ينفقون الييود وا 
                                                           

 (.ٖٜٔ، ٖٛ، ٚٚ)ص لمدولة اإلسبلمية المييري: العبلقات الخارجية (ٔ)
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ن ن الصحيفة، ىذه ألىل جوفيا حرام يثرب وا  نو آثم، وال مضار غير كالنفس الجار وا   ال وا 
نو أىميا، بإذن إال حرمة تجار  يخاف اشتجار أو حدث من الصحيفة ىذه أىل بين كان ما وا 

لى وجل، عز اهلل إلى مرده فإن فساده، ن وسمم، عميو اهلل صمى اهلل رسول محمد وا   عمى اهلل وا 
نو وأبره، الصحيفة ىذه في ما أتقى ن نصرىا، من وال قريش تجار ال وا   من عمى النصر ينيمب وا 
ذا يثرب، دىم نيم ويمبسونو، يصالحونو فإنيم ويمبسونو، يصالحونو صمح إلى دعوا وا   دعوا إذا وا 
 من حصتيم أناس كل عمى الدين، في حارب من إال المؤمنين، عمى ليم فإنو ذلك مثل إلى

نو قبميم، الذي جانبيم نو وآثم، ظالم دون الكتاب ىذا يحول ال وا   آمن قعد ومن ،آمن خرج من وا 
ن أثم، أو ظمم من إال بالمدينة،   .(ٔ)"واتقى بر لمن جار اهلل وا 

 
 رتباط ىذا المقصد بالمصمحةوجو ا

وجو ارتباط ىذا المقصد بالمصمحة يظير لنا من خبلل تغطية احتياجات الدول 
المتحالفة، وتوفير كل ما ينقص من الموارد عن ىذه الدول وتصدير الفائض وىذا ىو عين 

 لمصمحة.ا
 األمن الجماعيثالثًا: 

 :الجماعي ومن أبرز ىذه التعريفات ىناك تعريفات كثيرة لألمن

بأنو: "النظام الذي تتحمل فيو الجماعات الدولية مسؤولية حماية  األمن الجماعييعرف 
 .(ٕ)كل عضو فييا والسير عمى أمنو من االعتداء"

ن تشارك بقواتيا ضد الدولة أدول بأنو: "نظام يرتكز عمى التزام جميع ال يعرفكما 
 .(ٖ)المعتدية فور تقرير وقوع ىذا العدوان عن طريق إجراءات خاصة بذلك"

أيضًا بأنو "النظام الذي تعتمد فيو الدولة عمى حماية حقوقيا اذا ما تعرضت  يعرفو
نما عمى أساس من  لخطر خارجي ليس عمى وسائميا الدفاعية الخاصة أو مساعدة حمفائيا وا 

                                                           
 ( .ٖٓ٘ ،ٗٓ٘/ٔ: سيرة ابن ىشام )جابن ىشام (ٔ)
 (.ٛٛالغنيمي: األحكام العامة لقانون األمم )ص (ٕ)
 (.ٕٙٔ)ص اليبللي: األمن الجماعي الدولي (ٖ)
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تضامن والتعاون المتمثل في تنظيم دولي مزود بالوسائل الكافية والفعالة لتحقيق ىذه ال
  .(ٔ)الحماية"

وبناًء عمى ىذه التعريفات، يتبين  لنا أن األمن الجماعي في مضمونو عبارة عن اتفاق 
عمل بين الدول لحماية نفسيا أو أي دولة حميفة من االعتداءات الواقعة أو المتوقعة عمييا، فال

 يكون ضد كل ما ييدد السمم واألمن الدوليين.

 ويظير لنا بناًء عمى ذلك أن األمن الجماعي يتكون من شقين ىما: 

التحضير الجماعي: ويتمثل في صورة اتخاذ إجراءات وقائية تسبق العدوان وقد  .ٔ
 .(ٕ)تمنعو

 .(ٖ)فوفي التدابير القمعية التي تمحق بالعدوان وقد توق ويتحققالتدخل الجماعي:  .ٕ

 َبْعُضوُ  َيُشد   َكاْلُبْنَيانِ  ِلْمُمْؤِمنِ  الُمْؤِمنُ ": قال -- النبي عن-- موسى أبي عنف
 َظاِلًما َأَخاكَ  اْنُصرْ " :-- اهلل رسول قال: قال ،--أنس أصابعو، وعن بين وشبك (ٗ)"َبْعًضا

 َكْيفَ  َظاِلًما َكانَ  ِإَذا َأَفرََأْيتَ  َمْظُموًما، َكانَ  َذاإِ  َأْنُصُرهُ  الم ِو، َرُسولَ  َيا: َرُجلٌ  َفَقالَ  َمْظُموًما" َأوْ 
يضع لنا نظامًا  --، فالرسول (٘)"َنْصُرهُ  َذِلكَ  َفِإن   الظ ْممِ  ِمنَ  َتْمَنُعُو، َأوْ  "َتْحُجُزُه،: َقالَ  َأْنُصُرُه؟

وىذا النظام  (ٙ)،نيةعالميًا لتعاون البشر فيما بينيم ونبذ الشر والظمم، إقرارًا بالعدالة اإلنسا
  مطموب لمبشرية عمى مر العصور.

وليس ىناك مجال لمشك في أن تحقيق األمن الجماعي ىو أحد أبرز مقاصد التحالفات 
الدولية عمى مر العصور، فبعض الكتاب يعتبر أن أساس التنظيم الدولي المعاصر ىو األمن 

المعتدى عميو وذلك تحقيق لمسمم الجماعي الذي يقصد بو التصدي الجماعي لممعتدي وحماية 

                                                           
 (.ٚٓٙالعناني: حرب الشرق األوسط ونظام األمن الجماعي )ص (ٔ)
 (.ٕٗٗالمعاصر )صأبو الخير: القانون الدولي  (ٕ)
 المرجع السابق. (ٖ)
و مسمم في صحيحو، باب تـراحم  .(ٕٙٗٗ) ح (ٜٕٔ/ٖأخرجو البخاري في صحيحو ، باب نصر الظموم)ج (ٗ)

 (.ٕ٘ٛ٘) ح (ٜٜٜٔ/ٗالمؤمنين وتعاطفيم وتعاضدىم)ج
 (.ٕٜ٘ٙ(ح)ٕٕ/ٜأخرجو البخاري في صحيحو، كتاب اإلكراه )ج (٘)
 (.ٔعي بين النظرية والتطبيق في العبلقات الدولية)صالسعيد: مفيوم األمن الجما (ٙ)
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 اٌْإَسْضِ فِِ فَغَبدٍ ؤًَْ َٔفْظٍ ثِغَْْشِ َٔفْغًب لَزًََ َِْٓ}، وأساس ىذا المبدأ ىو قولو تعالى: (ٔ)واألمن الدوليين

 .  (ٕ){...آّخجَِّْؼًب اٌنَّبطَ لَزًََ فَىَإَََّّٔب

 بما يمي: ويمكن تمخيص االفتراضات التي يقوم عمييا نظام األمن الجماعي

تتفق الدول المتحالفة عمى حماية نفسيا من االعتداءات الواقعة أو المتوقعة عمييا  .ٔ
 واتخاذ اإلجراءات الجماعية لرد العدوان قبل أن تتسع رقعتو.

أن الدول المتحالفة ممزمة جميعيا برد العدوان الواقع عمى أي دولة عضو في التحالف  .ٕ
 الدول بالدولة المعتدية . بغض النظر عن العبلقة التي تربط ىذه

أن الدولة المعتدية إذا عممت أنيا ستواجو بقوة أقوى منيا فيذا كفيل أن يجعميا تفكر  .ٖ
 كثيرًا قبل االعتداء عمى أي دولة من دول التحالف.

وىذه الفرضيات التي قمنا باستخبلصيا من التعريفات عبارة عن اإلطار النظري 
قع فإن ميثاق األمم المتحدة ىو اإلطار العممي حيث لؤلمن الجماعي، أما عمى أرض الوا

 عمل عمى إنشاء القوات الدولية لحماية األمن الدولي، كما أنو حاول الحد من التسمح.

 رتباط ىذا المقصد بالمصمحةوجو ا  

وجو ارتباط األمن الجماعي بالمصمحة ظاىر جمي وذلك أنو األصل الذي تبنى عميو 
صرة من خبلل حماية الدول المتحالفة والمجتمع الدولي من الحروب التحالفات الدولية المعا

واالعتداءات والظمم، تتحقق المصمحة في إنشاء مجتمع يسوده العدل والرحمة اإلنسانية 
فأصل التحالفات الدولية المعاصرة وغير ذلك،  ،والثقافي ،واالقتصادي ،والتعاون االجتماعي

 بسط السبلم والتعايش السممي.

 نشر الدعوة اإلسالمية: رابعاً 

إن من أَجل وأعظم مقاصد التحالفات ىو نشر الدين اإلسبلمي وتبميغو في جميع أنحاء   
ىذا المقصد عمى مجموعة من النصوص التي تبين عالمية  تحقيقالعالم، ويعتمد المسممون في 

، (ٗ){...آّخجَِّْؼًب إٌَِْْىُُْ اٌٍَّوِ سَعٌُيُ ِإِِّٔ اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب لًُْ }، منيا قولو تعالى (ٖ)الدعوة اإلسبلمية
                                                           

 (.ٕٓبوزناده: المنظمات االقميمية ونظام األمن الجماعي )ص (ٔ)
 .(ٕٖآية ) المائدة: (ٕ)
 (.ٖٛ)ص حسين: األصولية اإلسبلمية واألصوليات الدينية االخرى (ٖ)
 .(ٛ٘ٔآية ) األعراف: (ٗ)





  34 
 

، (ٕ){...آّخًََٔزِّشًا ثَشِريًا ٌٍِنَّبطِ وَبفَّخً إٌَِّب ؤَسْعٍَْنَبنَ ًََِب}وقولو  (ٔ){ٌٍِْؼَبٌَِّنيَ سَدَّْخً إٌَِّب ؤَسْعٍَْنَبنَ ًََِب}وقولو 
ْنِبَياءِ  ِمنَ  َأَحدٌ  ُيْعَطُين   َلمْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ " :--وقول النبي   ِإَلى ُيْبَعثُ  الن ِبي   َوَكانَ  َقْبِمي.. اأَل

ًة، َقْوِموِ   .(ٖ)"الش َفاَعةَ  َوُأْعِطيتُ  َكاف ًة، الن اسِ  ِإَلى َوُبِعْثتُ  َخاص 

ومما يدل عمى وجوب العمل الجماعي في نشر الدعوة اإلسبلمية في وقتنا المعاصر ما 
ختبلف عقائدىم وأىوائيم بة اإلسبلم، عمى الرغم من المحار  نشاىده من تحالف قوى الشر

وقموبيم إال أنيم أجمعوا كممتيم لمحاربة الدين اإلسبلمي، فالمسمم إن عمم أنو يحارب من قبل 
عميو أن يواجو ىذه الحرب بالوحدة  ،(ٗ)لصفوف، ومحددة األىدافقوى الكفر حربًا منظمة ا

مم االمية التي تعيد لممجتمع اإلسبلمي مكانتو بين اإلسبلمية من خبلل إنشاء التحالفات اإلسبل
، وكذلك البعض وال يتحقق ذلك إال من خبلل إنشاء التحالفات بين الدول اإلسبلمية مع بعضيا

إنشاء التحالفات بين الدول اإلسبلمية والدول غير اإلسبلمية كي يأخذ الدعاة حريتيم في نشر 
 ًٌٌََْ}بالرفق والمين والموعظة الحسنة، قال تعالى  يةغير اإلسبلمالدين اإلسبلمي بين الشعوب 

قام بإنشاء التحالفات ليتمكن من  --، فالنبي(٘){...آّخدٌٌَِْهَ ِِْٓ ٌَبْٔفَعٌُّا اٌْمٍَْتِ غٍَِْظَ فَظًّب وُنْذَ
نشر الدين اإلسبلمي، "والدولة اإلسبلمية بجميع فئاتيا من العمماء والساسة ورجال الدعوة وأىل 

فقو ىم الحممة لميراث النبوة.. ويأتي في مقدمة ذلك الدعوة إلى اإلسبلم، تنفيذًا لؤلمر اإلليي ال
 رَزَّجِغْ ًٌََب ؤُِِشْدَ وََّب ًَاعْزَمُِْ فَبدْعُ فٍَِزٌَِهَ }فقد أمره سبحانو بالدعوة، قال تعالى: --لرسول اهلل

 دُجَّخَ ٌَب ؤَػَّْبٌُىُُْ ًٌََىُُْ ؤَػَّْبٌُنَب ٌَنَب ًَسَثُّىُُْ سَثُّنَب اٌٍَّوُ ثَْْنَىُُُ ٌِإَػْذِيَ ًَؤُِِشْدُ وِزَبةٍ ِِْٓ اٌٍَّوُ ؤَْٔضَيَ ثَِّب آَِنْذُ ًَلًُْ ؤَىٌَْاءَىُُْ

إلى  {فَبدْعُ فٍَِزٌَِهَ}، يقول ابن عباس في تفسير ىذه اآلية(ٙ){اٌَّْصِريُ ًَإٌَِْْوِ ثَْْنَنَب َّجَّْغُ اٌٍَّوُ ًَثَْْنَىُُُ ثَْْنَنَب

 .(ٚ)في القرآن" {ؤُِِشْدَ وََّب }عمى التوحيد {اعْزَمُِْ} توحيد ربك

 

                                                           
 .(ٚٓٔآية ) األنبياء: (ٔ)
 .(ٕٛآية ) سبأ: (ٕ)
 .(ٖٛٗح ) (ٜ٘/ٔجعمت )ج  --، باب قول النبي أخرجو البخاري في صحيحو (ٖ)
 (.ٗٛ)ص حسين: األصولية اإلسبلمية واألصوليات الدينية االخرى (ٗ)
 .(ٜ٘ٔآية ) آل عمران: (٘)
 .(٘ٔآية ) :ىالشور  (ٙ)
 (.ٜٓٔ ،ٛٓٔالمييري: العبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمية )ص (ٚ)
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 بالمصمحةوجو ارتباط ىذا المقصد 

رتباط ىذا المقصد بالمصمحة من خبلل تكريم اإلنسان ورعاية حقوقو، وتبميغو يظير لنا ا
 دين اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة، وىذه ىي عين المصمحة.
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 الثالث المبحث
 ضوابط العمل بالمصمحة

 تمييد

ية من أىم المباحث التي ينبغي مما الشك فيو أن مبحث ضوابط العمل بالمصمحة الشرع
 ىتمام بيا من قبل الباحث في الشريعة اإلسبلمية، ذلك أن الباحث لن ييتدي إلى طريق الحقاال

لكي ال يحيد في  ضوابطإال إذا قام بمراعاة ىذه ال والصواب ولن يبتعد عن طريق الباطل
اجتياده عن روح الشريعة اإلسبلمية ومقاصدىا وتكون المصمحة معتبرة وتعود عمى البشرية 
بالخير والنفع، فالعمل بالمصمحة ركن من أركان التحالفات الدولية المعاصرة التي ينبغي عمى 

مسممين، ذلك أن من يتولى أمر المسممين التماسيا عند الشروع في عقد التحالفات مع غير ال
تحقيق المصمحة يعتبر من أىم شروط التحالفات التي تعقدىا الدولة اإلسبلمية مع غيرىا من 

 الدول.

إلى اشتراط توفر المصمحة لممسممين في المعاىدات والتحالفات  (ٔ)فقد ذىب بعض الفقياء
تحقيق المصمحة  اعتبروا خمو المعاىدات منو التي تعقدىا الدولة اإلسبلمية مع غير المسممين، 

لممسممين فيو تعطيل لمبدأ إسبلمي عظيم وىو الجياد في سبيل اهلل، لذلك قالوا بعدم جواز عقد 
أي  -تمك المعاىدات دون تحقيق المصمحة لممسممين، وفي ذلك يقول ابن قدامة: "ال يجوز

صمحة إال عمى وجو النظر لممسممين وتحصيل المصمحة ليم.. فإن رأى اإلمام الم -التعاىد
، فإن انتيت المصمحة فبل يكون ذلك مبررًا لنقض المعاىدة (ٕ)جازت" -أي المعاىدة -فييا

والحمف، بل يجب االلتزام بالمعاىدة والوفاء بيا، ألن نقض المعاىدة بانتياء المصمحة مخالف 
 .(ٖ)ملمبدأ الوفاء وااللتزام بالعيود والمواثيق وفيو من الغدر والخديعة وىذا ما يرفضو اإلسبل

 

 

 
                                                           

(، الكافي في فقو االمام أحمد بن ٕٓ٘/ٔة: المقنع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل)جابن قدام (ٔ)
 (.ٖٛ/ٖ(، ابن مفمح: المبدع في شرح المقنع )جٛٛٔ/ٗ(، الشافعي: األم)جٖٖٛ/ٗحنبل)ج

(.ٙٙٔ/ٗابن قدامة: الكافي في فقو اإلمام أحمد بن حنبل)ج(ٕ)

 (.ٖٛٔ/ٕجالميرغناني: اليداية في شرح بداية المبتدي ) (ٖ)
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 المطمب األول
 مراعاتيا لمقاصد الشريعة 



مما ينبغي التأكيد عميو أن مقاصد الشريعة اإلسبلمية ال تعتبر دليبًل منفصبًل أو مستقبًل 
بذاتو، فيذه المقاصد إما أن تكون منصوصًا عمييا في الكتاب والسنة، أو أن تكون مستقرأة من 

حفظ الكميات الخمس:  تقوم عمىومقاصد الشريعة عموم النصوص والقواعد العامة لمتشريع، 
وىي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والوسيمة لحفظ ىذه الكميات الخمس قسميا 
عمماء األصول إلى ثبلثة أقسام وىي الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، والشرائع السماوية 

فاشتراط الشاطبي  (ٔ)المصالح الضرورية لمناسمتفقة عمى مراعاة وحفظ ىذه األصول األساسية و 
لمعمل بالمصمحة مبلءمتيا لمقاصد الشرع، إنما أراد بكبلمو عدم معارضة المصمحة لمنصوص 

، بناء عميو لن تكون (ٕ)حيث قال: "بحيث ال تنافي أصبًل من أصولو وال دليبًل من دالئمو"
حة ال تعارض دليبًل من أدلتو، يقول المصمحة مبلئمة لمقاصد الشرع إال إذا كانت تمك المصم

األستاذ خبلف: "االستصبلح ىو أخصب الطرق التشريعية فيما ال نص فيو وفيو المتسع 
لمسايرة التشريع لتطورات الناس وتحقيق مصالحيم وحاجاتيم والتشريع بو يحتاج إلى مزيد من 

ء كثيرًا ما تزين المفسدة االحتياط في توخي المصمحة وشدة الحذر من غمبة األىواء ألن األىوا
، ومقاصد الشرع غير محصورة بالضروري أو الحاجي الذي يصل مرتبة (ٖ)فترى مصمحة

، أما حصرىا في حفظ الضرورة ورفع الحرج فإن ذلك يؤدي إلى (ٗ)الضروري كما شرط الغزالي
قيقة قصر العمل بالمصمحة في ميادين معينة وىذا ال يصح، " فالمقصود بيذا الضابط في الح

 .(٘)أن تكون من جنس المصالح ال غريبة عنيا"

فإذا كانت التحالفات الدولية المعاصرة تراعي حفظ ىذه األصول الخمسة التي نصت 
ن كان عقد ىذه التحالفات يفوت  عمييا الشريعة اإلسبلمية كانت ىذه التحالفات مصمحة، وا 

                                                           
 (.ٖٔٔ/ٔمحمد الزحيمي: الوجيز في أصول الفقو اإلسبلمي )ج (ٔ)
حسن: نظرية المصمحة في الفقو و  .(ٕ٘ٔ، ٕٕٓ)ص البوطي: ضوابط المصمحة في الشريعة االسبلمية (ٕ)

 (.ٕٜٔ ،ٛٓٔ)ص اإلسبلمي
 (.٘ٛ)ص خبلف: مصادر التشريع اإلسبلمي (ٖ)
 (.ٖٜ)صالزرقا: االستصبلح المصالح المرسمة  (ٗ)
 (.ٚٓٔ)ص محمود: المصمحة المرسمة وتطبيقاتيا المعاصرة في الحكم والنظم السياسية (٘)
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إلى مقصد المكمف المجرد  األصول الخمسة التي نصت عمييا الشريعة أو بعضيا أو راجعة
 .(ٔ)كانت مفسدة

ذلك أن المصالح المعتبرة تتفق مع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، كما أنيا تتفق 
مع مقاصد الشريعة، وال يمكن ليذه المصمحة أن تناقض نصوص الشريعة بحال من األحوال، 

بلت الطارئة عمى البشرية من وىو ما يمنح الخمود لمشريعة اإلسبلمية ويؤىميا لحل جميع المشك
الظمم والفساد، فيذه الشريعة تممك المنيج الذي ال إخبلل فيو وال تناقض، فيي شريعة الرحمة 

 .(ٕ)والعدل لمجميع

يبين العز بن عبد السبلم)رحمو اهلل( العبلقة بين المصالح والمفاسد بقولو: "ومن تتبع 
لو من مجموع ذلك اعتقاد وعرفان بأن مقاصد الشرع في جمب المصالح ودرء المفاسد حصل 

ن لم يكن فييا إجماع وال  ىذه المصمحة ال يجوز إىماليا وأن ىذه المفسدة ال يجوز قربانيا وا 
ن  (ٖ)نص وال قياس خاص" فكل ما يساعد عمى تحقيق مقاصد الشريعة ويؤيدىا فيو مصمحة وا 

يا فيو مفسدة ال يجوز لم يرد فيو نص أو إجماع، وكل ما يعارض مقاصد الشريعة وينافي
 االقتراب منيا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمـــد الزحيمـــي: الـــوجيز فـــي أصـــول الفقـــو  .(ٜٔٔ)ص لبـــوطي: ضـــوابط المصـــمحة فـــي الشـــريعة االســـبلميةا (ٔ)

 (.ٜٙ ،ٜٔ)ص الخادمي: المصمحة المرسمة حقيقتيا وضوابطياو  .(ٖٔٔ/ٔ)ج اإلسبلمي
 (.ٜٔ)ص دق: فقو الموازنات الضابطة لمعبلقات الدوليةصا (ٕ)
 (.ٖٙٗابن عبدالسبلم: قواعد األحكام في مصالح األنام )ص (ٖ)
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 المطمب الثاني
 عدم معارضتيا لمنصوص الشرعية



إن المصمحة ثابتة حيث وجد النص فبل يمكن أن تكون زىرة: " بود أيقول الشيخ محم
ىناك مصمحة مؤكدة أو غالبة والنص القاطع يعارضيا إنما ىي ضبلل الفكر أو نزىة اليوى أو 

، يبين الشيخ أبو زىرة في كبلمو أن النص إذا كان ثابتًا قاطعًا فبل يمكن (ٔ)غمبة الشيوة"
لممصمحة أن تعارضو بحال من األحوال كما أنو يبين أن المصمحة إذا عارضت النص فإن ذلك 
راجع إلى كون المصمحة قائمة بناء عمى ضبلل الفكر وغمبة الشيوة وىوى النفس، مثال عمى 

، فيذه اآلية تدل عمى أن المؤمنين في كل ببلد (ٕ){.آّخ..ب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌإََِّّٔ} ذلك قولو تعالى

ٌَب َّزَّخِزِ } األرض إخوة يجمعيم بذلك الدين اإلسبلمي وأن الكفر كمو ممة واحدة، وقولو تعالى

-قال: قال رسول اهلل  --ن أبي ىريرةعو  ،(ٖ) {...آّخاٌُّْؤِِْنٌَُْ اٌْىَبفِشَِّٓ ؤًٌََِْْبءَ ِِْٓ دًُِْ اٌُّْؤِِْنِنيَ
-:..."  فيذه النصوص تدل عمى   ،(ٗ)"َوِعْرُضوُ  َوَماُلُو، َدُمُو، َحرَاٌم، اْلُمْسِممِ  َعَمى اْلُمْسِممِ  ُكل

أن اإلسبلم يحرم عمى المسمم أن يوالي غير المسمم، ولم يسمح اإلسبلم بمواالة الكافرين إال 
مسمم في عممو مواليًا لممسممين، وال يترتب عمى مواالة الكافرين إال لمتقاة، كما يجب أن يكون ال

لنكاية بيم، كذلك ال يجيز اإلسبلم أن يكون بين المسمم والكافر المقاتل الذي يظير عداءه 
لئلسبلم والمسممين مودة ألن ذلك يؤدي إلى الفتنة والفساد، ويبيح اإلسبلم وجود مودة بين 

المسالمين الذين لم يعتدوا عمى المسممين ولم يقاتموىم، بل في ىذه المسممين وغير المسممين 
، فبأحكام ىذه النصوص (٘)الحالة يوجب اإلسبلم عمى المسممين أن يبروىم ويقسطوا إلييم

تتحقق المصمحة المرجوة لمعباد في العاجل واآلجل، والسعي لتحقيق المصالح ودفع المفاسد 
منصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ونصوص الكتاب يجب أن يكون مضبوطًا بموافقتيا ل

والسنة قد تكون قطعية الثبوت والداللة، ففي ىذه الحالة ال يمكن أن تعارض مصمحة العباد 
ن عارضت النصوص الشرعية قطعية الثبوت والداللة مصمحة ا لعباد فمن بوجو من الوجوه، وا 

                                                           
 (.ٜٖٗأبو زىرة: أصول الفقو )ص (ٔ)
 .(ٜٗآية ) الحجرات: (ٕ)
 (.ٕٛآية ) :آل عمرات (ٖ)
 (.ٜٙٛٔ/ٗ، باب تحريم ظمم المسمم وخذلو )جم في صحيحوأخرجو مسم (ٗ)
 (.ٕٓٔ/ٔ)ج دة: اإلسبلم وأوضاعنا القانونيةعو  (٘)
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نيا منوطة باجتياد جانبو الصواب أو مبنية مردوده وغير معتبرة ألالمؤكد أن ىذه المصمحة 
عمى ىوى النفس ففي ىذه الحالة تترك المصمحة ويجب العمل بالنصوص الشرعية الثابتة 
بالكتاب والسنة يقول الشيخ أبو زىرة "ال يمكن أن تكون ثمة مصمحة في غير موضع النص 

ص، ىو مثارات اليوى لبست القطعي في داللتو وثبوتو، وما يتوىمو العاقل مصمحة معارضة لمن
.وبناء عمى ذلك ال يصح القول باعتبار المصمحة التي تقضي (ٔ)لبوس المصالح، وليست منيا "

بجواز االستسبلم لمعدو، بحجة الحفاظ عمى النفوس واألموال، ذلك أنيا تعارض النصوص 
لسنة ال تتغير . وعميو فالنصوص القطعية الثابتة في الكتاب وا(ٕ)القطعية من الكتاب والسنة

بتغير الزمان والمكان وال تتبدل بتبدل األحوال ميما ظن العقل البشري المصمحة في خبلف تمك 
النصوص، كما أن المجتيد في أحكام النوازل ينبغي أن ينضبط بالضوابط التي تراعي تمك 

التي  النصوص الشرعية، كما ينبغي عميو أن يميز ويفرق بين النصوص قطعية الثبوت والداللة
ال تقبل التبديل والتغير وبين النصوص ظنية الثبوت والداللة التي قد تتغير بتغير الظروف 

 .(ٖ)واألحوال
يقول ابن القيم في وصف من قام باإلفراط في استعمال المصمحة: "ومنيم من أفرطوا 

 .(ٗ)فسوغوا ما ينافي شرع اهلل وأحدثوا شرًا طويبل وفسادا عريضا"

عمماء ما في ىذه األفكار من ىدم لئلسبلم وأحكامو وقضاء عمى وال يخفى عمى ال 
نصوصو القطعية شيئًا فشيئًا، وىنا يأتي دور ىؤالء العمماء المجتيدين لمرد عمى دعاوي أولئك 
الذين يقولون بتقديم المصمحة عمى النصوص القطعية الثابتة بالكتاب والسنة، وذلك من خبلل 

 قية والنظر في تحقيق مناطيا.ضبط ىذه األحكام بعمميا الحقي

فَبْٔىِذٌُا َِب طَبةَ ٌَىُُْ َِِٓ اٌنِّغَبءِ َِضْنََ ًَصٍَُبسَ }ومن األمثمة عمى ذلك داللة قولو تعالى

ًَؤَدًََّ }،عمى جواز اجتماع أربع زوجات في عصمة الزوج، وداللة قولو تعالى(٘){...آّخًَسُثَبعَ

    .عمى الفرق بين البيع والربا في الحل والحرمة(6){...آّخاٌٍَّوُ اٌْجَْْغَ ًَدَشَََّ اٌشِّثَب

                                                           
 (.ٖٖ٘أبو زىرة: ابن حنبل حياتو وعصره وآراؤه الفقيية )ص (ٔ)
 .(ٔٛٔ/ٗ)ج الزركشي: البحر المحيط (ٕ)
 (.٘ٔٔ)ص يا وتطبيقاتيا في الفقو اإلسبلميسمية قرين: المصمحة المرسمة ضوابط (ٖ)
 (.ٖٖٚ/ٗ)ج عبلم الموقعين عن رب العالمينإابن القيم:  (ٗ)
 .(ٖآية ) النساء: (٘)
 .(ٕ٘ٚآية ) البقرة: (ٙ)
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إلى جواز تقديم المصمحة عمى النصوص القطعية إذا  (ٔ)المتأخرينوقد ذىب بعض 
اقتضت السياسة الشرعية ذلك أو كانت مصمحة المسممين في تقديم المصمحة عمى النصوص 

 .القطعية

إلسبلم "بل يظير لي أن عمر كان يستعمل ومن ذلك ما قالو أحمد أمين في كتابو فجر ا
الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرنا، ذلك أن ما ذكرنا ىو استعمال الرأي حيث ال نص من 
كتاب وال سنة، ولكنا نرى عمر سار أبعد من ذلك فكان يجتيد في تعرف المصمحة التي ألجميا 

ىو أقرب شيء إلى ما يعبر عنو كانت اآلية والحديث ثم يسترشد بتمك المصمحة في أحكامو، و 
 . (ٕ)اآلن باالسترشاد بروح القانون ال بحرفيتو"

من أنو قام بتقديم  --واستدلوا عمى ذلك بما نسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب   
المصمحة عمى النصوص القطعية في بعض األحكام التي اجتيد فييا ومن ذلك اجتياده في 

ًَاٌغَّبسِقُ ًَاٌغَّبسِلَخُ فَبلْطَؼٌُا }اهلل تعالى يقول في كتابوعدم قطع يد السارق عام المجاعة، و 

، ذلك أن سيدنا عمر رأى أن ىذه السرقة كانت لمحفاظ عمى حياة اآلدمي، (ٖ){...آّخؤَّْذَِّيَُّب
أن سيدنا عمر خالف  المتأخرونوالحفاظ عمى حياة اآلدمي مقدمة عمى حفظ المال، فظن ىؤالء 

 ضي بقطع يد السارق ولم يقطعيا.  النص القرآني القا

يرى أنو لم يخالف النص القرآني في  --والمتأمل في اجتياد سيدنا عمر بن الخطاب  
عمااًل لو، وما ظنو بعض الكتَّ  اب من أن سيدنا اجتياده، بل كان فعمو تطبيقًا لمنص القرآني وا 

لك دليبًل عمى شدة تمسكو  عمر قام بمخالفة النصوص القطعية من الكتاب والسنة، إنما كان ذ
-- .بالنصوص وحرصو عمى عدم الخروج عنيا 

نجد أنيا عامة  في قطع  (ٗ){...آّخًَاٌغَّبسِقُ ًَاٌغَّبسِلَخُ فَبلْطَؼٌُا ؤَّْذَِّيَُّب}وعند النظر في آية 
اي سارق وال تستقل لوحدىا بل تقبل التخصيص، فنجد في السنة أحاديث كثيرة تخصص ىذه 

أم فعمو، ومن ذلك القدر المسروق الذي تقطع فيو يد السارق،  --سواء من قول النبي اآلية، 
                                                           

كما  ،لمصمحة أمثال: نجم الدين الطوفيالذين دعوا إلى مخالفة النص بإسم ا المتأخرينذكر البوطي بعض  (ٔ)
: في كتابو وأحمد أمين .(ٖٔريع اإلسبلمي )صمصطفى زيد في كتاب المصمحة في التش :بين ذلك الدكتور
 (.ٖٕٛصفجر اإلسبلم )

 (.ٖٕٛأحمد أمين: فجر اإلسبلم )ص (ٕ)
 (.ٖٛآية ) المائدة: (ٖ)
 .(ٖٛآية ) المائدة: (ٗ)
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، لقول (ٔ)كذلك المكان المسروق منو، كذلك أن ال يكون في المال المسروق شبية حق لمسارق
 َفِإن   َسِبيَمُو، َفَخم وا َمْخَرجٌ  َلوُ  َكانَ  َفِإنْ  اْسَتَطْعُتْم، َما اْلُمْسِمِمينَ  َعنِ  الُحُدودَ  اْدَرُءوا": --النبي 
، فيذا الحديث يدل عمى (ٕ)"الُعُقوَبةِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  ِمنْ  َخْيرٌ  الَعْفوِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  اإِلَمامَ 

 .(ٖ)تخصيص اآليات التي شرعت الحدود ومنيا حد السرقة

وبناء عمى ذلك فإن األحكام التي تبنى عمى قاعدة المصمحة إذا خالفت النصوص 
القطعية فبل عبرة بتمك المصحة ألنيا وىمية ومردودة، ومعموم أن الدليل الظني ال يعارض 
القطعي إال إذا كانت المصمحة ضرورية فعندئذ تقدم المصمحة عمى النص مع مراعاة الشروط 

 .(ٗ)المعتبرة في الحكم بيذه الضرورة

نو يجوز لو الشرب مثال عمى ذلك من عطش وأقدم عمى اليبلك وال يجد إال خمرًا فإ 
 .الستبقاء الميجة حفظًا لضرورة النفس، مع أن ذلك مخالف لمنص المحرم لمخمر

وقد تكون النصوص ظنية الثبوت والداللة، ففي ىذه الحالة يمكن الجمع والتوفيق بين 
، فينبغي عمى المجتيد أن يراعي النصوص والمصمحة بأي صورة من صور الجمع والتوفيق

ي في الحاالت التي ال يتنافى فييا مع المصمحة المقصودة منو عند تطبيقو إعمال النص الظن
لمقاعدة، أما إذا اقتضت مبلبسات الواقعة معارضة النص لمصمحة في ىذا الحكم فإن ذلك    

نما ىو تخصيص لو بالمصمحة التي يراىا المجتيد، شرط أن تكون  ال يعتبر إلغاًء لمنص، وا 
 . (٘)من تشريع الحكم ابتداءً مصمحة شرعية محققة لممقصد 

إخراج القيمة في زكاة الفطر إنما ىو تقديم لممصمحة عمى  أن عمى ذلك ومن األمثمة
 النص الظني إذا عمم مقصود الشارع من تشريع الزكاة.

 

                                                           
 (.٘ٗٔ)ص البوطي: ضوابط المصمحة (ٔ)
قال إبن حجر في التمخيص  (.ٕٗٗٔح ) (٘ٛ/ٖأخرجو الترمذي في سننو، باب ما جاء في درء الحدود )ج (ٕ)

دمشقي، وىو ضعيف، قال فيو البخاري: منكر الحديث. وقال (، في إسناده يزيد بن زياد الٔٙٔ/ٗالحبير)ج
ضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة و  وقوفًا، وىو أصح. قالو الترمذي.النسائي: متروك. ورواه وكيع م

 (.ٜٕٚٔ) ح (ٕٕٕ/٘)ج والموضوعة وأثرىا السيء في األمة
 .(ٙٗٔالبوطي: ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية )ص (ٖ)
 (.ٗٔٔ)ص سمية قرين: المصمحة المرسمة ضوابطيا وتطبيقاتيا في الفقو اإلسبلمي (ٗ)
 (.ٚٔ)ص المرجع السابق (٘)
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 المطمب الثالث
 مراعاتيا لثوابت العقيدة 



دولتين أو عند الحديث عن ضوابط العمل بالمصمحة في العبلقات الدولية بين أي 
منظمتين إحداىما تابعو لئلسبلم واألخرى غير تابعو لو، فبل بد من اإلشارة إلى جانب العقيدة 

مع الييود في  --والحفاظ عمييا والبد أن يكون ذلك واضحًا وجميًا، ففي الوثيقة التي عقدىا 
ب الوقوف عمييا المدينة جاء فييا "لمييود دينيم ولممسممين دينيم" وىناك أمور فرعية ال تتطم

عند عقد التحالفات بين الدولة اإلسبلمية وغيرىا من الدول، ولكن إذا كانت ىذه الفرعيات تتعمق 
ن كان في  بجانب العقيدة فبل ينبغي لعاقد الحمف تركيا، بل يجب أن يكون واضحًا تجاىيا، وا 

لف باطل ال ىذا التحالف شرط يتطمب من المسمم أن يتخمى عن دعوتو وعقيدتو فيذا التحا
 . (ٔ)يجوز عقده

والنصوص القرآنية جاءت لتأكيد ذلك وىو بطبلن الشرط القاضي بالتخمي عن العقيدة  
، وقولو تعالى (ٕ){ ...آّخاٌٍَّوِ دًُِْ ِِْٓ رَذْػٌَُْ اٌَّزَِّٓ ؤَػْجُذَ ؤَْْ ُٔيِْذُ إِِِّٔ لًُْ }ومن ذلك قولو تعالى

 َّزٌََفَّبوُُْ اٌَّزُِ اٌٍَّوَ ؤَػْجُذُ ًٌََىِْٓ اٌٍَّوِ دًُِْ ِِْٓ رَؼْجُذًَُْ اٌَّزَِّٓ ؤَػْجُذُ فٍََب دِّنِِ ِِْٓ شَهٍّ فِِ نْزُُْوُ إِْْ اٌنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب لًُْ}

، وقولو (ٗ){ٌَْرُشْجَؼُ ًَإٌَِْْوِ فَطَشَِِٔ اٌَّزُِ ؤَػْجُذُ ٌَب ٌَِِ ًََِب}وقولو تعالى  ،(ٖ){اٌُّْؤِِْنِنيَ َِِٓ ؤَوٌَُْ ؤَْْ ًَؤُِِشْدُ

 ؤَُّّيَب ؤَػْجُذُ رَإُِْشًُِِّٔ اٌٍَّوِ ؤَفَغَْْشَ لًُْ}وقولو تعالى  ،(٘){اٌذَِّّٓ ٌَوُ ُِخٍِْصًب اٌٍَّوَ ؤَػْجُذَ ؤَْْ ؤُِِشْدُ إِِِّٔ لًُْ}تعالى 

 .(ٙ){اٌْجَبىٌٍَُِْ

فيذه النصوص تبين أن المسمم ال يمكنو أن يتخمى عن عقيدتو ميما كانت حجم 
محة والمنفعة التي سيتحصل عمييا إن قام بمخالفتيا، فما يحدثو المسمم من معاىدات المص

وتحالفات سواء كانت ىذه التحالفات والمعاىدات مرتبطة بالجانب السياسي، أو الثقافي، أو 
                                                           

 (.ٕٗالغضبان: التحالف السياسي في اإلسبلم )ص (ٔ)
 .(ٙ٘آية ) األنعام : (ٕ)
 .(ٗٓٔ) آية: يونس (ٖ)
 (.ٕٕ) يس: آية (ٗ)
 .(ٔٔ) آية الزمر: (٘)
 .(ٗٙ) آية الزمر: (ٙ)
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وال  التي نصت عمييا اآليات القرآنية العسكري، ينبغي أن تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعقيدة
 أن يخالفيا.يمكنو 

فبل يستطيع المسمم عمى سبيل المثال أن يتحاكم بقوانين الجاىمية ويرضى بحكميا، كما 
 أنو ال يستطيع أن يقر بالظمم والعدوان ضد اآلخرين.   

وقد أكد العمماء أن التحالفات المقبولة في نظر الشريعة اإلسبلمية ىي تمك التحالفات 
ين دون اإلخبلل بالعقيدة، وينبغي فيمن يقوم بإنشاء ىذه التي تحقق المصمحة لئلسبلم والمسمم

التحالفات أن ال يتنازل عن العقيدة ميما كانت الظروف واألحوال كوجود ضعف بالمسممين أو 
، كما يجب الحذر عند عقد التحالفات مع غير المسممين عن خروج ىذه (ٔ)قمة عدد أو عتاد

افرين، أو نصرتيم، أو الرضا بكفرىم واإلعجاب التحالفات عن حدودىا المشروعة كمجاممة الك
سبلمية مع دولة الكيان بو ، ويمكن التمثيل ىنا لبعض األحبلف التي تقيميا عدة دول عربية وا 

الصييوني وتتنازل فيو عن بعض المقدسات والثوابت وتجامل األعداء لتحقيق بعض المصالح 
ب الدين والعقيدة والثوابت وعمى رأسيا الموىومة من عبلقتيا مع ىذا الكيان الغاصب عمى حسا

فيذا باطل  المسجد األقصى، والتنازل عن بعض تراب فمسطين مع أنيا أرض وقف إسبلمي،
 ِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ ِِنْىُُْ يَُُّْزٌٌَََّ ًََِْٓ ثَؼْطٍ ؤًٌََِْْبءُ ثَؼْعُيُُْ ؤًٌََِْْبءَ ًَاٌنَّصَبسٍَ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}لقولو تعالى

 رٍُْمٌَُْ ؤًٌََِْْبءَ ًَػَذًَُّوُُْ ػَذًُُِّ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}، وقولو تعالى (ٕ){ اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌَََْ َّيْذُِ ٌَب اٌٍَّوَ إَِّْ

 فِِ جِيَبدًا خَشَجْزُُْ وُنْزُُْ إِْْ سَثِّىُُْ ثِبٌٍَّوِ رُؤِِْنٌُا ؤَْْ ًَإَِّّبوُُْ اٌشَّعٌُيَ ُّخْشِجٌَُْ اٌْذَكِّ َِِٓ جَبءَوُُْ ثَِّب وَفَشًُا ًَلَذْ ثِبٌٌََّْدَّحِ إٌَِْْيُِْ

 عٌََاءَ ظًََّ فَمَذْ ِِنْىُُْ ؼٍَْوَُّفْ ًََِْٓ ؤَػٍَْنْزُُْ ًََِب ؤَخْفَْْزُُْ ثَِّب ؤَػٍَُُْ ًَؤََٔب ثِبٌٌََّْدَّحِ إٌَِْْيُِْ رُغِشًَُّْ َِشْظَبرِِ ًَاثْزِغَبءَ عَجٍِِِْ

 .(ٖ){اٌغَّجًِِْ

والوالء يقصد بو المحبة والنصرة، واهلل عز وجل حرم عمينا محبة الكافرين ونصرتيم، فأي 
  . (ٗ)حمف قام بين المسممين وغيرىم عمى نصرة الكافرين ومحبتيم فيو حمف باطل ومشؤوم

عقيدتو ودينو عند إنشاء تحالف مع غير  بناًء عمى ذلك ال يجوز لممسمم أن يتنازل عن
المسممين ميما كان نوع ىذا التحالف سواء كان ىذا التحالف سياسيًا أو ثقافيًا أو اقتصاديًا أو 

                                                           
 (.ٔ٘)ص الغضبان: التحالف السياسي في اإلسبلم (ٔ)
 .(ٔ٘آية ) المائدة:(ٕ)
 .(ٔآية ) الممتحنة: (ٖ)
 (.ٔٙٔالداية: التحالفات السياسية في اإلسبلم )ص (ٗ)
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من خبلل إبرام ىذا التحالف،        عسكريًا وميما كانت عظم الفائدة التي سيحصل عمييا
ألساليب المشروعة، كما أن الثبات عمى فعميو أن يحتاط عند عقد ىذا التحالف وأن يبحث عن ا

العقيدة ال يمنع المسمم من االستفادة من التحالف مع األنظمة الكافرة التي يستطيع من خبلليا 
   الداعية الدعوة إلى دين اهلل بحرية دون أن يمس ذلك بعقيدتو كحمف الجوار الذي عقده النبي

--  مع المطعم بن عدي: حيث قال لو النبي-- أدخل في جوارك؟ فقال نعم""أ(ٔ). 

 

 

 

 

 

 

 

 


















                                                           
 (.ٕٛالغضبان: التحالف السياسي في اإلسبلم )ص (ٔ)
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 المطمب الرابع
 الموازنة بين المصالح والمفاسد 



جاءت الشريعة اإلسبلمية لجمب المصالح وتكميميا، ودرء المفاسد وتعطيميا، فكل ما 
دعت إليو الشريعة اإلسبلمية ىو خير ومنفعة ومصمحة لئلسبلم والمسممين، وكل ما نيت عنو 

منو فيو شر وفساد يجب اجتنابو، فعند تتبع أحكام الشريعة اإلسبلمية نجدىا موضوعة وحذرت 
 خٍََمْذُ ًََِب}وقولو  ،(ٔ){ٌٍِْؼَبٌَِّنيَ سَدَّْخً إٌَِّب ؤَسْعٍَْنَبنَ ًََِب }لتحقيق مصالح العباد كما في قولو تعالى

 اٌَّْبءِ ػٍَََ ػَشْشُوُ ًَوَبَْ ؤََّّبٍَ عِزَّخِ فِِ ًَاٌْإَسْضَ اٌغََّّبًَادِ خٍََكَ زُِاٌَّ ىٌَُ}وقولو  (ٕ){ ٌَِْؼْجُذًُِْ إٌَِّب ًَاٌْئِْٔظَ اٌْجَِّٓ

 .(ٗ){رَزَّمٌَُْ ٌَؼٍََّىُُْ اٌْإٌَْجَبةِ ؤًٌُِِ َّب دََْبحٌ اٌْمِصَبصِ فِِ ًٌََىُُْ}وقولو  (ٖ){ػًٍََّب ؤَدْغَُٓ ؤَُّّىُُْ ٌَِْجٌٍَُْوُُْ
ليوم قائمة عمى المصالح المتبادلة بين الدول، وبناًء عمى ومعموم أن العبلقات الدولية ا

ذلك ينبغي عمى القائمين عمى الدول اإلسبلمية إدارة العبلقات الدولية بما يأتي بالخير والنفع 
لؤلمة اإلسبلمية، وتصرف ىؤالء عامل ترجيح لممنفعة في كثير من قضايا األمة اإلسبلمية، 

، ويقصد بذلك أن تصرفات اإلمام وتنفيذ أوامره (٘)بالمصمحة" عمبًل بقاعدة "تصرف اإلمام منوط
عمى العامة مترتب عمى وجود المنفعة والمصمحة عند عقد العيود والمواثيق مع غير المسممين، 

 ، فإذا فرط اإلمام بمصالح المسممين فبل اعتبار لتصرفاتو. (ٙ)ألن اإلمام مأمور من قبل الشارع

فاسد من األمور العظام، بل ىو في غاية الدقة واالنتظام، كما أن تقدير المصالح والم
يست عمى درجة واحدة بل ألنو منضبط بنصوص الشريعة وقواعدىا، وىذه المصالح والمفاسد ل

، ومن الصعب تحقيق جميع المصالح في وقت واحد، كذلك من الصعب درء ىي متفاوتة
ن واألحسن والفاضل واألفضل، كما المفاسد جميعيا في وقت واحد فالمصالح تنقسم إلى الحس

تنقسم المفاسد إلى القبيح واألقبح، والرذيل واألرذل، ولكل من ىذه المصالح والمفاسد رتب 
عاليات ودانيات ومتوسطات، وىذا يتطمب وجود ميزان دقيق متجرد، تضبط بو المصالح 

                                                           
 (.ٚٓٔآية ) األنبياء: (ٔ)
 (.ٙ٘آية ) الذاريات: (ٕ)
 .(ٚآية ) ىود: (ٖ)
 (.ٜٚٔآية ) البقرة: (ٗ)
 (.ٕٔٔ/ٔالسيوطي: األشباه والنظائر )ج (٘)
 (.ٜٖٓأحمد الزرقا : شرح القواعد الفقيية )ص (ٙ)
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دفع المفسدة األفسد والمفاسد بمعيار الشرع وقواعده فتقدم فيو المصمحة األولى فاألولى، وت
فاألفسد، وبيذا الميزان تحمى الشريعة اإلسبلمية من األطماع واألىواء، وتحفظ مصالح العباد 

 من العبث والضياع.

ومصالح الدنيا ومفاسدىا يدركيا اإلنسان العاقل، والذي يحتاج منيا إلى التفكير 
ما سنتناولو في مطمبنا  والتمحيص ىو اجتماع المصالح والمفاسد في المسألة الواحدة وىو

 التالي.
 :أواًل: العمل عند تعارض مصمحتين

إذا تعارضت مصمحتان مع بعضيما، ولم يمكن الجمع والتوفيق بينيما، وكان البد من 
اإلتيان بمصمحة وترك األخرى، فينبغي عمينا تقديم المصمحة الراجحة عمى المصمحة المرجوحة 

   وتقديم األحسن عمى الحسن.

 َّإْخُزًُا لٌََِْهَ ًَؤُِْشْ }وقولو ،(ٔ){...آّخسَثِّىُُْ ِِْٓ إٌَِْْىُُْ ؤُْٔضِيَ َِب ؤَدْغََٓ ًَارَّجِؼٌُا}لى: قال تعا

  .(ٕ){...آّخثِإَدْغَنِيَب

 بتفويت أحسنيما فتقدم ،بينيما الجمع يمكن ال حسنتين بين إما التعارضقال ابن تيمية: "
 المطالب الدين قضاء تقديم مثل الكفاية، وفرض العين رضوكف والمستحب، كالواجب ،ةالمرجوح

 الوالدين نفقة وتقديم يتعين لم الذي الجياد نفقة عمى األىل نفقة تقديمو  ،التطوع صدقة عمى بو
اَلةُ : َقالَ  َأْفَضُل؟ اْلَعَملِ  َأي  " :الصحيح الحديث في كما عميو، ؟ ُثم  : ُقْمت َمَواِقيِتَيا َعَمى الص   َأي 

؟ ثُم  . ُقْمت اْلَواِلَدْينِ  ِبر   ُثم  : الَ قَ   .(ٖ)"الم وِ  َسِبيلِ  ِفي اْلِجَيادُ  ُثم  : َقالَ  َأي 

 عمى ومستحب متعين عمى متعين والسنة الكتاب في كما الحج عمى الجياد وتقديم
 الصبلة وتقديم والمسان القمب عمل في استويا إذا الذكر عمى القرآن قراءة وتقديم مستحب،

ال؛ القمب، عمل في شاركتيما إذا مييماع  ال التي القراءة عمى والوجل بالفيم الذكر يترجح فقد وا 
 .(ٗ)"واسع باب وىذا الحناجر، تجاوز

                                                           
 (.٘٘آية ) الزمر: (ٔ)
 (.٘ٗٔآية ) األعراف: (ٕ)
مسمم في صحيحو، باب كون اإليمان و  .(ٗٔ/ٗ، باب فضل الجياد والسير )جأخرجو البخاري في صحيحو (ٖ)

 (. ٜٛ/ٔ)جباهلل تعالى 
 (.ٔ٘/ٕٓابن تيمية: مجموع الفتاوي )ج (ٗ)
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 ومن الفروع المترتبة عمى ىذه القاعدة:

  نقاذ الغريق إذا رأى المصمى شخصًا يغرق ويستطيع إنقاذه فوجب عميو قطع الصبلة وا 
مصمحتان فوجب عميو تقديم األىم عمى الميم وىي إنقاذ الغريق  ثم قضاء الصبلة، فينا

 ومن ثم يقضي الصبلة إذا خرج وقتيا.
  إذا نشبت الحرب بين المسممين والكافرين، وىددت الدولة الكافرة باستخدام األسمحة غير

التقميدية، وليس في وسع المسممين دفعيم أو التصدي ليم ففي ىذه الحالة لو اشترطت 
الكافرة عمى الدولة االسبلمية دفع المال مقابل الكف عن المسممين ووقف العدوان  الدولة

عنيم، فيجب عمى المسممين عندئذ دفع المال حفاظًا عمى أنفسيم وأرواحيم وذلك لوجود 
تعارض بين مصمحتين حفظ النفس وحفظ المال؛ وىذا في الواقع من قبيل تقديم 

 المصمحة الصغرى وىي حفظ المال.المصمحة الكبرى وىي حفظ النفس عمى 
 يكفوا أن عمى بحال شيئا المسممون يعطييم أن في خير "وال –اهلل رحمو - الشافعي قال

 يكف أن عمى مشرك يعطي أن من أعز اإلسبلم وأن شيادة لممسممين القتل ألن عنيم؛
 وأخرى واحدة حال في إال الحق عمى ظاىرون ومقتولون قاتمون أىمو ألن أىمو؛ عن
 وقمتيم العدو لكثرة يصطمحوا أن فيخافون المسممين من قوم يمتحم أن وذلك منيا أكثر
 من يتخمصوا أن عمى أمواليم من شيئا الحال تمك في يعطوا أن بأس فبل ؛فييم وخمة

 . (ٔ)"غيرىا في يجوز ال ما فييا يجوز الضرورات معاني من ألنو المشركين؛
طفان عمى ثمث بمصالحة غ األحزاب حينما ىمَّ يوم  --والدليل عمى ذلك فعل النبي 

تفق معيم عمى إعطائيم ثمث ثمار المدينة، ولما شاور الصحابة في ثمار المدينة، وقد ا
يوم  --بن القيم مبينًا موقف الرسول ورأى رفضيم نزل عمى رأييم. يقول اذلك، 

 بن عيينة حيصال أن -- رسول أراد المسممين عمى الحال ىذه طالت األحزاب: "لما
 بقوميما، وينصرفا المدينة، ثمار ثمث عمى غطفان رئيسي عوف بن والحارث حصن
 اهلل كان إن اهلل رسول يا: فقاال ذلك، في السعدين فاستشار ذلك، عمى المراوضة وجرت
ن وطاعة، فسمعاً  بيذا أمرك  نحن كنا لقد فيو، لنا حاجة فبل لنا تصنعو شيئا كان وا 
 إال ثمرة منيا يأكموا أن يطمعون ال وىم األوثان، وعبادة باهلل شركال عمى القوم وىؤالء

 ال واهلل أموالنا؟ نعطييم بك وأعزنا لو، وىدانا باإلسبلم، اهلل أكرمنا فحين ،بيعاً  أو رىقِ 

                                                           
 (.ٜٜٔ/ ٗالشافعي: األم )ج  (ٔ)
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 قد العرب رأيت لما لكم أصنعو شيء ىو إنما :وقال رأييما، فصوب السيف، إال نعطييم
 .(ٔ)"واحدة قوس عن رمتكم

 :يًا : العمل عند تعارض مفسدتينانث

يمكن التعامل مع تعارض المفاسد من خبلل عدة قواعد وضعيا العمماء من ىذه القواعد 
تحمل أخف ، وقاعدة "(ٕ)"رتكاب أخفيمابا ارض مفسدتان روعي أعظميما ضرراً إذا تعقاعدة "

إذا " ، وقاعدة "الضرر األشد يزال بالضرر األخف، وقاعدة "(ٖ)"المفسدتين دفعًا ألعظميما
فيذه القواعد ميما اختمفت ألفاظيا فيي متحدة المعنى،  (ٗ)"األكبرصغر اجتمع ضرران أسقط األ

أي أن األمر إذا دار بين ضررين أحدىما أشد من اآلخر فيتحمل الضرر األخف، وال يرتكب 
 .(٘)األشد

يجب عمى الحاكم جاءت الشريعة اإلسبلمية لتحقيق المصالح لمناس ودرء المفاسد عنيم، ف
دفع المفاسد كميا عن الناس بقدر اإلمكان، فإن وجدت ىذه المفاسد ولم يستطع الحاكم إزالتيا 
كميا، فيجب عميو دفع المفاسد بقدر اإلمكان وتجنب المفاسد الكبيرة وذلك بارتكاب أخفيا ضررًا، 

فسدة األعظم خطرًا، ذلك ودرء المفسدة األعظم واألشد، ومراعاة أعظم المفسدتين تكون بإزالة الم
أن المفاسد تراعى نفيًا، أما المصالح فإنيا تراعى إثباتًا، فميمة الشريعة تعطيل المفاسد وتقميميا 

، يقول الزيمعي "ثم األصل في جنس ىذه المسائل أن من ابتمي ببميتين، وىما (ٙ)بقدر اإلمكان
ن اختمفا يختار أىونيما،  ألن مباشرة الحرام ال تجوز إال متساويتان يأخذ بأيتيما شاء، وا 

 اٌْذَشَاَِ اٌشَّيْشِ ػَِٓ َّغْإٌٌََُٔهَ}، ومستند ىذه القاعدة قولو تعالى(ٚ)لمضرورة وال ضرورة في حق الزيادة"

 ؤَوْجَشُ ًَاٌْفِزْنَخُ اٌٍَّوِ ػِنْذَ ؤَوْجَشُ ِِنْوُ ؤَىٍِْوِ ًَإِخْشَاطُ اٌْذَشَاَِ ًَاٌَّْغْجِذِ ثِوِ ًَوُفْشٌ اٌٍَّوِ عَجًِِْ ػَْٓ ًَصَذٌّ وَجِريٌ فِْوِ لِزَبيٌ لًُْ فِْوِ لِزَبيٍ

، فبين اهلل تعالى في ىذه اآلية أن مفسدة أىل الشرك من الكفر باهلل، وسبيل (ٛ){...آّخاٌْمَزًِْ َِِٓ

                                                           
 (.ٕٗٗ/ٖ)ج ابن القيم: زاد المعاد في ىدي خير العباد (ٔ)
 (.ٙٚ)ص ابن نجيم: األشباه والنظائرو  .(ٚٛالسيوطي: األشباه والنظائر)ص (ٕ)
 (.ٗٚ/ٔسمطان العمماء: قواعد االحكام في مصالح األنام )ج (ٖ)
 (.ٛ٘ٔالونشريسي: إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبداهلل مالك )ص (ٗ)
 (.ٕٓٙمحمد آل بورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية )ص (٘)
 (.ٖٕٓ/ٔ)ج الزحيمي: القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة (ٙ)
 (.ٙٚابن نجيم: األشباه والنظائر )ص (ٚ)
 .(ٕٚٔآية ) البقرة:(ٛ)
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خراج أىمو منو، وفتنة المؤمنين بالسعي إلرجاعيم إلى  ىداه، والصد عن المسجد الحرام، وا 
 .(ٔ)عظيمة، وىي أعظم من قتال المشركين في الشير الحرام الشرك مفسدة

 من التطبيقات عمى ىذه القاعدة:

  أنو إذا دار األمر بين أن يصمي ذو الثوب البالي قائمًا فينكشف من عورتو ما يمنع
ذا صحة صبلتو،  ترك ألن، قاعداً  يصمي فإنو شيء، منو ينكشف ال قاعداً  صمى وا 

 .(ٕ)وأخف أىون القيام
 إذا ترتب عمى إنكار المنكر ضررًا أعظم فإن السكوت في ىذه الحالة أولى من  أنو

 اإلنكار.
 ؤَػِْجَيَب ؤَْْ فَإَسَدْدُ اٌْجَذْشِ فِِ َّؼٌٍََُّْْ ٌَِّغَبوِنيَ فَىَبَٔذْ اٌغَّفِْنَخُ ؤًَِّب}القرآن الكريم قولو تعالى  ومن 

أن الخضر عميو السبلم قام  عمى فاآلية تدل (ٖ){غَصْجًب عَفِْنَخٍ وًَُّ َّإْخُزُ ٍَِِهٌ ًَسَاءَىُُْ ًَوَبَْ
غتصاب من قبل الممك يبيا، ألجل حمايتيا وحفظيا من االتعي بخرق السفينة بقصد

 الخضر فقام الظالم، حيث كان يأخذ كل سفينة صالحة غير معيبة من غير وجو حق،
 وصونيا السفينة، ذهلي حماية الخضر عمل فكان ليعيبيا، منيا خشبي لوح ونزع بخرقيا

 .(ٗ)أعظميما لدفع الضررين أخف ارتكاب قبيل من فيو الضعفاء، ألصحابيا
  :ثالثًا : العمل عند تعارض المصالح مع المفاسد

رتكاب المفسدة، وال ولم يمكننا تحصيل المصمحة إال با المفاسد وإذا تعارضت المصالح 
بين ي ىذه الحالة الموازنة والترجيح فسدة إال بتفويت المصمحة، فالواجب فميمكن دفع ال
يقول  المفاسد بناء عمى القواعد التي وضعيا العمماء لمموازنة بين المصالح والمفاسدالمصالح و 

 المفاسد ودرء المصالح تحصيل أمكن فإن ومفاسد مصالح اجتمعت ذاالعز بن عبد السبلم: "ا
 ،(٘){...آّخاعزطؼزُ ِب اهلل فبرمٌا}:وتعالى وسبحان لقولو فييما تعالى اهلل ألمر امتثاال ذلك فعمنا
ن  المصمحة، بفوات نبالي وال المفسدة درأنا المصمحة من أعظم المفسدة كانت فإن الدرء تعذر وا 

                                                           
 (.ٖٕٓ/ٔ)ج الزحيمي: القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة (ٔ)
 (.ٖٕٔ/ٔ)ج القواعد الفقييةموسوعة محمد آل البورنو:  (ٕ)
 .(ٜٚآية ) الكيف:(ٖ)
 (.ٙٗٗٔ/ٕالزحيمي: التفسير الوسيط )ج (ٗ)
 (.ٙٔ) آيةالتغابن: (٘)
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 ِٓ ؤوّّ ًإمثيّب ٌٍنبط ًِنبفغ وجري إصُ فْيّب لً ًاملْغش اخلّش ػٓ ّغإٌٌٔه}:تعالى اهلل قال

ن كانت المصمحة أعظم من  ...منفعتيما من أكبر تيمامفسد ألن حرميما. (ٔ){...آّخٔفؼيّب وا 
 .(ٕ)"المفسدة حصمنا المصمحة مع التزام المفسدة

ن األمر إذا دار بين جمب مصمحة ودرء مفسدة، كان درء المفسدة أولى قال العمماء إ  
عمى ألن اعتناء الشارع بالمنييات أشد من اعتنائو بالمأمورات، لما يترتب ؛(ٖ)من جمب المصمحة

 َشْيءٍ  َعنْ  َنَيْيُتُكمْ  َفِإَذا" --المناىي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النيي، قال النبي
َذا َأَمْرُتُكمْ  َفاْجَتِنُبوُه،  .(ٗ)"اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنوُ  َفْأُتوا ِبَأْمرٍ  َواِ 

        :من التطبيقات عمى ىذه القاعدة

 فاهلل  (٘){...آّخػٍٍُِْ ثِغَْْشِ ػَذًًْا اٌٍَّوَ فََْغُجٌُّا اٌٍَّوِ دًُِْ ِِْٓ َّذْػٌَُْ اٌَّزَِّٓ رَغُجٌُّا ًٌََب}يقول تعالى
ن كان في سبيم  عن سبحانو وتعالى ينيانا في ىذه اآلية سب آلية الكفار وتحقيرىم وا 

مصمحة وىي إىانتيم إلشراكيم باهلل، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وىي مقابمتيم السب 
 .(ٙ)وجل نيى اهلل سبحانو وتعالى عن سبيم درءًا ليذه المفسدة زبسب اهلل ع

 النبي أن :عنيا اهلل رضي عائشة عن -- َحِديثُ  َقْوَمكِ  َأن   َلْوالَ  يا َعاِئَشُة،": ليا قال 
 ِباأَلْرِض، ْقُتوُ َوأَْلزَ  ِمْنُو، ُأْخِرجَ  َما ِفيوِ  َفَأْدَخْمتُ  َفُيِدَم، ِباْلَبْيِت، أَلََمْرتُ  ِبَجاِىِمي ةٍ  َعْيدٍ 

فيذا الحديث . (ٚ)"ِإْبرَاِىيمَ  َأَساَس  ِبوِ  َفَبَمْغتُ  َغْرِبيًّا، َوَباًبا َشْرِقيًّا، َباًبا َباَبْيِن، َلوُ  َوَجَعْمتُ 
عادة بناءه عمى قواعد إبراىيم  --النبي  يدل عمى رغبة  ،--في ىدم البيت وا 

البناء أعظم من المصمحة عدل عن  لما رأى المفسدة المترتبة عمى إعادة --ولكنو 
يقول ، رغبتو، لما سيؤدي إعادة البناء من نفور من أسمم حديثا ورجوعيم إلى الكفر

النووي في شرح الحديث المذكور: "وفي ىذا الحديث دليل لقواعد من األحكام، منيا إذا 
تعارضت المصالح أو تعارضت مصمحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصمحة 

                                                           
 (.ٕٙٔآية ) البقرة: (ٔ)
 (.ٜٛ/ٔ: قواعد األحكام في مصالح األنام )جابن عبدالسبلم (ٕ)
 (.ٖٔ٘ٛ/ٛالمرداوي: التحبير شرح التحرير في أصول الفقو )ج (ٖ)
 (.ٕٛٛٚ) ح (ٜٗ/ٜأخرجو البخاري في صحيحو، باب االقتداء بسنن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم )ج (ٗ)
 .(ٛٓٔ) آية األنعام: (٘)
 (.ٕٗٙعد الفقو الكمية )صبورنو: الوجيز في إيضاح قو المحمد آل  (ٙ)
 (.ٙٛ٘ٔ) ح (ٚٗٔ/ٕ، باب فضل مكة وبنيانيا )جأخرجو البخاري في صحيحو (ٚ)
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أخبر أن نقض الكعبة وردىا إلى ما كانت  --المفسدة بدئ باألىم، ألن النبي وترك
مصمحة، ولكن تعارضو مفسدة أعظم منو وىي خشية  --عميو من قواعد إبراىيم 

من فتنة بعض من أسمم قريبًا، وذلك لما كانوا يعتقدونو من فضل الكعبة، فيرون تغييرىا 
ولي األمر في مصالح رعيتو واجتنابو ما يخاف  ، ومنيا تفكر--عظيمًا، فتركيا النبي

 .(ٔ)منو تولد ضرر عمييم في دين أو دنيا"




















 






 

 
                                                           

 (.ٖٖٛالنووي: المنياج شرح النووي عمى صحيح مسمم )ص (ٔ)
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 الفصل الثاني

التحالفات الدولية المعاصرة زمن السمم   
 وضوابطيا وأثر المصمحة فييا
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 المبحث األول
 التحالفات االقتصادية المعاصرة وضوابطيا وأثر المصمحة فييا 



مفيوم التحالفات سأتحدث في األول عن  الب،مط ثبلث اشتمل ىذا المبحث عمى
وسأبين في الثالث أىمية تمك التحالفات  ،ضوابط تمك التحالفات، وسأذكر في الثاني االقتصادية

 :وذلك عمى النحو التاليوأثر المصمحة فييا، 


 المطمب األول
  ح واأللفاظ ذات الصمةواالصطال مغةال مفيوم التحالفات االقتصادية في



ينبغي عمينا كباحثين عند بداية بحث أي موضوع، أن نبين ماىيتو وحقيقتو، وأن نوضح 
مفيومو، السّيما عندما يتعمق الموضوع بالجانب الشرعي، فإن ذلك يتطمب استقراء النصوص 

 الشرعية من الكتاب والسنة المتصمة بيذا الموضوع.
سأبين مفيوم التحالفات االقتصادية والسياسية  المطمبوبناء عمى ذلك فإنني في ىذا 

والثقافية في المغة واالصطبلح، إضافة إلى بيان ضوابط ىذه التحالفات، ثم سأقوم ببيان أثر 
 المصمحة الشرعية من ىذه التحالفات.

يمكن تعريف مصطمح )التحالف االقتصادي( باعتباره مركبًا إضافيًا يتكون من جزئين، 
القتصاد، وكل جزء من ىذا المركب يدل عمى جزء معناه، فبل بد من بيان معنى كبًل التحالف وا

 منيما في المغة واالصطبلح، ثم بعد ذلك بيان معنى التحالفات االقتصادية.

 :أواًل: التحالف في المغة
موفُة : أقسَم، يحِمُف َحمفًا وحمفَا ومحموفَا، ويقولون: محالِحمُف والَحِمُف: القسم، َحَمَف، أي

 .(ٔ)باهلل ما قال ذلك، عمى إضمار يحمُف باهلل محموفة، أي: قسمًا، والمحموفة ىو الَقسم

                                                           
 (.ٖ٘/ٜ)ج ابن منظور: لسان العرب (ٔ)
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: عاىده وتحالفوا، أي: تعاىدوا، قد حالفو، أيو  (ٔ): العيد يكون بين القوم،والِحمُف بالكسر
 ُقَرْيشٍ  َبْينَ  م مَ َوسَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الن ِبي   َحاَلفَ قال: " --وفي الحديث الذي يرويو أنس 

 (ٖ) ."أي آخى بينيم (ٕ)"َداِري ِفي َواأَلْنَصارِ 

 يكون أن عمى ، وتعاقدا(ٗ)تعاىدوا: القومُ  تحالفَ  ُمتحاِلف، فيو تحاُلًفا، يتحالف، تحاَلفَ "
  .(٘)"والحماية النصرة في واحدا أمرىما

 :ثانيًا: التحالف في االصطالح
، ومن ىذه بتعريفات كثيرةالتحالفات  ورجال القانونالقدامى والمعاصرون  العمماء عرف
 التعريفات:

 ما ذكره الماوردي في الحاوي الكبير حيث عرف الحمف بقولو: 

أن تتحالف القبيمتان عند استطالة أعدائيا عمى التناصر والتظافر لتمتزج أنسابيم "ىو 
 .(ٙ)"ويكونوا يدا عمى من سواىم

 بقولو:  الحمف النبياني وعرف

 .ٚ"اتفاق بين دولتين أو أكثر تجعل جيوشيا تقاتل مع بعضيا البعض عدوا مشتركاً " ىو

ن اختمفت عباراتيا.  وبعد تتبع ىذه التعريفات وجدتيا تؤدي إلى معنى واحد وا 

عالقة تعاقدية بين ىو ع بين ىذه التعريفات لمتحالف: وعميو فالتعريف الذي أراه يجم
أو  (ٛ)فرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحربدولتين أو أكثر، يتعيد بموجبيا ال

  .السمم في مجاالت محددة بما يحقق مصالح كل دولة

                                                           
 ضى: تاج العروسمرتو  .(ٔٓٛ)ص الفيروز آبادي: القاموس المحيطو  .(ٛٚ)ص  الرازي: مختار الصحاح (ٔ)

 (.ٛ٘ٔ/ٖٕ)ج
 (.ٖٛٓٙ) ح (ٕٕ/ٛ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب اإلخاء والحمف (ٕ)
 (.ٖ٘/ٜابن منظور: لسان العرب )ج (ٖ)
 (.ٗٗ٘/ ٔعمر: معجم المغة العربية المعاصرة )ج (ٗ)
 (. ٜٛ)ص  أبوحبيب: القاموس الفقيي (٘)

 (.ٖ٘ٙ/ٕٔ)ج الماوردي: الحاوي الكبير(ٙ) 
 (.ٕٔٔ/ٕ) بياني: الشخصية اإلسبلميةالن ((ٚ

 (.ٔٔ)ص شكري: األحبلف والتكتبلت في السياسة العالمية (ٛ)
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: يتضح لي كباحث من خبلل دراستي لمصطمح التحالفات أنني ميما أدركت الخالصة
 بد ، فبلأنيا عقد بين األفراد والجماعات من أجل الحماية وتبادل الخبرات عمىمعنى التحالفات 

أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع سواء كانت تحالفات عسكرية أو اجتماعية أو ثقافية، كما أن 
  التبادل التجاري واالقتصادي بين المجتمعات يتعين ضبطو بالضوابط الشرعية كذلك.
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 ثالثًا : األلفاظ ذات الصمة
 : المعاىدة، األمان، العقد، المواالة.يوجد عدة الفاظ ذات صمة بالحمف أىم ىذه األلفاظ   

 المعاىدة

 : وردت كممة العيد في المغة لعدة معان .. منيا:المعاىدة لغة- أ
 .ثَنِِ َّب إٌَِْْىُُْ ؤَػْيَذْ ؤٌََُْ} يقال عيد إلى في كذا، أي أوصاني، كما قال تعالى الَوِصيَُّة 

  .(ٕ)أي أوصيكم (ٔ){آدَََ...آّخ
   الشيءِ  في الَمْرءِ  إلى مُ وتأتي بمعنى التََّقد(ٖ). 
  تأتي بمعنى الموثق واليمين. تقول: عمي عيد اهلل وميثاقو، أي كأنك تقسم باهلل و 

 .(ٗ)وجل، وعمى عيد اهلل الفعمن كذا عز
 : المعاىدة اصطالحاً  - ب

ىناك تعريفات كثيرة لمفقياء لممعاىدات وجميعيا قريبة من المعنى المغوي 
: "عقد يتضمن بأنيا: حيث عرف المعاىدة لرممياسأقتصر في ذلك عمى تعريف 

 .(٘)مصالحة أىل الحرب عمى ترك القتال المدة اآلتية بعوض وبغير عوض"
ىي عبلقة ترادف، ذلك أنيما يعقدان بين  التحالف والمعاىدةإذًا فالعبلقة بين 

مجتمعات وليس أفراد، كما يمكن أن يتم عقدىما بين مجتمعات مسممة، وقد تكون بين 
أعم من  التحالفجتمعات كافرة، أو بين مجتمعات مسممة وكافرة، والفرق بينيما أن م

، فالمعاىدة ال يمكن عقدىا إال من قبل السمطات العميا في الدولة كاإلمام أو المعاىدة
نائبو، وفي عصرنا الحالي ال يمكن عقدىا إال من قبل رئيس الدولة أو نائبو بخبلف 

 األحزاب والجماعات.التحالف فقد يبرمو أرباب 
 
 
 

                                                           
 .(ٓٙآية )يس:  (ٔ)
 (.ٖٖٓالفيروز آبادي: القاموس المحيط )ص (ٕ)
 (.ٗ٘ٗ/ٛالزبيدي: تاج العروس )ج (ٖ)
 (.ٖٔٔ/ٖ)ج ابن منظور: لسان العرب (ٗ)
 (.ٙٓٔ/ٛالرممي: نياية المحتاج )ج (٘)
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 األمان

 :األمان لغة- أ
 األمن من غيري، وآمنت. آمن فأنا أمنت وقد. بمعنى واحد واألمانة "األمان

. يظمميم أن من عباده آمن ألنو المؤمن، تعالى واهلل. التصديق: واإليمان. واألمان
 الثانية لينت مؤأمن، وأصمو المييمن، ومنو. الثانية لينت بيمزتين، أأمن آمن وأصل
 ومنو. األمن: بالتحريك واألمنة. الخوف ضد: واألمن. ىاء االولى وقمبت ياء، وقمبت
 .       (ٕ)"نة أيضا: الذي يثق بكل أحدمواأل. (ٔ){ُٔؼَبعًب ؤََِنَخً}:وجل عز قولو

 : اصطالحاً األمان - ب
 أو قتالو حين ومالو ورقو الحربي دم استباحة رفع" ىو :ابن عرفةكما عرفو 

 .(ٖ)"اإلسالم مدة حكم تحت استقراره مع عميو العزم

 اليدنة

 اليدنة لغة:  - أ
السكون بعد الييجان، وىدن بمعنى سكن، وىادنو ميادنة: أي صالحو، واالسم:  

اليدنة، واليدنة الصمح والموادعة بين المسممين والكفار، وبين كل متحاربين، يقال: 
 .(ٗ)نت الرجل وأىدنتو إذا سكنتوىد

 حًا: اليدنة اصطال- ب
أن يعقد ألىل الحرب عقدا عمى ترك القتال مدة، ىي " :ابن قدامةكما عرفيا 

 .(٘)بعوض وبغير عوض، وتسمى: ميادنة، وموادعة، ومعاىدة"

 :التحالف وعقد األمان واليدنةوبناًء عمى ذلك يتضح لنا أن ىناك نقاط اتفاق واختبلف بين 

وكافر، والتحالف في بعض صوره يكون فيتفقان أن عقد األمان واليدنة يكون بين مسمم 
بين مجتمع مسمم ومجتمع كافر، ويختمفان في أن عقد األمان واليدنة ال يمكن عقدىما إال بين 

                                                           
 (.٘ٗٔآية ) آل عمران: (ٔ)
 (.ٕٔٚٓ/٘)ج ري: الصحاح تاج المغةالجوى (ٕ)
 (.ٖٓٙ/ٖ)ج الحطاب: مواىب الجميل لشرح مختصر الخميل (ٖ)
 .(ٖٗٗ/ٖٔ)ج ابن منظور: لسان العربو  .(ٕٕ٘/٘)ج ابن األثير: النياية في غريب الحديث واألثر (ٗ)

 (.ٕٖ٘)ص والرازي: مختار الصحاح
 (.ٜٕٙ/ٜ)ج غنيابن قدامة: الم (٘)
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مسممين وكفار، بخبلف التحالف فإنو يمكن عقده بين مجتمعات مسممة، كذلك يمكن عقده بين 
ة، كما أن عقد األمان مجتمعات كافرة، ويمكن عقده بين مجتمعات مسممة ومجتمعات كافر 

واليدنة ال يمكن عقدىما إال من قبل السمطات العميا في الدولة وىي الرئيس أو نائبو في وقتنا 
الحالي، وفي عصور الدولة اإلسبلمية كان المخول بعقدىما ىو اإلمام أو نائبو بخبلف التحالف 

 .قبل أرباب الجماعات أو األحزابفإنو يمكن عقده من 

 المواالة

 : واالة لغةالم- أ
أحبو وناصره،  ومواالًة: إذاحبة، يقال: ولي فبلن فبلنا والًء المناصرة والمعاونة والم

 .(ٔ)وقربو وأدناه إليو
 :المواالة اصطالحاً  - ب

ظيار الوّد باألقوال واألفعال والّنوايا، لمن يّتخذه اإلنسان ولّيا  .(ٕ)ىي التقرب وا 

، عموم وخصوصىي عبلقة  الحمفلفظ وبين  المواالةإذن فالعبلقة بين لفظ      
فيتفقان في أنيما يعقدان لمنصرة والمعاونة، ويختمفان في أن المواالة يمكن عقدىا من قبل األفراد 

 والجماعات، بخبلف الحمف فإنو ال يمكن أن تعقده إال الجماعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: مقاييس المغة ابن فارسو  .(٘ٓٗ/٘ٔابن منظور: لسان العرب )و  .(ٕٖ٘/٘ٔاليروى: تيذيب المغة )ج (ٔ)
 (.ٖٕٗ/ٓٗ: تاج العروس )الزبيديو  .(ٔٗٔ/ٙ)
 (.ٕٛ/ٔ)ج الجمعود: المواالة والمعاداة في الشريعة اإلسبلمية (ٕ)
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 رابعًا: االقتصاد في المغة و االصطالح
 :االقتصاد في المغة - أ

امة الطريق، والقصد: العدل، والقصد في الشيء خبلف االفراط وىو ما بين القصد استق
 .(ٔ)االسراف والتقتير

 : االقتصاد اصطالحا- ب

 .(ٕ)ىو "دراسة سموك اإلنسان في إدارة الموارد النادرة وتنميتيا إلشباع حاجاتو"       

 :اتوشرح التعريف وبيان محترز 

لفرد أو مجموعة وىي تركز عمى العامل ( يقصد بيا دراسة تفصيمية دراسة: )قوليم
النفسي الذي يؤثر عمى صناع القرار كنمط من الدراسات المنظمة بيدف تقييم الموارد المتاحة 

 .(ٖ)لتحقيق غرض معين
، وىو قيد (ٗ)( يقصد بيا سيرة اإلنسان ومذىبو ومقصده واتجاىواالنسان سموك) قوليم

 يخرج سموك غير اإلنسان كالحيوان والنبات.
( يقصد بيا إدارة الموجودات والمطموبات من المخزونات واإلمكانيات الموارد إدارة) قوليم

الطبيعية المتوفرة  والتي يمكن سحبيا عند الحاجة إلييا لرفع معدل النمو االقتصادي بما يحقق 
والنفط، توازن بين المسؤولية وتحقيق الربح، وىذه الموارد تشمل مياه األنيار والبحار، والغابات، 

 والغاز، واألراضي الزراعية وغيرىا من مصادر الطاقة.

( يقصد بيا عدم كفاية الموارد الطبيعية في تمبية االحتياجات البلمحدودة النادرة) قوليم
 .(٘)والمتزايدة مع تطور الحضارات، كما تشمل الموارد غير الطبيعية التي يقوم اإلنسان بإنتاجيا

( يقصد بيا تحويل تمك الموارد الطبيعية غير المستثمرة توشباع حاجاإل تنميتيا)قوليم
 ، وذلك لتوفير ما يحتاج إليو اإلنسان.(ٙ)إلى موارد منتجة مثل استصبلح األراضي الصحراوية

                                                           
 (.ٕٗ٘/ٔ)ج ار الصحاحالرازي: مختو  .(ٖٖ٘/ٖابن منظور: لسان العرب )ج (ٔ)
 (.ٗٔالمصري: أصول االقتصاد اإلسبلمي )ص (ٕ)
 (.ٖٛٚ/ٔ)ج عمر: معجم المغة العربية المعاصرة (ٖ)
 (.٘ٗٗ /ٔ) ج و مجمع المغة العرية: المعجم الوسيط .(ٜٚٓٔ/ٕ)ج عمر: معجم المغة العربية المعاصرة (ٗ)
 (.ٕٙ)ص م االقتصادية المعاصرةاالشوح: االقتصاد اإلسبلمي وتأصيمو لمنظريات والنظ (٘)
 (.ٜٕٕٓ/ٖ)ج عمر: معجم المغة العربية المعاصرة (ٙ)
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 مفيوم التحالف االقتصادي:  - ت
 التحالف االقتصادي ىو:

اتفاق تعاقدي بين شريكين يتفقون عمى التعاون الستغالل موارد اآلخر   
 .ٔوق الدوليسراتو من أجل تحقيق اختراق سريع لموخب

 ىو: االقتصاديويرى الباحث بأن التحالف 

تفاق تعاون بين طرفين أو أكثر عمى تبادل الموارد والخبرات من أجل إنشاء مشاريع ا
 .محددة وتحقيق أىداف معينة

 شرح التعريف:

الدول فقط، بل يشمل  يدل ىذا التعريف عمى تعدد أطراف التحالف وعدم اقتصارىا عمى 
التحالف في مفيومو التكتبلت التي تقع بين الشركات والمنظمات التي تمارس التبادل 

 االقتصادي في عصرنا الحالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ٛٛٔ)ص قدو: التسويق الدولي ٔ
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 المطمب الثاني
 ضوابط التحالفات االقتصادية 

المعاىدات واالتفاقيات الدولية تشكل الوسيمة التي يتم من خبلليا تبادل المعامبلت 
تجارية بين الدولة اإلسبلمية وغيرىا من الدول، سواء كان ذلك التبادل من خبلل أفراد أو ال

حكومات تمك الدول، وبناء عمى ذلك فإن المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي يتم االتفاق عمييا 
دئيا وأحكاميا لمشريعة كي تكون صحيحة ويترتب عمييا آثارىا، يتعين أن تكون موافقة في مبا

، وبناًء عمى ذلك ينبغي أن تتوفر فييا ضوابط وشروط؛ فإن اختمت ىذه الضوابط اإلسبلمية
 :والشروط والشروط أو فقدت، ترتب عمى ذلك بطبلن المعاىدة وفسادىا. ومن ىذه الضوابط

 :أواًل: توافر الرضا بين المتعاقدين

اًل لؤلمر اإلليي الذي المعاىدات في اإلسبلم تقوم عمى مبدأ الرضا بين المتعاقدين امتثا
 رَشَاضٍ ػَْٓ رِجَبسَحً رَىٌَُْ ؤَْْ إٌَِّب ثِبٌْجَبطًِِ ثَْْنَىُُْ ؤٌََِْاٌَىُُْ رَإْوٌٍُُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}أقره القرآن الكريم بقولو تعالى

 .(ٔ){ِِنْىُُْ...آّخ

أكل مال اآلخرين بالباطل، كما اآلية الكريمة تحرم االعتداء عمى المال والنفس، فبل يحل 
أنيا تبيح أخذ األموال بطريق التراضي في العقود الصحيحة شرعا، وسائر التجارات الواقعة عن 
تراٍض من الطرفين، كاإلعارة والبيع واإلجارة؛ ألن المطموب ىو تحصيل األعواض ال غير، 

ن كانت في األصل ليست من عقود المعاوضا ت، إال أنيا تصبح واالتفاقيات التجارية وا 
 .(ٕ)معاوضة عند التصريح بالعوض

والسنة النبوية تؤكد ىذا الضابط، وتبين أنو ال اعتبار بعقد كالبيع ونحوه، إذا لم يعقد عن 
، ولما كان الرضا أمرًا خفيًا ال يعمم حقيقتو (ٖ)"َترَاضٍ  َعنْ  اْلَبْيعُ  ِإن َما:"-  -تراضي، لقول النبي

ة اإلليية وجود ضابط واضح يعرف من خبللو رضا العاقدين، وىو إال اهلل اقتضت الحكم

                                                           
 (.ٜٕآية ) النساء: (ٔ)
 (.٘ٛ٘ ،ٗٛ٘/ٔ)ج شرح السير الكبير السرخسي: .(ٖٓٔ/ٔ)ج الزحيمي: التفسير الوسيط (ٕ)
وابن حبان في  .(ٕ٘ٛٔ) ح (ٕ٘ٛٔ/ٖ)ج يع الخيار، كتاب التجارات، باب بأخرجو ابن ماجو في سننو (ٖ)

 (.ٜٚٙٗ) ح (ٖٔٗ/ٔٔ)ج ، باب ذكر العمة التي من أجميا زجر عن ىذا البيعصحيحو
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، ولعنصر الرضا في العقود والمعامبلت دالالت وآثار ميمة وواضحة في (ٔ)اإليجاب والقبول
 تحقيق الوقاية والحماية من األخطار.

ذا كانت التجارة والتبادل في سمعة ما بيعاً  البد فيو من عنصر الرضا كما في  وشراءً  وا 
فمن باب أولى أن يكون عنصر الرضا  (ٕ){آّخ .ِِنْىُُْ.. رَشَاضٍ ػَْٓ رِجَبسَحً رَىٌَُْ ؤَْْ إٌَِّب}ولو تعالى ق

 .(ٖ)ضروريًا عند عقد المعاىدات واالتفاقيات الدولية

 :من كل ما يخالف الشرعوخموىا  ثانيًا: شرعية العقود والمعامالت

صادية أن تكون تمك العقود والمعامبلت موافقة يشترط عند االتفاق عمى التحالفات االقت
ألحكام الشريعة اإلسبلمية، فبل تصح المعامبلت التجارية بالعقود الفاسدة المحرمة، كالربا 
والغرر وىذا باتفاق جميور الفقياء من المالكية والشافعية والحنابمة وأبو يوسف من الحنفية سواء 

، وسواء كان ذلك في دار اإلسبلم أم في دار كان ذلك بين مسممين، أو بين مسمم وحربي
، وقد نبو اإلمام ابن تيمية إلى أن فساد العقود والمعامبلت في الشريعة اإلسبلمية راجع (ٗ)الحرب

 إن": إلى أمرين وىما الربا وما يؤدي إليو، والميسر وما يؤدي إليو كالغرر الفاحش حيث قال
 دقو: الظمم عن والنيي العدل تحقيق إلى يعود بلتالمعام من والسنة الكتاب عنو نيى ما عامة
 عنيا نيى التي والميسر الربا وأنواع ،والميسر الربا من وجنسو ،بالباطل المال أكل مثل وجمو؛
والربا  (٘).." اليواء في الطير وبيع الحبمة حبل وبيع الغرر بيع مثل وسمم عميو اهلل صمى النبي

ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ارَّمٌُاْ اٌٍّوَ ًَرَسًُاْ َِب ثَمَِِ  }َّبنة منيا قولو تعالى:والميسر محرمان بنصوص الكتاب والس

 ِِْٓ سِجْظٌ ًَاٌْإَصٌَْبَُ ًَاٌْإَْٔصَبةُ ًَاٌَّْْْغِشُ اٌْخَّْشُ إََِّّٔب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}:وقولو تعالى، (ٙ)َِِٓ اٌشِّثَب إِْ وُنزُُ ُِّؤِِْنِني{

                                                           
الشوكاني: فتح . و (ٕ/ٖج) الدسوقي: حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرو  .(ٖ/ٗج) الزيمعي: تبين الحقائق (ٔ)

 (.ٗٚ/٘)ج القدير
 (.ٜٕآية ) النساء: (ٕ)
 (.ٚ٘ٗ)ص متوت: اإلسبلم عقيدة وشريعةش (ٖ)
عبد الوىاب: و  .(ٙٛٔ/٘ج) ابن عابدين: رد المحتار عمى الدر المختارو  .(ٙ٘/ٗٔ)ج السرخسي: المبسوط (ٗ)

المرداوي: اإلنصاف في و  .(ٕٜٖ، ٜٖٔ/ٜج) النووي: المجموع شرح الميذبو  .(ٖٕٗ/ٔ)ج عيون المسائل
 (.ٖ٘ٔ ،ٖٗٔ/ٕٔ)ج معرفة الراجح من الخبلف

 (.ٖ٘ٛ/ٕٛ)ج ابن تيمية: مجموع الفتاوي (٘)
 (.ٕٛٚآية ) البقرة: (ٙ)
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: قال --النبي عن -- ىريرة أبي وفي الحديث عن، (ٔ){رُفٍِْذٌَُْ ٌَؼٍََّىُُْ فَبجْزَنِجٌُهُ اٌشَّْْطَبِْ ػًََِّ
؟ َوَما الم وِ  َرُسولَ  َيا: َقاُلوا ،"الُموِبَقاتِ  الس ْبعَ  اْجَتِنُبوا"  َوَقْتلُ  َوالسِّْحُر، ِبالم ِو، الشِّْركُ ": َقالَ  ُىن 

َبا، َوَأْكلُ  ِبالَحقِّ، ِإال   الم وُ  مَ َحر   ال ِتي الن ْفسِ   َوَقْذفُ  الز ْحِف، َيْومَ  َوالت َولِّي الَيِتيِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الرِّ
 الم وَ  ِإن  "-- المَّوِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  --َعبَّاسٍ  اْبنِ  وَعنِ  ،(ٕ)"الَغاِفاَلتِ  الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ 

 .(٘)"(ٗ)َواْلُكوَبةَ  ،(ٖ)َواْلَمْيِسر َخْمَر،الْ  َعَمْيُكمُ  َحر مَ 

ن كانت تشجع المعامبلت التجارية واالقتصادية وتحث عمييا، إال  فالشريعة اإلسبلمية وا 
أنيا تقوم عمى تحريم استيراد وتصدير المنتجات والسمع المحرمة، إن كان ليذه السمع والمنتجات 

حرمة في العصر الحديث تشمل، أنواعًا أخرى، مكاسب مادية ومنافع كبيرة "وقائمة السمع الم
غير الخمر والخنزير، مثل األفبلم السينمائية والتمفزيونية المخمة باآلداب العامة والمنافية لمحشمة  
والخمق الكريم، والسمع والتجييزات التي تستخدم في نوادي الميو والميسر، ونشاط السياحة إذا 

شاعتو بين المسممين" تضمن ىذا بالضرورة تشجيع أنواع من  .(ٙ)السموك غير اإلسبلمي وا 
 في المعامالت التجارية:  ثالثًا: تحقيق المصمحة لممسممين

إلى قتصادية مع غير المسممين راجعُة العمل واألسباب التي أدت إلى إباحة التحالفات اال
ئضة عن تحقيق منافع ومصالح لممسممين، ومن ىذه المصالح؛ تصدير السمع والمنتجات الفا

حاجة الدولة اإلسبلمية، واستيراد السمع والمنتجات التي تحتاجيا الدولة اإلسبلمية، والمبادالت 
التجارية واالقتصادية بين المسممين وغيرىم مباحة في الشريعة اإلسبلمية بشرط تحقيق المصمحة 

من المشركين لممسممين، والدليل عمى مشروعية تمك المعامبلت ما ثبت في السنة من أن رجبًل 
: َقالَ  ؟ِىَبةً  َأمْ  :َقالَ  َأوْ  َعِطي ًة؟ َأمْ  َبْيًعا: "--بغنم يسوقيا، فقال النبي --جاء إلى الرسول

                                                           
 (.ٜٓآية ) المائدة: (ٔ)
}إَِّْ اٌَّزَِّٓ َّإْوٌٍَُُْ ؤٌََِْايَ اٌَْْزَبََِ ظًٍُّْب إََِّّٔب َّإْوٌٍَُُْ فِِ ثُطٌُِٔيُِْ َٔبسًا باب قول اهلل تعالى:  ي في صحيحو،أخرجو البخار  (ٕ)

 (.ٕٙٙٚ) ح (ٓٔ/ٗ)ج [،ٓٔ]النساء: ريًا{ًَعََْصٌٍََْْْ عَؼِ
الميسر ىي القمار والمراىنة، وتطمق عمى جميع االلعاب التي فييا قمار ومراىنة، وفي الجاىمية كان لفظ  (ٖ)

 الميسر يطمق عمى الجزور التي كانوا يتقامرون عمييا.
 بذيمة ما الكوبة فقال "الطبل".  المراد بالكوبة في الحديث ىي الطبل، ففي حديث آخر سأل سفيان عمي بن (ٗ)
(، وأبو داود في سننو، باب ٕٖٗٚ) ح (ٜٕٚ/ٗ)ج أخرجو أحمد في  مسنده، باب مسند عبداهلل بن عباس (٘)

 (.ٜٖٙٙ) ح (ٖٖٔ/ٖ)ج في األوعية
 .(ٜٕ٘)ص يسري: االقتصاد الدولي (ٙ)
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 مصر أىل بين ليس" :قولو حبيب أبي بن يزيد عن، كما روي (ٔ)"َشاةً  ِمْنوُ  َفاْشَتَرى َبْيٌع، َبلْ  اَل،
 وعدس، قمح من شيئا نعطييم وبينيم، ننابي ىدنة ىي إنما ميثاق، وال عيد األساود وبين

، كما يجوز لمدولة اإلسبلمية تقديم (ٕ)"منيم دقيقيم نشتري أن بأس وال دقيقا، ويعطونا
المساعدات االقتصادية لغير المسممين أفرادًا وجماعات، سواء كان ذلك عمى شكل منح أو 

عالمية، وتحقيقًا لمبدأ األخوة قروض، وذلك تماشيًا مع جوىر الشريعة اإلسبلمية التي تتصف بال
 ٌَب}في اإلنسانية دون التمييز في الفقر بين المسمم وغير المسمم، والدليل عمى ذلك قولو تعالى

 ُّذِتُّ اٌٍَّوَ إَِّْ إٌَِْْيُِْ ًَرُمْغِطٌُا رَجَشًُّىُُْ ؤَْْ دَِّبسِوُُْ ِِْٓ ُّخْشِجٌُوُُْ ًٌََُْ اٌذِِّّٓ فِِ ُّمَبرٌٍُِوُُْ ٌَُْ اٌَّزَِّٓ ػَِٓ اٌٍَّوُ َّنْيَبوُُُ

 ًَُّطْؼٌَُِّْ}وقولو تعالى  ،(ٗ){ًَاٌَّْغَبونِيِ...آّخ ٌٍِْفُمَشَاءِ اٌصَّذَلَبدُ إََِّّٔب}وقولو تعالى ،(ٖ){اٌُّْمْغِطِنيَ

طبلقيا(٘){ًَؤَعِريًا ًََّزًِّْب ِِغْىِْنًب دُجِّوِ ػٍَََ اٌطَّؼَبََ دون تقييد أو  ، فيذه اآليات وردت عمى عموميا وا 
تخصيص، فمفظ "الذين لم يقاتموكم" يتسع ليشمل جميع األديان والممل ممن لم يقاتل المسممين، 
ولفظ البر الوارد في نفس اآلية يشمل كافة أنواع التعاون من جمب المنافع وتقديم المساعدات، 

ت عامة دون كما أن لفظ الفقراء واليتامى والمساكين واألسارى التي وردت في ىذه اآليا
 .(ٙ)تخصيص بكونيم مسممين أو غير مسممين

فينبغي عمى الدولة اإلسبلمية عند تقديميا المساعدات والمعونات لدول غير اسبلمية، أن 
لحاق  تكون عمى دراية وعمم مسبق من أن ىذه المساعدات لن يتم استخداميا ضد المسممين وا 

 ًَظَبىَشًُا دَِّبسِوُُْ ِِْٓ ًَؤَخْشَجٌُوُُْ اٌذِِّّٓ فِِ لَبرٌٍَُوُُْ اٌَّزَِّٓ ػَِٓ اٌٍَّوُ بوَُُُّنْيَ إََِّّٔب}الضرر واألذى بيم، لقولو تعالى

ْىُُْ ؤَْْ إِخْشَاجِىُُْ ػٍَََ  .(ٚ){اٌظَّبٌٌَُِّْ ىُُُ فَإًٌَُئِهَ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ رٌٌٌَََّ

ية، فإنو يجوز ليا تمقي وكما يجوز لمدولة اإلسبلمية تقديم المساعدات لمدول غير اإلسبلم
المساعدات والمعونات من الدول غير اإلسبلمية، إن كانت بحاجة لتمك المساعدات، وذلك وفقًا 

                                                           
 (.ٕٕٙٔ) ح (ٓٛ/ٖ)ج بأخرجو البخاري في صحيحو، باب الشراء والبيع مع المشركين وأىل الحر  (ٔ)
 (.ٖٜٔ)ص القاسم بن سبلم: كتاب األموال (ٕ)
 (.ٛآية ) الممتحنة: (ٖ)
 (.ٓٙآية ) التوبة: (ٗ)
 (.ٛآية ) اإلنسان: (٘)
 ،ٛٙٙ/ٗالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)ج: الزمخشريو  .(ٜٕٚ/ٔ)ج القاسم بن سبلم: كتاب األموال (ٙ)

 (.ٖٖ٘/ٗ)ج ابن العربي: أحكام القرآنو  .(ٜٙٙ
 (.ٜ) آية الممتحنة: (ٚ)
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قال:  --لقواعد الشريعة اإلسبلمية، والدليل عمى ذلك ما ثبت  في السنة النبوية عن أنس
، ِعْندَ  اْلَمِديَنةِ بِ  َلوُ  ِدْرًعا َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الن ِبي   َرَىنَ "  ،(ٔ)"أِلَْىِموِ  َشِعيرًا ِمْنوُ  َوَأَخذَ  َيُيوِديٍّ

 َعْيدِ  ِفي ُمْشِرَكةٌ  َوِىيَ  ُأمِّي َعَمي   َقِدَمتْ أنيا قالت " --كما روى عن أسماء بنت أبي بكر
 الم وِ  َرُسولَ  َفاْسَتْفَتتْ  َأِبيَيا، َمعَ  َوُمد ِتِيمْ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َعاَىُدوا ِإذْ  ُقَرْيٍش،
: َقالَ  َأَفَأِصُمَيا؟ رَاِغَبةٌ  َوِىيَ  َعَمي   َقِدَمتْ  ُأمِّي ِإن   الم وِ  َرُسولَ  َيا: َفَقاَلتْ  َوَسم َم، َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى

 .(ٕ)"ِصِميَيا َنَعمْ "

 --فالذي حصل من النبيين البيع، أقول لعل ىناك فرقًا بين المعونات والمساعدات وب
من  ألىمو مجانًا كمساعدة أو إعانةحين رىن درعو عند ييودي، أنو اشترى، ولم يأخذ الشعير 

الييودي، وكذلك قضية أسماء مع أميا المشركة تختمف ألنيا من قبيل البر وصمة الرحم، والذي 
لفقيرة في مقابل التدخل في يعزز ما أره أن الدول األجنبية الغنية اليوم تعطي المساعدات لمدول ا

 شؤونيا ومصادرة قرارىا.

أفرادًا، بشرط لتحالف مع غير المسممين، دواًل و وبناًء عمى ما سبق فإنو يجوز التعامل وا
تحقيق المصمحة لممسممين، كما يجوز تقديم المساعدات ليم، وتمقي المساعدات منيم، وفقًا 

 ألحكام الشريعة اإلسبلمية.
 عاممة بالمثل في فرض الضرائب: بدأ المرابعًا: مراعاة م

المسممين ورعايا  تجارعمى  )المكوس( الثابت في السنة النبوية حظر فرض الضرائب
لى الدول غير اإلسبلمية من قبل الدولة اإلسبلمية، سواء  في ذلك االستيراد والتصدير من وا 

ة من رعايا ومواطني الدول تجار المسممين أو رعايا الدولة اإلسبلمية، بخبلف التجارة الجاري
غير اإلسبلمية فإن الوضع يختمف تمامًا عند التحالف وعقد المعاىدات التجارية معيم، والدليل 
عمى حظر فرض الضرائب عمى التجار من مواطني الدولة اإلسبلمية الذين يستوردون السمع 

بلمية إلى الدول غير من خارج الببلد اإلسبلمية، أو تصدير السمع والمنتجات من الدولة اإلس
داخل في عموم  (ٗ)، والمكاس(ٖ)"َمْكسٍ  َصاِحبُ  اْلَجن ةَ  َيْدُخلُ  اَل قال " --اإلسبلمية، أن الرسول

                                                           
 (.ٜٕٙٓ) ح (ٙ٘/ٖ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب شراء النبي صمى اهلل عميو وسمم بالنسيئة (ٔ)
 (.ٖٖٛٔ) ( حٖٓٔ/ٗ)ج المرجع السابق (ٕ)
باب  في مسنده وأحمد .(ٖٜٕٚ) ح (ٕٖٔ/ٖ)ج أخرجو أبو داود في سننو، باب في السعاية عمى الصدقة (ٖ)

باب كراىية أن  في سننو والدارمي .(ٜٕٗٚٔ) ح (ٕٙ٘/ٕٛ)ج --بن عامر الجيني عن النبي حديث عقبة
 (.ٛٓٚٔ) ح (ٖٙٓٔ/ٕ)ج يكون الرجل عن عشارا

 (.٘ٔٔ)ص الذىبي: الكبائر (ٗ)
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، (ٔ){ٌٌُِْؤَ ػَزَاةٌ ٌَيُُْ ؤًٌَُئِهَ اٌْذَكِّ ثِغَْْشِ اٌْإَسْضِ فِِ ًََّجْغٌَُْ اٌنَّبطَ َّظٌٍَُِّْْ اٌَّزَِّٓ ػٍَََ اٌغَّجًُِْ إََِّّٔب}قولو تعالى
، ووجو الداللة من االحاديث (ٕ)"ِمنو َنفسٍ  بطيبِ  إال ُمسِممٍ  امرئٍ  مالُ  َيِحل   ال" --وقول النبي

النيي عن أخذ المكوس)الضرائب( ألن األصل العام في الشريعة اإلسبلمية عدم فرض 
ين أو الضرائب عمى البضائع عند االستيراد والتصدير، ذلك في حال كون التجار من المسمم

كان يفرض  --رعايا الدولة اإلسبلمية من الذميين، أما ما روي من أن عمر بن الخطاب
عمى المسممين ربع العشر، وعمى الذميين نصف العشر، وعمى الحربيين العشر، فإن ذلك ال 
ينيض دليبًل عمى جواز أخذ الضرائب من مواطني الدولة اإلسبلمية في تجاراتيم، مسممين أو 

من تجار المسممين ىو زكاة التجارة، أما ما كان يأخذه من أىل  --ن ما أخذه عمرذميين، أل
الذمة)الييود والنصارى( المقيمين في الدولة اإلسبلمية، فقد كان بمقتضى معاىدة الصمح 
المبرمة بينيم وبين الدولة اإلسبلمية ودخوليم في ذمة المسممين، وأما الضرائب التي كان 

لببلد غير اإلسبلمية، فيي جارية عمى أساس المعاىدات واالتفاقيات يفرضيا عمى تجار ا
 .(ٖ)المبرمة بينيم وبين الدولة اإلسبلمية

ويجوز لمدول اإلسبلمية أخذ الضرائب من تجار الببلد غير اإلسبلمية معاممة ليم بالمثل، 
 "أن تجارا من --أنو كتب إلى عمر بن الخطاب --فقد روي عن أبي موسى األشعري

قبمنا من المسممين يأتون أرض الحرب فيأخذون منيم العشر، قال فكتب إليو عمر: بأن يأخذ 
، وىذا الكتاب ال يمنع الدولة اإلسبلمية من تخفيض (ٗ)منيم كما يأخذونو من تجار المسممين"

الضرائب أو إلغائيا، إذا كان في ذلك مصمحة لممسممين، والدليل عمى ذلك أن عمر بن 
ان يعمل عمى تخفيض الضرائب عمى أصناف معينة من الواردات، ألجل حث ك --الخطاب

كان "يأخذ من النبط عن  --التجار عمى اإلكثار من استيرادىا إلى المدينة فقد روي أن عمر
 .(٘)الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر"

                                                           
 .(ٕٗآية ) الشورى: (ٔ)
حرة ، باب حديث عم أبي أحمد في مسنده. و (ٗ٘ٙٔٔ) ح (ٕٙ/ٕٔ)ج أخرجو البييقي في السنن الكبرى (ٕ)

 (.ٜٕ٘ٙٓ) ح (ٜٜٕ/ٖٗ)ج الرقاشي
المتقي اليندي: كنز و  .(ٕٖٗ، ٖٓٗ/ٔ)ج أحكام أىل الذمة ابن القيم:و  .(ٖٚٗ/ٜ)ج ابن قدامة: المغني (ٖ)

شتا: األصول العامة في العبلقات الدولية في اإلسبلم وقت و  .(ٖٔ٘/ٗ)ج سنن األقوال واألفعال العمال في
 (.ٜٛ)ص السمم

 (.ٜٗٔج )صأبو يوسف: الخرا (ٗ)
 (.ٖٛٗ، ٕٖٗ/ٔ)ج ابن القيم: أحكام أىل الذمةو  .(ٔٗٙالقاسم بن سبلم: كتاب األموال )ص (٘)
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 المطمب الثالث
 ات االقتصادية وأثر المصمحة فيياأىمية التحالف 

تعتبر التجارة حجر األساس لكل اقتصاد في العالم، ألجل ذلك تعمل كثير من دول العالم 
عمى عقد التحالفات االقتصادية، من أجل تبادل السمع بينيا وبين غيرىا من الدول، ويمكن إبراز 

 لتالية:أىمية التحالفات االقتصادية وأثر المصمحة فييا في البنود ا

تساعد التحالفات االقتصادية عمى زيادة فرص االستثمار وتطوير القطاع الخاص،  .ٔ
وذلك برفع الطاقات اإلنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة االنتاج وتخفيف نفقاتو من 
خبلل االستفادة من وفورات النطاق الكبير، كذلك تعمل عمى التخفيف من البطالة 

 .(ٔ)الظاىرة
، وتشجيع وتنشيطيا زيادة الكفاءة االقتصادية لموحدات االنتاجيةتعمل عمى كما أنيا  .ٕ

التقدم الفني، وذلك من خبلل تجميع الميارات والتقنيات وتبادليا بين الدول 
 .(ٕ)المتحالفة

كذلك تعمل عمى زيادة الدخل المالي، وتمبية الحاجات الضرورية لمسكان،  .ٖ
د التحالفات مع الدول الغنية والمساىمة في مشروعات التنمية، وذلك من خبلل عق

 .(ٖ)بالموارد االقتصادية
توسيع األعمال التجارية لمدول الداخمة في التحالف، وذلك من خبلل السماح  .ٗ

زالة الحواجز التي  لمشركات المحمية بالدخول في األسواق الجديدة، والمنافسة فييا، وا 
 .(ٗ)مع والمنتجاتقد تعيق عممية االستيراد والتصدير، مما يؤدي إلى تنوع الس

                                                           
محمود: العبلقات و  .(ٜ٘ٔ)ص عبدالرؤوف: التسويق الدولي وتأثيره عمى تدفق االستثمار االجنبي المباشر (ٔ)

 (.ٕٙ)ص االقتصادية الدولية في االسبلم
في الفكر االقتصادي االسبلمي، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية، العيساوي: حرية التجارة  (ٕ)

سميان: أىمية التحالفات االستراتيجية بين المؤسسات االقتصادية في دعم و  .(ٜ)ص ٕٛٓٓ العدد الثاني، ا 
 (.ٕٙ)ص الميزة التنافسية في األسواق الدولية

 (.ٜٖٚ)ص بلميةالمييري: العبلقات الخارجية لمدولة اإلس (ٖ)
 دعم الميزة التنافسية في األسواقإسميان: أىمية التحالفات االستراتيجية بين المؤسسات االقتصادية في  (ٗ)

 (.ٕ٘)ص الدولية
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تسييل عممية التبادل المعرفي التي تساعد عمى تحسين أداء الدول المتحالفة في  .٘
مختمف المجاالت، وذلك من خبلل التشجيع عمى االبتكار ودمج قدرات الدول 

 .(ٔ)المتحالفة ومواردىا وتبادل االفكار واالىتمامات
















































 

                                                           
إسميان: أىمية التحالفات االستراتيجية بين المؤسسات االقتصادية في دعم الميزة التنافسية في األسواق  (ٔ)

 (.ٕ٘)ص الدولية
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 المبحث الثاني
 السياسية المعاصرة وضوابطيا وأثر المصمحة فييا التحالفات 



مفيوم التحالف سأتحدث في األول عن  ثبلث مطالب،اشتمل ىذا المبحث عمى 
وسأبين في الثالث أىمية تمك  ،ضوابط التحالفات السياسية، وسأذكر في الثاني السياسي

 :وذلك عمى النحو التالي التحالفات وأثر المصمحة فييا،

 

 لالمطمب األو
 مفيوم التحالف السياسي 



التحالف السياسي مركب لفظي من كممتين ىما: التحالف والسياسة، لذا البد من بيان 
 مفيوميما لغة واصطبلحا قبل بيان مفيوم التحالف السياسي.

بين مفيوم ببيانو في المبحث السابق واآلن سأمفيوم التحالف لغة واصطبلحًا قمت 
 أقوم ببيان مفيوم التحالفات السياسية.السياسة لغة واصطبلحًا ثم س

 : أواًل: السياسة لغة

من ساس يسوس سياسة، وتطمق السياسة عمى عدة أمور يجمعيا القيام عمى الشيء بما 
يصمحو، والسياسة ىي فعل السائس، يقال: ىو يسوس الدواب: إذا قام عمييا وراضيا، أي ييذب 

أمور و وتدبير شؤونيم م وينياىم ويتولى قيادتيم يأمرىطباعيا ويعمميا، والوالي يسوس رعيتو، 
 .(ٔ)حياتيم

 

 

                                                           
، ابن منظور: (ٕٙٗ)ص : المعجم الوسيطإبراىيم مصطفى وآخرون(، ٚ٘ٔ/ٙٔ) تاج العروس الزبيدي: (ٔ)

 .(ٛٓٔ/ٙ)ج لسان العرب
 (.ٜٔ/ٖٔاليروي: تيذيب المغة )ج 
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 :ثانيًا: السياسة اصطالحاً 

لمسياسة عند الفقياء القدامى والعمماء المعاصرين وشراح القوانين  كثيرة وردت تعاريف
سأقتصر في بحثي عمى أحد التعريفات الذي أراه مناسبًا لبحثي، ثم سأقوم بشرحو  ،الوضعية

 .زاتووبيان محتر 
 .(ٔ): "ىي تدبير األمر في األمة داخاًل وخارجًا تدبيرًا منوطًا بالمصمحة"السياسة

 :شرح التعريف وبيان محترزاتو

( لفظ عام يقصد منو اإلشارة إلى أن السياسة تدبير األمر في األمة داخاًل وخارجاً قوليم:)
 اخمية والخارجية.يا وأشكاليا الدييراد منيا تدبير وترتيب حياة الناس بجميع مناح

التعريف يراد منو حصر عمل السياسة بمصمحة ( قيد في تدبيرًا منوطًا بالمصمحة:)يمقول
خراج منيا كل ما قد يعود عمييم بضرر أو ال يجمب ليم منفعة  . الناس ومنفعتيم وا 

 ثالثًا: مفيوم التحالف السياسي:

 ي:تعددت تعريفات الباحثين لمتحالف السياسي عمى النحو التال

: ىو "التعاىد والتعاقد والتناصر عمى مباح شرعي، محمد عنيني بقولو الباحث عرفو (ٔ
بين كيانين سياسيين أو أكثر، لتحقيق أىداف سياسية متفق عمييا، سواء كان ذلك مؤبدًا 

 .(ٕ)أو مؤقتًا"
: ىو "تعاىد بين طرفين أو أكثر عمى التناصر عبدالرحمن شراب بقولو الباحث وعرفو (ٕ

 .(ٖ)في المجال السياسي، بما يوافق مقتضى الشريعة" والتعاون
: ىو "وثيقة عيد بين فئتين أو أكثر في نجاح سممان الداية بقولو الدكتور وعرفو (ٖ

 .(ٗ)مصالح سياسية وفقًا ليدي الشريعة"

 

 

                                                           
 (ٖٜٔالدريني: خصائص التشريع اإلسبلمي )ص (ٔ)
 (.ٖٚعنيني: أحكام التحالف السياسي في الفقو اإلسبلمي )ص (ٕ)
 (.ٖٔالسياسية في ضوء الواقع المعاصر )صشراب: أحكام التحالفات  (ٖ)
 (.ٙ٘ٔالداية: التحالفات السياسية في اإلسبلم )ص (ٗ)
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 ويرى الباحث بأن التحالف السياسي ىو:

تركة بما يوافق أحكام اتفاق بين طرفين أو أكثر عمى تحقيق مصالح سياسية مش         
 .الشريعة اإلسالمية

 :شرح التعريف وبيان محترزاتو

وىو بذلك يدل عمى تعدد أطراف الحمف وعدم قولنا )اتفاق بين طرفين أو أكثر( 
اقتصارىا عمى الدول فقط، بل يشمل التحالف السياسي في مفيومو التحالفات التي تقع بين 

 رس أشكااًل سياسية في عصرنا الحالي.األحزاب والجماعات والمنظمات التي تما

قيد في التعريف خرج بو الحمف العسكري والثقافي قولنا )تحقيق مصالح سياسية( 
 حبلف توافق الشريعة اإلسبلمية أو تخالفيا.سواء كانت تمك األ ،االجتماعيواالقتصادي و 

ف المخالفة قيد في التعريف يخرج األحبلقولنا )بما يوافق أحكام الشريعة اإلسالمية( 
 .بشروط الشرع وضوابطولمشريعة اإلسبلمية، ويجعل تمك األحبلف مقيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  73 
 

 المطمب الثاني
 ضوابط التحالفات السياسية 

إذا كانت التحالفات في مضمونيا عبارة عن اتفاق وعقد بين طرفين أو أكثر، فيي كسائر 
ا بل البد من توافر بعض الضوابط العقود والمعامبلت اإلسبلمية، ليست مشروعة عمى إطبلقي

 والشروط فييا حتى تكتسب الصفة الشرعية، ومن ىذه الضوابط:
 أواًل : تحقيق مصمحة لممسممين دون التنازل عن الدين والعقيدة

)من  من شروط التحالفات السياسية تحقيق مصمحة لممسممين وذلك باتفاق جميور الفقياء
، فالتحالف السياسي ىو وسيمة نمجأ إلييا لتحقيق (ٔ)ابمة(الحنفية والمالكية والشافعية والحن

مصالح المسممين وفق مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ومن أمثمة تمك المصالح التي شرعت 
: أن يكون بالمسممين ضعف لقمة عدد أو عدة أو (ٕ)التحالفات من أجميا كما ذكرىا العمماء

إسبلم المعاىدين، أو التوصل إلى أعداء أىبة، أو تشرذم صفوفيم وتفرق كممتيم، أو رجاء 
 آخرين أشد بأسًا منيم.

 َعْشرَ  ِبَمك ةَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ  َرُسولُ  َمَكثَ " :قال --بن عبداهلل جابر عن  
 َمنْ  ُيْؤِويِني؟ َمنْ : "ُقولُ يَ  ِبِمًنى، اْلَمَواِسمِ  َوِفي َوَمَجن َة، بُعَكاظٍ  َمَناِزِلِيمْ  ِفي الن اَس  َيْتَبعُ  ِسِنيَن،

 ِمْضرَ  ِمنْ  َأوْ  اْلَيَمِن، ِمنَ  َلَيْخُرجُ  الر ُجلَ  ِإن   َحت ى" اْلَجن ُة؟ َوَلوُ  َربِّي، ِرَساَلةَ  ُأَبمِّغَ  َحت ى َيْنُصُرِني
 ِإَلْيوِ  ُيِشيُرونَ  َوُىمْ  ِرَجاِلِيْم، نَ َبيْ  َوَيْمِشي َيْفِتُنَك، اَل  ُقَرْيٍش، ُغاَلمَ  اْحَذرْ : َفَيُقوُلونَ  َقْوُمُو، َفَيْأِتيوِ 

 ِبِو، َفُيْؤِمنُ  ِمن ا الر ُجلُ  َفَيْخُرجُ  َوَصد ْقَناُه، َفآَوْيَناُه، َيْثِرَب، ِمنْ  َلوُ  اهللُ  َبَعَثَنا َحت ى ِباأْلََصاِبِع،
 ِإال   اأْلَْنَصارِ  ُدورِ  ِمنْ  َدارٌ  َيْبقَ  َلمْ  َحت ى ،ِبِإْساَلِموِ  َفُيْسِمُمونَ  َأْىِموِ  ِإَلى َفَيْنَقِمبُ  اْلُقْرآَن، َوُيْقِرُئوُ 
ْساَلَم، ُيْظِيُرونَ  اْلُمْسِمِميَن، ِمنَ  َرْىطٌ  َوِفيَيا  َرُسولَ  َنْتُركُ  َمَتى َحت ى: َفُقْمَنا َجِميًعا، اْئَتَمُروا ُثم   اإلِْ
 َقِدُموا َحت ى َرُجاًل  َسْبُعونَ  ِمن ا ِإَلْيوِ  َفَرَحلَ  َوَيَخاُف؟ َمك ةَ  ِجَبالِ  ِفي ُيْطَردُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ 

: َفُقْمَنا َتَواَفْيَنا، َحت ى َوَرُجَمْينِ  َرُجلٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  َفاْجَتَمْعَنا اْلَعَقَبِة، ِشْعبَ  َفَواَعْدَناهُ  اْلَمْوِسِم، ِفي َعَمْيوِ 
 َوالن َفَقةِ  َواْلَكَسِل، الن َشاطِ  ِفي َوالط اَعةِ  الس ْمعِ  َعَمى ُتَباِيُعوِني: " لَ َقا ُنَباِيُعَك، عاَلمَ  اهلِل، َرُسولَ  َيا

                                                           
العبدري:  .(٘٘ٗ/٘)ج ابن اليمام: فتح القدير .(ٛٓٔ/ٚ)ج االكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ٔ)

ابن قدامة: و  .(ٖٖٛ/ٓٔ)ج ينالنووي: روضة الطالبين وعمدة المفت .(ٖٙٛ/ٖ)ج التاج واالكميل لمختصر خميل
 (.ٖٕٛ/ٜالمغني )ج

 ىيكل: الجياد والقتال في السياسة الشرعية .(ٖٚٙ/ٓٔ)ج ابن قدامة: الشرح الكبير عمى متن المقنع (ٕ)
 (.ٖٛٗٔ/ٖ)ج
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 َتَخاُفونَ  اَل  اهلِل، ِفي َتُقوُلوا َوَأنْ  اْلُمْنَكِر، َعنِ  َوالن ْييِ  ِباْلَمْعُروِف، اأْلَْمرِ  َوَعَمى َواْلُيْسِر، اْلُعْسرِ  ِفي
 َأْنُفَسُكْم، ِمْنوُ  ِمم ا َتْمَنُعونَ  َعَمْيُكمْ  َقِدْمتُ  ِإَذا َفَتْمَنُعوِني َتْنُصُروِني، َأنْ  َمىَوعَ  اَلِئٍم، َلْوَمةَ  اهللِ  ِفي

 َوُىوَ  ُزرَاَرَة، ْبنُ  َأْسَعدُ  ِبَيِدهِ  َوَأَخذَ  َفَباَيْعَناُه، ِإَلْيوِ  َفُقْمَنا: َقالَ  ،" اْلَجن ةُ  َوَلُكمُ  َوَأْبَناَءُكْم، َوَأْزَواَجُكْم،
ِبلِ  َأْكَبادَ  َنْضِربْ  َلمْ  َفِإن ا َيْثِرَب، َأْىلَ  َيا ُرَوْيًدا: َفَقالَ  َأْصَغرِِىْم، نْ مِ   َرُسولُ  َأن وُ  َنْعَممُ  َوَنْحنُ  ِإال   اإلِْ

ن   َوَسم َم، َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ  ُكمُ  َوَأن   ِرُكْم،ِخَيا َوَقْتلُ  َكاف ًة، اْلَعَربِ  ُمَفاَرَقةُ  اْلَيْومَ  ِإْخرَاَجوُ  َواِ   َتَعض 
م ا َعَمى َوَأْجُرُكمْ  َذِلَك، َعَمى َتْصِبُرونَ  َقْومٌ  َأْنُتمْ  َفِإم ا الس ُيوُف،  ِمنْ  َتَخاُفونَ  َقْومٌ  َأْنُتمْ  اهلِل، َواِ 
 َىِذهِ  َنَدعُ  اَل  َفَواهللِ  َأْسَعُد، َيا ن اعَ  َأِمطْ : َقاُلوا اهلِل، ِعْندَ  َلُكمْ  َأْعَذرَ  َفُيوَ  َذِلَك، َفَبيُِّنوا َجِبيَنًة، َأْنُفِسُكمْ 
 َذِلكَ  َعَمى َوُيْعِطيَنا َوَشَرَط، َعَمْيَنا، َفَأَخذَ  َفَباَيْعَناُه، ِإَلْيوِ  َفُقْمَنا: َقالَ  َأَبًدا، َنْسُمُبَيا َوالَ  َأَبًدا، اْلَبْيَعةَ 
 .(ٔ)"اْلَجن ةَ 

 وجو الداللة:

ة حال ضعف المسممين، والتحالف نوع من ىذا الحديث يدل عمى جواز طمب النصر 
من قريش، وغمب عميو أن مكة ال تصمح محضنًا لمدعوة، وسعيًا  --النبي يئسالنصرة، ولما 

إلدراك مصمحة الدين والمسممين، بادر في طمب النصرة من بطون العرب، وبعض نواحي 
 .(ٕ)الجزيرة كالطائف ويثرب وغيرىما
 :دةثانيًا: خموىا من الشروط الفاس

ىذا الضابط مفاده أن تكون المعاىدة أو التحالف خالية من شرط فاسد أو أمر محظور 
نِ  َباِطٌل، َفُيوَ  الم وِ  ِكتَابَ  َخاَلفَ  َشْرطٍ  ُكل  " --شرعًا لقول النبي  .(ٖ)"َشْرطٍ  ِماَئةَ  اْشَتَرطَ  َواِ 

ا ذكره اإلمام النووي وقد مثل الفقياء لمشروط الفاسدة في المعاىدات بأمثمة كثيرة، منيا م
 أو منيم، المسممين أسرى ينتزع ال أن عمى عقدىا فإن" قائبًل، -ضمن شروط عقد المعاىدات -
 شروط فيذه أيدييم، في مسمم مال ترك شرط أو منيم وأفمت أسروه، الذي المسمم إلييم يرد

، ومن (ٗ)دارنا" في رالخمو  يظيروا أو الحرم، يدخموا أو الحجاز،ب يقيموا أن شرط لو وكذا فاسدة،
الشروط الفاسدة أيًضا: "أن يشترط رد النساء أو ميورىن، أو رد ما غنمو المسممون أو تممكوه 
من سبلحيم، أو إعطائيم شيئًا من سبلحنا أو من آالت الحرب، أو يشترط نقضيا متى 

                                                           
 (، إسناده صحيح عمى شرط مسمم.ٙ٘ٗٗٔ)  ح (ٖٛٗ، ٖٙٗ/ٕٕ)ج أخرجو أحمد في مسنده (ٔ)
 (.ٗٙٔ)ص في اإلسبلمالداية: التحالفات السياسية  (ٕ)
 (.ٜٛٔ/ٖ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب المكاتب وما ال يحل من الشروط التي تخالف كتاب اهلل (ٖ)
 (.ٖٖ٘/ٓٔ)ج النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين (ٗ)
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كذلك من  ،(ٖ)، أو بناء كنيسة في دار اإلسبلم(ٕ)، أو أن يحكموا بين كافر ومسمم(ٔ)شاءوا"
الشروط الفاسدة التي ظيرت في أيامنا المعاصرة الشروط التي تطالب بالحرية الجنسية خارج 
إطار الزواج، والشروط التي تدعو لمساواة الرجل والمرأة في الميراث، ويرى الباحث أن الشروط 

 الفاسدة تختمف من مكان آلخر ومن زمان لغيره تبعًا لتطور الحياة وتغير ظروفيا.

لشروط الباطمة ال يجوز الوفاء بيا، بل يجب نقضيا، باالتفاق، وىذا من قضايا الشرع وا
 .(ٗ)الكمية؛ فإن كل شرط خالف حكم اهلل وناقض كتابو فيو باطل أيًا ما كان

   :ثالثًا: مواالة المسممين والبراءة من الكافرين

لكافرين من نصرة ىذا الضابط مفاده أنو ال يجوز أن يترتب عمى التحالفات مواالة ا
 َّزَّخِزِ ٌَب}ومحبة أو تكثير سوادىم أو رضا بكفرىم، أو معاونتيم عمى أىل اإلسبلم، لقولو تعالى 

 ؤَُّّيَب َّب}وقولو  ،(٘){شَِْءٍ...آّخ فِِ اٌٍَّوِ َِِٓ فٍََْْظَ رٌَِهَ َّفْؼًَْ ًََِْٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ اٌُّْؤِِْنٌَُْ

 ،  وقولو(ٙ){ُِجِْنًب عٍُْطَبًٔب ػٍََْْىُُْ ٌٍَِّوِ رَجْؼٌٍَُا ؤَْْ ؤَرُشِّذًَُْ اٌُّْؤِِْنِنيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ

 اٌٍَّوَ إَِّْ ِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ ِِنْىُُْ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ ثَؼْطٍ ؤًٌََِْْبءُ ثَؼْعُيُُْ ًٌَِْْبءَؤَ ًَاٌنَّصَبسٍَ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب} تعالى

  .(ٚ){اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌَََْ َّيْذُِ ٌَب

 أعوانا الكفار يتخذوا أن لممؤمنين وجل عز اهلل من نيي وىذاقال الطبري)رحمو اهلل( "
 دينيم، عمى توالونيم وأنصارا ظيرا الكفار المؤمنون، أييا ،تتخذوا ال أي وظيورا،..، وأنصارا

 يفعل من فإنو عوراتيم، عمى وتدلونيم المؤمنين، دون من المسممين عمى وتظاىرونيم

                                                           
 (.ٕٖٓ/ٜابن قدامة: المغني )ج (ٔ)
 (.ٛٔ/ٕالكشناوي: أسيل المدارك شرح إرشاد السالك )ج (ٕ)
 (.ٕٖ٘/٘)ج ازي: الميذب في فقو اإلمام الشافعيالشير  (ٖ)
 (.ٙٛٗ/ٖ)ج ابن القيم: إعبلم الموقعين (ٗ)
 (.ٕٛآية ) آل عمران: (٘)
 (.ٗٗٔآية ) النساء: (ٙ)
 (.ٔ٘آية ) المائدة: (ٚ)
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 عن بارتداده منو، اهلل وبرئ اهلل من برئ فقد: بذلك يعني ،(ٔ){شِء...آّخ يف اهلل ِٓ فٍْظ}ذلك
 .(ٕ)"الكفر في ودخولو دينو

 الييود مواالة عن بالنيي فالمخاطبونشيخ اإلسبلم ابن تيمية)رحمو اهلل(: "ويقول 
 ػَْٓ ِِنْىُُْ َّشْرَذَّ َِْٓ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}في قولو تعالى الردة بآية المخاطبون ىم والنصارى

 وبين الكفار ةمواال عن نيى لما وىو ،األمة قرون جميع يتناول ىذا أن ومعموم ،(ٖ){دِّنِوِ...آّخ
 يضر ال اإلسبلم دين عن وارتد توالىم من أن بين منيم فإنو المخاطبين من توالىم من أن

 في ويجاىدون الكفار دون المؤمنين فيتولون ويحبونو يحبيم بقوم اهلل سيأتي بل،شيئا اإلسبلم
 لٌِب هبب ًوٍنب فمذ ءىؤال هبب ّىفش فئْ}األمر أول في تعالى قال كما ،الئم لومة يخافون ال اهلل سبيل

 الدخول بعد منو خرجوا الذين وأولئك اإلسبلم في يدخموا لم الذين فيؤالء. (ٗ){ثىبفشّٓ هبب ٌْغٌا
 قيام إلى دينو وينصر رسولو بو جاء بما يؤمن من اهلل يقيم بل ،شيئا اإلسبلم يضرون ال فيو

 .(٘)"الساعة
 :التحالفبإبرام  من يقوم رابعًا: أىمية

المتبعة في الشريعة اإلسبلمية أن الذي يقوم بإبرام التحالفات السياسية ىو إمام القاعدة 
المسممين أو من ينوب عنو وذلك باتفاق جميور الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية 

، وذلك في حال وجود الدولة اإلسبلمية، ألن األحبلف ىي صورة من صور (ٙ)والحنابمة
، أما في العصر الحاضر فإن الشخص الذي يقوم بإبرام (ٚ)إلسبلمالمعاىدات السياسية في ا

التحالفات السياسية ىو رئيس الدولة أو نائبو، أو الشخص الذي يوكمو رئيس الدولة، ذلك ألن 
مفيوم الدولة في العصر الحاضر قد تغير، فمم تعد تمك الدولة اإلسبلمية الموحدة التي يحكميا 

                                                           
 .(ٕٛآية ) آل عمران: (ٔ)
 .(ٖٖٔ/ٙ)ج )تفسير الطبري(جامع البيان : الطبري (ٕ)
 (.ٗ٘آية ) المائدة: (ٖ)
 (.ٜٛآية ) نعام:األ (ٗ)
 .(ٖٔٓ ،ٖٓٓ/ٛٔ)ج ابن تيمية: مجموع الفتاوي (٘)
 .(ٕٙٓ/ٕ)ج الدسوقي: حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرو  .(٘٘ٗ/٘)ج ابن اليمام: شرح فتح القدير (ٙ)
 (.ٚ٘ٔ/ٖٔابن قدامة: المغني ) .(ٖٖٗ/ٓٔ)ج النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتينو 
 (.ٜ٘)ص السياسية في ضوء الواقع المعاصرشراب: أحكام التحالفات  (ٚ)
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تيد، إضافة إلى تعدد مجاالت الحياة وتعقدىا، مما يجعل من خميفة المسممين الفقيو المج
 .(ٔ)الصعب عمى شخص واحد إدارة شؤون األمة بأكمميا وتحقيق مصالحيا

وقد ظيرت بعض األحزاب والجماعات التي ترغب في عقد المعاىدات والتحالفات مع 
إن لتمك األحزاب غير المسممين وذلك في غياب الدولة اإلسبلمية وغياب خميفة المسممين، ف

والجماعات عقد المعاىدات والتحالفات بدون إذن اإلمام بشرط تحقيق مصمحة لممسممين، ولكن 
قرار عقد تمك التحالفات ينبغي أن تتخذه الييئة التشريعية أو مجمس الشورى في الحزب أو 

لعميا في الجماعة، أما التنفيذ فيكون من قبل رئيس الحزب أو من ينوب عنو من قبل المجنة ا
 . (ٕ)الحزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٜٓٔ)ص آميدي: التحالفات السياسية في العصر الحديث من المنظور اإلسبلمي (ٔ)
 (.ٜٔٔ، ٜٓٔ)ص المرجع السابق (ٕ)
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 المطمب الثالث
 أىمية التحالفات السياسية وأثر المصمحة فييا 

لممعاىدات السياسية في اإلسبلم بمختمف صورىا وأشكاليا أىمية كبيرة، سواء عمى 
الصعيد الدولي، أم عمى صعيد األحزاب، أو األفراد، وسواء كانت تمك المعاىدات، صمحًا، أو 

أو ىدنة، أو موادعة، ويمكن إبراز أىمية ىذه التحالفات وأثر المصمحة فييا في البنود حمفًا، 
 التالية:

إنياء حالة الحرب القائمة بين الدول، وتخفيف حدة التوتر، ومعالجة اآلثار التي تخمفيا - أ
الحروب، كما أنيا تعمل عمى درء األخطار المحيطة بالدول، ونشر األمن واالستقرار، 

، يقول الشيخ محمد أبو زىرة "فالمعاىدات تكون إما (ٔ)بدأ السمم بين الدولوتقرير م
إلنياء حرب عارضة والعود إلى حال السمم الدائمة، أو أنيا تقرير لمسمم وتثبيت لدعائمو 

   . (ٕ)لكيبل يكون من بعد ذلك العيد احتمال اعتداء إال أن يكون نقضًا لمعيد"
وكمما كانت المشتركة بين الدول،  مى تحقيق المصالحع كذلك تعمل التحالفات السياسية- ب

المصالح محدودة كان التحالف أكثر قدرة عمى االستمرار، فقد أدى ترابط الدول واتصال 
بعضيا ببعض وتنوع المصالح بينيا، إلى وجود معاىدات تنظم العبلقات المشتركة 

واكتساب الخبرات العممية  ، كالمعاىدات التي تسمح بتبادل المعمومات المعرفية،(ٖ)بينيا
 . (ٗ)في شتى مجاالت الحياة

تعمل التحالفات السياسية عمى تحقيق الحماية والنصرة لمشعوب واألفراد بممارسة  - ت
ويمكن لمدولة اإلسبلمية أن تعقد مثل ىذه المعاىدات التي تجمب معتقداتيم الدينية، "

تيم في تمك الدول أو تؤدي المصمحة لمدولة اإلسبلمية كأن يسمح لممسممين بنشر دعو 
مثل ىذه المعاىدات إلى تعارف وصمة بين المسممين وغيرىم، فيؤدي ذلك إلى تعرفيم 

 .عمى حقائق اإلسبلم، فتكون سببًا لدخوليم في دين اهلل كما حدث في صمح الحديبية"

                                                           
ية لمدولة اإلسبلمية العبلقات الخارج المييري:و  .(ٚٙٔتبلت في السياسة العالمية )صشكري: األحبلف والتك (ٔ)
 (.٘ٔ) شراب: أحكام التحالفات السياسية في ضوء الواقع المعاصر. و (ٖٜٔ، ٕٜٔ)
 (.ٜٚ)ص أبو زىرة: العبلقات الدولية في اإلسبلم (ٕ)
 اإلسبلمية الخارجية لمدولة المييري: العبلقات .(ٚٙٔ)ص في السياسة العالمية والتكتبلت األحبلف شكري: (ٖ)
 (.٘ٔ) شراب: أحكام التحالفات السياسية في ضوء الواقع المعاصر. و (ٖٜٔ)
 (.ٖٛٗٔ)ص ىيكل: الجياد والقتال في السياسة الشرعية (ٗ)
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ترسيخ مبدأ العدل ونشره بين الدول المتحالفة، ورفع الظمم الواقع عمى األفراد أو - ث
حزاب أو الدول خصوصًا في حال وجود نظام استبدادي يقمع الحريات ويصادر األ

بحمف الفضول الذي قام  --الحقوق، وليذا أصل في السيرة النبوية، فقد أشاد النبي
قرار العدل، وقد شيد النبي  شِيدتُ  َلَقدليذا الحمف فقال"  --عمى نصرة المظموم، وا 

 في بو ُأدَعى ولو الن َعِم، ُحْمرَ  بو لي أن أِحب   ما ًفا،ِحم ُجدعانَ  بنِ  اهلل عبدِ  دارِ  في
 .(ٔ)"ألجبت اإلسالمِ 

 

 

 






















 


 




                                                           
 (.ٖ٘ٗ/ٖٔ)ج أخرجو البييقي في السنن الكبرى، باب إعطاء الفيء عمى الديوان (ٔ)





  81 
 

 المبحث الثالث
 التحالفات الثقافية المعاصرة وضوابطيا وأثر المصمحة فييا 

تمييد

، مفيوم التحالف الثقافيسأتحدث في األول عن  ثبلث مطالباشتمل ىذا المبحث عمى 
وسأبين في الثالث أىمية تمك التحالفات وأثر  ،ضوابط التحالفات الثقافيةي الثاني وسأذكر ف

 :وذلك عمى النحو التالي المصمحة فييا،


 المطمب األول
 مفيوم التحالف الثقافي 



التحالف الثقافي مركب لفظي من كممتين ىما: التحالف والثقافة، لذا البد من بيان 
 .يان مفيوم التحالف الثقافي اصطبلحاً قبل ب مفيوميما لغة واصطبلحاً 

مفيوم التحالف في المغة واالصطبلح قمت ببيانو في المباحث السابقة واآلن سأقوم ببيان 
 مفيوم التحالف الثقافي. سأبينثم  مفيوم الثقافة لغة واصطبلحاً 

  أواًل: الثقافة لغة:

ثقف  ،الشيء ردء إقامة ىيو  الفروع، رجعت إلييا واحدة كممة والفاء والقاف الثاء( ثقف)"
 .(ٔ)، وثقف الرجل ثقافة، أي صار حاذقاً ويدل عمى سرعة التعمم الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة: حذقو

 

  :ثانيًا: الثقافة اصطالحاً 

 .(ٕ)"العمم الذي يبحث كميات الدين في مختمف شئون الحياة"

                                                           
 اليروي: تيذيب المغة. (ٖٖٛ،ٕٖٛ/ٔ)ج ابن فارس: مقاييس المغة .(ٜٔ/ٜ)ج ابن منظور: لسان العرب (ٔ)

 (.ٔٛ/ٜ)ج
مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، العدد  ،(ٜٛ)ص الزنيدي: مدخل إلى عمم الثقافة اإلسبلمية (ٕ)

 الثاني.
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 شرح التعريف وبيان محترزاتو:

ج بو المفيوم العام لمثقافة، الذي يعني النشاط العممي قيد في التعريف يخر )العمم( يمقول
 واألدبي والفني وغيره.

يعني أصولو ومقوماتو في جميع نظمو، كالعقيدة والعبادات )يبحث كميات الدين( يمقول
)كالدين  اً في الفقو وغيرىا من فروع الدين المختمفة، سواء كان ذلك الدين سماوي والمعامبلت

 ) كالمجوسي واليندوسي والبوذي ونحوىا(. لنصراني( أو غير سماوياإلسبلمي والييودي وا
أي شموليا لسائر شؤن الحياة البشرية، أبرزىا العقيدة،  )في مختمف شؤن الحياة(يمقول

 والعبادات، واألخبلق، والسياسة، واالقتصاد، واالجتماع، والمعرفة.

 
 :الثقافيمفيوم التحالف ثالثًا: 

منظمات ثقافية مركب لم أجد من سبق إلى تعريفو رغم وجود كمصطمح  الثقافيالتحالف 
معروفة ومشيورة، ولكن لو أردنا أن نعطي ىذا المصطمح تعريًفا نضبطو فيو ونوضح عالمية 

 ىو: الثقافيالتحالف  المقصود منو فيمكن أن نقول بأن

يتم من اتفاق بين طرفين أو أكثر عمى تبادل الخبرات واالستراتيجيات الثقافية، بحيث 
 خالليا تبادل العموم والمعارف واألفكار.

 شرح التعريف وبيان محترزاتو

يدل عمى تعدد أطراف الحمف وعدم اقتصارىا عمى  (اتفاق بين طرفين أو أكثر)قولنا
 الدول فقط، بل تشمل التحالفات الثقافية التي تعقدىا المؤسسات واألفراد.

د تمك العموم والمعارف، فيشمل العموم يدل عمى تعد قولنا)تبادل العموم والمعارف(
 والمعارف الدينية والدنيوية.
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 المطمب الثاني
 ضوابط التحالفات الثقافية

إن الدعوة إلى عقد التحالفات الثقافية ىي دعوة أصيمة في الفكر اإلسبلمي منذ بداية 
ثاره المفيدة الم لو آات الثقافية مع العالحضارة اإلسبلمية وذلك ألن الدعوة إلى عقد تمك التحالف

عمى الفكر والثقافة في العموم الدنيوية، ولكن يجب أن تكون ىذه التحالفات الثقافية مضبوطة 
إلى ىدم  الضار المفسد الذي يؤدي من العموم الغربية وترك النافع بضوابط شرعية ألخذ المفيد

زه عن غيره من لممحافظة عمى المجتمع المسمم وتمي وذلك فيو، الرذيمةالمجتمع ونشر 
تحالفات الثقافية كما مللباحث في ىذا المطمب لوضع ضوابط المجتمعات الغربية، لذا يسعى ا

 اإلسبلمية. المصادرجاءت في 
 :لحفاظ عمى اليوية الثقافية لألمةأواًل: ا

لكل أمة ىوية ثقافية خاصة بيا تميزىا عن غيرىا من األمم، وتعتز بيا وتعتبرىا بمثابة 
جيدىا لممحافظة عمى ىويتيا، كما يبذل حامل الراية جيده  ىعنوية، فتبذل قصار شخصيتيا الم

الراية يؤدي إلى انييار تمك ذلك ألن سقوط مى بقائيا مرفوعة خبلل المعركة، في المحافظة ع
عن سائر األمم، فيي وتتميز األمة اإلسبلمية بيويتيا الثقافية ة المعركة، معنويات الجند وخسار 

العبلقة بين اإلنسان وربو وعبلقة اإلنسان باآلخرين من خبلل تصور صحيح  تقوم بتحديد
مداده بالعموم والمعارف المتعمقة  عطاء الدارس وا  وشامل لمحياة واإلنسان ومظاىر شخصيتو، وا 
باإلسبلم من الفقو والعقيدة والتوحيد واآلداب واألخبلق وغيرىا من العموم الشرعية الصالحة لكل 

 ِبَقْومٍ  َتَشب وَ  َمنْ : "--الحث عمى المحافظة عمى اليوية اإلسبلمية، يقول النبيزمان ومكان، و 
من التشبو باألمم األخرى كالييود والنصارى  --، وفي ىذا الحديث يحذرنا النبي(ٔ)"ِمْنُيمْ  َفُيوَ 

وغيرىم، ذلك ألن التشبو باألخرين دليل عمى محبتيم، ونصرتيم، وميل القمب ليم، ومحبة 
شركين من الييود والنصارى محرم بنص القرآن الكريم، ذلك ألن محبتيم دليل عمى ضعف الم

 ًََِْٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ اٌُّْؤِِْنٌَُْ َّزَّخِزِ ٌَب}:، لقول اهلل تعالى(ٕ)إيمان المحب ورضا بكفرىم

 ٌَُّادًَُّْ اٌْأخِشِ ًَاٌٌََِْْْ ثِبٌٍَّوِ ُّؤِِْنٌَُْ لًٌَِْب رَجِذُ ٌَب}، وقولو تعالى: (ٖ){ءٍ...آّخشَِْ فِِ اٌٍَّوِ َِِٓ فٍََْْظَ رٌَِهَ َّفْؼًَْ
                                                           

وصححو االلباني في الجامع  .(ٖٔٓٗ) ح (ٗٗ/ٗ)ج أخرجو أبوداود في سننو، باب في لبس الشيرة (ٔ)
 (.ٜٕٛٔ) ح (ٙٗ٘/ ٔ)ج الصغير وزياداتو

 (.٘ٗ)ص العاني: اليوية اإلسبلمية في زمن العولمة الثقافية .(ٗٛٔ)ص عمارة: التراث والمستقبل (ٕ) 
 (.ٕٛآية ) آل عمران: (ٖ)
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 ثِشًُحٍ ًَؤََّّذَىُُْ ميَبَْاٌْئِ لٌٍُُثِيُُِ فِِ وَزَتَ ؤًٌَُئِهَ ػَشِريَرَيُُْ ؤًَْ إِخٌَْأَيُُْ ؤًَْ ؤَثْنَبءَىُُْ ؤًَْ آثَبءَىُُْ وَبٌُٔا ًٌٌََْ ًَسَعٌٌَُوُ اٌٍَّوَ دَبدَّ َِْٓ

 دِضْةَ إَِّْ ؤٌََب اٌٍَّوِ دِضْةُ ؤًٌَُئِهَ ػَنْوُ ًَسَظٌُا ػَنْيُُْ اٌٍَّوُ سَظَِِ فِْيَب خَبٌِذَِّٓ اٌْإَْٔيَبسُ رَذْزِيَب ِِْٓ رَجْشُِ جَنَّبدٍ ًَُّذْخٍُِيُُْ ِِنْوُ

 .(ٔ){اٌُّْفٍِْذٌَُْ ىُُُ اٌٍَّوِ

السمات والصفات والسموكيات بأنيا: " يف اليوية اإلسالميةتعر وبناًء عمى ذلك يمكن  
 .(ٕ)"التي تميز المجتمع اإلسالمي من غيره من المجتمعات غير اإلسالمية

وقد حرص المسممون األوائل عمى المحافظة عمى اليوية الثقافية اإلسبلمية، فكانوا  
الذي يميزىم عن غيرىم من يسعون دائمًا لممحافظة عمى ىويتيم اإلسبلمية ومنيجيم الخاص، 

 األمم األخرى، فيم موقنون أن ىويتيم ىي مصدر قوتيم وسر سعادتيم.

ومن خبلل تصفح التاريخ اإلسبلمي نجد نماذج كثيرة تدل عمى تمسك المسممين بيويتيم 
-الثقافية والدينية واعتزازىم بيا، ومن ىذه النماذج قصة الصحابي عبداهلل بن حذافة السيمي

- اء في كتاب سير أعبلم النببلء "أن عمر بن الخطابفقد ج-- الروم إلى جيشا وجو 
 لك ىل: فقال محمد أصحاب من ىذا إن: فقالوا ممكيم إلى بو فذىبوا حذافة بن اهلل عبد فأسروا

 ما العرب ممكت ما وجميع تممك ما جميع أعطيتني لو: قال؟ ممكي نصف وأعطيك تتنصر أن
 وقال فصمب بو فأمر. وذاك أنت: قال أقتمك إذاً : قال. عين فةطر  - -محمد دين عن رجعت
 حتى ماءً  فييا فصب بقدر ودعا ،فأنزلو ويأبى عميو يعرض وىو ،بدنو من قريبا ارموه: لمرماة

 ،النصرانية عميو يعرض وىو ،فييا فألقي ،بأحدىما فأمر المسممين من بأسيرين ودعا ،احترقت
 قمت: قال؟ أبكاك ما. ردوه: فقال ،جزع قد أنو فظن ،بكى إنو: لمممك فقيل. بكى ثم. يأبى وىو
 النار في تمقى أنفس شعري بعدد يكون أن أشتيي فكنت ،فتذىب الساعة تمقى واحدة نفس ىي
 جميع وعن: اهلل عبد لو فقال ؟عنك وأخمي رأسي تقبل أن لك ىل: الطاغية لو فقال، اهلل في

 عمى حق: عمر فقال. خبره فأخبره ،عمر عمى سارىباأل وقدم، رأسو فقبل نعم: قال؟ األسارى
 .(ٖ)"رأسو فقبل. أبدأ وأنا حذافة ابن رأس يقبل أن مسمم كل

يتبين لنا من ىذا النموذج قوة وصبلبة عبداهلل بن حذافة السيمي وتمسكو بدينو 
مين اإلسبلمي، فأراد الممك من خبلل تقديم االغراءات لعبداهلل أن يتعرف عمى سر تمسك المسم

                                                           
 (.ٕٕآية ) المجادلة: (ٔ)
 (.ٜٔٔ)ص حسين: اليوية اإلسبلمية لؤلقميات المسممة في المجتمعات غير اإلسبلمية التحديات والحمول (ٕ)
 (.ٖٚٗ/ٖ)ج بي: سير أعبلم النببلءالذى (ٖ)
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واعتزازىم بدينيم، وكيف استطاعوا أن ينتصروا عمى أقوى اإلمبراطوريات التي كانت موجودة في 
زمانيم، اإلمبراطورية الفارسية، والرومانية، وىم حفاة عراة، فقام الممك باستخدام أساليب الترغيب 

و، وازداد والترىيب، لكي يرد الصحابي الجميل عن دينو؛ فمم تنجح محاوالتو في صده عن دين
صرارًا بما ىو عميو، ثم قام الممك بتغير أسموبو مع الصحابي الجميل عبداهلل بن حذافة  تمسكًا وا 
السيمي، فمجأ إلى أسموب الحرب النفسية، لكي يحطم نفسيتو ومعنوياتو، ففشل الممك مرة 

صحابي أخرى، مع إصرار الصحابي عبداهلل وتمسكو بدينو وىويتو اإلسبلمية، وأمام إصرار ال
الجميل وتمسكو بدينو رضخ الممك أمامو وقبل بشروطو مقابل شيء ال يذكر، فقال لو الممك، 

 ؟عنك وأخمي رأسي تقبل أن لك ىل: "(ٔ)بعد أن فشمت جميع محاوالتو لرد الصحابي عن دينو
 .(ٕ)"رأسو فقبل نعم: قال؟ األسارى جميع وعن: اهلل عبد لو فقال

 آالت عند التحالف الثقافي:ثانيًا: مراعاة المقاصد والم

من الُمسمم بِو أن لمشرع أحكامو وتشريعاتو الخاصة، وليذه األحكام والتشريعات مقاصد 
ولتمك المقاصد وسائميا وطرقيا التي تؤدي إلييا، والمقاصد العامة من  ؛، ومقاصد خاصةعامة

في جميع أحكامو  تمك األحكام والتشريعات تمثل مجموع المعاني الجميمة، والممحوظة لمشارع
كرام إنسانيتيم،  وتشريعاتو، فمن المعاني العامة التي قصدىا الشارع، اإلحسان إلى اآلخرين، وا 
واالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى إيذائيم واالعتداء عمييم في أنفسيم وأمواليم وأعراضيم، وغير 

الشرعية التي تختص  ذلك من المعاني التي قصدىا الشارع، فيذه المعاني الممحوظة في األحكام
بالتعامل مع اآلخرين، تحقق التبادل الثقافي والتواصل المطموب في الشريعة اإلسبلمية، وتؤكد 

أحكامو، فينبغي عمى كل مسمم أن يجعل  عنعمى ضرورة االنطبلق من ىذه المعاني المعبرة 
العقدية والفقيية المعاني السنية معيارًا وأساسًا لبلختيار والترجيح بين مختمف االجتيادات 

المتعمقة باآلخر، فالمآالت تمثل ضمانًا لمتأكد من تحقيق مقاصد الشرع، وعميو فإن استحضارىا 
 .(ٖ)مع المقاصد أمر ال مناص منو تحقيقًا لتواصل منشود وفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية

 

 

                                                           
 (.ٚٚ)ص العاني: اليوية اإلسبلمية في زمن العولمة الثقافية (ٔ)
 (.ٖٚٗ/ٖ)ج الذىبي: سير أعبلم النببلء (ٕ)
عدوان: مبلمح االنفتاح الثقافي في الفكر . و (ٗٔ)ص )معالم وضوابط ووسائل( سانو: التواصل مع اآلخر (ٖ)

 (.ٗٛ ،ٖٛ)ص التربوي اإلسبلمي





  85 
 

 :الحفاظ عمى الحرية الدينيةثالثًا: 

وثقافية بين الشعوب سواء كانت تمك الشعوب  ونيةقامة عبلقات تعااإلسبلم ال يمنع من إ
تدين بدين اإلسبلم أو غيره، الن اليدف األساسي الذي جاء بو اإلسبلم ىو إسعاد البشرية 
قامة األمن و الطمأنينة وفق المنيج اإلليي العادل، الذي يفرد اهلل تعالى باأللوىية والربوبية،  وا 

ياة والمساواة وحق الحرية، وبذلك اتخذت الحرية ويخمص اإلنسان من الظمم ويعطيو حق الح
والقرآن  الدينية مكانة مرموقة في النصوص الشرعية التي جاء بيا القرآن الكريم والسنة النبوية،

 فقال تعالى ، (ٔ)الكريم نص عمى حرية التدين واالعتقاد في آياتو، محذرًا من الضبلل والفساد
َ لَذْ اٌذِِّّٓ ِفِ إِوْشَاهَ ٌَب}: في محكم التنزيل  اعْزَّْغَهَ فَمَذِ ثِبٌٍَّوِ ًَُّؤِِْْٓ ثِبٌطَّبغٌُدِ َّىْفُشْ فََّْٓ اٌْغَِِّ َِِٓ اٌشُّشْذُ رَجََّْٓ

 إنزال حرية التدين ىذه المنزلة الرفيعة، أن والعمة في ،(ٕ){ػٌٍَُِْ عَِّْغٌ ًَاٌٍَّوُ ٌَيَب أْفِصَبََ ٌَب اٌٌُْصْمََ ثِبٌْؼُشًَْحِ
وىذه  الدينية مرتبطة بالعقل والفكر، وحرية اإلرادة واالختيار، والقناعة الذاتية لئلنسان،الحرية 

، لذلك قال تعالى في كتابو (ٖ)سمطة ألحد عمييا إال اهلل تعالى ، والاألشياء تنبع من القمب
وقال تعالى  ،(ٗ){ُِؤِِْنِنيَ َّىٌٌُُٔا دَزََّ اٌنَّبطَ رُىْشِهُ ؤَفَإَْٔذَ جَِّْؼًب وٍُُّيُُْ اٌْإَسْضِ فِِ َِْٓ ٌَأََِٓ سَثُّهَ شَبءَ ًٌٌََْ}الكريم:

 .(٘){ثِبٌُّْيْزَذَِّٓ ؤَػٍَُُْ ًَىٌَُ َّشَبءُ َِْٓ َّيْذُِ اٌٍَّوَ ًٌََىَِّٓ ؤَدْجَجْذَ َِْٓ رَيْذُِ ٌَب إَِّٔهَ}لرسولو الكريم:

قراره لو ب أن اإلنسان يولد --وقد بين النبي الربوبية، حتى إذا عمى محبتو لفاطره، وا 
ويبقى بذلك عمى دين الفطرة التي ولد عمييا حتى خمي ونفسو لم يعدل عن اإلسبلم إلى غيره، 

يصرفو عن الدين الحق ويضمو، أو بيئة تُفسده، أو شيطان من شياطين  يغير بفعل إنساني
 َفَأَبَواهُ  الِفْطَرِة، ىَعمَ  ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكل  " :--لقول النبي ،(ٙ)اإلنس والجن يستيويو فييمكو

َداِنِو، رَاِنِو، َأوْ  ُيَيوِّ َساِنوِ  َأوْ  ُيَنصِّ  .(ٚ)"ُيَمجِّ

                                                           
 (.٘ٔالزحيمي: الحرية الدينية في الشريعة اإلسبلمية أبعادىا وضوابطيا )ص (ٔ)
 (.ٕٙ٘) البقرة: آية (ٕ)
 (.ٖ٘ٗ)ص الكبيسي: فقو األقميات المسممة (ٖ)
 (.ٜٜ) يونس: آية (ٗ)
 (.ٙ٘) القصص: آية (٘)
 (ٙٔالزحيمي: الحرية الدينية في الشريعة اإلسبلمية أبعادىا وضوابطيا )ص (ٙ)
ومسمم في  .(ٖٛ٘ٔ) ح (ٓٓٔ/ٕخرجو البخاري في صحيحو: باب ما قيل في أوالد المشركين )جأ (ٚ)

 (.ٕٛ٘ٙ) ح (ٕٚٗٓ/ٗ)ج صحيحو، باب  معنى كل مولود يولد عمى الفطرة
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فيذه النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة، تؤكد عمى أىمية الحرية 
ًا الدينية في اإلسبلم، فالشريعة اإلسبلمية تضمن حرية االعتقاد لغير المسممين، وال تجبر أحد
ن كانوا رعايا في الدولة اإلسبلمية.  عمى الدخول في الدين اإلسبلمي وتغيير عقائده الدينية، وا 

 رابعًا: التزام الوسطية في التبادل الثقافي:

الوسطية من الخصائص البارزة في الدين اإلسبلمي الذي شّرف اهلل عباده باالنتماء إلييا، 
 .(ٔ)التعامل مع اآلخرين وفيم األشياء وحفظ عقوليم من غمو اإلفراط والتفريط في

فينبغي عمى المسمم عند التعامل مع اآلخرين سواء كانوا أفرادًا أو جماعًة، أن يتجنب 
غبلق باب الرخص الشرعية والمباحات  الغمو بجميع صوره وأشكالو كالتزام التشديد دائمًا، وا 

س عن الدخول في دين اهلل لقولو الدنيوية، ألنو يحول دون أي تفاعل إيجابي معيم، ويصد النا
َ َِْٓ لًُْ}تعالى:  ٌَََّْ خَبٌِصَخً اٌذَُّْْٔب اٌْذََْبحِ فِِ آَِنٌُا ٌٍَِّزَِّٓ ىَِِ لًُْ اٌشِّصْقِ َِِٓ ًَاٌطَِّّْجَبدِ ٌِؼِجَبدِهِ ؤَخْشَطَ اٌَّزِِ اٌٍَّوِ صِّنَخَ دَشََّ

ُ وَزٌَِهَ اٌْمَِْبَِخِ ، كما ورد التحذير من الغمو في السنة النبوية حيث قال (ٕ){ؼٌٍَََُّّْْ ٌِمٌٍََْ اٌْأَّبدِ ُٔفَصًِّ
، فيذه النصوص الشرعية تحذر المسممين من (ٗ)"َثاَلثًا َقاَلَيا"(ٖ)اْلُمَتَنطُِّعونَ  َىَمكَ : "--النبي

الغمو،  كما يجب عمى المسمم أن يبتعد عن كل ما من شأنو أن يؤدي إلى الجفاء والجور في 
، وبناًء عمى ذلك، فإن (٘)ع اآلخرين، ألن اإلسبلم يحرم الظمم وسمب حقوق اآلخرينمعامبلتو م

ما يحصل في عصرنا اليوم من تغميب جانب الغمو والجفاء عمى الخطابات الداعية إلى التعاون 
ًة ومنيجًا وسموكًا، عن تمك الدعوات، ذلك خرين عائٌد إلى غياب الوسطية، لغوالتواصل مع اال

ة تعمل عمى تحقيق التوازن والتكامل بين ثوابت الشرع ومستجدات العصر، فتعصم ألن الوسطي
الفرد والمجتمع من االنييار واالنحبلل، والغمو يؤدي بصاحبو وبالمجتمع من حولو إلى االنييار 

 .(ٙ)والزوال، ويقضي عمى جميع سبل التعاون والتعامل مع اآلخرين

لسنة التي تدعو المسمم إلى التزام الوسطية في وقد وردت النصوص الشرعية في الكتاب وا
 ػٍَََ شُيَذَاءَ ٌِزَىٌٌُُٔا ًَعَطًب ؤَُِّخً جَؼٍَْنَبوُُْ ًَوَزٌَِهَ} تعالىجميع تصرفاتو وأفعالو وعبلقاتو، منيا قولو 

                                                           
 (.ٕٕٔ)ص البوطي: وىذه مشكبلتنا (ٔ)
 .(ٕٖآية ) األعراف: (ٕ)
 أفعاليم.المتنطعون: أي المتعمقون المجاوزون الحدود في أقواليم و  (ٖ)
 (.ٕٓٚٙ) ح (ٕ٘٘ٓ/ٗ)ج ، باب ىمك المتنطعونأخرجو مسمم في صحيحو(ٗ)
 (.ٖٙٗ)ص الكبيسي: فقو األقميات المسممة (٘)
 (.ٗٔ)ص سانو: في التواصل مع اآلخر: معالم وضوابط ووسائل (ٙ)
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راد ب"أمة وسطا" وقد بين الماوردي في تفسيره أن الم (ٔ){...آّخشَيِْذًا ػٍََْْىُُْ اٌشَّعٌُيُ ًََّىٌَُْ اٌنَّبطِ

وقد بين  ،(ٖ){رُغَجِّذٌَُْ ٌٌٌََْب ٌَىُُْ ؤَلًُْ ؤٌََُْ ؤًَْعَطُيُُْ لَبيَ}، وقولو تعالى(ٕ)في ىذه اآلية أي عدال
، ومن السنة الحديث الذي (ٗ)الزمخشري أن المراد ب "أوسطيم" في ىذه اآلية أي أعدليم وخيرىم

 َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الن ِبيِّ  َأْزَواجِ  ُبُيوتِ  ِإَلى َرْىطٍ  ةُ َثاَلثَ  َجاءَ حيث قال " --يرويو أنس بن مالك
: َفَقاُلوا َتَقال وَىا، َكَأن ُيمْ  ُأْخِبُروا َفَمم ا َوَسم َم، َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الن ِبيِّ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َيْسأَُلونَ  َوَسم َم،
َر، َوَما َذْنِبوِ  ِمنْ  َتَقد مَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َقدْ  َوَسم َم؟ وِ َعَميْ  اهللُ  َصم ى الن ِبيِّ  ِمنَ  َنْحنُ  َوَأْينَ   َقالَ  تََأخ 

 َأَنا: آَخرُ  َوَقالَ  ُأْفِطُر، َوالَ  الد ْىرَ  َأُصومُ  َأَنا: آَخرُ  َوَقالَ  َأَبًدا، الم ْيلَ  ُأَصمِّي َفِإنِّي َأَنا َأم ا: َأَحُدُىمْ 
 ال ِذينَ  َأْنُتمُ ": َفَقالَ  ِإَلْيِيْم، َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَجاءَ  َأَبًدا، جُ َأَتَزو   َفالَ  النَِّساءَ  َأْعَتِزلُ 
 َوَأْرُقُد، َوُأَصمِّي َوُأْفِطُر، َأُصومُ  َلِكنِّي َلُو، َوَأْتَقاُكمْ  ِلم وِ  أَلَْخَشاُكمْ  ِإنِّي َوالم وِ  َأَما َوَكَذا، َكَذا ُقْمُتمْ 
 .(٘)"ِمنِّي َفَمْيَس  ُسن ِتي َعنْ  َرِغبَ  َفَمنْ  النَِّساَء، َتَزو جُ َوأَ 

وطريقتو، وىي الحنفية السمحة بعيدًا  --ومن خبلل ىذا الحديث يتبين لنا منيج النبي
عن الغمو واإلفراط، فاإلسبلم لم يأمر بالوسطية واالعتدال فحسب، بل قام بالنيي عن الغمو 

 .(ٙ) ع أشكالو وصورهوالتنطع واالعتداء بجمي

والوسطية التي أشارت إلييا النصوص الشرعية ىي الوسطية المتوازنة: "بين العقل 
والوحي، بين العمم واإليمان، بين المادة والروح، بين الحقوق والواجبات، بين الفردية والجماعية، 

ميام الماضي والتطمع بين اإلليام وااللتزام، بين النص واالجتياد، بين المثال والواقع، بين است
 .(ٚ)إلى المستقبل"

 من األحكام: خامسًا: التمييز بين الثوابت والمتغيرات 

حكام الشريعة اإلسبلمية، فتتخذ من منيجو في فات الثقافية تستمد مقوماتيا من أالتحال
 يرة.ن أحكام ثابتة وأحكام متغفاألحكام الشرعية تنقسم إلى قسمي الثوابت والمتغيرات أساسًا ليا،

                                                           
 (.ٖٗٔآية )البقرة:  (ٔ)
 (.ٜٜٔ/ٔ)ج الماوردي: تفسير الماوردي (ٕ)
 .(ٕٛآية ) القمم: (ٖ)
 (.ٜٔ٘/ٗ)ج الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ٗ)
 (.ٖٙٓ٘) ح (ٕ/ٚ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب الترغيب في النكاح (٘)
 (.ٖٔ)ص سانو: في التواصل مع اآلخر: معالم وضوابط ووسائل (ٙ)
 (.ٕٚ)ص القرضاوي: الثقافة العربية اإلسبلمية بين األصالة والمعاصرة (ٚ)
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وال تتغير  ،في ثبوتيا وداللتيا التي صيغت من نصوص قطعيةفاألحكام الثابتة ىي األحكام 
إلى  --وىي محل إجماع بين عامة المسممين من لدن النبي بتغير الزمان والمكان واألحوال،

 اٌضَّوَبحَ ًَآرٌُا ٍَبحَاٌصَّ ًَؤَلٌُِّْا}الصبلة والزكاة، وحل البيع وحرمة الربا لقولو تعالىيوم القيامة، كوجوب 

ومن الحقائق الثابتو  ،(ٕ){اٌشِّثَب...آّخ ًَدَشَََّ اٌْجَْْغَ اٌٍَّوُ ًَؤَدًََّ}، وقولو تعالى (ٔ){اٌشَّاوِؼِنيَ َِغَ ًَاسْوَؼٌُا
، لقولو تعالى(ٖ)أن الناس من أصل واحد، ويتميزون عن بعضيم البعض بالتقوى والعمل الصالح

 اٌٍَّوِ ػِنْذَ ؤَوْشََِىُُْ إَِّْ ٌِزَؼَبسَفٌُا ًَلَجَبئًَِ شُؼٌُثًب ًَجَؼٍَْنَبوُُْ ًَؤُْٔضََ رَوَشٍ ِِْٓ خٍََمْنَبوُُْ إَِّٔب بطُاٌنَّ ؤَُّّيَب َّب}

 .(ٗ){ؤَرْمَبوُُْ...آّخ

لكونيا أحكامًا مصوغة من  واألحكام المتغيرة ىي األحكام الظنية في ثبوتيا وداللتيا
، والداللة معًا، أو في الداللة دون الثبوت أو في الثبوت دون الداللة نصوص ظنية في الثبوت

وألن وىي قابمة لمتبدل والتغير بحسب الظروف واألحوال واألمكنة، كمقادير التعزيرات وأجناسيا، 
الظن يخالط ىذه األحكام سواء كان ىذا االختبلط في ثبوتيا أو داللتيا، فإن ىذه األحكام 

ظل ميدانا لبلجتياد واالختبلف، وبناًء عمى ذلك فإذا حصل تغير في الزمان المتغيرة كانت وست
 والمكان والحال سيكون ليذه األحكام نصيب من ىذا التغير والتحول.

عية عند التواصل مع "إن إدراك الفروق الثابتة بين ىذين النوعين من األحكام الشر 
يساوي بينيما، فالثوابت ينبغي أن تبقى  ال يخمط المرء بين ىذين النوعين، وأالّ اآلخر يقتضي أ

ثوابت ال تخضع لممساومة أو التنازل أو التحول، وأما المتغيرات، فإن لممرء أن يعيد النظر فييا 
في ضوء ما يستجد في واقعو وزمانو ومكانو من أوضاع فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو 

، فيذا الضابط يفتح لممسمم (٘)و وواقعو"ثقافية، وذلك بغية ترجيح ما يتناسب مع زمانو ومكان
مجااًل واسعًا لبلختيار والترجيح بين مختمف االجتيادات، فيو يرفض االجتيادات التي تؤدي 
 إلى تعميق الفجوة بين المسمم وغيره، ويأخذ االجتيادات التي تمكنو من التفاعل االيجابي

                                                           
 (.ٖٗآية ) :البقرة (ٔ)
 (.ٕ٘ٚآية ) البقرة: (ٕ)
 (.ٛٓٔ)ص شوق: االتجاىات الحديثة في تخطيط المناىج الدراسية في ضوء التوجييات اإلسبلمية (ٖ)
 .(ٖٔآية )الحجرات:  (ٗ)
 (.ٗٔ)ص سانو: في التواصل مع اآلخر: معالم وضوابط ووسائل (٘)
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مزية انفردت بيا الشريعة اإلسبلمية عن  ، تمك(ٔ)والتعاون مع اآلخرين مقيدًا بالثوابت الشرعية
 .(ٕ)غيرىا، فيي بذلك تستوعب متغيرات الزمان والمكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تواصل مع اآلخر: معالم وضوابط ووسائل(، سانو: في الٖٚٗ)ص الكبيسي: فقو األقميات المسممة (ٔ)

 (.ٕٛ)ص (، عدوان: مبلمح االنفتاح الثقافي في الفكر التربوي اإلسبلميٗٔ)ص
 (.ٖٙٗالمييري: العبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمية )ص(ٕ)
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 المطمب الثالث
 لفات الثقافية وأثر المصمحة فيياأىمية التحا 

جتماعية العممية والتربوية والحضارية واال ،لمتحالفات الثقافية بمختمف صورىا وأشكاليا
ة في حياة المجتمعات البشرية، ويمكن إبراز أىمية ىذه التحالفات وأثر المصحة فييا أىمية كبير 

 في البنود التالية:

تتضمن التي و  المبادئ والمثل المودعة فييا،غنية بالقيم اإلنسانية و الرسالة اإلسبلم نشر  .ٔ
رصيدا ثريا لمبشرية في مجال العبلقات المشتركة، القائمة عمى التعارف والتواصل 

 .(ٔ)وتعريف شعوب الدول المتحالفة بدين اإلسبلم والتعاون عمى الخير بين الشعوب
يتبلءم بما ، بين الدول المتحالفةتطوير الخطاب الحضاري تعمل العبلقات الثقافية عمى  .ٕ

المجتمعات المعاصرة، بعيدا عن  اكلمش كما أنيا تسيم في معالجةمع ثوابت اإلسبلم، 
 .(ٕ)والمقيتة نية التي تغفل عن اآلثار البعيدةاالنفعال وردات الفعل اآل

االنتفاع بالعموم التجريبية والمعارف التطبيقية لغير المسممين دون التأثر بمعتقداتيم  .ٖ
تشجيع البحوث والدراسات التي تؤصل لمبادئ اإلسبلم وقيمو الدينية، وذلك من خبلل 

 .(ٖ)ميةبين الدول غير اإلسبل متعريف بيا ونشرىالوالسعي  النبيمة
 االستفادة من تجارب الدول واألمم األخرى فيما ال يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية. .ٗ

 

 



 


                                                           
التعاون والتسامح والحوار الحضاري، مؤتمر . و (ٖٛٗلخارجية لمدولة اإلسبلمية )صالمييري: العبلقات ا (ٔ)

 . https://themwl.org/arىـ، ٖٛٗٔ/رجب/ٚٔلرابطة العالم اإلسبلمي بتاريخ:
ىـ، ٖٛٗٔ/رجب/ٚٔالتعاون والتسامح والحوار الحضاري، مؤتمر لرابطة العالم اإلسبلمي بتاريخ: (ٕ)

https://themwl.org/ar . 
التعاون والتسامح والحوار الحضاري، مؤتمر . و (ٖٛٗة )صالمييري: العبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمي (ٖ)

 . https://themwl.org/arىـ، ٖٛٗٔ/رجب/ٚٔلرابطة العالم اإلسبلمي بتاريخ:

https://themwl.org/ar
https://themwl.org/ar
https://themwl.org/ar
https://themwl.org/ar
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 الفصل الثالث

التحالفات الدولية المعاصرة زمن الحرب  
 وضوابطيا وأثر المصمحة فييا
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 المبحث األول
 حماية القواعد العسكرية لدول التحالف وضوابطيا وأثر المصمحة فييا

 تمييد:

ل الكبرى إلى إنشاء قواعد عسكرية لتحقيق مع تطور الحياة وتقدميا زادت حاجة الدو 
سرعة التدخل عند الحاجة وزيادة قوة الردع لتقديم الدعم لجيوشيا، وحماية مصالحيا في أنحاء 

 العالم أو تنفيذًا لقرارات وتعميمات مجمس األمن الدولي أو ما يسمى بالشرعية الدولية. 

وقع المميز لمدول العربية واالسبلمية، ووقوعيا في قمب الصراع العالمي، جعميا فالم
الخيار األنسب إلنشاء ىذه القواعد عمى أراضييا، التي تستخدم ألغراض عسكرية؛ إما مباشرة؛ 
من خبلل  استخدام تمك القواعد إلمداد جيوشيا بالمعدات والطائرات واألسمحة المختمفة، أو غير 

ن خبلل ما تقدمو من الدعم الموجستي والمعموماتي والطبي لقوات تمك الدول أثناء مباشرة؛ م
 الحروب والقتال.

إضافة إلى ذلك فإنو يحظر عمى مواطني الدول المضيفة ليذه القواعد ميما كانت منزلتيم 
ومكانتيم من االقتراب منيا أو دخوليا، أو دخول أجزاء منيا، إال بتنسيق مسبق ضمن ضوابط 

 روط معقدة؟!.وش

بل ال يسمح لمدول المضيفة ليذه القواعد معرفة ما تحتويو تمك القواعد من معدات 
داخميا، وما يجري فييا من أعمال واتصاالت، وفي الغالب يتم  ةعسكرية وعدد القوات الموجود

إجراء المكالمات عن طريق األقمار الصناعية، وذلك خشية تجسس الدول المضيفة ليذه القواعد 
 ومعرفة ما يدور فييا.

 :منياومن ىنا فقد ثارت مجموعة من التساؤالت؛ 

 إنشاء قواعد عسكرية داخل أراضييا؟ ىل يجوز لمدول اإلسبلمية السماح لمدول الكافرة 
  ىل يجوز لمدول االسبلمية تقديم الحماية لمقواعد العسكرية المقامة عمى أراضييا، سواء

 ض؟نت تمك الحماية بعوض أو بغير عو كا
  ن قمنا بجواز توفير الحماية ليذه القواعد العسكرية فما ىي ضوابط وشروط تمك وا 

 الحماية؟

 ىذا ما سنتحدث عنو في ىذا المبحث من خبلل المطالب التالية:
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 المطمب األول
 ماىية القواعد العسكرية 

 أواًل: المراد بالقواعد العسكرية.

بريٍة، أو ساحمية، تقيميا الدول  ،(ٔ)جيةمواقع استراتيعرفت القواعد العسكرية بأنيا: "
سنوية، أو  إجارةالكبرى في داخل الحدود اإلقميمية لمدول األخرى باتفاق مع حكوماتيا مقابل 

 .(ٕ)"الخمنح، أو إعانات مالية...
أرض في دولة ما، تشغميا دولة أخرى الستعماليا في أغراض حربية، كما عرفت بأنيا: " 
 .(ٖ)بين الدولتين" حسب االتفاق الذي يبرم

 نشاء القواعد العسكرية.ثانيًا: الغرض من إ

تقوم القواعد العسكرية في العادة من خبلل اتفاق بين الدول الكبرى وحكومات       
 الدول األخرى.

ويعتبر إنشاء تمك القواعد بمثابة استعمار لمدول الضعيفة وبسط نفوذ الدول الكبرى   
تصاديًا، وذلك منذ تطور أساليب االستعمار؛ ليذا كانت الواليات عمييا سياسيًا وعسكريًا واق

)أمريكا(، وىي دولة لم تباشر االستعمار القديم، أولى الدول الكبرى التي اتخذت من  المتحدة
القواعد العسكرية وسيمة لبسط نفوذىا، وال تعتمد الدول الكبرى في عقد ىذه االتفاقيات الثنائية 

النفسية(، لبث روح الخوف ) سب، بل عمى العوامل السيكولوجيةدية فحعمى اإلغراءات االقتصا
 والفزع من أخطار محتممة تيدد ىذه الدول، ونظم الحكم فييا.

 .(ٔ)كما ويعتبر االحتفاظ بالقواعد العسكرية جزءًا من اتفاقيات الدفاع المشترك 

                                                           
األىمية العسكرية في كسب المعارك، سواًء في الحرب )مراكز استراتيجية(" عمى المواقع ذات  " يطمق اسم (ٔ)

ن اختيار تمك القواعد العسكرية التي تقيميا بعض الدول الكبرى في أراض أجنبية، يقوم  الدفاعية أو اليجومية، وا 
ينظر: عطية: القاموس  .وء تطورات أساليب الحرب الحديثة"عمى األىمية االستراتيجية ليذه المواقع في ض

 (.ٓٗٙٔ/ٖوىيكل: الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية )ج .(٘٘ص) السياسي
. (ٓٗٙٔ/ٖ)ج وىيكل: الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية  .(ٜٔٗ)ص عطية: القاموس السياسي (ٕ)
 (.ٜٓٛ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عميياو 
وبرغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة  .(ٛٛ)ص والدولية بدوي: معجم المصطمحات السياسية (ٖ)

 (.ٜٓٛ)ص واآلثار المترتبة عمييا
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 المطمب الثاني
 حكم إنشاء القواعد العسكرية وضوابطيا 

 المسممينفي ببلد لمكفار إقامة القواعد العسكرية  الشرعي من حكمالن نبين ينبغي لنا أ
 وجودىا.ومن ثم نتطرق إلى ضوابط 

 في بالد المسممين: العسكرية لدول التحالفالقواعد  إنشاءأواًل: حكم 

من المعموم أن مسألة إنشاء القواعد العسكرية األجنبية في ببلد المسممين ىي من 
ة في ىذا العصر والتي لم يتطرق ليا الفقياء القدامى ولم يتعرضوا لحكميا، المسائل المستجد

سواء كان إنشاء ىذه القواعد بعوض أو بغير عوض، فيذه المسألة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفيوم 
الحمف وطبيعتو ونوعو، وما يقدم لمدول الكافرة من مساعدات عسكرية، منيا السماح ليا بإنشاء 

في الببلد االسبلمية، وذلك بغرض استخداميا في التدريبات العسكرية، وتخزين قواعد عسكرية 
السبلح، واالنطبلق منيا لمياجمة الدول المعادية، وربما كان وجودىا لمحاربة دول إسبلمية 

 أخرى كما نشاىده في عصرنا الحاضر، من أجل ذلك سنقوم باإلجابة عمى سؤال وىو.
 إقامة قواعد عسكرية داخل بالد المسممين؟ ىل يجوز السماح لمدول الكافرة

 الفرع األول: أقوال العمماء في ىذه المسألة:

 ين:ف العمماء في ىذه المسألة عمى قولاختم

، في مسألة التحالف مع (ٕ): المنع مطمقًا، وىذا مقتضى كبلم الفقياء القدامىالقول األول
ة لممسممين وسمطانيم، وىذا أيضًا قول الكفار، وذلك باعتبار ىذه القواعد العسكرية غير خاضع

 .(ٖ)جميور المعاصرين

                                                                                                                                                                     
برغش: األحبلف العسكرية و  .(ٓٗٙٔ/ٖ)ج وىيكل: الجياد والقتال .(ٜٔٗ)ص عطية: القاموس السياسي (ٔ)

 (.ٜٔٛ، ٜٓٛ)ص والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا
 االمام مالك: المدونةو  .(ٖٙ، ٖ٘/ٕٔ)ج يد لما في الموطأ من المعاني و األسانيدابن عبد البر: التمي (ٕ)

ابن المنذر: األوسط في السنن و  .(ٗٔٔ/ٖ)ج الخرشي: شرح مختصر خميل لمخرشيو  .(ٕ٘٘، ٕٗ٘/ٔ)ج
الكاساني: بدائع  .(ٕٛٗ/ٖ)ج الطحاوي: مختصر اختبلف العمماء .(٘ٚٔ/ٔٔ)ج واإلجماع واالختبلف
 (.ٖٔٙ، ٖٓٙ/٘ابن حزم: المحمى باآلثار)ج .(ٖٜٚٓٗ)ج لشرائعالصنائع في ترتيب ا

 (.ٖ٘ٙٔ/ٖنسب ىذا القول إلييم د. محمد ىيكل في كتابو الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية )ج (ٖ)
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: الجواز ضمن ضوابط وشروط معينة، وبناًء عمى قاعدة "ال ضرر وال ضرار" فكل القول الثاني
ن كانت تمك  ما من شأنو أن يؤدي إلى إضرار باإلسبلم والمسممين، يكون محظورًا شرعًا، وا 

ىذا مذىب من قال بجواز التحالف مع الكفار التصرفات واألشياء مباحة في األصل، و 
 .(ٕ)وىو قول بعض المعاصرين (ٔ)واالستعانة بيم في القتال ضمن ضوابط وشروط

 الفرع الثاني: أدلة الفريقين:

 أدلة الفريق األول:

احتج أصحاب القول األول، الذين يقولون بمنع الكفار من إقامة قواعد عسكرية داخل 
 والسنة والمعقول. أراضي المسممين بالكتاب

 أما الكتاب:

والكافرين في آيات كثيرة ومن ىذه  المجرمينإعانة  مننيى اهلل تعالى المسممين فقد 
 اآليات:

 .(ٖ){ٌٍُِّْجْشِِنِيَ ظَيِريًا ؤَوٌَُْ فٍََْٓ ػٍَََِّ ؤَْٔؼَّْذَ ثَِّب سَةِّ لَبيَ}:قال تعالى- أ

  .(ٗ){...آّخاٌنَّبسُ فَزََّغَّىُُُ ٌٍَُّاظَ اٌَّزَِّٓ إٌََِ رَشْوَنٌُا ًٌََب}وقال تعالى:  - ب

 .(٘){ٌٍِْىَبفِشَِّٓ ظَيرِيًا رَىٌََُّٔٓ فٍََب} وقال تعالى: - ت

 

 
                                                           

ابن عابدين:  .(ٕٕٗٔ/ٔ)ج السرخسي: شرح السير الكبير .(ٕٜٔ/ٚ)ج الجصاص: شرح مختصر الطحاوي(ٔ)
ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة  .(ٛٗٔ/ٗ)ج لمختاررد المحتار عمى الدر ا

النووي: روضة الطالبين  .(ٕٙٚ/ٗ)ج الشافعي: األم .(ٕٓ٘/٘)ج ابن اليمام: فتح القدير .(ٜٚ/٘)ج الطوري
ة المحتاج الرممي: نياي .(ٕٕ٘/ٖ)ج الشيرازي: الميذب في فقو اإلمام الشافعي .(ٜٖٕ/ٓٔ)ج وعمدة المفتين

الحراني:  .(ٖٗٔ/ٗ)ج المرداوي: االنصاف في معرفة الراجح من الخبلف .(ٖٙ/ٛ)ج إلى شرح المنياج
 البيوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع .(ٔٚٔ/ٕ) المحرر في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل

 .(ٖٚ، ٖٙ/ٕٔ)ج مييد لما في الموطأابن عبد البر: الت .(ٖٙ/ٖ)ج
2))

(.ٔ٘ٙٔ/ٖالجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية )ج ىيكل:

 (.ٚٔ) آية القصص: (ٖ)
 (.ٖٔٔ) آية ىود: (ٗ)
 (.ٙٛ) آية القصص: (٘)
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  وجو الداللة:

إعانة الكافرين والمجرمين، وأن  عنقالوا: نيى اهلل تعالى المؤمنين في ىذه اآليات، 
رتيم بترك نصرة المؤمنين، ليم بأي وجو، فتتحقق معاونة الكفار ومظاى (ٔ)يكونوا ظييراً 

عانتيم ومظاىرتيم عمى  وتكثير سواد الكافرين، كما تتحقق أيضًا بعدم اإلنكار عمييم، وا 
 .(ٕ)ظمميم وكفرىم

فالسماح لمكفار بإقامة قواعد عسكرية في ببلد المسممين، صوره من صور المعاونة  
ن كانت حروبيم ضد كفار والمساعدة، المنيي عنيا، ذلك ألنيا تزيدىم قوة في حروبيم، وا  

آخرين، فما بالك لو كانت ىذه القواعد تستخدم في الحروب ضد المسممين كما نراه في 
 واقعنا المعاصر؟!.

ن لم يكن ليا تعمق مباشر بالقتال، إال أنيا ضرورية والزمة لمقتال، وال  وىذه القواعد وا 
 يمكن استمراره إال بيا.

 السنة: وأما

 عمى حرمة إعانة الظالمين والكافرين عمى اإلثم والعدوان، ومنيا: فقد دلت
 َوَلوْ  ُمْؤِمنٍ  َقْتلِ  َعَمى َأَعانَ  َمنْ : "--قال: قال رسول اهلل --ما صح عن أبي ىريرة- أ

 .(ٖ)"الم وِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  آِيٌس : َعْيَنْيوِ  َبْينَ  َمْكُتوبٌ  َوَجل   َعز   الم وَ  َلِقيَ  َكِمَمٍة، ِبَشْطرِ 

 وجو الداللة:

يدل ىذا الحديث عمى الوعيد الشديد لمن أعان عمى قتل المؤمن بأقل إعانة، وقد ال 
يكون ليا تأثير كبير؛ فإن التحدث بأنصاف الكممات قد ال يفيميا أحد، فكيف بمن أعان 

                                                           
 المقصود بالظيير: المعين والمساعد والناصر. (ٔ)
 (.ٕٕٙ/ٖٔ)ج القرطبي: الجامع ألحكام القرآنو  .(ٗٙٔ/ٗ)ج الشوكاني: فتح القدير (ٕ)
والبييقي في السنن  .(ٕٕٓٙ) ح (ٓٗٙ/ٖ)ج ، باب التغميظ في قتل مسمم ظمماً اخرجو ابن ماجو في سننو (ٖ)

 ح (ٜٚ/ٔٔ)ج الكبير والطبراني في المعجم .(ٖٜٙ٘ٔ) ح (ٖ٘ٔ/ٙٔ)ج الكبرى، باب تحريم القتل من السنة
سناده ضعيف. قال البوصيري: ىذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد الدمشقي قال فيو البخاري ٕٓٔٔٔ) (. وا 
وقال النسائي متروك  .حديثو موضوع أناد أبو حاتم ذاىب الحديث ضعيف كأبو حاتم: منكر الحديث، ز و 

وىذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، انظر مصباح  الحديث، وقال الترمذي ضعيف الحديث...
 (.ٕٕٔ/ٖ)ج الزجاجة في زوائد ابن ماجو، لمبوصيري
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عطائيم أرض المسممين إلقامة  عمى قتل المؤمنين، بأن ىيأ لمكفار كل سبل العيش والحياة وا 
 .(ٔ)عسكرات ليمم

 وجوه: فيدل لو منالمعقول: وأما 

، فيمنعوا من (ٗ)(ٖ)، والمرجف(ٕ)أن الكفار غير مأمونين عمى المسممين؛ فأشبيوا المخّذل. أ
 إقامة قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب داخل ببلد المسممين.

ي الكفار يقاتمون ألجل مصالح دنيوية، والجياد شرع لنصرة دين اهلل، ونشر دعوتو ف. ب
 األرض، والكفار لم يكونوا من أىميا.

مسممين، أنو لو سممنا بقول القائمين بجواز إقامة قواعد عسكرية لمكفار داخل ببلد ال. ت
فإن الجميع متفقون عمى عدم جواز ذلك إذا تم استخدام ضمن ضوابط وشروط معينة، 

 تمك القواعد ضد المسممين أو المعاىدين.
نا أن ىذه القواعد يتم استخداميا ضد دول إسبلمية، بينما الواقع المعاصر يبرىن ل

أو دول معاىدة، فإذا اعتبرنا نفس المقياس والضابط الذي منح الدول الكافرة حق 
استعمال أراضي المسممين إلنشاء قواعد عسكرية، فبناء عمى ذلك ال يجوز السماح 

وجية ضد المسممين لمدول الكافرة إنشاء قواعد عسكرية داخل ببلد المسممين، لكونيا م
 .(٘)، وكبلىما غير جائز باتفاقأو المعاىدين

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ٕٖٚ)ص ي جيوش غير المسممين في الفقو اإلسبلميالنحاس: التعاون واالشتراك ف (ٔ)
 المخّذل: ىو الذي يفند الناس عن الغزو، ويزىدىم في الخروج إليو. ينظر: المبدع في شرع المقنع البن مفمح (ٕ)

 (.ٖ٘ٓ/ٖ)ج
المرجف: ىو الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسممين ويشيع األخبار الكاذبة. ينظر: المبدع في شرع  (ٖ)

 (.ٖ٘ٓ/ٖ)ج قنع البن مفمحالم
 (.ٕٚ٘/ٜ)ج ابن قدامة: المغنيو  .(ٖ٘ٓ/ٖ)ج ابن مفمح: المبدع في شرح المقنع (ٗ)
 (.ٜٜٔ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا (٘)
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 أدلة الفريق الثاني:

 ببلدداخل  احتج أصحاب القول الثاني، القائمون بجواز إقامة قواعد عسكرية لمكفار
 .بالمعقول وذلك من عدة وجوهالمسممين ضمن ضوابط وشروط معينة 

يم التعامل مع أىل الببلد األخرى، بأي عقٍد من : عدم وجود نص ثابت في تحر الوجو األول
العقود الشرعية، فيما يتناول المواد أو الخدمات أو المساعدات المشروعة، فإن الذي يحكم ىذه 

 .(ٔ)المسألة في ىذه الحالة ىو قاعدة الضرر

فكل ما من شأنو أن يؤدي إلى ضرر باإلسبلم والمسممين فيو حرام، وكل ما ال يؤدي 
م فبل حرج فيو، وىذا أيضًا ىو مؤدى الكبلم الذي ذكره الفقياء؛ إذ جعموا مناط التحريإلى ضرر 

وما إليو، ىو كون ذلك مما يؤدي إلى تقوية العدو عمى  في بيع الكفار الحربيين لمسبلح
لحاق الضرر بالمسممين  .(ٕ)المسممين، وا 

 ويمكن أن يناقش ىذا االستدالل باآلتي:

إال أن النصوص واألدلة التي  د نص يتعمق بيذه المسألة،لو قمنا بعدم وجو  بأنو
سيقت في تحريم إعانة الظالمين والمجرمين عمى عدوانيم وظمميم، تكفي لمحكم عمى ىذه 

 .(ٖ)الصورة في ضوء مبادئ اإلسبلم العامة
فإن عصرنا الحالي وأما تعميق المنع عمى وجود الضرر و تحققو وانتفاء المصمحة؛ 

التسييبلت المقدمة لمدول الكبرى، والسماح  واقع عمى المسممين من خبلليثبت الضرر ال
حيث ترتب عمى وجود ىذه القواعد مخاطر  أراٍض إسبلمية؛عمى ىذه القواعد بإقامة  ليم

بالغة، تعرض المسممين من خبلليا ألفدح المصائب واألضرار، كما حصل في العراق 
ك الدول بشأن توفير أراٍض إلقامة تمك القواعد وأفغانستان، ومن ىنا، يكون التعاقد مع تم

 .(ٗ)حرامًا بحكم الشرع

                                                           
 (.ٕ٘ٙٔ، ٔ٘ٙٔ/ٖ) ىيكل: الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية (ٔ)
 (.ٔ٘ٙٔ/ٖج) المرجع السابق (ٕ)
 (.ٕٕٜ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا (ٖ)
 (.ٕٔٚٔ/٘)ج ىيكل: الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية (ٗ)
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وبناًء عمى ذلك فإنو إذا انتفى الضرر في بعض حاالت التعامل مع الكفار، في ىذه 
 .(ٔ)المسألة، جاز السماح ليم بإقامة القواعد العسكرية في ببلد المسممين ضمن ضوابط وشروط

 شروط وضوابط لذلك وىي: واشترط الذين قالوا بالجواز عدة

 م ىذه القواعد لقتال المسممين والمعاىدين.أال  تستخد .ٔ

ميع يشاىد ما : بأن ىذا الشرط غير متحقق في عصرنا الحالي، فالجويجاب عمى ذلك
عبلن الحرب عمى اإلسبلم وذلك باستخدام تفعمو أمريكا وحمفاؤ  ىا من قتل المسممين وا 

 لمسممين.ىذه القواعد التي أقيمت في ببلد ا
 ال يؤدي وجود ىذه القواعد لالطالع عمى عورات المسممين بالتجسس عمييم.أ .ٕ

: بعدم تحقق ىذا الشرط، وذلك ألن ىذه القواعد العسكرية يتم ويجاب عمى ذلك
 استخداميا لصالح الكفار والتجسس عمى المسممين.

لحاق الضرر بيم. .ٖ  اال يؤدي وجود ىذه القواعد إلى إضعاف المسممين وا 
: بأننا في عصرنا الحالي نجد أن ىذه القواعد وجدت إلضعاف يجاب عمى ذلكو 

لحاق الضرر بيم!!  المسممين وا 
فبناّء عمى ذلك ال يوجد حالة تبيح استعمال ىذه القواعد، ذلك لكون ىذه القواعد 

لحاق الضرر بالمسممين.  وجدت لحماية مصالح الدول الكافرة وا 

قامة قواعد عسكرية داخل ببلد المسممين يندرج تحت بند أن السماح ليم بإ: الوجو الثاني
البيع واإلجارة، واألصل العام ىو مشروعية البيع، واإلجارة لآلخرين ولو كانوا غير 

 .(ٕ)مسممين

  :ويمكن أن يناقش ىذا االستدالل

أن كل ما من شانو أن يؤدي إلى إحداث ضرر باإلسبلم والمسممين، محظور شرعًا، ب
ن كان ىذا   في األصل. اً الشيء مباحوا 

ن كانوا كفارًا، وىذا  وكون األصل العام في البيع واإلجارة مع اآلخرين الجواز، وا 
الجواز يشمل كل العقود والتصرفات، ومنيا تأجير أراضي المسممين إلقامة قواعد عسكرية 

اق لمكفار، وذلك مرىون بعدم اإلضرار بالمسممين، وحين يكون من وراء ىذه القواعد إلح
                                                           

 (.ٕ٘ٙٔ/ٖ)ج المرجع السابق (ٔ)
 (.ٜٜٔ)ص ة واآلثار المترتبة عمييابرغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصر  (ٕ)
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ضرر بالمسممين، فإن إقامتيا داخل أراضي المسممين يكون محظورًا بناًء عمى قاعدة 
الضرر، والواقع المعاصر أثبت وقوع الضرر عمى المسممين من ىذه القواعد؛ فيكون 

 .(ٔ)السماح لتمك الدول بإقامة ىذه القواعد داخل ببلد المسممين حرامًا بحكم الشرع
 :الترجيح واالختيار

ل النظر في أقوال الطرفين وأدلتيم وما ورد عمييا من مناقشات؛ يظير من خبل
لمباحث رجحان ما ذىب إليو أصحاب القول األول، الذين يرون منع الكفار من إقامة قواعد 

 عسكرية داخل ببلد المسممين؛ وذلك لؤلسباب اآلتية:

مة قواعد قوة أدلة القائمين بالمنع ووضوحيا، فيي أدلة صحيحة صريحة بمنع إقا .ٔ
 عسكرية لمكفار داخل ببلد المسممين.

 ضعف أدلة القائمين بالجواز؛ مع قوة مناقشة المانعين ليا. .ٕ
لحاق  .ٖ كما أن وجود ىذه القواعد داخل ببلد اإلسبلم يؤدي إلى إضعاف المسممين وا 

 الضرر بيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٚٗٙٔ/ٖ)ج كل: الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلميةىي (ٔ)
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 المطمب الثالث
 حماية القواعد العسكرية وضوابطيا

 المسممينفي ببلد لمكفار القواعد العسكرية  حماية الشرعي من حكمالينبغي لنا أن نبين 
 تمك الحماية، وىنا يثار سؤااًل وىوا: ومن ثم نتطرق إلى ضوابط

العسكرية  القواعد العسكرية لمدول الكافرة و تقديم المساعدةىل يجوز لممسممين حماية 
 ؟بجواز ذلكن ليا، وماىي ضوابط وشروط القائميواألمنية 

 فرع األول: أقوال العمماء في ىذه المسألة:ال

 اختمف العمماء في ىذه المسألة عمى قولين:

وتقديم المساعدة ليا، سواء كانت  حماية القواعد العسكرية لمدول الكافرة ال يجوز القول األول:
تمك المساعدة عسكرية أو أمنية، ذلك ألن ىذه القواعد غير خاضعة لسمطان المسممين، وىذا 

، الفقياء القدامى في مسألة االستعانة بالكافرين في القتال وبيع السبلح أو إجارتيم لو مذىب
، ورواية بعض الشافعية (ٕ)حمد وظاىر المذىب عند أصحابو، واإلمام أ(ٔ)قول المالكية وىذا

، وقول جميور (ٙ)، وىو قول ابن حزم(٘)، والكاساني(ٗ)، وبعض الحنفية كالطحاوي(ٖ)كابن المنذر
                                                                            .(ٚ)عاصرينالم

جواز تقديم المساعدات العسكرية والحماية لمدول الكافرة وفق ضوابط وشروط القول الثاني: 

                                                           
 المدونة االمام مالك:و  .(ٖٙ، ٖ٘/ٕٔ)ج ابن عبدالبر: التمييد لما في الموطأ من المعاني و األسانيد (ٔ)

 (.ٗٔٔ/ٖ)ج الخرشي: شرح مختصر خميل لمخرشيو  .(ٕ٘٘، ٕٗ٘/ٔ)ج
ابو يعمى: األحكام و  .(ٖٕٗ، ٖٖٕ)ص االمام أحمدالخبلل: أحكام أىل الممل والردة من الجامع لمسائل  (ٕ)

 (.ٙ٘، ٘٘)ص السمطانية
 (.٘ٚٔ/ٔٔ)ج ابن المنذر: األوسط في السنن واالجماع واالختبلف (ٖ)
 (.ٕٛٗ/ٖ)ج الطحاوي: مختصر اختبلف العمماء (ٗ)
 (.ٖٜٚٓٗ)ج الكاساني: بدائع الصنائع (٘)
 (.ٖٔٙ، ٖٓٙ/٘)ج ابن حزم: المحمى باآلثار (ٙ)
 (.ٖ٘ٙٔ/ٖنسب ذلك ليم الدكتور محمد ىيكل في كتابو الجياد والقتال في الشريعة اإلسبلمية )ج (ٚ)
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بضوابط وشروط معينة وىو  (ٔ)معينة، وىذا مذىب من قال بجواز االستعانة بالكافرين في القتال
 .(ٕ)ول بعض المعاصرينق

 الفرع الثاني: أدلة الفريقين:

 أدلة الفريق األول:

استدل أصحاب القول األول القائمون بتحريم تقديم الحماية أو أي نوع من أنواع الدعم 
 والتعاون لمقوات الكافرة، بالكتاب والسنة والمعقول.

 أواًل: من الكتاب:

  .(ٖ){ ًَاٌْؼُذًَْاِْ اٌْئِصُِْ ػٍَََ رَؼَبًٌَُٔا ًٌََب ًَاٌزَّمٌٍَْ اٌْجِشِّ ػٍَََ ًَرَؼَبًٌَُٔا}وقولو تعالى:- أ

  .(ٗ){ًَػَذًَُّوُُْ اٌٍَّوِ ػَذًَُّ ثِوِ رُشْىِجٌَُْ اٌْخًَِْْ سِثَبغِ ًَِِْٓ لٌَُّحٍ ِِْٓ اعْزَطَؼْزُُْ َِب ٌَيُُْ ًَؤَػِذًُّا}وقولو تعالى:- ب

 وجو الداللة:

ي ىذه اآليات عمى التعاون عمى اإلثم والعدوان، نيى اهلل سبحانو وتعالى فقالوا: 
ومما الشك فيو أنو يندرج تحت ىذه اآليات إعانة الكافرين ومساعدتيم، وتمكينيم من اقامة 
قواعدىم العسكرية في ببلد المسممين، والتي لم يتم إنشاؤىا إال لمكيد لئلسبلم والمسممين، 

رىابيم، ال كما يدعونا اهلل عز وجل في ىذه اآليات من إعد اد العدة لقتال ىؤالء الكافرين وا 
 .(٘)إعانتيم، ومن أعانيم بما يساعدىم ويقوييم، أعانيم عمى اإلثم والعدوان

                                                           
ــــن و  .(ٕٕٗٔ/ٔ)ج السرخســــي: شــــرح الســــير الكبيــــرو  .(ٕٜٔ/ٚ)ج الجصــــاص: شــــرح مختصــــر الطحــــاوي(ٔ) اب

ام: فــتح ابــن اليمــو  .(ٜٚ/٘)ج ابــن نجــيم: البحــر الرائــقو  .(ٛٗٔ/ٗ)ج عابــدين: رد المحتــار عمــى الــدر المختــار
ــــدير  .(ٜٖٕ/ٓٔ)ج النــــووي: روضــــة الطــــالبين وعمــــدة المفتــــينو  .(ٕٙٚ/ٗ)ج الشــــافعي: األمو  .(ٕٓ٘/٘)ج الق

 .(ٖٙ/ٛ)ج الرممـي: نيايـة المحتـاج إلـى شـرح المنيـاجو  .(ٕٕ٘/ٖ)ج الشيرازي: الميذب في فقو اإلمام الشافعيو 
مذىب اإلمام ني: المحرر في الفقو عمى الحرا .(ٖٗٔ/ٗ)ج المرداوي: االنصاف في معرفة الراجح من الخبلفو 

مييـد لمــا فــي ابـن عبــد البــر: الت .(ٖٙ/ٖ)ج البيـوتي: كشــاف القنــاع عـن مــتن اإلقنــاع .(ٔٚٔ/ٕأحمـد بــن حنبــل)
 .(ٖٚ، ٖٙ/ٕٔ)ج الموطأ

(ٕ)
(.ٔ٘ٙٔ/ٖ)ج ىيكل: الجياد والقتال في السياسة الشرعية

 .(ٕ) آية المائدة: (ٖ)
 (.ٓٙ) آية األنفال: (ٗ)
و ابن حزم:  .(ٚ/ٕ)ج وابن كثير: تفسير القرآن العظيم .(ٙٙ/ٙ)ج طبري: جامع البيان في تأويل القرآنال (٘)

 (.ٖٓ٘، ٜٖٗ/ٚ)ج المحمى باآلثار
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 ٌٌَْ ًًََدًُّا ثِبٌغٌُّءِ ًَؤٌَْغِنَزَيُُْ ؤَّْذَِّيُُْ إٌَِْْىُُْ ًََّجْغُطٌُا ؤَػْذَاءً ٌَىُُْ َّىٌٌُُٔا َّضْمَفٌُوُُْ إِْْ}قال تعالى: - ت

  .(ٔ){فُشًَُْرَىْ

 ٌٍَِّوِ اٌْؼِضَّحَ فَئَِّْ اٌْؼِضَّحَ ػِنْذَىُُُ ؤََّجْزَغٌَُْ اٌُّْؤِِْنِنيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ َّزَّخِزًَُْ اٌَّزَِّٓ}وقال تعالى: - ث

 .(ٕ){جَِّْؼًب

 ِِنْىُُْ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ ثَؼْطٍ ؤًٌََِْْبءُ ثَؼْعُيُُْ ؤًٌََِْْبءَ صَبسًٍََاٌنَّ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}وقال تعالى: - ج

 .(ٖ){اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌَََْ َّيْذُِ ٌَب اٌٍَّوَ إَِّْ ِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ

 ٌٍَِّوِ رَجْؼٌٍَُا ؤَْْ ؤَرُشِّذًَُْ ؤِِْنِنيَاٌُّْ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}وقال تعالى: - ح

  .(ٗ){ُِجِْنًب عٍُْطَبًٔب ػٍََْْىُُْ

 :وجو الداللة

ىذه اآليات تدل عمى زجر بميغ وتيديد شديد ونيي المسممين عن مواالة أعداء اهلل تعالى 
ء الكافرين الكتبة، ذلك ألن ىؤالوموادتيم واالستعانة بيم في أمور الحرب وغيرىا من العماالت و 

ن يتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداًء ويبسطوا إليكم أيدييم بالضرب والقتل، وألسنتيم بالشتم، وتمنوا إ
، فينبغي لممسمم أن يحذر أشد الحذر من إعانة الظالمين والكافرين، فبل (٘)لكم أن تكفروا بربكم

 ىذا نيي من اهلل عزت "قول الطبري في تفسير ىذه اآلياييكون المسمم ظييرًا ليم بأي وجو، 
.. يوالونيم عمى دينيم ويظاىرونيم ممؤمنين أن يتخذوا الكافرين أعوانًا، وأنصارًا، وظيوراً وجل ل

عمى المسممين من دون المؤمنين، ويدلونيم عمى عوراتيم، فانو من يفعل ذلك فميس من اهلل في 
 .(ٙ)"دينو ودخولو في الكفرشيء، يعني بذلك: فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل منو بارتداده عن 

  من السنة: ثانيًا:

 والمعان في االثم ومن ذلك: -في األعمال المحرمة-دلت السنة النبوية عمى اشتراك المعين 
                                                           

 .(ٕ) آية الممتحنة: (ٔ)
 (.ٜٖٔ) آية النساء: (ٕ)
 .(ٔ٘) آية المائدة: (ٖ)
 (.ٗٗٔ) آية النساء: (ٗ)
 (.٘ٗ/ٛٔ)ج القرطبي: الجامع ألحكام القرآنو  .(ٖ٘ٔ/ٖٕ)ج الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن (٘)
آن الطبري: جامع البيان في تفسير القر و (، ٚ٘٘/ٔ)ج (،ٛٚٗ/ٔ)ج الجوزي: زاد المسير في عمم التفسير (ٙ)

 (.ٕ٘ٗ/٘)ج ، القرطبي: الجامع ألحكام القرآن(ٜٖٛ/ٓٔ)ج (،ٜٖٔ/ٜ)ج (،ٖٖٔ/ٙ)ج
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 ِبالس ْيمِ  َلُيْدِخلُ  الم وَ  ِإن  قال: " --أن النبي --روي عن عقبة بن عامر الجيني ما- أ
 .(ٔ)"ِبوِ  َواْلُمِمد   ِبِو، َوالر اِميَ  اْلَخْيَر، َصْنَعِتوِ  ِفي َيْحَتِسبُ  ِنَعوُ َصا: اْلَجن ةَ  الث اَلَثةَ  اْلَواِحدِ 

 وجو الداللة:

عدادىا  صبلحيا وا  قالوا: ىذا الحديث يدل عمى أن العمل في آالت الجياد والقتال وا 
كالجياد في سبيل اهلل في استحقاق فاعمو األجر، وكذلك يدل أيضًا أن من أعان الكافر 

يء من شأنو أن يؤدي إلى ضرر بالمسممين، من إنشاء لمقواعد العسكرية وحمايتيا، بش
وتجييزىا وصيانتيا، وغير ذلك مما يقوي الكافرين عمى المسممين، في استحقاق فاعمو 

 .(ٕ)الذنب، فيم في الوزر واإلثم سواء

 اْلَخْمَر، الم وُ  َلَعنَ " قال: --ما صح عن عبداهلل بن عمر عن أبيو أن رسول اهلل  - ب
 َواْلَمْحُموَلةَ  َوَحاِمَمَيا، َوُمْعَتِصَرَىا، َوَعاِصَرَىا، َوُمْبتَاَعَيا، َوَباِئَعَيا، َوَساِقَيَيا، َوَشاِرَبَيا،

 .(ٖ)"ِإَلْيوِ 
 وجو الداللة:
إذا كان شارب الخمر آثما، كذلك كل من أعان أو ساعد عمى شربيا، "قالوا: 

مشترييا أو عاصرىا أو من يطمب عصرىا، سواء كان سواء كان ساقييا أو بائعيا أو 
و، فإن الذي يقاتل المسممين لنفسو أو لغيره، أو حامميا أو من يطمب أن يحمميا أحد إلي

، وكذلك كل من أعان أو ساعد عمى ذلك، سواء كان في الخدمات األخرى غير آثم
التغذية والمؤن أو القتال المباشر، أو في خدمات الحراسة أو خدمات النقل أو خدمات 

خدمات االتصاالت أو غير ذلك من أي خدمات تكون سببًا في إعانة المقاتمين عمى 
 .(ٗ)"تحقيق أسباب النصر عمى المسممين

                                                           
والترمذي في سننو، باب ما  .(ٕٔٔٛ) ح (ٜٓٗ/ٕ)ج يل اهللأخرجو ابن ماجو في سننو، باب الرمي في سب (ٔ)

 (.ٖٚٙٔ) ح (ٕٕٙ/ٖ)ج جاء في فضل الرمي في سبيل اهلل
 (.ٖٔٛ)ص النحاس: التعاون واالشتراك في جيوش غير المسممين، شبيات وردود (ٕ)
 لمخمر باب العنب يعصر بو داود في سننو،وأ .(ٜٖٓ٘) ح (ٕٛٛ/ٜ)ج أخرجو أحمد في مسنده (ٖ)

 ح (ٕٔٔٔ/ٕ)ج ر عمى عشرة أوجو(، وابن ماجو  في سننو، باب لعنت الخمٖٗٚٙ) ح (ٕٖٙ/ٖ)ج
وصححو األلباني في ارواء الغميل  .(ٖٕٕ٘) ح (ٖٚ/ٕ)ج والحاكم في المستدرك عمى الصحيحين .(ٖٖٓٛ)

 (.ٕٖ٘ٛ) ح (ٓ٘/ٛ)ج في تخريج أحاديث منار السبيل
 (.ٖٔٛ)ص لمسممين، شبيات وردودالنحاس: التعاون واالشتراك في جيوش غير ا (ٗ)
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 َمَعوُ  َوَسَكنَ  اْلُمْشِركَ  َجاَمعَ  َمنْ قال: " --ما صح عن سمرة بن جندب، أن النبي  - ت
 .(ٔ)"ِمْثُموُ  َفِإن وُ 

 وجو الداللة:

من إجتماع المسمم مع المشرك والمشاركة معو في السكن بأنو  --لجعل الرسو 
ن لم يوافقو، فمن ظاىر المشركين وأعانيم ونصرىم عمى المسممين أعظم جرمًا من  مثمو وا 

 .(ٕ)مجرد السكنى معيم ومخالطتيم

 ،مفارقتيم ووجوب الكفار مساكنة تحريم عمى دليل فيووقال الشوكاني)رحمو اهلل(: "
نو  والحديث  دَزََّ َِؼَيُُْ رَمْؼُذًُا فٍََب}:تعالى قولو لصحتو يشيد لكن المتقدم المقال فيو كان ا 

 حيدة بن معاوية بن حكيم بن بيز وحديث ،(ٖ){...آّخِِضٍُْيُُْ إِرًا إَِّٔىُُْ غَْْشِهِ دَذِّشٍ فِِ َّخٌُظٌُا
 اْلُمْشِرِكينَ  ُيَفاِرقَ  َأوْ  َعَماًل  ُيْسِممُ  َما َبْعدَ  ُمْشِركٍ  ِمنْ  اهللُ  َيْقَبلُ  اَل " :مرفوعا جده عن أبيو عن
 .(ٗ)"اْلُمْسِمِمينَ  ِإَلى

في قصة صيده الحمار الوحشي وىو غير محرم، وكان  --عن أبي قتادة األنصاري - ث
ذلك عام عمرة الحديبية قال: "... فرأيت حمار وحٍش فركبُت فرسي وأخذت الرمح 

سوطا من بعضيم فشددت عمى الحمار فأصبتُو فاستعنتيم فأبوا أن يعينوني فاختمست 
فقال: "ىل أشرتم أو أعنتم؟ " قالوا:  --فأكموا منو فأشفقوا قال: فسئل عن ذلك النبي

 .(٘)ال قال: فكموا"
: َقاُلوا َقالَ  ِبَشْيٍء؟ ِإَلْيوِ  َأَشارَ  َأوْ  َأَمَرهُ  َأَحدٌ  ِمْنُكمْ  َىلْ "قال:  --وفي رواية مسمم أنو 

 .(ٙ)"َلْحِمَيا ِمنْ  َبِقيَ  َما َفُكُموا": َقالَ  اَل،
                                                           

والترمذي في سننو، باب  .(ٕٚٛٚ) ح (ٖٜ/ٖ)ج أخرجو أبو داود  في سننو، باب في اإلقامة بأرض الشرك (ٔ)
 .(ٜ٘ٓٙ) ح (ٕٚٔ/ٚ)ج والطبراني في المعجم الكبير .(ٙ٘ٔ/ٗ)ج ما جاء في كراىة المقام بن أظير

والحاكم في  .(ٕٓٗٛٔ) ح (ٕٓٗ/ٜ)ج و العيد أن ال ييربوالبييقي في السنن الكبرى، باب األسير يؤخذ عمي
 وقال ىذا حديث صحيح. (،ٕٕٚٙ) ح (ٗ٘ٔ/ٕ)ج المستدرك عمى الصحيح

 (.ٜ٘)ص في حكم االستعانة بالكفار في القتال الشحود: الخبلصة  (ٕ)
 .(ٓٗٔآية ) النساء: (ٖ)
وصححو األلباني في  .(ٖٕٓٙ) ح (ٙٙ/ٖ)ج السنن الكبرى لمنسائي .(ٖٔ/ٛ)ج الشوكاني: نيل األوطار (ٗ)

 (.ٖٚٙ) ح (ٖٕٓ/ٕ)ج سمسمة األحاديث الصحيحة
 ٓ(ٜٖ٘ٚ) ح (ٕٛ/ٗ)ج أخرجو النسائي في السنن الكبرى، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتمو الحبلل (٘)
 (.ٜٙٔٔ) ح (ٖ٘ٛ/ٕ)ج أخرجو مسمم في صحيحو، باب تحريم الصيد لممحرم (ٙ)
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 وجو الداللة:
في العمل بمثابة المشاركة فيو،  قالوا: دل ىذا الحديث عمى أن مجرد اإلشارة

ويترتب عمييا عدم جواز أكل المحرم الذي أعان أو أشار أو أمر بصيد البر، تمامًا 
واع اإلعانة والمساعدة، كالذي قام بالصيد، وذلك بخبلف من لم يكن منو أي نوع من أن

 .(ٔ)كاألمر بصيده أو اإلشارة أو حتى الرضا بذلك
وبناًء عمى ذلك فإن الفعل إذا حرم، فإن اإلعانة عميو بفعل أو بقول أو بإشارة أو 
بموافقة يكون حرامًا قياسًا عمى الحديث السابق، وعمى ذلك إذا حرم إقامة القواعد 

و يحرم أيضًا كل عمل لو عبلقة مباشرة أو غير العسكرية داخل أراضى المسممين، فإن
مباشرة بما يساعد عمى إقامة ىذه القواعد، سواء كان ىذا العمل يتعمق بالحماية أو 

 اإلعاشة أو الخدمات أو التموين أو األعمال اإلدارية أو غيرىا من األعمال القتالية.
 ثالثًا: من المعقول:

لقواعد العسكرية داخل ببلد المسممين، يقال إن كل ما قيل في تحريم إقامة اقالوا: 
عن حماية تمك القواعد وتقديم الخدمات والمساعدات ليا، بل ىذا أقبح وأنكر؛ ألن توفير 

 الحماية ليم يزيدىم قوة فوق قوتيم، ويمكنيم من السيطرة عمى ببلد المسممين.
 أدلة الفريق الثاني:

مساعدات والحماية لمدول الكافرة استدل أصحاب القول الثاني عمى جواز تقديم ال
 ضمن ضوابط وشروط معينة بالسنة والمعقول:

 أواًل: من السنة:

لم يرح  (ٕ)من قتل ُمعاىداً قال: " --أن النبي --ما صح عن عبداهلل بن عمرو - أ
ن ريحيا توجد من مسيرة أربعين عاماً   .(ٖ)"رائحة الجنة، وا 

 ِذم ةُ  َلوُ  ُمَعاِىًدا َنْفًسا َقَتلَ  َمنْ  َأالَ  "قال:  --أن النبي --وما صح عن أبي ىريرة - ب
ن   الَجن ِة، رَاِئَحةَ  ُيَرحْ  َفالَ  (ٗ)اهلل ِبِذم ةِ  َأْخَفرَ  َفَقدْ  َرُسوِلِو، َوِذم ةُ  اهللِ   ِمنْ  َلُيوَجدُ  ِريَحَيا َواِ 

 .(ٔ)"َخِريًفا َسْبِعينَ  َمِسيَرةِ 
                                                           

 (.ٖٛٚ)ص الشتراك في جيوش غير المسممين، شبيات وردودالنحاس: التعاون وا (ٔ)
 (.ٗٔ/ٚ)ج المعاىد: ىو الرجل من أىل دار الحرب يدخل إلى دار اإلسبلم بأمان. الشوكاني: نيل األوطار (ٕ)
 (.ٖٙٙٔ) ح (ٜٜ/ٗ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب إثم من قتل معاىدا بغير جرم (ٖ)
 (.ٜٔ/ٚ)ج ء والراء: أي نقض عيده وغدر، الشوكاني: نيل األوطارأخفر ذمة اهلل: بالخاء والفا (ٗ)





  117 
 

 وجو الداللة:

يد الوعيد عمى قاتل المعاىد لداللتيما عمى تخميده في قالوا: الحديثان اشتمبل عمى تشد
النار وعدم خروجو منيا وتحريم الجنة عميو، ذلك ألن قتل المعاىد ىو نقض لمعيد 

، وفيو داللة عمى حماية القواعد العسكرية، ذلك ألن وجودىا في ببلد المسممين تم (ٕ)وغدر
، بالنيب وقتل المتواجدون بيا، من خبلل معاىدات ومواثيق، فبل يجوز االعتداء عمييا
 فدماؤىم وأمواليم معصومة بعقد األمان الذي أعطي ليم. 

قال ابن قدامة)رحمو اهلل(: "ومن أعطاىم األمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد، 
جاز أمانو، وجممتو أن األمان إذا أعطي أىل الحرب، حرم قتميم وماليم والتعرض ليم. 

 .(ٖ)عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا" ويصح من كل مسمم بالغ
 ثانيًا: من المعقول:

ىا الكفار داخل أرِض استدل القائمون بجواز حماية القواعد العسكرية التي انشأ
، بنفس األدلة التي استدل بيا القائمون مع الدولة االسبلمية تفاقيات ومعاىداتالمسممين، با

وىذه الضوابط  وفق ضوابط وشروط معينة، المسمميناخل ببلد بجواز إقامة ىذه القواعد د
 ىي:

 تحقيق المصمحة المادية والمعنوية لممسممين. .ٔ
 معرفة كل ما يدور داخل ىذه القواعد، لموقاية من غدرىم. .ٕ
 أال يترتب عمى وجود ىذه القواعد تجسس عمى المسممين واطبلع عمى عوراتيم. .ٖ
 ب ضد المسممين والمعاىدين.أال تستخدم ىذه القواعد لتسييل الحر  .ٗ

 ويجاب عمى ذلك:

بأن ىذه الشروط غير متوفرة في عصرنا الحاضر، لما نشاىده من استخدام ىذه  
ضعافيم  القواعد في ايذاء وقتل المسممين، والتجسس عمييم ومعرفة نقاط ضعفيم، وا 

لحاق الضرر بيم.  وا 
                                                                                                                                                                     

وصححو األلباني  .(ٖٓٗٔ) ح (ٕٚ/ٖ)ج أخرجو الترمذي في سننو، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاىدة (ٔ)
 (.ٖٕٙ٘) ح (ٔٚٗ/٘)ج في سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا

 (.ٜٔ/ٚ)ج الشوكاني: نيل األوطار (ٕ)
سحاق، وابن القاسم،  .(ٕٔٗ/ٜ)ج ابن قدامة: المغني (ٖ) وبيذا الكبلم قال الثوري، واألوزاعي، والشافعي، وا 

 وأكثر أىل العمم.
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الببلد اإلسبلمية فضبًل وبناًء عمى ما سبق فإنو ال يجوز وجود ىذه القواعد داخل 
 عن حمايتيا.
  الترجيح واالختيار:

من خبلل النظر في أقوال الفريقين وأدلتيم، يظير لمباحث رجحان ما ذىب إليو 
جواز حماية القواعد العسكرية وتقديم  الذين يرون عدمأصحاب القول األول، 

 المساعدات العسكرية واألمنية ليم؛ وذلك لؤلسباب اآلتية:
ن بالمنع ووضوحيا، فيي أدلة صحيحة صريحة بعدم جواز تقديم ة القائميقوة أدل .ٔ

 المساعدة والحماية لمحربيين.
 ن بالجواز.ميضعف أدلة القائ .ٕ
لحاق  .ٖ كما أن وجود ىذه القواعد داخل ببلد المسممين يؤدي إلى إضعاف المسممين وا 

 الضرر بيم، فضبًل عن حمايتيا وتقديم المساعدة ليم.

 حماية القواعد العسكرية لمدول الكافرة أثر المصمحة في
من خبلل ما تقدم نرى أنو ال يوجد مصمحة لحماية القواعد العسكرية لمدول الكافرة،       

ضعاي إلى إضرار ببل إن حمايتيا يؤد فيم، وتقوية الدول الكافرة الحتبلل ببلد المسممين وا 
 المسممين.
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 المبحث الثاني
 ين دول التحالف وضوابطيا وأثر المصمحة فيياالتعاون األمني الدولي ب

 تمييد

معاصر، ساسية التي تيتم بيا الدول والجماعات في الزمن الاألمن من الركائز األ
ر التكنولوجي ترك بين الدول والجماعات، والتطويمني يتطمب تعاون مشواالنسجام األ

وصول الى معمومات ذات تصال والمواصبلت لمتيجي المعاصر في مجاالت وسائل االواالسترا
منية يطرة األليات التعاون لبسط السما جعل المجتمع الدولي يبحث عمى آأىمية لتمك الدولة، م
نسان البسيط من العيش براحة ودون عناء، وفي إطار ، ليستطيع اإلوزرع حالة من األمن

من وجود وسائل مكافحة الدول لمجرائم والمجرمين، وخمق روح من التعاون المشترك، كان ال بد 
أكثر أمنًا لمحد من ىذه الجرائم الدولية، لتعيش الدولة بأمن واستقرار، فكيف ينظر اإلسبلم 
والفقياء إلى ىذا التعاون، ال سيما بالتعاون مع دول الكفر واالستبداد العالمي، وما العوامل التي 

م التعاون األمني مع دول سبلن األمني من خبلليا؟ وىل أجاز اإلسبلمية التعاو يمكن لمدولة اال
والذي  مبحثنا فيكل ذلك وغيره سنتطرق إليو  الكفر؟ وما محددات وضوابط ىذا التعاون؟

 خالل المطالب التالية:سيكون من 

 .وأسسو مفيوم التعاون األمني الدولي :ولالمطمب األ 

 .ىدافوأو  مني الدوليالتعاون األ أىمية :المطمب الثاني

 .التعاون األمني الدولي وأثر المصمحة فيوضوابط : المطمب الثالث
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 المطمب األول
 وأسسو مفيوم التعاون األمني الدولي 

يعتبر مفيوم التعاون األمني الدولي من المفاىيم التي يصعب وضع تعريف جامع مانع 
ليا، وذلك لعدة أسباب واعتبارات منيا: اتساع المجال والصور واألشكال التي يمكن أن يتخذىا 
التعاون الدولى، وعدم إمكان حصرىا أو حصر الوسائل الجديدة والمتجددة التي من شأنيا أن 
تجعل ىذا التعاون يشكل ظاىرة متغيرة ومتطورة بشكل مستمر، كما أن ارتباط مفيوم التعاون 

 .   (ٔ)بمصطمح األمن، أدى إلى ظيور العديد من اإلشكاالت في تعريفو
مني الدولي عمى مبلحقة األفراد المطموبين لمعدالة وحسب، وال يقتصر مفيوم التعاون األ

بل يتعدى ذلك ليشمل كل ما من شأنو أن يؤدي إلى الوقاية من وقوع الجرائم وقمع المجرمين، 
 .(ٕ)بما يشمل العناية بحقوق المتيمين والضحايا، ومراعاة حقوق الدول وسيادتيا

ن عمى األمني الدولي، عمل القانونيو  اونوانطبلقًا من صعوبة تحديد مفيوم معين لمتع
 .بيان أىم أسس ووسائل ىذا التعاون بيدف مكافحة الجرائمو تحديد مجاالت التعاون الدولي، 

 ومن خبلل ىذا المطمب سنتعرف عمى مفيوم التعاون األمني الدولي وأىم أسسو.

 تعريف التعاون األمني الدولي:أواًل: 

"أحد صنوف التعاون بين الدول موضوعو تبادل  :يعرف التعاون األمني الدولي بأنو
المساعدة والمنافع المشتركة بين سمطات أكثر من دولة، غرضو التصدي لمجرائم التي تتعدى 

 .(ٖ)حدود الدولة الواحدة بما يكفل إحقاق األمن والعدالة لؤلفراد والدول"
مشتركة بين طرفين : "تبادل العون والمساعدة وتضافر الجيود الكما يمكن أن يعرف بأنو

دوليين أو أكثر لتحقيق نفع أو خدمة أو مصمحة مشتركة في مجال التصدي لمخاطر اإلجرام، 
وما يرتبط بو من مجاالت أخرى، مثل مجال العدالة الجنائية، ومجال األمن، أو لتخطي 
 مشكبلت الحدود والسيادة التي قد تعترض الجيود الوطنية لمبلحقة المجرمين وتعقب مصادر

                                                           
وخراشي: تحقيق التنمية السياسية  .(ٛ)ص مرواني: اآلليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة االقتصادية (ٔ)

 (.ٜٔ، ٛٔ)ص وشحاتو: التعاون الدولي لمكافحة الجريمة .(٘ٔفية )صتماعية واالمنية والثقاواالقتصادية واالج
 (.ٖٕ٘)ص موسى: الجوانب اإلجرائية لمحماية الجنائية لشبكة اإلنترنت (ٕ)
 (.ٜٖ)ص منيرة: التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة (ٖ)
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التيديد، سواء أكانت المساعدة المتبادلة قانونية أو قضائية أو شرطية، وسواء اقتصرت عمى 
 .(ٔ)دولتين فقط أو امتدت إقميميًا أو عالميًا"

ومن خبلل النظر في ىذا التعريف يتضح لنا أن التعاون الدولي لو مجاالت وأسس 
األمن الدوليين، وتعزيز مظاىر متعددة ومتنوعة، وتتمثل أىم ىذه المجاالت في حفظ السمم و 

االستقرار والتقدم االقتصادي، كذلك يعمل التعاون الدولي عمى تسيير العبلقات الدولية طبقًا 
 .(ٕ)لمبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل

 ثانيًا: أسس التعاون األمني الدولي:

األمني الدولي في بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمجرائم وتطور أساليبيا، فإن التعاون 
سبيل مكافحة ىذه الجرائم وأساليبيا المتطورة يجب أن يعتمد عمى آليات متطورة تواكب التطور 
في عالم الجريمة، كما يجب أن يتم التعاون الدولي عمى أسس معينة تكفل في نياية المطاف 

لي في مجال ، وعمى ىذا فإن التعاون األمني الدو (ٖ)القضاء عمى ىذه الجرائم بصورة بناءة
 :(ٗ)مكافحة الجرائم يجب أن يقوم عمى األسس التالية

تحديد سبل التعاون في المجال التقني، وتحقيق التكامل األمني بين األجيزة األمنية من - أ
 خبلل المساعدة القضائية وتبادل المعمومات، حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات

 لداخمية لكل دولة.اإلرىابية، طبقًا لمقوانين واإلجراءات ا
 حماية المؤسسات والييئات والمرافق العامة والحفاظ عمييا من أي عدوان.- ب
 الحفاظ عمى أمن وسبلمة الشخصيات والبعثات الدبموماسية وضمان حقوقيا وممتمكاتيا.- ت
 اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بحماية حقوق االنسان وحرياتو األساسية وحقوقو االقتصادية.- ث

                                                           
 (.ٕٔ، ٕٓ)ص ة وسبل التغمب عميياخراشي: إشكاليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعموماتي (ٔ)
ومرواني: اآلليات القانونية . (٘ٔ، ٗٔتنفيذ األحكام الجنائية)صالحامولي: التعاون الدولي األمني في  (ٕ)

 (.ٜ)ص الدولية لمكافحة الجريمة االقتصادية
 (.ٖٕص) خراشي: إشكاليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعموماتية وسبل التغمب عمييا (ٖ)
سميان: دور الدول والمنظمات العالمية واالقميمية في مكافحة االرىاب الدوليو  .(ٕ٘)ص المرجع السابق (ٗ)  ا 
جز دراسة حول حماد: مو  .(ٔٔ،ٓٔ)ص ومرواني: اآلليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة االقتصادية. (ٛٚ)

 (.ٜٓٔ، ٛٛٔ)ص عيد: اإلجرام المعاصر .(ٜ)ص التعاون الدولي في مواجية اإلرىاب
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ية إقميمية تخصص لمتعاون القضائي الدولي، تضم الوزراء ومجموعة تشكيل لجنة دول- ج
طمبات التعاون المقدمة من من الخبراء من ذات التخصص، وتكون ميمتيا دراسة 

بداء الرأي بشأنيا.الدول إ  لييا وا 
العمل عمى استبعاد الطابع السياسي عن األعمال التي تضمنتيا المعاىدات واالتفاقيات - ح

 يمية وحتى التشريعات الوطنية.الدولية واإلقم
اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الكفيمة بمنع األعمال اإلجرامية بمختمف صورىا - خ

 وأشكاليا.
تدعيم التعاون والتنسيق بين أعضاء التحالف، والتي تعاني من مشاكل جرائم اإلرىاب - د

 بصورة متشابية.
 ىاب.منع المجموعات أو األفراد من سبل القيام بأعمال اإلر - ذ
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 المطمب الثاني
 أىمية التعاون األمني الدولي وأىدافو 

 أواًل: أىمية التعاون األمني الدولي:
عانت المجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ من ظاىرة اإلرىاب الفردي والمنظم، وفي 
يًا العصر الحديث تعاظم خطر اإلرىاب، حيث أضحت ظاىرة اإلرىاب ظاىرة تشكل تحديًا وجود

ألجل اتخاذ  لمدول واألقاليم وتيدد استقرارىا، وىذا يتطمب من دول العالم التعاون فيما بينيا
 ا.والتصدي ليحتواء ىذه الجرائم ال تدابير وآليات

ويمثل التعاون األمني بين المؤسسات األمنية المختصة بمكافحة اإلرىاب في الدول أحد 
م أو الحد منيا، وتؤكد التحقيقات عمى أىمية التعاون الوسائل التي يمكن من خبلليا منع الجرائ

األمني الدولي في مكافحة الجرائم، حيث يستحيل عمى األجيزة األمنية في الدولة مكافحة 
الجرائم الدولية العابرة لمحدود بمفردىا، نظرًا لتقيدىا بالعمل داخل حدودىا، وعدم السماح ليا 

 .(ٔ)ول األخرىبمبلحقة المجرمين عند الفرار الى الد

ومتى فر المجرم خارج حدود الدولة التي ارتكب فييا الجناية، فإن األجيزة األمنية التابعة 
عن اإلمساك بو ومحاكمتو عمى جريمتو، لذا أصبحت لتي ارتكب فييا الجرم تقف عاجزة لمدولة ا

أىمية التعاون  الحاجة ماسة إلى وجود تعاون دولي يأخذ عمى عاتقو القيام بيذه الميمة، وتظير
األمني من خبلل تبني تكتيك متطور إلجراء التحريات والتحقيقات في مجال مكافحة الجرائم، 
باستخدام أساليب خاصة لمتحري والمراقبة، والتنسيق األمني والقضائي بين الجيات المختصة 

 .(ٕ)لتبادل المعمومات سريعا

يًا من أجل الحفاظ عمى النظام العام من أجل ذلك يعد التعاون األمني الدولي مطمبًا أساس
داخل الدول، وذلك من خبلل االتفاقيات والتحالفات المبرمة بين الدول، بيدف اتخاذ تدابير 

 .(ٖ)فعالة لمكافحة الجرائم

                                                           
 (.ٗٔ٘)ص العبيد: اإلجراءات الجنائية المعموماتية (ٔ)
وخراشي: إشكاليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم  .(ٕٛ)ص قشقوش: الجريمة المنظمة (ٕ)

 (.ٖٕص) موماتية وسبل التغمب عميياالمع
أنور: تفتيش شبكة اإلنترنت لضبط جرائم االعتداء عمى اآلداب العامة  .(ٖٚٙ)ص مبارك: تسميم المجرمين (ٖ)

 (.ٖٚ٘)ص والشرف واالعتبارات التي تقع بواسطتيا
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 ثانيًا: أىداف التعاون األمني الدولي:

في إن اإلرىاب المنظم ىو أحد أىم العوامل التي عممت عمى عرقمة الجيود التي تبذل 
سبيل تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية والثقافية، ومما ال شك فيو أن 
ممارسة التعاون األمني الدولي يترتب عميو تدعيم القدرة األمنية في سبيل مواجية الجرائم بصفة 

ال من عامة، فالتعاون الدولي يزيد من قدرة األجيزة األمنية في تحديد األىداف بقدر ع
الموضوعية والواقعية، وبالشكل الذي يتناسب مع الظروف المستقبمية واإلمكانات المتوقعة، كذلك 
يعمل عمى مواجية الجرائم قبل وقوعيا تحقيقًا لؤلمن الوقائي الذي يجنب المجتمع الكثير من 

 .(ٔ)التضحيات، وأجيزة األمن العديد من الخسائر واإلخفاقات

ية األمنية التي تبذل من أجل مكافحة الجرائم المنظمة، يمكن وعمى ضوء الجيود الدول
لمتعاون الدولي في الجانب األمني أن يحقق عمى مختمف الساحات عدة أىداف رئيسة تمثل في 
مجمميا أوجيًا لمتعاون بصفة عامة، وتزيد من قدر الحرص عمى ضرورة الوصول إليو، كما 

تسعى المؤسسات األمنية إلى تحقيقيا، بغض النظر يمكن أن تمثل ىذه األىداف غايات حقيقية 
عن كفاءة تمك المؤسسات وقدرتيا، ذلك ألن األداء األمني يعتمد عمى تحقيق التعاون، وصواًل 
إلى أىداف ال يمكن إدراكيا دون تحقيق التعاون بين المؤسسات األمنية المختمفة، ويمكن حصر 

 :(ٕ)أىم ىذه األىداف فيما يمي

د المشتركة بين المؤسسات األمنية بمختمف آلياتيا في الساحات الدولية تكثيف الجيو - أ
 واالقميمية، بما يحقق حصر معدالت الجريمة ويحول دون انتشارىا.

 دراسة الثغرات األمنية، ألجل توفير أفضل الطرق لمتصدي لمجريمة ولضبط مرتكبييا. - ب
والتعاون من أجل وضع   جمع المعمومات األمنية بيدف كشف الجرائم وخطط ارتكابيا،- ت

 الخطط التي تساعد عمى منع  ارتكابيا.
التعرف عمى التجارب األمنية في مؤسسات الدول الحميفة، بشكل يعمل عمى تسييل - ث

 نقل التجارب اإليجابية والحيمولة دون تكرار التجارب السمبية.

                                                           
 (.٘، ٗ)ص سميمان: حتمية التعاون الدولي األمني لمواجية اإلرىاب المنظم والمردودات االيجابية (ٔ)
مية التعاون الدولي األمني لمواجية اإلرىاب المنظم والمردودات االيجابية، مركز اإلعبلم سميمان: حت (ٕ)

عدس: آفاق التعاون األمني الدولي، روافد و  .(٘، ٗ)ص ٕٛٔٓممكية لمشرطة، مايو األمني، األكاديمية ال
الحادي عشر، يناير عدد النطبلق االداء األمني، مجمة مركز بحوث الشرطة، أكاديمية الشرطة، القاىرة، ال

 (.ٕٔ)ص ومرواني: اآلليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة االقتصادية .(ٖ)ص ،ٜٜٚٔ
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ت، بغرض نقل الخبرات األمنية من الخبراء واالستعانة بخبراتيم في مختمف المجاال- ج
 تطوير العمل األمني عمى المستوى المحمي واالقميمي والدولي.

مراقبة الحدود والمنافذ وعدم فتح المجال الرتكاب المزيد من الجرائم من خبلل معرفة - ح
 العناصر اإلجرامية الوافدة.

إجراء الدراسات والبحوث العممية ذات الصمة بالعمل األمني، من أجل تطوير التعاون  - خ
 بين دول التحالف، واثراءًا لمردوداتو عمى الساحات المختمفة.األمني 

دعم الوجود األمني المحمي عمى الساحة الدولية عن طريق إيفاد عناصر أمنية لمخارج - د
 والتي من شأنيا رصد منابع العمل اإلجرامي ومنع عبوره لمحدود.
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 المطمب الثالث
 المصمحة فيوضوابط التعاون األمني الدولي وأثر  

 أواًل: ضوابط التعاون األمني الدولي:
لمتعاون األمني الدولي ضوابط وشروط يجب مراعاتيا لحماية األمة من كيد األعداء 

 وغدرىم، ومن ىذه الشروط:
 :(ٔ)أال يترتب عمى التعاون األمني حصول ضرر بالدولة اإلسالمية ورعاياىا .ٔ

الكافرة التي من شأنيا أن تؤدي إلى  ال يجوز نقل األسرار والمعمومات الى الدول
فشاء ىذه المعمومات يعتبر خيانة هلل ورسولو بالدولة اإلسبلمية ورعاياىاضرر  ، وا 

 ًَلَذْ ثِبٌٌََّْدَّحِ إٌَِْْيُِْ رٍُْمٌَُْ ؤًٌََِْْبءَ ًَػَذًَُّوُُْ ػَذًُُِّ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}:والمؤمنين، لقول اهلل تعالى

 عَجٍِِِْ فِِ جِيَبدًا خَشَجْزُُْ وُنْزُُْ إِْْ سَثِّىُُْ ثِبٌٍَّوِ رُؤِِْنٌُا ؤَْْ ًَإَِّّبوُُْ اٌشَّعٌُيَ ُّخْشِجٌَُْ اٌْذَكِّ َِِٓ جَبءَوُُْ ثَِّب وَفَشًُا

 عٌََاءَ ظًََّ فَمَذْ ِِنْىُُْ َّفْؼٍَْوُ ًََِْٓ ؤَػٍَْنْزُُْ ًََِب ْْزُُْؤَخْفَ ثَِّب ؤَػٍَُُْ ًَؤََٔب ثِبٌٌََّْدَّحِ إٌَِْْيُِْ رُغِشًَُّْ َِشْظَبرِِ ًَاثْزِغَبءَ

 .(ٕ){اٌغَّجًِِْ

قال القرطبي: "ومعنى: تمقون إلييم بالمودة تخبرونيم بسرائر المسممين وتنصحون 
 .(ٖ)ليم"

ن كانوا معاىدين، ولكن األمر في الحربيين  قالوا: وىذا الحكم عام في جميع الكفار وا 
 .(ٗ)م وأكبرأعظ

وعميو فمتى عقدت الدول اإلسبلمية مع الدول الكافرة معاىدة عمى نقل المعمومات 
 . واألسرار فيذه المعاىدة باطمة في أصميا

 

 
                                                           

 .(ٕٖ٘)ص الطريقي: االستعانة بغير المسممين في الفقو االسبلمي (ٔ)
 (.ٔآية ) الممتحنة: (ٕ)
 (.ٕ٘/ٛٔ)ج القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (ٖ)
 .(ٕٖ٘)ص المسممين في الفقو االسبلمي الطريقي: االستعانة بغير (ٗ)
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 :(ٔ)تحقيق مصمحة لمدولة االسالمية ورعاياىا .ٕ
يجوز لمدولة اإلسبلمية عقد معاىدات أمنية مع دول غير إسبلمية بشرط تحقيق 

كتبادل المعمومات والخبرات التي ال تؤدي إلى إضرار بالدولة مصمحة لممسممين، 
معاىدة مع  --الرسول ما ثبت من عقد اإلسبلمية ورعاياىا، ولعل مما يشيد لذلك

 ييود المدينة حيث جاء فييا أن بينيم النصح، والتعاون في مثل األمور المشار إلييا
ن لم يكن فيي داخمو أنو ينبغي لمدول اإلسبلمية أن  إال ممزمًا، عقدىا في النصح وا 

 تكون حذرة جدًا عند عقد المعاىدات والتحالفات األمنية.
 األمانة والوفاء بالعيود واالتفاقيات: .ٖ

يشترط لجواز التعاون األمني، تحقق األمانة والوفاء بالعيود في المستعان بيم، 
المسممين، ونقل فبل يجوز التعاون األمني مع من عرف بالغدر والخيانة والتجسس عمى 

 .(ٕ)عوراتيم إلى غير المسممين
وما كان ثابتًا  المبادئأن ال يكون التعاون األمني عمى حساب العقيدة والتنازل عن  .ٗ

 َِب ػَبثِذًَُْ ؤَْٔزُُْ ًٌََب (ٕ) رَؼْجُذًَُْ َِب ؤَػْجُذُ ٌَب (ٔ) اٌْىَبفِشًَُْ ؤَُّّيَب َّب لًُْ }:؛ كما قال تعالىباإلسالم

 .(ٖ){(ٖ)ؤَػْجُذُ

 

 أثر المصمحة في التعاون األمني الدولي:
تدعيم القدرة األمنية من أجل مواجية  من التعاون األمني الدولي ىيالمصمحة المرجوة 

الجرائم بصفة عامة، وزيادة قدرة المؤسسات األمنية في سرعة تحديد األىداف، والعمل عمى 
دون  ي، وحصر معدالت الجريمة والحيمولةمواجية الجرائم قبل وقوعيا بما يسمى باألمن الوقائ

نتشارىا، لكن الواقع أن التنسيق والتعاون األمني مع الدول غير المسممة فيو مضرة واضحة ا
عمى ببلد المسممين خاصة عمى الجماعات اإلسبلمية فييا؛ وعميو ال يجوز ىذا التعاون إذا 

 كانت مفسدتو أكثر من مصمحتو.

 

                                                           
 (.ٕٖٙ، ٕٖ٘)ص المسممين في الفقو االسبلمي الطريقي: االستعانة بغير (ٔ)
 (.ٜٗشبير: االستعانة بغير المسممين في الجياد اإلسبلمي)ص (ٕ)
 سورة الكافرون. (ٖ)
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 المبحث الثالث

 في الحروب الدولية وضوابطيا وأثر المصمحة فيياالمشاركة  

 تمييد:

وحماية عقيدتيا  الدولة االسبلمية بحراسةصل في جنود المسممين الذين يقومون األ
االسبلمية، ويقاتمون في سبيل إعبلء كممة اهلل، أن يكونوا عباد اهلل المؤمنين بو وشريعتيا 

اإلسبلمية اليوم، وما أصابيا من ضعف،  المنتسبين اليو، غير أن الناظر إلى حال األمة
إلى لجوء الدول االسبلمية  مما أدىوعجز، وتفرق، وقوة الدول الكافرة وتوحدىا داخل أحبلف، 

الى مشاركة تمك الدول الكافرة في تحالفاتيا، وذلك من أجل المساعدة في مواجية األخطار 
عمى مساعدة الدولة االسبلمية في  المحيطة بالدولة االسبلمية، كذلك حصول الدول المتحالفة

ألحدىما، ومن الممكن أن يكون التحالف عقد لمحاربة دولة أو مواجية عدو مشترك بينيما، 
غير إسبلمية، وقد تكون دولة إسبلمية، وقد تكون الكممة العميا في ىذا التحالف لمدولة 

 االسبلمية، وقد يكون العكس.
  ؟في إطار ىذه التحالفاتفما حكم المشاركة في الحروب الدولية  
 ؟ وماىي ضوابط المشاركة في تمك التحالفات 
 ؟ في المشاركة في تمك التحالفات أثر المصمحة وما ىو 

 ىذا ما سنقوم ببيانو في ىذا المبحث من خبلل المطالب التالية:
 التحالف مع الكفار واالستعانة بيم في قتال المسممين.: المطمب األول

 حالف مع الكفار واالستعانة بيم في القتال ضد الدول غير اإلسبلمية.التالمطمب الثاني: 
 وأثر المصمحة فييا. ضوابط االستعانة  بغير المسممين في القتال:  المطمب الثالث
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 المطمب األول
 في قتال المسممينالتحالف مع الكفار واالستعانة بيم  

ة تحارب وتقاتل دواًل إسبلمية أخرى في عصرنا الحاضر نشاىد كثيرًا من الدول االسبلمي
بمساعدة الدول الكافرة، فتقوم تمك الدول بتقديم المساعدة لمكفار في احتبلل ببلد المسممين 
وتدميرىا، بحجة محاربة اإلرىاب، ويقدمون ليم المساعدة العسكرية والمادية ويفتحون ليم 

ل المسممين، فيذا من الموضوعات موانئيم ومطاراتيم، والمجال الجوي لضرب ببلد االسبلم وقت
الخطيرة التي تجري اآلن في بعض ببلد المسممين، فيل ىذه األفعال والتصرفات جائزة في 

 الشريعة اإلسبلمية أم محرمة؟ وىل ىي كفر مخرج من الممة أم ال؟

 الفرع األول: أقوال العمماء في ىذه المسألة:

، ضد المسممين في حروبيمتعانة بيم واالسإعانة الكفار  عدم جواز أجمعت األمة عمى
 مخرجو ىي كفر وردةو  سواء كانت ىذه اإلعانة، بالمسان، أو بالبدن، أو بالسبلح، أو بغير ذلك،

 ، أعاذنا اهلل منيا.(ٔ)ماإلسبل من

 ىل العمم في ىذه المسألة:سأنقل بعض أقوال أ

  :اٌْىُفْشَ اعْزَذَجٌُّا إِِْ ؤًٌََِْْبءَ ًَإِخٌَْأَىُُْ آثَبءَوُُْ زَّخِزًُارَ ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب تعالى قولوقال الجصاص 

 بيم واالستنصار ونصرتيم الكفار مواالة عن لممؤمنين نيي فيو" ،(ٕ){...آّخاٌْئمِيَبِْ ػٍَََ
يجاب إلييم أمورىم وتفويض كراميم تعظيميم وترك منيم التبري وا   اآلباء بين وسواء وا 
 وصحبتو الكافر األب إلى باإلحسان ذلك مع أمر قد أنو إال ذلك في واإلخوان
 ؤَْْ ػٍَََ جَبىَذَانَ ًَإِْْ}قولو إلى {...آّخثٌَِاٌِذَّْوِ اٌْئِْٔغَبَْ ًًََصَّْْنَب}بقولو تعالى بالمعروف

                                                           
وابن  .(ٖٕٚ/ٗ)ج والجصاص: أحكام القرآن لمجصاص .(ٜٜٗ، ٚٛٗ/ٔ)ج ابن القيم: أحكام أىل الذمة (ٔ)

 .(ٕٖٔ/ٕٔ)ج ابن حزم: المحمى باآلثارو  .(ٖٔ٘/ٕٛ)ج ومجموع الفتاوي .(ٛٗ٘/ٖ)ج تيمية: الفتاوي الكبرى
وفتاوي األزىر في وجوب  .(ٕٗٚ/ٔ)ج ابن باز: مجموع الفتاويو  .(ٚ٘/ٕ)ج والشوكاني: فتح القدير لمشوكاني

 من العمماءالدرر السنية في األجوبة النجدية لمجموعة و  .(ٗٔ)ص الجياد وتحريم التعامل مع الكيان الصييوني
والسبلوي: االستقصا الخبار  .(ٖٔٗ/ٔ)ج الشنقيطي: أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآنو  .(ٜٚٗ/٘ٔ)ج

 وابن عميش: فتح العمي المالك في الفتوى عمى مذىب اإلمام مالك. (٘ٚ، ٓٚ/٘)ج دول المغرب االقصى
 (.ٖٙٙ/ٔ)ج

 (.ٖٕآية ) التوبة: (ٕ)
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نما ،(ٔ){...آّخَِؼْشًُفًب اٌذَُّْْٔب فِِ ًَصَبدِجْيَُّب رُطِؼْيَُّب فٍََب ػٌٍُِْ ثِوِ ٌَهَ ٌَْْظَ َِب ثِِ رُشْشِنَ  رَ مِ أُ  وا 
 ويظيرون الكفار، يتولون المنافقون كان إذ المنافقين، من ليتميزوا بذلك نالمؤمنو 
 أمر ما تعالى اهلل فجعل والحياطة؛ الوالية ليم ويظيرون لقوىم، إذا وتعظيميم إكراميم

 ذلك يفعل لم من أن وأخبر المنافق، من المؤمن بو يتميز عمما اآلية ىذه في المؤمن بو
 .(ٕ)ربو" من لمعقوبة مستحق لنفسو ظالم فيو

  ىذا الحديث أقل  (ٖ)"من تشبو بقوم فيو منيم" في التعميق عمى حديث :قال ابن تيميةو
ن كان ظاىره يقتضي كفر المتشبو بيم وأحوالو أن ، كما (ٗ)يقتضي تحريم التشبو بيم، وا 

 .(٘){...آّخ ِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ ىُُِِْنْ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ}في قولو تعالى

  أي  (ٙ){...آّخِِنْىُُْ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ}لقولو تعالىوقال أبوعبداهلل القرطبي في تفسيره"

؛ بين تعالى أن حكمو كحكميم، وىو (ٚ){...آّخِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ}يعضدىم عمى المسممين
ذي توالىم ابن أبي، ثم ىذا الحكم باق يمنع إثبات الميراث لممسمم من المرتد، وكان ال

 .(ٛ)إلى يوم القيامة في قطع المواالة"
 ًَاٌنَّصبسٍ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا الَ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب ّب}:وقال البيضاوي في تفسير قولو تعالى 

 َأْوِلياءُ  َبْعُضُيمْ  ،األحباب معاشرة تعاشروىم وال عمييم تعتمدوا ال" (ٜ){...آّخؤًٌَِْْبءَ
 بعضاً  بعضيم يوالي خبلفكم عمى متفقون فإنيم أي النيي، عمة عمى إيماء َبْعضٍ 

جماعيم الدين في التحادىم  أي ،(ٓٔ){...آّخِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ ِِنْىُُْ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ}مضادتكم عمى وا 
 عميو قال كما مجانبتيم وجوب في التشديد وىذا جممتيم، من فإنو منكم واالىم ومن

                                                           
 .(ٔ٘آية ) لقمان: (ٔ)
 (.ٕٛٚ/ٗ)ج : أحكام القران لمجصاصالجصاص (ٕ)
 واحمد في مسنده .المفظ لوو  (ٖٔٓٗ) ح (ٗٗ/ٗ)ج أخرجو أبوداود في سننو، باب في لبس الشيرة (ٖ)

 (.ٛٗٔٙ) ح (ٜ٘ٓٔ/ٕ)ج صححو االلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتوو  .(ٕٙٔ/ٜ)ج
 .(ٕٓٚ/ٔ)ج ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ٗ)
 .(ٔ٘آية )المائدة:  (٘)
 .(ٔ٘آية ) المائدة: (ٙ)
 .(ٔ٘آية ) المائدة: (ٚ)
 (.ٕٚٔ/ٙ)ج القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (ٛ)
 .(ٔ٘آية ) المائدة: (ٜ)
 .(ٔ٘)  آية المائدة: (ٓٔ)





  121 
 

ا في قولو مك نقيمناف كانوا ليم نالموالي ألن أو "ناراىما تتراءى ال": والسبلم الصبلة
 أو الكفار بمواالة أنفسيم ظمموا الذين أي (ٔ){اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌَََْ َّيْذُِ الَ اٌٍَّوَ إَِّْ}تعالى:

 .(ٕ)"أعدائيم بمواالة المؤمنين
 إنما ىو عمى (ٖ){...آّخِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ ِِنْىُُْ َُّْزٌٌَََّيُ ًََِْٓ}وقال ابن حزم "وصح أن قولو تعالى ،

 .(ٗ)ظاىره بأنو كافر من جممة الكفار فقط، وىذا حق ال يختمف فيو اثنان من المسممين"
  وقال الشيخ أحمد شاكر: في بيان حكم التعاون مع اإلنجميز والفرنسيين أثناء عدوانيم

أي نوع من أنواع التعاون، قل أو كثر، فيو أما التعاون مع اإلنجميز، ب" عمى المسممين:
الرّدة الجامحة، والكفر الّصراح، ال يقبل فيو اعتذار، وال ينفع معو تأول، وال ينجي من 
حكمو عصبية حمقاء، وال سياسة خرقاء، وال مجاممة ىي النفاق، سواء أكان ذلك من 

خطأ، ثم أجيل و  أفراد أو حكومات أو زعماء، كميم في الكفر والردة سواء، إال من
استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى اهلل أن يتوب عمييم، إن أخمصوا 
هلل، ال لمسياسة وال لمناس... الى أن قال: أن شأن الفرنسيين في ىذا المعنى شأن 

، فإن عداء الفرنسيين لممسممين، ، بالنسبة لكل مسمم عمى وجو األرضاإلنجميز
في العمل عمى محور اإلسبلم، وعمى حرب اإلسبلم، أضعاف  وعصبيتيم الجامحة

عصبية اإلنجميز وعدائيم، بل ىم حمقى في العصبية والعداء، وىم يقتمون إخواننا 
المسممين في كل بمد إسبلمي ليم فيو حكم أو نفوذ، ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما 

ميز في الحكم سواء، دماؤىم تتضاءل، فيم واإلنجغر معو جرائم اإلنجميز ووحشيتيم تص
وأمواليم حبلل في كل مكان، وال يجوز لمسمم في أي بقعة من بقاع األرض أن يتعاون 
ن التعاون معيم حكمو حكم التعاون مع اإلنجميز:  معيم بأي نوع من أنواع التعاون، وا 

 . (٘)الردة والخروج من اإلسبلم جممة، أيا كان لون المتعاون معيم أو نوعو أو جنسو "
  عانتيم في تحقيق مآربيم في وسئمت لجنة الفتوى في األزىر عن حكم مساعدة الييود وا 

إجابة  ٖٙٙٔان شعب ٗٔفمسطين، فأجابت المجنة برئاسة الشيخ عبد المجيد سميم في 
فالرجل الذي يحسب نفسو من جماعة المسممين إذا أعان أعداءىم طويمة، ومما قال: "

                                                           
 .(ٔ٘آية ) المائدة: (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ٕ)ج البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ٕ)
 (.ٔ٘آية ) المائدة: (ٖ)
 (.ٖٖ/ٕٔ)ج ابن حزم: المحمى باآلثار (ٗ)
 (.ٖٚٔ، ٕٙٔ)ص أحمد شاكر: كممة الحق (٘)
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رة وساعد عمييا مباشرة أو بواسطة ال يعد من أىل في شيء من ىذه اآلثام المنك
اإليمان، وال ينتظم في سمكيم، بل ىو بصنيعو حرب عمييم، منخمع من دينيم، وىو 
بفعمو اآلثم اشد عداوة من المتظاىرين بالعداوة لئلسبلم والمسممين... إلى أن قال وال 

ن في رسولو وال المسممييشك مسمم أيضًا أن من يفعل شيئًا من ذلك فميس من اهلل وال 
ء منو، وىو بفعمو قد دل عمى أن قمبو لم يمسو شيء من شيء، واإلسبلم والمسممون برآ

اإليمان وال محبة األوطان، والذي يستبيح شيئًا من ىذا بعد أن استبان لو حكم اهلل فيو 
ال يكون مرتدًا عن دين اإلسبلم، فيفرق بينو وبين زوجو، ويحرم عمييا االتصال بو، و 

المسممين أن يقاطعوه، فبل يسمموا  وال يدفن في مقابر المسممين، وعمىيصمى عميو 
عميو، وال يعودوه إذا مرض، وال يشيعوا جنازتو إذا مات حتى يفيء إلى أمر اهلل، ويتوب 

 .(ٔ)توبة يظير أثرىا في نفسو وأحوالو وأقوالو وأفعالو"
 اء اإلسبلم عمى أن من ظاىر الكفار ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "وقد أجمع عمم

 .(ٕ)عمى المسممين وساعدىم عمييم بأي نوع من المساعدة، فيو كافر مثميم

 واألدلة عمى ذلك كثيرة سأذكر بعضًا منيا: 

 من ىذه األدلة:

 ِِنْىُُْ َّزٌٌَََّيُُْ ًََِْٓ ثَؼْطٍ ؤًٌََِْْبءُ يُُْثَؼْعُ ؤًٌََِْْبءَ ًَاٌنَّصَبسٍَ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}قولو تعالى 

 .(ٖ){ اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌَََْ َّيْذُِ ٌَب اٌٍَّوَ إَِّْ ِِنْيُُْ فَئَِّٔوُ
بين اهلل سبحانو وتعالى في ىذه اآليات أن من اتخذ الييود والنصارى أعوانًا ومن 

حكميم، قال الطبري في تفسيره فعل أفعاليم فيو منيم، أي من أىل دينيم وممتيم، فمو 
 أنصارا والنصارى الييود يتخذوا أن جميعاً  المؤمنين نيى ذكره تعالى اهلل إنليذه اآلية: "

 وحميفاً  نصيراً  اتخذىم من أنو وأخبر وغيرىم، ورسولو باهلل اإليمان أىل عمى وحمفاء

                                                           
 (.ٗٔ)ص فتاوي األزىر في وجوب الجياد وتحريم التعامل مع الكيان الصييوني (ٔ)
(، ضمن جواب ميم عمى سؤال عن حكم ٕٗٚ/ٔ)ج ابن باز: مجموع فتاوي مقاالت متنوعة لمشيخ ابن باز (ٕ)

ن يطالبون بتحكيم المبادئ االشتراكية والشيوعية، ويحاربون حكم اإلسبلم، وحكم الذين يساعدونيم في ىذا الذي
 المطمب.

 .(ٔ٘آية ) المائدة: (ٖ)
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 رسولو وعمى اهلل عمى التحزب في منيم فإنو والمؤمنين؛ ورسولو اهلل دون من وولياً 
 .(ٔ)...الخ"بريئان منو ورسولو اهلل وأن والمؤمنين،

 ؤَْْ اٌٍَّوُ فَؼَغََ دَائِشَحٌ رُصِْجَنَب ؤَْْ َٔخْشََ َّمٌٌٌَُُْ فِْيُِْ ُّغَبسِػٌَُْ َِشَضٌ لٌٍُُثِيُِْ فِِ اٌَّزَِّٓ فَزَشٍَ}وقولو تعالى 

  .(ٕ){َٔبدِِِنيَ ؤَْٔفُغِيُِْ فِِ ؤَعَشًُّا َِب ػٍَََ ذٌُافَُْصْجِ ػِنْذِهِ ِِْٓ ؤَِْشٍ ؤًَْ ثِبٌْفَزْخِ َّإْرَِِ
جعل اهلل سبحانو وتعالى تولي الكفار من صفات المنافقين، قال ابن كثير)رحمو اهلل(: 

 ُّغَبسِػٌَُْ} ونفاق وريب، شك،: أي {...آّخ َِشَضٌ لٌٍُُثِيُِْ فِِ اٌَّزَِّٓ فَزَشٍَ}"وقولو تعالى:

 ؤَْْ َٔخْشََ َّمٌٌٌَُُْ}والظاىر الباطن في ومودتيم مواالتيم إلى يبادرون: يأ {...آّخفِْيُِْ

 من أمر يقع أن يخشون أنيم ومواالتيم مودتيم في يتأولون: أي{...آّخدَائِشَحٌ رُصِْجَنَب
 .(ٖ)"ذلك فينفعيم والنصارى، الييود عند أياد ليم فتكون بالمسممين، الكفار ظفر

 :فِِ اٌٍَّوِ َِِٓ فٍََْْظَ رٌَِهَ َّفْؼًَْ ًََِْٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ اٌُّْؤِِْنٌَُْ خِزَِّزَّ ٌَب}وقولو تعالى 

 .(ٗ){ اٌَّْصِريُ اٌٍَّوِ ًَإٌََِ َٔفْغَوُ اٌٍَّوُ ًَُّذَزِّسُوُُُ رُمَبحً ِِنْيُُْ رَزَّمٌُا ؤَْْ إٌَِّب شَِْءٍ

ن تولى الكفار فيو كافر مثميم، لقولو تعالى فيمن يفعل تدل عمى أن م ىذه اآلية
 المؤمنون أييا تتخذوا ال: ذلك قال الطبري: "ومعنى ،{...آّخشَِْءٍ فِِ اٌٍَّوِ َِِٓ فٍََْْظَ}ذلك:
 المؤمنين، دون من المسممين عمى وتظاىرونيم دينيم، عمى توالونيم وأنصاراً  ظيراً  الكفار

 فقد بذلك، يعني ،{...آّخشَِْءٍ فِِ اٌٍَّوِ َِِٓ فٍََْْظَ}ذلك يفعل من وفإن عوراتيم؛ عمى وتدلونيم

 ِِنْيُُْ رَزَّمٌُا ؤَْْ إٌَِّب}الكفر في ودخولو دينو، عن بارتداده منو، اهلل وبرئ اهلل، من برئ

 الوالية ليم فتظيروا أنفسكم، عمى فتخافوىم سمطانيم في تكونوا أن إال {...آّخرُمَبحً
 عمى تعينوىم وال الكفر، من عميو ىم ما عمى تشايعوىم وال العداوة، ليم وتضمروا م،بألسنتك
 .(٘)بفعل" مسمم

                                                           
 (.ٜٖٛ/ٓٔ)ج الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (ٔ)
 .(ٔ٘آية ) المائدة: (ٕ)
 (.ٕٖٔ/ٖ)ج ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (ٖ)
 .(ٕٛآية ) ان:آل عمر  (ٗ)
 (.ٖٖٔ/ٙ)ج الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (٘)
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  ،َعِميًّا قال: َسِمْعتُ ما جاء في الصحيحين عن عبيد اهلل بن أبي رافع -- َيقول :
 "اْنَطِمقوا: َقالَ  اأَلْسَوِد، ْبنَ  ادَ َوالِمقدَ  َوالزَبْيَر، َأنا َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َبعثِني
 ِبَنا َتَعاَدى َفاْنَطَمقَنا ِمْنَيا"، َفخذوهُ  ِكتَاب َوَمَعَيا َظِعيَنة، ِبَيا َفِإنَ  َخاخ، َرْوَضة تَْأتوا َحتى
 َما: َلتَفَقا الِكتَاَب، َأخِرِجي َفقْمَنا ِبالظِعيَنِة، َنحنُ  َفِإَذا الروَضِة، ِإَلى انتَيْيَنا َحتى َخيمَنا
 َفأَتيَنا ِعقاِصَيا، ِمن َفَأخَرَجتو الثَياَب، َلُنْمِقَينَ  َأوْ  الِكتَابَ  َلتخِرِجن: َفُقْمَنا ِكتَاب، ِمنْ  َمِعي
 ِمنَ  ُأَناسٍ  ِإَلى َبْمَتَعة َأِبي ْبنِ  َحاِطبِ  ِمنْ  ِفيوِ  َفِإَذا َوَسمَم، َعَمْيوِ  اهللُ  َصمى الم وِ  َرُسولَ  ِبوِ 

 َفقالَ  َوَسمَم، َعَمْيوِ  اهللُ  َصمى الم وِ  َرُسولِ  َأْمرِ  ِبَبعضِ  ُيخِبرُىم َمكة َأْىلِ  نْ مِ  الُمْشِرِكينَ 
 َتعَجل الَ  الم ِو، َرسولَ  َيا: قال َىذا؟"، َما َحاطب "َيا: َوَسممَ  َعَمْيو اهلل َصمى الم وِ  َرُسولُ 
 ِمنَ  َمَعكَ  َمن َوَكانَ  َأنُفِسَيا، نمِ  َأُكن َوَلم قَريٍش، ِفي ُممَصًقا امرَأً  ُكنتُ  ِإنِّي َعَمي

 من َذِلكَ  َفاَتِني ِإذ َفأحَببتُ  َوَأمَواَلُيم، َأىِميِيم ِبَيا َيحُمونَ  ِبَمكةَ  َقرَاَبات َلُيم الُمياِجِرينَ 
 َوالَ  ارِتَداًدا، َوالَ  ُكفرًا َفَعمتُ  َوما قراَبِتي، ِبَيا َيحُمونَ  َيًدا ِعنَدىم َأتِخذ َأن ِفيِيم، النَسب
 َقالَ  َصَدَقُكم"، "َلقد: َوَسممَ  َعَميوِ  اهلل َصمى الم وِ  َرسول َفَقالَ  اإِلْساَلِم، َبعدَ  ِبالُكفرِ  ِرًضا
 َوَما َبدرًا، َشِيدَ  َقد ِإنو: "َقالَ  المَناِفِق، َىَذا ُعُنقَ  َأضِرب َدعِني الم وِ  َرُسولَ  َيا: ُعَمرُ 
 َغَفرت فقد شئتم َما اعمموا: َفقال َبدرٍ  َأىلِ  َعمى معاط قدِ  َيُكونَ  َأن الم وَ  َلَعل ُيدِريكَ 
 .(ٔ)"َلُكم

وىذا الحديث يدل عمى أن مظاىرة الكفار ومناصرتيم، ردة وخروج عن اإلسبلم وذلك 
 :(ٕ)من عدة وجوه
، وفي قِ المَناف َىَذا قَ عن َأضِرب ِني: َدع--لرسول اهلل --: قول عمرالوجو األول

 حاطب عنق َأضِرب ِنيَدع ،المَّو ولَ َرس َيا: قال: قمت --رواية عن عمر بن الخطاب
 المَّوَ  َلَعل ، ابِ طخَ ال ابن اي ُيدِريك َوَما": --فقال لو الرسول. َكفر َفَقد ،عةتَبم يَأب بن

 .(ٖ)"لكم تر غف َفقد ،متُ ِشئ َما وااعمم: فقال رَبد أىل َعَمى اطَمع
 ىرة الكفار: كفر وردة.أن مظا --فيذا يدل عمى أن المتقرر عند عمر

مع بيانو لعذر حاطب من  --لفيم عمر --: إقرار رسول اهلل الوجو الثاني
 حضوره لمعركة بدر.

                                                           
ومسمم في صحيحو، باب من فضائل  .(ٖٚٓٓ) ح (ٜ٘/ٗ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب الجاسوس (ٔ)

 (.ٜٕٗٗ) ح (ٕٜٗٔ، ٜٔٗٔ/ٗ)ج أىل بدر
 (.ٖٜ،ٕٜ)ص الشحود: الخبلصة في حكم االستعانة بالكفار في القتال (ٕ)
 (.ٕٚٗٙ) ح (ٕٔٔ/ٖ)ج طبراني: المعجم األوسطال (ٖ)





  125 
 

: دفاع حاطب عن نفسو وقولو أنو لم يفعل ذلك كفرًا وال ارتدادًا، ولم الوجو الثالث
 يرضى بكفرىم بعد إسبلمو.

  ل اهللما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب، قال: قال رسو--" : ْاْلُمْشِركَ  َجاَمعَ  َمن 
 .(ٔ)"ِمْثُموُ  َفِإن وُ  َمَعوُ  َوَسَكنَ 

ن لم يوافقو،  دل ىذا الحديث عمى أن من اجتمع مع المشرك وشاركو فإنو مثمو وا 
وبناًء عمى ذلك فإن إعانتيم ونصرتيم عمى المسممين أعظم من مجرد السكنى معيم 

 ووجوب الكفار مساكنة تحريم عمى دليل فيو(: "ومخالطتيم، قال الشوكاني)رحمو اهلل
 إَِّٔىُُْ غَْْشِهِ دَذِّشٍ فِِ َّخٌُظٌُا دَزََّ َِؼَيُُْ رَمْؼُذًُا فٍََب}تعالى قولو لصحتو يشيد.. و . مفارقتيم

 .(ٖ)" (ٕ){...آّخِِضٍُْيُُْ إِرًا
 ِمنْ  اهللُ  َبلُ َيقْ  اَل ": مرفوعا جده عن أبيو عن حيدة بن معاوية بن حكيم بن بيز وحديث 

 .(ٗ)"اْلُمْسِمِمينَ  ِإَلى اْلُمْشِرِكينَ  ُيَفاِرقَ  َأوْ  َعَماًل  ُيْسِممُ  َما َبْعدَ  ُمْشِركٍ 
 وحديث جرير بن عبداهلل-- أن رسول اهلل-- " :ُيِقيمُ  ُمْسِممٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َبِريءٌ  َأَناقال 

 .(٘)"اْلُمْشِرِكينَ  َأْظُيرِ  َبْينَ 
  اهللِ  َرُسولَ  َباَيْعتُ "أيضًا، أنو قال:وحديث جرير بن عبداهلل -- اَلِة، ِإَقامِ  َعَمى  الص 

يتَاءِ   .(ٙ)"اْلُمْشِركِ  ِفرَاقِ  َوَعَمى ُمْسِمٍم، ِلُكلِّ  َوالن ْصحِ  الز َكاِة، َواِ 

يقال في ىذه األحاديث ما قيل في الحديث السابق، ذلك ألن من تولى الكفار وناصرىم 
 ين أولى بالدخول في ىذه األحاديث ممن لم يفارقيم بجسده.وأعانيم عمى حرب المسمم

                                                           
حسنو األلباني في صحيح و  .(ٕٚٛٚ) ح (ٖٜ/ٖ)ج أخرجو أبوداود في سننو، باب في اإلقامة بأرض الشرك (ٔ)

 (.ٖٛٔٙ) ح (ٗٙٓٔ/ٕ)ج الجامع الصغير وزيادتو
 (.ٓٗٔآية )النساء:  (ٕ)
 (.ٖٔ/ٛ)ج الشوكاني: نيل األوطار (ٖ)
حسنو األلباني في و  .(ٕٛٙ٘) ح (ٕٛ/٘)ج السنن الكبرى، باب سأل بوجو اهلل عز وجلأخرجو النسائي في  (ٗ)

 (.ٜٖٙ) ح (ٕٔٚ/ٔ)ج سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا
والترمذي في  .(ٕ٘ٗٙ) ح (٘ٗ/ٖ)ج أخرجو أبو داود في سننو، باب النيي عن قتل من اعتصم بالسجود (٘)

حسنو األلباني في صحيح و  .(ٗٓٙٔ) ح (ٕٚٓ/ٖ)ج بين أظير المشركينسننو، باب ما جاء في كراىية المقام 
 (.ٜ٘ٗٔ)ح   (ٖٙٓ/ٔ)ج الجامع وزيادتو

وأحمد في  .(ٓ٘ٚٚ) ح (ٓٛٔ/ٚ)ج أخرجو النسائي في السنن الكبرى، باب البيعة عمى فراق المشرك (ٙ)
 (.ٖٜٙٔٔ) ح (ٔٓ٘/ٖٔ)ج مسنده
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فيذه نماذج من أقوال العمماء قديمًا وحديثًا واألدلة عمى أقواليم في ىذه المسألة، ولعل ما 
 .ذكر كاٍف إلعطاء تصور موجز لحكميا. واهلل أعمم
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 المطمب الثاني
 ر اإلسالميةفي القتال ضد الدول غيالتحالف مع الكفار واالستعانة بيم  

 صورة المسألة:
من قبل دولة كافرة متفوقة  أو جماعة من المسممين وجود خطر عمى الدولة اإلسبلمية

العتاد العسكري الذي تمتمكو، فتقوم الدولة اإلسبلمية باالستعانة بدولة كافرة العدد و عمييا في 
اك خطر عمى دولة كافرة أخرى أقوى منيا فتتحالف معيا لحمايتيا والدفاع عنيا، أو أن يكون ىن

، ويشمل قتال العدو ودفعو بمشاركتيا فيمتحالفة مع الدولة االسبلمية فتقوم الدولة االسبلمية 
، والذي تتداول شمال األطمسيذلك انضمام دولة مسممة ألحد األحبلف المعاصرة؛ كحمف 

 رة.قيادتو بين أعضائو، ومن المعموم أن أغمب أعضاء حمف شمال األطمسي دول كاف
 تحرير محل النزاع:

التحالف مع الكفار واالستعانة بيم عمى قتال الكفار أمثاليم، إما أن تكون تمك االستعانة 
ما أن تكون لغير  لحاجة عسكرية لوجود ضعف بالمسممين بسبب قمة عددىم أو عتادىم، وا 

عدم جواز  حاجة، فإن كان التحالف معيم واالستعانة بيم لغير حاجة، فقد اتفق العمماء عمى
ن كان ىناك حاجة لمتحالف معيم واالستعانة بيم فقد اختمف  التحالف معيم واالستعانة بيم، وا 
العمماء في جواز االستعانة بيم عند وجود ضرورة عسكرية تقتضي االستعانة بيم، كضعف 

 واختمفوا: ىل يستعان بالكافر عند" ؛ قال بدر الدين العيني:المسممين وقمة العدد والعتاد
 .(ٔ)الحاجة؟"

 فيل يجوز التحالف مع الكفار واالستعانة بيم في الحروب ضد كفار آخرين؟

 :الفرع األول: أقوال العمماء في ىذه المسألة

 في ىذه المسألة وااختمفلقد تناول الفقياء القدامى حكم االستعانة بالكفار في الحروب، و 
 عمى قولين:

                                                           
 (.ٜٚ٘/ٙ)ج العيني: البناية في شرح اليداية (ٔ)





  128 
 

وىذا قول ، خرينضد كفار آواالستعانة بيم في القتال  ال يجوز التحالف مع الكفارالقول األول: 
حدى الروايات عن اإلمام أحمد وظاىر المذىب عند الحنابمة(ٔ)المالكية ، وقول بعض (ٕ)، وا 

 .(ٙ)، وابن حزم الظاىري(٘)والجوزجاني، (ٗ)، وىو قول إسحاق بن راىويو(ٖ)الشافعية كابن المنذر
عند  ر واالستعانة بيم في القتال ضد كفار آخرينيجوز التحالف مع الكفا القول الثاني:

، ورواية أخرى عن (ٛ)، والشافعية(ٚ)الحنفية والى ىذا ذىب ، وفق ضوابط وشروط معينة،الحاجة
 .(ٔٔ)والثوري (ٓٔ)وىو قول األوزاعي ،(ٜ)الحنابمة

 الفرع الثاني: أدلة الفريقين:

 أدلة الفريق األول:

واز االستعانة بالكفار في شؤون الحرب وىم استدل أصحاب القول األول عمى عدم ج
 المالكية ومن معيم بالكتاب والسنة والمعقول.

 

 
                                                           

 (.ٗٔٔ/ٖ) الخرشي: شرح مختصر خميل لمخرشيو  .(ٕٗ٘/ٔج ) مالك: المدونة (ٔ)
ابن مفمح: المبدع و  .(ٚ٘/ٓٔ)ج ابن قدامة: الشرح الكبير عمى متن المقنعو  .(ٕٙ٘ج/ٜ) ابن قدامة: المغني (ٕ)

 ن االقناعالبيوتي: كشاف القناع عن متو  .(ٛ٘)ص ابو يعمى: األحكام السمطانيةو  .(ٖٙٓ/ٖ)ج في شرح المقنع
 (.ٖٗٔ/ٗ)ج المرداوي: االنصاف في معرفة الراجح من الخبلف .(ٖٙ/ٖ)ج

 (.ٚٚٔ/ٔٔ)ج ابن المنذر: األوسط في السنن واإلجماع واالختبلف (ٖ)
 (.ٙٚٔ/ٔٔ)ج المرجع السابق (ٗ)
 (.ٕٙ٘/ٜ)ج ابن قدامة: المغني (٘)
 (.ٖٙ٘، ٖ٘٘/ٔٔ)ج الظاىري: المحمى باآلثار (ٙ)
ابن و  .(ٕٕٗٔ/ٔ)ج السرخسي: شرح السير الكبيرو  .(ٕٜٔ/ٚ)ج مختصر الطحاويالجصاص: شرح  (ٚ)

 بن اليمام: فتح القديرو ا(ٜٚ/٘)ج ابن نجيم: البحر الرائقو  .(ٛٗٔ/ٗ)ج عابدين: رد المحتار عمى الدر المختار
 (.ٕٓ٘/٘)ج

شيرازي: الميذب في الو  .(ٜٖٕ/ٓٔ)ج النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتينو  .(ٕٙٚ/ٗ)ج الشافعي: األم (ٛ)
 (.ٖٙ/ٛ)ج الرممي: نياية المحتاج إلى شرح المنياج .(ٕٕ٘/ٖ)ج فقو اإلمام الشافعي

الحراني: المحرر في الفقو عمى مذىب  .(ٖٗٔ/ٗ)ج المرداوي: االنصاف في معرفة الراجح من الخبلف (ٜ)
 (.ٖٙ/ٖ)ج البيوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع .(ٔٚٔ/ٕ) اإلمام أحمد بن حنبل

 (.ٖٚ، ٖٙ/ٕٔ)ج ابن عبد البر: التمييد لما في الموطأ (ٓٔ)
 المرجع السابق. (ٔٔ)
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 الكتاب:من أواًل: 

 .(ٔ){اٌُّْؤِِْنِنيَ...آّخ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ اٌُّْؤِِْنٌَُْ َّزَّخِزِ ٌَب} قولو تعالى:- ؤ

 لة:ال وجو الد

عبادة بن الصامت " عباس أنيا نزلت فيعن ابن  روي في سبب نزول ىذه اآلية
وكان لو حمفاء من الييود، فقال يوم األحزاب: يا رسول اهلل إن معي خمسمائة من الييود، 

 . وقال ابن العربي: اآلية عامة:(ٕ)وقد رأيت أن أستظير بيم عمى العدو، فنزلت ىذه اآلية"
أمانو وال بطانة من دون  فالمؤمن ال يتخذ الكافر وليًا في نصرٍة عمى عدوه، وال في"

 .(ٖ)"المؤمنين

 فاآلية تدل عمى نيي المسممين عن االستعانة بالكافرين في أمور الحرب وغيرىا.

 .(ٗ){ثَؼْطٍ...آّخ ؤًٌََِْْبءُ ثَؼْعُيُُْ ؤًٌََِْْبءَ ًَاٌنَّصَبسٍَ اٌَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب}وقال تعالى- ب

 اللة:وجو الد

ىذه اآلية تدل عمى أنو ال يجوز ألي مسمم أن يتخذ أحدًا من أىل الذمة وليًا من دون 
المؤمنين، ميما بمغ منصب المسمم، سواء كان حاكمًا أو محكومًا، أو كان فردًا أو جماعة، 
والعمة في النيي عند عدم جواز اتخاذىم أولياء من دون المؤمنين أنيم ال يخمصون النصيحة وال 

 .(٘)ؤدون األمانة، وبعضيم أولياء بعضي

 ثَذَدِ لَذْ ػَنِزُُّْ َِب ًَدًُّا خَجَبًٌب َّإٌٌَُْٔىُُْ ٌَب دًُِٔىُُْ ِِْٓ ثِطَبَٔخً رَزَّخِزًُا ٌَب آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ ؤَُّّيَب َّب} وقولو تعالى:- ت

 .(6){رَؼْمٌٍَُِْ وُنْزُُْ إِْْ اٌْأَّبدِ ٌَىُُُ َّْنَّبثَ لَذْ ؤَوْجَشُ صُذًُسُىُُْ رُخْفِِ ًََِب ؤَفٌَْاىِيُِْ ِِْٓ اٌْجَغْعَبءُ

 

 

                                                           
 (.ٕٛآية ) آل عمرن: (ٔ)
 (.ٕٔٚ/ٔ)ج الجوزي: زاد المسير في عمم التفسيرابن  (ٕ)
 (.ٖٔ٘/ٔ)ج ابن العربي: أحكام القران (ٖ)
 (.ٔ٘) المائدة: آية (ٗ)
 (.ٜٖٔ/ٜ)ج : أحكام القرآنابن العربي (٘)
 (.ٛٔٔ) آية آل عمرن: (ٙ)
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 وجو الداللة:

تدل اآلية عمى عدم جواز االستعانة بأىل الذمة في شيء من أمور المسممين من 
العماالت والكتبة؛ وكذلك ال يجوز االستعانة بيم في قتال الكفار أمثاليم وىو قول اإلمام 

 . (ٔ)أحمد

 فِِ ُّيَبجِشًُا دَزََّ ؤًٌََِْْبءَ ِِنْيُُْ رَزَّخِزًُا فٍََب عٌََاءً فَزَىٌٌَُُْٔ وَفَشًُا وََّب رَىْفُشًَُْ ٌٌَْ اًَدًُّ}: وقال تعالى- ث

  (2){َٔصِريًا ًٌََب ًًٌَِّْب ِِنْيُُْ رَزَّخِزًُا ًٌََب ًَجَذْرٌُُّىُُْ دَْْشُ ًَالْزٌٍُُىُُْ فَخُزًُىُُْ رٌٌٌَََّْا فَئِْْ اٌٍَّوِ عَجًِِْ

 ٌٍَِّوِ اٌْؼِضَّحَ فَئَِّْ اٌْؼِضَّحَ ػِنْذَىُُُ ؤََّجْزَغٌَُْ اٌُّْؤِِْنِنيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ َّزَّخِزًَُْ اٌَّزَِّٓ} تعالى: وقولو- ط

  .(3){جَِّْؼًب

 وجو الداللة:

في ىاتين اآليتين ينيى اهلل عز وجل عباده المؤمنون عن اتخاذ الكفار أولياء من 
دون المؤمنين، يقول الطبري في تفسيرىما "ىذا نيي من اهلل عز وجل لممؤمنين أن 

 .(ٗ)يتخذوا الكافرين أعوانًا، وأنصارًا، وظيورًا"

 ثانيًا: السنة:

 َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ  َرُسولُ  َخَرجَ أنيا قالت: " --ما رواه عروة عن عائشة زوج النبي. أ
 َفَفِرحَ  َوَنْجَدٌة، ُجْرَأةٌ  ِمْنوُ  ُيْذَكرُ  َكانَ  َقدْ  َرُجلٌ  َأْدَرَكوُ  اْلَوَبَرةِ  ِبَحر ةِ  َكانَ  م اَفمَ  َبْدٍر، ِقَبلَ  َوَسم مَ 

 َصم ى اهللِ  ِلَرُسولِ  َقالَ  َأْدَرَكوُ  َفَمم ا رََأْوُه، ِحينَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ  َرُسولِ  َأْصَحابُ 
: َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ  َرُسولُ  َلوُ  َقالَ  َمَعَك، أِلَت ِبَعَك، َوُأِصيبَ  ْئتُ جِ : َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ 

 َمَضى ُثم  : َقاَلتْ  ِبُمْشِرٍك:، َأْسَتِعينَ  َفَمنْ  "َفاْرِجْع،: َقالَ  اَل،: َقالَ  َوَرُسوِلِو؟ ِباهللِ  ُتْؤِمنُ 
لَ  َقالَ  َكَما َلوُ  َفَقالَ  الر ُجُل، َأْدَرَكوُ  ِبالش َجَرةِ  ُكن ا ِإَذا َحت ى  اهللُ  َصم ى الن ِبي   َلوُ  َفَقالَ  َمر ٍة، َأو 
لَ  َقالَ  َكَما َوَسم مَ  َعَمْيوِ   َفَأْدَرَكوُ  َرَجعَ  ُثم  : َقالَ  ِبُمْشِرٍك"، َأْسَتِعينَ  َفَمنْ  "َفاْرِجْع،: َقالَ  َمر ٍة، َأو 

                                                           
 (.ٖٛٔ/ٔ)ج الجوزي: زاد المسير في عمم التفسير (ٔ)
 .(ٜٛآية )النساء:  (ٕ)
 .(ٜٖٔآية ) النساء: (ٖ)
 (.ٖٖٔ/ٙالطبري: جامع البيان في تفسير القرآن )ج (ٗ)
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لَ  َقالَ  َكَما َلوُ  َفَقالَ  ِباْلَبْيَداِء،  اهللِ  َرُسولُ  َلوُ  َفَقالَ  َنَعْم،: َقالَ  َوَرُسوِلِو؟ ِباهللِ  ُتْؤِمنُ : َمر ةٍ  َأو 
 .(ٔ)"َفاْنَطِمقْ : َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى

 اهللُ  َصم ى اهللِ  َرُسولَ  َأَتْيتُ " ما رواه خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيو، عن جده، قال:. ب
 َأنْ  َنْسَتْحِيي ِإن ا: َفُقْمَنا ُنْسِممْ  َوَلمْ  َقْوِمي، ِمنْ  َوَرُجلٌ  َأَنا َغْزًوا، ُيِريدُ  وَ َوىُ  َوَسم َم، َعَمْيوِ 
 َنْسَتِعينُ  َفاَل : " َقالَ  اَل،: ُقْمَنا"  َأَوَأْسَمْمُتَما؟: "َقالَ  َمَعُيْم، َنْشَيُدهُ  اَل  َمْشَيًدا َقْوُمَنا َيْشَيدَ 

 .(ٕ)"ِكينَ اْلُمْشرِ  َعَمى ِباْلُمْشِرِكينَ 
 وجو الداللة:

ىذان الحديثان يدالن عمى عدم جواز االستعانة بالمشركين، وأنو ال يجوز لئلمام 
االستعانة بيم في غزوة  --االستعانة بيم في الحروب والقتال، وذلك لرفض النبي

 مينمقمة عدد المسمن مع وجود الحاجة لبلستعانة بيم  وغيرىا من الغزوات بدر
في حال قوة المسممين ، فمن باب أولى ال يجوز االستعانة بيم الحاجةوضعفيم وشدة 

 .(ٖ)وكثرة عددىم
 َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الن ِبي   َأَتىيقول: " --ما صح من حديث أبي اسحاق أنو سمع البراء. ت

 َقاِتْل، ُثم   َأْسِمْم، :َقالَ  ُم؟ُأْسمِ  َأوْ  ُأَقاِتلُ  الم وِ  َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  ِبالَحِديِد، ُمَقن عٌ  َرُجلٌ  َوَسم مَ 
 َوُأِجرَ  َقِمياًل  َعِملَ  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َفُقِتَل، َقاَتَل، ُثم   َفَأْسَمَم،
 (ٗ)"َكِثيرًا

 وجو الداللة:
  يدل ىذا الحديث عمى عدم جواز االستعانة بالمشركين في القتال؛ حيث أنو   

-- لم يقبل من الرجل المقنع مشاركتو في القتال حال كفره(٘). 
 َحت ى َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َخَرجَ ": قال -- الساعدي حميد أبو ما رواه . ث

 الم وِ  َعْبدِ  َرْىطُ  ُىوَ وَ  َقْيُنَقاعَ  َبُنو: َقاُلوا َىُؤاَلِء؟ َمنْ : َقالَ  َكِتيَبةٌ  ِإَذا اْلَوَداعِ  َثِني ةَ  َخم فَ  ِإَذا
                                                           

 ح (ٜٗٗٔ/ٖ، كتاب الجياد والسير، باب كراىة االستعانة في الغزو بكافر)جأخرجو مسمم في صحيحو (ٔ)
(ٔٛٔٚ.) 
والبييقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في االستعانة  .(ٖٙٚ٘ٔ) ح (ٕٗ/ٕ٘أخرجو أحمد في مسنده )ج (ٕ)

 (.ٖٜٙٚٔ) ح (ٕٚٔ/ٛٔبالمشركين)ج
 (.ٖٔٔ/ٗٔ)ج الماوردي: الحاوي الكبير (ٖ)
، ومسمم: صحيح مسمم .(ٕٛٓٛ) ح (ٕٓ/ٗ)ج أخرجو البخاري في صحيحو، باب عمل صالح قبل القتال (ٗ)

 (.ٜٓٓٔ) ح (ٜٓ٘ٔ/ٖ)ج باب ثبوت الجنة لمشييد
 (.ٕ٘ٙ/ٚ)ج الشوكاني: نيل األوطار (٘)
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 اَل  َفِإن ا َفْمَيْرِجُعوا، َلُيمْ  ُقلْ : »َقالَ  ِديِنِيمْ  َعَمى ُىمْ  َبلْ  اَل،: َقاُلوا َوَأْسَمُموا؟: َقالَ  َساَلمٍ  ْبنِ 
 .(ٔ)"ِباْلُمْشِرِكينَ  َنْسَتِعينُ 

 وجو الداللة:

 في الحروب عدم جواز االستعانة بالمشركين عمىىذا الحديث يدل داللة صريحة 
 ضد المشركين.

 َتْسَتِضيُئوا اَل "قال:  --أن رسول اهلل --روى أحمد والنسائي عن أنس بن مالك. ج
 .(ٕ)"َعَرِبيًّا َخَواِتيِمُكمْ  ِفي َتْنُقُشوا َواَل  اْلُمْشِرِك، ِبَنارِ 

 وجو الداللة:
الكفار، أو بن التماس الُنصرة عمى أعدائيم ىذا الحديث ينيى المسممين ع

خول في أحبلف عسكرية مع الكفار، من أجل االستنصار عمى الخصوم واألعداء الد
بيذا التحالف، "ومما ىو جدير بالمبلحظة، أن تعبير الحديث، بـ"ال تستضيئوا.." يوحي 

ن فيو ىم الجانب الضعيف و ص إنما ينصب عمى وضع يكون المسممبأن النيي في الن
ء أكان ضوء نار الحرب، بالقتال دفاعًا المستضيء، الذي يطمب الضوء من غيره، سوا

 .(ٖ)عنيم! أم ضوء نار الحمف، بالتحالف العسكري مع من يعمن حمايتو عمييم!"

 وذلك من عدة وجوه: ثالثًا: المعقول:

أن الكافر غير مأمون عمى المسممين؛ فأشبو المخّذل والمرجف، فيمنع من الخروج في  . أ
 .(ٗ)جيش المسممين، ولو خرج يرده اإلمام

أن الكافر ال يؤمن مكره وخيانتو لخبث طويتو، والحرب تتطمب المناصحة والكافر ليس   . ب
 .(ٔ)من أىميا

                                                           
 والطبراني: األوسط .(ٕٗٙ٘) ح (ٖٖٔ/ٕ)ج أخرجو الحاكم: المستدرك، باب وأما حديث عبداهلل األنصاري (ٔ)

 ح (ٗٙ/ٜ)ج والبييقي: السنن الكبرى، باب ما جاء في االستعانة بالمشركين .(ٕٗٔ٘) ح (ٕٕٔ/٘)ج
 ح (ٚٙٔ/ٔٔ)ج ابن المنذر: األوسط في السنن واإلجماع .(ٛٗ/ٕ)ج وابن سعد: الطبقات الكبرى .(ٛٚٛٚٔ)
 وذكره األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة. (ٜٔٚ٘) ح (ٖٖٓ/٘)ج والييثمي: مجمع الزوائد .(ٗٙ٘ٙ)

 (.ٔٔٓٔ) ح (ٕٜ/ٖ)ج
. (ٜٕٓ٘) ح (ٙٚٔ/ٛ)ج نسائي: سنن النسائيوال .(ٜٗ٘ٔٔ) ح (ٛٔ/ٜٔ)ج أخرجو أحمد: مسند أحمد (ٕ)
 (.ٕٕٚٙ) ح (ٜٜٛ/ٔ)ج ضعفو األلباني في ضعيف الجامع الصغيرو 
 (.ٖٔٙٔ)ص ىيكل: الجياد والقتال في السياسة الشرعية (ٖ)
 (.ٕٚ٘/ٜ)ج ابن قدامة: المغنيو  .(ٖ٘ٓ/ٖ)ج ابن مفمح: المبدع في شرح المقنع (ٗ)
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أن الجياد شرع لنصرة دين اهلل، ونشر دعوتو في األرض، والكافر ال يقاتل من أجل . ت
 .(ٕ)ذلك، فيمنع من المشاركة مع المسممين في حروبيم

ون بمنع االستعانة بالمشركين في فإن قيل ىذه النصوص التي استدل بيا القائم
االستعانة باألفراد، أما عدم االستعانة بالدول الكافرة فمم  --الحروب تدل عمى رفض النبي

 :فالجواب عمى ذلك من وجيينيرد نص يمنع من االستعانة بيا: 

"لن أستعين بمشرك" مشرك نكرة جاءت في سياق النفي، ومعموم أن النكرة في  --أواًل: قولو 
سياق النفي تفيد العموم، وبناًء عمى ذلك فإن المنع في األحاديث التي استدل بيا المانعون 

 .(ٖ)لبلستعانة بالمشركين في الحروب يعم كل مشرك فردًا كان أو دولة

ثانيًا: أن الخطر المحتمل لحاقو بالمسممين من االستعانة بالدولة الكافرة أكبر خطرًا من الضرر 
االستعانة باألفراد، ألن الفرد يكون تحت سيطرة المسممين ومراقبتيم لو، أما  المحتمل لحاقو عند

الدولة الكافرة فإن قدرتيا عمى إلحاق الضرر بالمسممين أكبر من الضرر المتوقع حصولو من 
قبل األفراد، وبذلك يكون تحريم االستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم االستعانة باألفراد ألن 

نة بالدول الكافرة وطمب النجدة منيا يعتبر ذاًل وصغارًا عمى المسممين، وىو استعطاف االستعا
 واستجداء، ال يميقان بالدولة اإلسبلمية.

 أدلة الفريق الثاني:

في  بالمشركينعمى جواز االستعانة  وىم الحنفية ومن معيم استدل أصحاب القول الثاني
 .ثار والمعقولقتال الكفار، باألحاديث واآل

 :أواًل: السنة

إن اهلل ليؤيد ىذا قال: " ... --أن النبي --ما رواه الشيخان عن أبي ىريرة  - أ
 .(ٗ)"الدين بالرجل الفاجر

 

                                                                                                                                                                     
 (.ٖٙ/ٖ)ج قناعالبيوتي: كشاف القناع عن متن اال (ٔ)
 (.ٕٚٚ)ص شبير: االستعانة بغير المسممين في الجياد االسبلمي (ٕ)
 (.ٖٕٚ)ص المرجع السابق (ٖ)
ومسمم في . (ٕٖٙٓ) ح (ٕٚ/ٗ)ج أخرجو البخاري في صحيحو ، باب إن اهلل يؤيد الدين بالرجل الفاجر (ٗ)

 (.ٔٔٔ) ح (٘ٓٔ/ٔ)ج صحيحو، باب غمظ تحريم قتل اإلنسان نفسو
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 وجو الداللة:
ار عمى قتال أمثاليم من قالوا ىذا الحديث يدل عمى إباحة االستعانة بالكف

 .(ٔ)الحربيين
وَم ُصمًحا آِمًنا، َسُتصَ قال: " --روى أحمد عن ذي مخبر، أن النبي - ب اُلِحون الر 

 .(ٕ)"َفَتغُزوَن َأنُتم َوُىم َعُدوًًّا ِمن َورَاِئُكم
 وجو الداللة:

أنيا ستقع مصالحة بين المسممين والروم، ويغزون جميعًا  --أخبر النبي
، فدل ىذا الحديث عمى مشروعية االستعانة بالكافرين في (ٖ)عدوًا من وراء المسممين

 القتال. 
وسمم  عميو اهلل صمى النبي استأجر: "قالت -- عائشة عن اه البخاريما رو - ت

 قد  ،(ٗ)خريتاً  ىادياً  عدي بن عبد بني من ثم الديل، بني من رجالً  بكر وأبو
 فأمناهُ  ُقريٍش، ُكفار دين عمى وىو وائٍل، بن العاصِ  آل في حمفٍ  يمين غمس
 براحمتييما فأتاُىما ياٍل،ل ثالث بعد ثورٍ  غار وواعداهُ  راحمتييما، إليو فدفعا

 فأخذ الِديمي، والدليل فييرة، بن عامر معيما وانطمق فارتحال ثالٍث، ليالٍ  صبيحة
 .(٘)"الساحل طريق وىو مكة أسفل بيم

 وجو الداللة:
قالوا: أن ىذا الحديث يدل عمى جواز االستعانة بالمشركين في الجياد، وذلك 

تاجره في ظروف عصيبة وكان ابن اريقط استعان بابن ُأريقط، فاس --ألن النبي
 . (ٙ)وقتئٍذ كافراً 

                                                           
 (.ٖٙ٘/ٔٔ)ج ن حزم: المحمى باآلثاراب (ٔ)
 ح (ٙٛ/ٖ)ج وأبو داود في سننو ، باب في صمح العدو .(ٕٙٛٙٔ) ح (ٖٖ/ٕٛ)ج أخرجو أحمد في مسنده (ٕ)
وصححو االلباني في كتاب مشكاة  .(ٜٛٓٗ) ح (ٕٙٔ/٘)ج وابن ماجو في سننو، باب المبلحم .(ٕٚٙٚ)

 (.ٕٛٗ٘) ح (ٜ٘ٗٔ/ٖ)ج المصابيح
 (.٘ٚ)صد عانة بغير المسممين في الجياشبير: االست (ٖ)
 الخريت: الماىر باليداية. (ٗ)
 (ٛٛ/ٖ)ج ، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أىل اإلسبلمأخرجو البخاري في صحيحو (٘)
 (.ٖٕٕٙ) ح
 (.ٜٚٙ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين (ٙ)
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استعان برجل من خزاعة ليكون عينًا  --ما أخرجو البخاري من أن النبي- ث
 .(ٔ))جاسوسًا( الى مكة وكان الرجل كافرًا، وذلك في خروجو الى مكة عام الحديبية

 وجو الداللة:
ك المأمون في الجياد عند قالوا أن ىذ الحديث يدل عمى جواز االستعانة بالمشر 

استعان برجل كافر من خزاعة لنقل أخبار كفار مكة  --الحاجة؛ وذلك ألن النبي
 . (ٕ)والمسممون لغزوىم بناًء عمى ما يقدمو العين من معمومات --إليو، ليتجيز النبي

وكان  --جاء عن بعض أىل السير: أن صفوان بن أمية شيد حنينًا مع النبي- ج
 .(ٖ)مشركاً 

 .(ٗ)ل ابن حجر: "وقصتو مشيورة في المغازي"قا
 وجو الداللة:

قالوا: دّل ذلك عمى جواز االستعانة بالكافر عند الحاجة، وذلك إذا عمم منو حسن 
 . (٘)رأي بالمسممين

استعان بناس من الييود ولم يسيم  --كذلك جاء عند بعض أىل السير أن النبي- ح
 ليم.

 " :رسول اهللاستعان روى البييقي عن ابن عباس--  بييود بني قينقاع فرضخ ليم ولم
 .(ٙ)يسيم ليم"

 :ويروى عن الزىري أن النبي وقال الترمذي"-- "أسيم لقوم من الييود قاتموا معو(ٚ). 
 

                                                           
 (.ٛٚٔٗ) ح (ٕٙٔ/٘)ج رجو البخاري في صحيحو ، باب غزوة الحديبيةأخ (ٔ)
 (.ٖٔٓ/ٖ)ج ابن القيم: زاد المعاد في ىدي خير العباد (ٕ)
 (.ٚٙٙ)ص الطريقي: االستعانة بغير المسممين في الفقو االسبلمي (ٖ)
 (.ٜٚٔ/ٙ)ج ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (ٗ)
وكذلك برغش: األحبلف العسكرية والسياسية  .(ٕٚٗ/٘)ج اإلمام أحمد بن حنبل ابن قدامة: الكافي في فقو (٘)

 (.ٕٔٛ)ص المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا
 الزيمعي : نصب الرايةو  .(ٔٔٔج/ٗ) ابن حجر: التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (ٙ)

 (ٕٙٓ/ٖٔ)ج وضوعة وأثرىا السيء في األمةوضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة والم .(ٕٕٗ/ٖ)ج
 (.ٜٔٓٙ) ح
وجاء   .(ٓٛٔ/ٖ)ج أخرجو الترمذي في سننو باب ما جاء في أىل الذمة يغزون مع المسممين ىل يسيم ليم (ٚ)

 ( أن البييقي قال: إسناده ضعيف ومنقطع.ٕٕٗ/ٖ)ج في نصب الراية
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 وجو الداللة:

 --قالوا: دلِّت ىذه النصوص عمى جواز االستعانة بالمشركين؛ وذلك ألن النبي
 ليم. استعان بالييود لمقتال معو واإلسيام

كتب كتابًا بين المسممين وبين الييود وادع  --ما جاء في كتب السير "أن النبي- خ
فيو الييود وعاىدىم وأقرىم عمى دينيم وأمواليم واشترط عمييم وشرط ليم، ومما 

ن بينيم النصر عمى من حارب أىل ىذه الصحيفة وجاء فييا  "جاء في الكتاب: "وا 
ن بينيم النصر عمى من دىم يثرب . قالوا: ففييا جواز االستعانة بالمشركين، (ٔ)""وا 
 .(ٕ)واالستعانة بأمواليم، والنصر بأنفسيم"

 وجو الداللة:
قالوا: دلت ىذه الصحيفة عمى جواز االستعانة بالمشركين في القتال، 

 .(ٖ)واالستعانة بأمواليم

 ثانيًا: اآلثار:

مر نصارى وذلك في نس بن ىبلل النمري جاء في جمع عظيم من النما جاء من أن أ. أ
 .(٘)، وقالوا نقاتل مع قومنا(ٗ)معركة البويب

 .(ٙ)غزا بقوم من الييود فرضخ ليم --ما جاء من أن سعد بن مالك. ب
 وجو الداللة:

 دلت ىذه اآلثار عمى جواز االستعانة بالمشركين في القتال في حال الضرورة.
 

                                                           
والعتيبي: فقو المتغيرات  .(ٜٔ٘) ح (ٜٕٔ)ص موالوابن سبلم: األ .(ٖٕٛ/ٕ)ج ابن ىشام: السيرة النبوية (ٔ)

- (ٙٛٔ(،)ص٘مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد) .(ٜٛٙ/ٕ)ج في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين
 ىـ، والكتاب رواه ابن إسحاق بدون إسناد.ٖٔٗٔ

 (.ٜٛٙ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية (ٕ)
العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية  .(ٕٚٚ)ص ستعانة بغير المسممين في الجيادشبير: اال (ٖ)

 (.ٜٛٙ/ٕ)ج بغير المسممين
 البويب: نير في العراق. (ٗ)
 .(ٜٕٚ/ٕ)ج ابن االثير: الكامل في التاريخ .(ٗٚ/ٗ)ج الطبري: تاريخ األمم والمموك (٘)
 ح (ٛٛٗ/ٙ)ج وابن ابي شيبة في مصنفو .(ٓٛٛٚٔ) ح (ٕٛٔ/ٛٔج) أخرجو البييقي في السنن الكبرى (ٙ)
(ٕٖٔٙٙ.) 
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 ثالثًا: المعقول: وذلك من وجوه:

 .(ٕ)، كالعبيد(ٔ)مشركين خولبالكافرين عمى قتال أمثاليم، ألن ال القول بجواز االستعانة- أ
أن قتاليم تحت راية االسبلم وخضوعيم لممسممين، فيو إعزاز لئلسبلم والمسممين، - ب

 .(ٖ)واالستعانة بالكافرين لقتال الكفار أمثاليم أنما يؤدي ذلك لزيادة كبتيم وغيظيم
 :مناقشة األدلةالفرع الثالث: 

ال الفقياء وأدلتيم التي استدلوا بيا في بيان حكم االستعانة بالمشركين في بعد ذكر أقو 
القتال ضد كفار أمثاليم، نأتي إلى مناقشة تمك األدلة التي استندوا إلييا، وسأقوم بمناقشة أدلة 

 المجيزين أواًل، ثم سأنتقل لمناقشة أدلة المانعين. 
 :مناقشة أدلة المجيزين

 التي استدل بيا القائمون بالجواز. أواًل: مناقشة األحاديث

 .(ٗ)إن اهلل ليؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر"" --قول النبي  .ٔ
 نوقش ىذا االستدالل عمى الوجو التالي:

أن الحديث الذي استدل بو القائمون بجواز االستعانة بالمشركين في الحرب  :قالوا
  ل أن يكون مراد النبيبرجل مشرك، بل يحتم --لم يكن صريحًا في استعانة النبي

-- من الرجل الفاجر في الحديث غير المشرك فالفجور عام يشمل الفسق والكفر(٘) ،
، فقد (ٙ)في الحديث كان من جممة أىل اإلسبلم --ألن الرجل الذي أشار إليو النبي

                                                           
الخول: ما أعطاك اهلل تعالى من العبيد والنعم، والخدم، وسماىم خواًل؛ ألنيم يتخولون األمور، أي  (ٔ)

 يصمحونيا.
 (.٘ٗٔ/ٛٔ)ج الماوردي: الحاوي الكبير (ٕ)
 (.ٖٕ/ٓٔ)ج السرخسي: المبسوط (ٖ)
ومسمم:  .(ٕٖٙٓ) ح (ٕٚ/ٗ)ج : صحيح البخاري، باب إن اهلل يؤيد الدين بالرجل الفاجرأخرجو البخاري (ٗ)

 (.ٔٔٔ()٘ٚٔ) ح (٘ٓٔ/ٔ)ج صحيح مسمم، باب غمظ تحريم قتل اإلنسان نفسو
 (.ٗٚٗ/ٚ)ج ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٘)
والعتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق  .(ٕٛٙ)ص الطريقي: االستعانة بغير المسممين في الفقو اإلسبلمي (ٙ)

 (.ٙٛٙ/ٕ)ج الدولة االسبلمية بغير المسممين
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ُحنينًا، َفَقاَل ِلَرُجٍل  --شيدنا مع النبيقال: " --ء في الحديث عن أبى ىريرةجا
 .(ٔ)"ى باإلسبلم: "ىذا من أىل النارُيدعَ ممَّن 

وَم ُصمًحا آِمًنا، َفَتغُزوَن َأنُتم َوُىم َعُدوًًّا ِمن َوَراِئُكم"" --النبي قول .ٕ  .(ٕ)َسُتَصاُلِحون الر 
 نوقش ىذا االستدالل عمى النحو التالي:

و أن الحديث يتعرض ألخبار الفتن والمبلحم، وال يمزم أن كل ما يخبر عن :قالوا
من أحاديث الفتن والمبلحم يحمل معنى  اً ن كثير أفييا يكون أمرًا مشروعًا، ذلك 

فبل حجة ليم،  منيا التحذير، ويحتمل أن يكون ىذا الحديث منيا واهلل أعمم؛ فإن يكن
ن   .(ٖ)يكن، فيمكن حممو عمى حال الضرورة لموا 

 .بن اريقط ااستأجر  --قوليم أن النبي .ٖ
 و:نوقش ىذا االستدالل من وج

، ذلك عمى جواز االستعانة بالمشركين في الحروب لقالوا: أن ىذا الحديث ال يد
نما  لممناصرةبن اريقط الم يستعن ب --ألن النبي  ، وعميو ال يكون ىذا استأجرهبو، وا 

 دليبًل في محل النزاع.
استعان برجل من خزاعة ليكون عينًا )جاسوسًا( عمى كفار مكة  --قوليم: أن النبي .ٗ

 في صمح الحديبية. وذلك
 :المانعيننوقش ىذا االستدالل من 

ليكون عينًا عمى كفار مكة  --قالوا: أن الرجل الذي استعان بو النبيحيث 
ىو: بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي، كان مسممًا آنذاك ولم يكن كافرًا، ودّل عميو 

رسا --الصحيحة؛ من خروجو مع النبي ظاىر الروايات لو عينًا من من المدينة، وا 
يا رسول اهلل" ثم سّيره معو إلى الحديبية وغير ذلك، ذي الحميفة ومخاطبتو لو بقولو: "

 .(ٗ)وىذا الذي نص عميو العمماء
                                                           

ومسمم:  .(ٕٖٙٓ) ح (ٕٚ/ٗ)ج أخرجو البخاري: صحيح البخاري، باب إن اهلل يؤيد الدين بالرجل الفاجر (ٔ)
 (.ٔٔٔ) ح (٘ٓٔ/ٔ)ج صحيح مسمم، باب غمظ تحريم قتل اإلنسان نفسو

 ح (ٙٛ/ٖ)ج وابوداود في سننو، باب في صمح العدو .(ٕٙٛٙٔ) ح (ٖٖ/ٕٛ)ج أخرجو أحمد في مسنده (ٕ)
وصححو االلباني في كتاب مشكاة  .(ٜٛٓٗ) ح (ٕٙٔ/٘)ج وابن ماجو في سننو، باب المبلحم .(ٕٚٙٚ)

 (.ٕٛٗ٘) ح (ٜ٘ٗٔ/ٖ)ج المصابيح
 (.ٛٛٙ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين (ٖ)
عينًا إلى قريش بمكة وشيد الحديبية..."  --قال ابن عبد البر: " أسمم)يعني بسر( سنة ست وبعثو النبي (ٗ)

ومنيا قول ابن االثير: " أسمم سنة ست من اليجرة، وشيد  .(ٖٙٔ/ٔ)ج االستيعاب في أسماء األصحاب
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 .وكان مشركاً  --أن صفوان بن أمية شيد حنينًا مع النبي قوليم: .٘
 وجيين: نمقش ىذا االستدالل نو 
 .(ٔ)ةقالوا: أن الحديث ضعيف ال تقوم بو الحج: أوالً 
قبل إسبلمو إلى  ترض صحة الحديث، وىي خروج صفوانلو افُ  : أنوكذلك قالوا: ثانياً 

بو في القتال، أو أمره بذلك؛ فبل  --ليس فيو ما يفيد استعانة النبي فالحديث حنين؛
 .(ٕ)يستقيم دليبلً 

 .استعان بناس من الييود --ما جاء عند بعض أىل السير أن النبي .ٙ
 :ل من وجييننوقش ىذا االستدال 

: أن ىذه الروايات ضعيفة؛ لضعف راٍو، أو انقطاع سند، أو اضطراب متن، أو األول
 .(ٗ)، كما أنيا تعارض األحاديث الموصولة الصحيحة(ٖ)لكونيا مراسيل ال تقوم بيا حجة

بالييود، فبل يصمح مرسل الزىري لمعارضة  --وبيذا يتبين عدم ثبوت استعانة النبي
، ومخالفتو لؤلصل العام في الشريعة اإلسبلمية في معاممة الكفار (٘)--حديث عائشة

وعدم جواز االستعانة بيم، واألحاديث الواردة في منع االستعانة بالكفار في الحروب 
 .(ٙ)بمنزلة القواعد الكمية

                                                                                                                                                                     

كذلك الزرقاني: شرح  .(ٕٙٔ/ٔ)ج أخرجو الثبلثة" أسد الغابة في معرفة الصحابة -  -الحديبية مع رسول اهلل
العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق  .(ٗٚٔ/ٖ)ج الزرقاني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمدية لمقسطبلني

 (.ٜ٘ٙ/ٕ)ج الدولة اإلسبلمية بغير المسممين
 (.ٜٔ/ٕٔ)ج ابن عبد البر: التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (ٔ)
 الطحاوي: مشكل اآلثار .(ٖ٘/ٕٔ)ج التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبدالبر:  (ٕ)

و برغش:  .(ٜٔٙ/ٕ)ج والعتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين .(ٜٖٕ/ٖ)ج
 (.ٖٔٛ)ص األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا

 الزيمعي: نصب الراية .(ٗ٘، ٖ٘/ٜ)ج والبييقي: السنن الكبرى .(ٚٚٔ/ٔٔ)ج ابن المنذر: األوسط (ٖ)
العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة االسبلمية بغير  .(ٖٓ٘/٘)ج ابن اليمام: فتح القدير .(ٕٕٗ/ٖ)ج

 (.ٜٛٙ/ٕ)ج المسممين
 (.ٜٔٛ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا (ٗ)
وشبير: االستعانة بغير  .(ٜٔٛ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا (٘)

 (ٜٕٓ، ٕٚٛ)ص المسممين في الجياد االسبلمي
 (.ٜٛٙ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين (ٙ)
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رفض االستعانة بالييود، كما ورد في  --معارضتيا لما ورد من أن النبي الثاني:
 .(ٔ)بة من بني قينقاع أن تقاتل معوكتي --منع النبي

 كتب كتابًا بين المسممين وبين الييود. --ما جاء في كتب السير أن النبي .ٚ
 نوقش ىذا االستدالل من وجيين:

، (ٕ): قالوا أن ىذه المعاىدة لم يصح منيا إال كتابُتيا، ولم يثبت من نصوصيا شيءأوالً 
االستعانة بالكافرين في قتال أمثاليم، لم كما أن النص الذي استشيد بو القائمون بجواز 

 .(ٖ)يثبت من جية االسناد، وىو جزء من نص طويل، ونص عمى ذلك عدد من العمماء
؛ إذ في (ٗ): عمى فرض صحة ىذ الوثيقة فيمكن حمل نصيا عمى حال الضرورةثانياً 

 بنودىا: "عمى من دىم المدينة".
 مون بالجواز.ثانيًا: مناقشة اآلثار التي استدل بيا القائ

 :نوقش ىذا االستدالل من وجوه
أنو فعل صحابي عارض نصًا نبويًا صحيحًا صريحًا، كما عارض فيمًا عامًا  :األول

 .(٘) --عند الصحابة 
: أن ىذه الروايات ىي روايات تاريخية ال سند ليا، وبعض ىذه الروايات معارض ثانياً 

 بما ىو أصح منيا.
روايات فيحتمل أنو استعان بيم لمخدمة، ال أن يقاتموا معو، : لو ثبت صحة ىذه الثالثاً 

وربما أن يكون استعانتو بيم ليدلوا عمى عورات العدو، من طرق، وقبلع، وموارد ماء، 
 .(ٙ)ونحو ذلك

                                                           
 برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عميياو  .(ٖٚ/ٜ)ج البييقي: السنن الكبرى (ٔ)

 (.ٜٔٛ)ص
 (.ٜٛٙ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين(ٕ)
 كذلك اليامي: بيان الحقيقة في الحكم عمى الوثيقة. و (ٕٙ، ٕ٘)ص ومن ىؤالء الغزالي في كتابو فقو السيرة (ٖ)

واسحاق: صحيفة المدينة دراسة حديثية  .(ٖٚ)ص الشعيبي: وثيقة المدينة المضمون والداللةو  .(ٖ٘، ٖٗ)ص
حيث قال في دراستو : فبل يوجد إسناد صحيح لمرواية...ولكن ىذه األسانيد تعضد بعضيا  ،(ٜٕٖ)ص وتحقيق

عمى من ينكر الوثيقة:"  (، حيث قال معترضاً ٔٔٔ ،ٓٔٔ)ص بعضًا"، والعمري: المجتمع المدني في عيد النبوة
 وبذلك تبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، ولكن الوثيقة ال ترقى بمجموعيا إلى مرتبة األحاديث الصحيحة.."

 (.ٓٓٚ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين (ٗ)
 (.ٓٓٚ/ٕ)ج ر المسممينالعتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغي(٘)
 .(ٓٓٚ/ٕ)ج المرجع السابق (ٙ)
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 مناقشة األدلة التي استدلوا بيا من المعقول: .ٛ
األمن من  قالوا: أن االستعانة بالمشركين باعتبارىم خواًل كالعبيد، ال يجمب لنا. أ

مكرىم، وال يخرج المستعين بيم من مخالفة النص، عند اتخاذىم أنصارًا وأعوانًا، 
وىل اغتال الخميفة الثاني إال أحد العبيد؟! مع أنو لم يكن في حال قتال تنصرف 

 .(ٔ)اليمم فيو إلى مدافعة العدو الظاىر
سائل الشرع فيو كذلك قالوا: أن إعزاز الدين يقع بما يكون عمى مقتضى الشرع، وو . ب

 .(ٕ)كثيرة، وال ينبغي أن يكون إعزاز اّلدين بما نيى عنو الشرع ونفاه
 :المانعينمناقشة أدلة 

 أواًل: مناقشة اآليات القرآنية التي استدل بيا المانعون لالستعانة بالكافرين:

 نوقش ىذا االستدالل من وجيين:

نما اتخذناىم أعوانًا يم بيذه اآلياتقالوا: لم نتخذىم عضدًا أو أولياء فنمتنع من: أوالً  ، وا 
 .(ٖ)وخدماً 
نما أقالوا: أن النيي عن االستعانة بالكافري :ثانياً  بيح لنا ن في القتال لم يكن عمى عمومو، وا 

وأن نستعين بيم استعانة العزيز بالذليل، وىذه ليس من المواالة الممنوعة  أن نتخذىم عبيدًا،
 .(ٗ)ة المأذون فيياالمنيي عنيا؛ بل ىي من المواال

 ثانيًا: مناقشة األحاديث التي استدل بيا المانعون:

 ."بمشرك أستعين فمن فارجع،" --الحديث الذي قال فيو النبي .ٔ
 نوقش ىذا االستدالل عمى النحو التالي:

وجد في الكافر الذي رده عن المشاركة في القتال رغبة في  --قالوا: أن النبي 
 .(٘)إسبلمو، فصدق ظنو؛ إذ أسمم المشرك اإلسبلم، فرده رغبة في

 .(ٔ)فبل نستعين بالمشركين عمى المشركين"" --الحديث الذي قال فيو النبي .ٕ
                                                           

 (.ٔٓٚ/ٕ)ج العتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممين (ٔ)
 المرجع السابق. (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ٗٔ)ج الماوردي: الحاوي الكبير (ٖ)
 (.ٕٜ/ٖ)ج أبو حيان: البحر المحيط في التفسير (ٗ)
وفتح الباري شرح  .(ٔٓٔ، ٓٓٔ/ٗير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )جابن حجر: التمخيص الحب (٘)

 (.ٓٛٔ ،ٜٚٔ/ٙ)ج صحيح البخاري
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 نوقش ىذا االستدالل من وجوه:

معو في القتال وىما مشركين، لعممو  فض مشاركتيمار  --: أن النبيالوجو األول
غبتيما في االسبلم؛ فرفض أنيما سيسممان إن رفض مشاركتيما معو؛ وذلك لعممو بر 

 .(ٕ)مشاركتيما رجاء إسبلميما؛ فصدق اهلل ظنو بإسبلميما
رفض االستعانة بيما الستغناء المسممين عنيما؛ فمم تكن  --: أن النبيالوجو الثاني

 .(ٖ)بالمسممين ضرورة تبيح ليم االستعانة بالمشركين
رىما، لوجود ضعف رفض االستعانة بيما خشية غد --: أن النبيالوجو الثالث

ذا خاف اإلمام (ٗ){...آّخؤَرٌَِّخٌ ًَؤَْٔزُُْ ثِجَذْسٍ اٌٍَّوُ َٔصَشَوُُُ ًٌََمَذْ}:بالمسممين، كما قال تعالى ، وا 
 .(٘)غدر المشركين فبل يجوز لو االستعانة بيم، وأن يمكنيم من االختبلط بالمسممين

 .م ثم قاتلأسم --حديث الرجل المقنع بالحديد الذي قال لو الرسول .ٖ
  :نوقش ىذا االستدالل عمى الوجو التالي

تفرس في المشرك الذي جاء لمقتال، الرغبة في اإلسبلم، وذلك   --قالو: أن النبي
أرشده لما فيو الخير والصبلح،  --أقاتل أو أسمم؟ والنبي --من خبلل سؤالو لمنبي

 يوجد في ىذا الحديث ما يدل فقال لو: "أسمم ثم قاتل" فأسمم الرجل، ثم قاتل، فقتل، وال
 .(ٙ)رد الرجل ألجل شركو، ويشيد لذلك إسبلم الرجل بغير تردد --عمى أن النبي

 : "ال تستضيئوا بنار المشرك". --قول النبي .ٗ
 نوقش ىذا االستدالل من وجوه:

الحديث ضعيف ال يصمح ألن يكون حجة، وذلك ألن في إسناده األزىر الوجو األول: 
 .(ٚ)ري، وىو ضعيفبن راشد البص

                                                                                                                                                                     
 (.ٖٙٚ٘ٔ) ح (ٕٗ/ٕ٘)ج أحمد: مسند أحمد (ٔ)
 .(ٜٕ٘)ص شبير: االستعانة بغير المسممين في الجياد اإلسبلميو  .(ٖٕ/ٓٔ)ج السرخسي: المبسوط (ٕ)
 (.ٔٛٙ/ٕ)ج لدولة اإلسبلمية بغير المسممينالعتيبي: فقو المتغيرات في عبلئق او 
 (.ٖٔٔ/ٗٔ)ج الماوردي: الحاوي الكبير (ٖ)
 (.ٖٕٔآية) آل عمران:(ٗ)
 (.ٕٗ/ٓٔ)ج السرخسي: المبسوط (٘)
 (.ٜٔٛ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا (ٙ)
الشوكاني: نيل  .(ٔٚٔ/ٔ)ج ان االعتدال في نقد الرجالوالذىبي: ميز . (ٜٚ)ص ابن حجر: تقريب التيذيب (ٚ)

 (.ٕ٘/ٗٔ) األوطار
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؛ فإن معناه عند شراح الحديث ليس فيو ما يدل عمى  توعمى فرض صحالوجو الثاني: 
 .(ٔ)النيي عن التحالف مع المشركين مطمقاً 

أن النيي في الحديث إنما يكون في حالة ما إذا كانت القيادة لمكافرين الوجو الثالث: 
 .(ٕ)ففي ىذه الحالة ال يستعان بيم

 شة األدلة التي استدلوا بيا من المعقول:مناقثالثًا: 
 :كما يمينوقش ىذا االستدالل 

نختار جواز االستعانة بيم عند أمن غدرىم وخداعيم، وىذه الصفات غير مبلزمة 
لجميع الكفار، فاالستعانة بيم إما أن تكون لرفع ظمم أو صد عدوان، فالجياد ليس 

قد يشرع لرفع الظمم عن المسممين  محصورًا في نصرة الدين ونشر دعوة االسبلم؛ إذ
المستضعفين، أو لرد العدوان؛ وقد توجد الحاجة في مثل تمك األحوال الى االستعانة 

 .(ٖ)بالكفار
 
 الترجيح واالختيار:

من خبلل النظر في أقوال الطرفين وأدلتيم وما ورد عمييا من مناقشات؛ يظير لمباحث 
منع االستعانة بالكافرين عمى قتال لذين يرون ارجحان ما ذىب إليو أصحاب القول األول، 

إلى حال الضرورة الشرعية، أو الحاجة العامة التي تنزل  ، في الحاالت التي ال تصلأمثاليم
 منزلتيا؛ وذلك لؤلسباب اآلتية:

لقوة أدلة القائمين بمنع االستعانة بالكافرين ووضوحيا، فيي أدلة صحيحة صريحة  .ٔ
 في القتال، وتعذر حمميا عمى غيرىا من المعاني.بمنع االستعانة بالكافرين 

ضعف أدلة القائمين بالجواز؛ إما في ثبوتيا، أو داللتيا؛ مع قوة مناقشة المانعين  .ٕ
 ليا.

أدلة القائمين بمنع االستعانة بالكافرين في القتال صحيحة وصريحة في جممتيا،  .ٖ
أنيا في غير محل  بينما أدلة القائمين بالجواز، مرويات ضعيفة، أو صحيحة، غير

 النزاع، أو غير صريحة فيو.

                                                           
 ابن األثير: النياية في غريب الحديث واالثرو  .(ٚٚٔ/ٛ)ج السندي: حاشية السندي عمى سنن النسائي (ٔ)
 (.ٜٔٚ، ٜٓٚ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عميياو  .(٘ٓٔ/ٖ)
 (.ٕٓٚ/ٕ)ج القنوجي: الروضة الندية شرح الدرر البيية .(ٕٗ/ٓٔ)ج رخسي: المبسوطالس (ٕ)
 (.ٜٚٚ)ص برغش: األحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا (ٖ)
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وليذا قال اإلمام القرطبي)رحمو اهلل(: "وكتاب اهلل تعالى يدل عمى خبلف ما قالوه، 
 .(ٔ)مع ما جاء من السنة في ذلك"

 --مشاركة المشركين ليم في القتال، فقد أنكر الصحابة --رفض الصحابة .ٗ
 يشير إلى ظيور حكم المنع بينيم. في القتال، مما مشاركة من ظنوه عمى شركو

ومع القول بجواز االستعانة بالمشركين في القتال عند الضرورة أو الحاجة، وذلك 
 ضمن ضوابط وشروط، سأفصل القول فييا في المطمب التالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.٘ٗٔ/ٙ)ج القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (ٔ)
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 المطمب الثالث
 وأثر المصمحة فييا ضوابط االستعانة  بغير المسممين في القتال 
 :لمضرورة ابط االستعانة بغير المسممين في القتالأواًل: ضو 

وجود ضوابط وشروط، ألجل عصم األمة  من بالمشركين في القتال ال بد لجواز االستعانة
 ألعداء وغدرىم، ومن ىذه الشروط:امن الوقوع في مكائد 

إن كان في ذلك فائدة ، كما قال ابن العربي: "وجود مصمحة محققة من المستعان بيم .ٔ
؛ وذلك بأن يكون المستعان بيم أصحاب قوة وشجاعة، أما إن كان (ٔ)فبل بأس" محققة

فبل يجوز االستعانة بيم، لعدم تحقق  الكفاءةعديمي  وأالمستعان بيم ضعفاء 
 .(ٕ)المصمحة

أن يكون المسممون أصحاب قوة ومنعة، بحيث لو غدر وخان المستعان بيم وانضموا  .ٕ
 الجيش االسبلمي بحيث يمكن مقاومتيم وصدىم. إلى صفوف األعداء ال يؤثر ذلك في 

ال حسن رأي في المسممين، و أن يكون المستعان بو معروفًا باألمانة والوفاء بالعيود،  .3
عرف  كان حريصًا عمى ىزيمة المسممين، وتفريق جماعتيم، ومن االستعانة بمن يجوز

  .(ٖ)مسممينن، ونقل عوراتيم إلى غير البالغدر والخيانة والتجسس عمى المسممي

 وليذا منع ابن تيمية االستعانة بالُنصيريين في حماية الثغور اإلسبلمية فقال:
وأما استخدام ىؤالء في ثغور المسممين أو حصونيم أو جندىم فإنو من الكبائر، وىو "

بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنيم من أغُش الناس لممسممين ولوالة أمورىم 
عمى فساد المممكة والدولة، وىم شر من المخامر الذي يكون في  وىم أحرص الناس

ما مع العدو، وىؤالء  العسكر، فإن المخامر قد يكون لو غرض: إما مع أمير العسكر، وا 
مع الممة ونبييا ودينيا ومموكيا؛ وعممائيا وعامتيا وخاصتيا، وىم أحرص الناس عمى 

                                                           
 (.ٕٛٙ/ٔ)ج ابن العربي: أحكام القرآن (ٔ)
برغش: األحبلف العسكرية والسياسية و  .(ٜٗ)ص ير المسممين في الجياد اإلسبلميشبير: االستعانة بغ (ٕ)

 (.ٕٛٛ)ص المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا
برغش: األحبلف العسكرية والسياسية و  .(ٜٗ)ص شبير: االستعانة بغير المسممين في الجياد اإلسبلمي (ٖ)

 (.ٜٕٛ)ص المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا
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خراجيم عن تسميم الحصون إلى عدو المسممين، وعمى إفساد ا لجند عمى ولي األمر، وا 
 .(ٔ)طاعتو"

أن ال تكون االستعانة بيم عمى حساب العقيدة والتنازل عن مبادئيا وما كان ثابتًا  .4
 َِب ػَبثِذًَُْ ؤَْٔزُُْ ًٌََب (ٕ) رَؼْجُذًَُْ َِب ؤَػْجُذُ ٌَب( ٔ) اٌْىَبفِشًَُْ ؤَُّّيَب َّب لًُْ } :لقولو تعالىباإلسبلم؛ 

 .(ٕ){(ٖ)ؤَػْجُذُ
تعانة بيم إلى القتال تحت سيجوز أن تؤدي اال أن يكون القتال تحت راية المسممين، فبل .5

، (ٖ){عَجًٍِْب اٌُّْؤِِْنِنيَ ػٍَََ ٌٍِْىَبفِشَِّٓ اٌٍَّوُ َّجْؼًََ ًٌََْٓ} لقولو تعالى: ، واالنصياع ألوامرىمرايتيم

بكفرىم لقولو  إلى الرضاو أن تؤدي االستعانة بيم إلى مواالتيم ومحبتيم أ كما ال يجوز
 فِِ اٌٍَّوِ َِِٓ فٍََْْظَ رٌَِهَ َّفْؼًَْ ًََِْٓ اٌُّْؤِِْننِيَ دًُِْ ِِْٓ ؤًٌََِْْبءَ اٌْىَبفِشَِّٓ اٌُّْؤِِْنٌَُْ َّزَّخِزِ ٌَب}تعالى 

  (ٗ){شَِْءٍ...آّخ
إلى أن يكون المستعان بو عمى خبلف أكيد مع العدو، لئبل تكون ىذه االستعانة وسيمة  .ٙ

التجسس عمى المسممين واالطبلع عمى أسرارىم، لذا ال تجوز االستعانة بالعدو الذي 
يدعي المخالفة لؤلعداء كبعض الييود الذين يدعون أنيم من أنصار اإلسبلم في ىذا 

 .(٘)العصر
 ثانيًا: أثر المصمحة في االستعانة بغير المسممين في القتال:

فار في قتال الكفار تكمن في دفع العدوان، وحماية المصمحة المرجوة من االستعانة بالك
 والذود عن ديار المسممين وحرماتيم.الدعوة االسبلمية، 

 

 

 

                                                           
 (.ٙ٘ٔ، ٘٘ٔ/ٖ٘ج) مية: مجموع الفتاويابن تي (ٔ)
 .(ٖ-ٔ: اآليات )سورة الكافرون (ٕ)
 (.ٔٗٔآية ) النساء: (ٖ)
 (ٕٛ آية ) آل عمران: (ٗ)
برغش: األحبلف العسكرية والسياسية و  .(ٜ٘)ص شبير: االستعانة بغير المسممين في الجياد اإلسبلمي (٘)

 (.ٖٔٛ)ص المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا
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 الخاتمة:

أذكر ما توصمت إليو من نتائج وتوصيات، وذلك  --بعد حمد اهلل والصبلة عمى رسولو
 عمى النحو التالي:

 

 النتائج:أواًل: 

 ا وبناء األحكام عمييا.المصمحة المرسمة صالحة لبلستدالل بي -ٔ
 معينة؛ أىميا:وط جواز عقد التحالفات ضمن ضوابط وشر  -ٕ

 .تحقيق مصمحة لممسممين 
 .دفع الضرر عنيم 
 .خموىا من الشروط الفاسدة 

أن القول بجواز التحالفات االقتصادية يجب أن يكون مضبوط بضوابط الشرع، وأىم  -ٖ
 ىذه الضوابط.

 .توافر الرضا بين المتعاقدين 
 الشروط الفاسدةن خموىا م. 
 .مراعاة مبدأ المعاممة بالمثل في فرض الضرائب 

 ، أىميا:أن ىذا الجواز مقيد بضوابط وشروطجواز التحالفات السياسية إال   -ٗ
 .خموىا من الشروط الفاسدة 
 .البراءة من الكافرين 
 .تحقيق مصمحة لممسممين 

دة ضوابط وشروط؛ التحالفات الثقافية ليست مشروعة عمى إطبلقيا بل ىي مقيدة بع -٘
 أىميا:

 .الحفاظ عمى اليوية الثقافية لؤلمة 
 .مراعاة المقاصد والمآالت 
 .الحفاظ عمى الحرية الدينية، والتزام الوسطية 

القواعد العسكرية عبارة عن استعمار لمدول الضعيفة وبسط نفوذ الدول الكبرى عمييا  -ٙ
 سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

 عد عسكرية داخل ببلد المسممين.إقامة قوا ال يجوز لمكفار -ٚ
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عدم جواز حماية القواعد العسكرية وتقديم المساعدات العسكرية واألمنية لمدول الكافرة،  -ٛ
اية قواعدىم العسكرية؛ يؤدي إلى وحممساعدات العسكرية واألمنية ن تقديم الوذلك أل

 ضرار بالمسممين واضعافيم، وزيادة قوة الدول الكافرة.إ
 ؛ أىميا:مني مشروط بعدة شروطجواز التعاون األ -ٜ

  مني حصول ضرر بالدولة اإلسبلمية.ال يترتب عمى التعاون األأ 
 ال يكون التعاون األمني عمى حساب العقيدة ومبادئيا.أ 
ال يجوز لممسممين االستعانة بالكفار أو التحالف معيم في قتال مسممين آخرين بأي  -ٓٔ

وسواء كانت ىذه التحالفات سياسية أو حال من األحوال، سواء كانوا أىل حق أم بغي، 
اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية، ألن ىذا من أكبر الكبائر وأفظع الجرائم، والذي قد 

 يوصل صاحبو إلى الكفر.
ال يجوز التحالف مع الكفار واالستعانة بيم عمى قتال مثميم، في الحاالت التي ال  -ٔٔ

 تنزل منزلتيا.تصل إلى حالة الضرورة، أو الحاجة العامة، التي 
يجوز االستعانة بالكفار والتحالف معيم، إذا دعت الضرورة أو الحاجة العامة إلى  -ٕٔ

 ذلك وفق ضوابط وشروط معينة؛ أىميا:
 من المستعان بيم. وجود مصمحة لممسممين 
 ن يكون المسممين أصحاب قوة ومنعة، بحيث لو غدر المستعان بيم أمكن أ

 .مقاومتيم
 الوفاء بالعيود، وأن تكون الراية لممسممين.و روفًا باألمان أن يكون المستعان بو مع 
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 التوصيات:ثانيًا: 
أدعو إلى تكوين تحالف إسبلمي يضم جميع الدول اإلسبلمية، وتوحيد جميع  .ٔ

نشاء قوات إسبلمية  المنظمات والييئات اإلسبلمية تحت ظل تحالف واحد، وا 
 .تحالفموحدة، بقيادة مستقمة تكون خاضعة لقيادة ال

أوصي الباحثين القيام بمزيد من الدراسات الفقيية، التي تتناول موضوع السياسة  .ٕ
الشرعية بشكل عام، وموضوع التحالفات بشكل خاص، وبيان أحكاميا الشرعية، 
والمصالح المرجو تحقيقيا، ألن مثل ىذا الموضوعات تبلمس الواقع المعاصر، مع 

ىا المسممين وغير المسممين، والتي تحتاج اختبلف في أنواع التحالفات التي يعقد
إلى مزيد من الدراسات والبحوث، لمحاجة إلييا في ىذا العصر عمى وجو 

 الخصوص.
أدعو رؤساء الدول العربية واإلسبلمية، إلى تفعيل دور المنظمات والييئات الدولية  .ٖ

 التي تمتزم بالضوابط الشرعية،  وتخدم اإلسبلم والمسممين .
، إلى توحيد الصفوف وترك الخبلفات السياسية مسطينيةألحزاب الفأدعو رؤساء ا .ٗ

 لقضيتنا الفمسطينية. األساسيجانبًا، لمواجية العدو 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. 
، د. محمود أحمد شوق، الحديثة في تخطيط المناىج الدراسية في ضوء التوجييات اإلسبلمية االتجاىات .ٔ

 م.ٕٔٓٓ، ٔر الفكر العربي، طالقاىرة، دا
،) دكتوراه في أصول الفقو(، مصطفى ديب البغا، جامعة أثر األدلة المختمف فييا في الفقو اإلسبلمي  .ٕ

 م.ٜٗٚٔاألزىر، مصر، 
، محمد بن إسماعيل بن صبلح الحسني الصنعاني، تحقيق: حسين بن أحمد إجابة السائل شرح بغية اآلمل .ٖ

 م.ٜٙٛٔ، ٔسة الرسالة، طالسياغي، وآخرين، بيروت، مؤس
، د. عبدالرؤوف بن محمد اإلندونيسي، بيروت، دار الكتب جتياد تأثره وتأثيره في فقيي المقاصد والواقعاال .ٗ

 م.ٖٕٔٓ، ٔالعممية، ط

 م.ٕٙٔٓ، ٔ، فيد عبداهلل العبيد العازمي، االسكندرية، دار الجامعة،طاإلجراءات الجنائية المعموماتية .٘

 م.ٕٗٔٓ، ٔد فتحي عيد، عمان، األكاديميون، ط: محمصراإلجرام المعا .ٙ

) ماجستير في الفقو والتشريع( محمد عزت عنيني، جامعة أحكام التحالف السياسي في الفقو اإلسبلمي .ٚ
 م.ٕٛٓٓالنجاح، فمسطين،

) ماجستير في الفقو المقارن(، عبدالرحمن محمد عبد أحكام التحالفات السياسية في ضوء الواقع المعاصر .ٛ
 م.ٕٓٔٓراب، الجامعة اإلسبلمية، فمسطين،العزيز ش

، أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، الشيير بالماوردي، تحقيق: األحكام السمطانية .ٜ
 م.ٕٙٓٓ، ٔأحمد جاد، القاىرة، دار الحديث، ط

 م.ٜٔٚٔ، ٔ، محمد طمعت الغنيمي، بيروت، مؤسسة المعارف، ط األحكام العامة في قانون األمم .ٓٔ

، أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق: محمد صادق القحماوي، بيروت، دار كام القرآنأح .ٔٔ
 م.ٜٗٛٔ، ٔإحياء التراث العربي، ط

، القاضي محمد بن عبداهلل أبو بكر بن العربي المعافري االشبيمي، تحقيق: محمد عبدالقادر أحكام القرآن .ٕٔ
 م.ٖٕٓٓ، ٖعطا، بيروت، دار الكتب العممية ، ط

، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف بن أحكام أىل الذمة .ٖٔ
 م.ٜٜٚٔ، ٔأحمد البكري، وآخرين، الدمام، رمادى لمنشر، ط

، أبو بكر أحمد بن محمد بن ىارون بن يزيد أحكام أىل الممل والردة من الجامع لمسائل االمام أحمد .ٗٔ
 م.ٜٜٗٔ، ٔ: سيد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العممية، طالخبلل البغدادي، تحقيق

زاق ر ، أبو الحسن عمي بن أبي عمي بن محمد بن سالم اآلمدي، تحقيق: عبد الاإلحكام في أصول األحكام .٘ٔ
 عفيف، بيروت، المكتب اإلسبلمي.
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قارن(، د. ىشام محمد ) دكتوراه في الفقو الماألحبلف العسكرية والسياسية المعاصرة واآلثار المترتبة عمييا .ٙٔ
 م.ٖٕٔٓسعيد آل برغش، جامعة األزىر الشريف، مصر، 

 ، د. جميل عبداهلل محمد المصري.األحبلف والتكتبلت الدولية المعاصرة وأثرىا عمى العالم اإلسبلمي .ٚٔ
 م.ٜٛٚٔ، د. محمد عزيز شكري، الكويت، عالم المعرفة، األحبلف والتكتبلت في السياسة العالمية .ٛٔ
، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني، تحقيق: أحمد عزو ول إلى تحقيق الحق من عمم األصولإرشاد الفح .ٜٔ

 م.ٜٜٜٔ، ٔعناية، بيروت، دار الكتاب العربي،ط

، محمد ناصر الدين األلباني، بيروت، المكتب اإلسبلمي، إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل .ٕٓ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٕط

 ٔ، مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القمم،طلشريعة االسبلميةاالستصبلح والمصالح المرسمة في ا .ٕٔ
 م.ٜٛٛٔ،

، د. عبداهلل بن إبراىيم الطريقي، بيروت، مؤسسة الرسالة، االستعانة بغير المسممين في الفقو االسبلمي .ٕٕ
 م.ٖٜٜٔ، ٕط

قيق: ، أبو العباس أحمد بن محمد الناصري الدرعي السبلوي، تحاالستقصا الخبار دول المغرب االقصى .ٖٕ
 م.ٜٜٚٔ، ٔجعفر الناصري، وآخرين، الدار البيضاء، دار الكتاب، ط

 م.ٕٙٓٓ، ٔ، يوسف عبداهلل محمد عبد البر، القاىرة، دار الفكر، طاالستيعاب في أسماء األصحاب .ٕٗ

، أبو حسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة .ٕ٘
 م.ٜٜٗٔ، ٔير، تحقيق: عمي محمد معوض، وآخرين، بيروت، دار الكتب العممية، طالشيير بابن األث

 م.ٕٔٓٓ، ٛٔ، محمود شمتوت، القاىرة، دار الشروق، طاإلسبلم عقيدة وشريعة .ٕٙ
 م.ٜٚٙٔ، ٕ، عبدالقادر عودة، القاىرة، المختار اإلسبلمي، طاإلسبلم وأوضاعنا القانونية .ٕٚ
، أبوبكر بن حسن بن عبداهلل الكشناوي، ىب إمام األئمة مالكأسيل المدارك شرح إرشاد السالك في مذ .ٕٛ

 ، بدون تاريخ.ٕبيروت، دار الفكر، ط
، زين الدين بن إبراىيم بن محمد، المشيور بابن نجيم المصري، تحقيق زكريا عميرات، األشباه والنظائر .ٜٕ

 م.ٜٜٜٔ، ٔبيروت، دار الكتب العممية، ط
، ٔبكر جبلل الدين السيوطي، بيروت، دار الكتب العممية، ط ، عبد الرحمن بن أبياألشباه والنظائر .ٖٓ

 م.ٜٜٓٔ

 ،إشكاليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعموماتية وسبل التغمب عميو .ٖٔ

 م.ٕٕٔٓ، ٙ، د. رفيق يونس المصري، دمشق، دار القمم، طأصول االقتصاد اإلسبلمي .ٕٖ
 م.ٜٜٚٔ، ٔالفكر العربي، ط ، عمي حسب اهلل، القاىرة، دارأصول التشريع اإلسبلمي .ٖٖ
، أحمد عبد الونيس شتا، القاىرة، المعيد في اإلسبلم وقت السمم األصول العامة في العبلقات الدولية .ٖٗ

 م.ٜٜٙٔ، ٔالعالمي لمفكر اإلسبلمي، ط
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 م.ٜٛ٘ٔ، محمد أبو زىرة، بيروت، دار الفكر، أصول الفقو .ٖ٘
عمي عبد السميع حسين، بيروت، دار الكتب  ، عماداألصولية اإلسبلمية واألصوليات الدينية االخرى .ٖٙ

 مٕٗٓٓالعممية، 

، محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي، بيروت، دار الفكر، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن .ٖٚ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔط

، إبراىيم بن موسى بن محمد الشاطبي، تحقيق: د. سميم بن عيد اليبللي، المممكة العربية العتصاما .ٖٛ
 م.ٕٜٜٔ، ٔة، دار ابن عثمان، طالسعودي

، أبوعبداهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب، المشيور بابن قيم الجوزية، إعبلم الموقعين عن رب العالمين .ٜٖ
 م.ٕٕٓٓ، ٔتحقيق: مشيور بن حسن آل سممان، السعودية، دار الجوزي، ط

مجمة مركز بحوث  عمر حسن عدس،  آفاق التعاون األمني الدولي، روافد النطبلق االداء األمني،  .ٓٗ
 .ٜٜٚٔيناير  ، ٖص ،(ٔٔ)، أكاديمية الشرطة، القاىرة، العدد الشرطة

 م.ٕٚٓٓ، ٔ، عبدالرحمن يسري، االسكندرية، الدار الجامعية، طاالقتصاد الدولي  .ٔٗ

، أبو العباس أحمد بن عبدالحميم بن عبدالسبلم بن لمخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم .ٕٗ
، ٚالقاسم ابن تيمية الحراني، تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل، بيروت، دار عالم الكتب، ط عبداهلل بن ابي

 م.ٜٜٜٔ

)ماجستير في قانون جنائي لؤلعمال(، منى مرواني، اآلليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة االقتصادية  .ٖٗ
 م.ٕٚٔٓجامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، 

إدريس الشافعي، تحقيق: محمد زىير النجار، بيروت، دار المعرفة، بدون طبعة، ، أبوعبداهلل محمد بن األم .ٗٗ
 م.ٜٜٓٔ

)دكتوراه في األمن -ألمن الجماعي الدولي مع دراسة تطبيقية في إطار بعض المنظمات اإلقميميةا .٘ٗ
 م.ٜ٘ٛٔالقومي(، نشأت عثمان اليبللي، جامعة عين شمس، مصر، 

أبو الحسن عمي بن سميمان المرداوي، بيروت، دار إحياء التراث ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخبلف .ٙٗ
 ، بدون تاريخ.ٕالعربي، ط

، أبو السعيد عبداهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ٚٗ
 م.ٜٜٚٔ، ٔالرحمن المرعشمي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط

) االستراتيجية بين المؤسسات االقتصادية في دعم الميزة التنافسية في األسواق الدولية أىمية التحالفات .ٛٗ
 م.ٕ٘ٔٓماجستير في العموم التجارية(، كبلش صونيا إسميان، جامعة محمد خيضر، الجزائر، 

ماد ، أبوبكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: أبو حاألوسط في السنن واإلجماع واالختبلف .ٜٗ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٔصغير أحمد بن محمد حنيف، الرياض، دار طيبة، ط
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، أحمد بن يحي الونشريسي، تحقيق: الصادق بن عبد إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام أبي عبداهلل مالك .ٓ٘
 م.ٕٙٓٓ، ٔالرحمن الغرباني، بيروت، دار ابن حزم، ط

ين الدين بن إبراىيم بن محمد، الشيير ، ز ق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكممة الطوريالبحر الرائ .ٔ٘
 ، بدون تاريخ.ٕبابن نجيم المصري، بيروت، دار الكتاب اإلسبلمي، ط

، أبوعبداهلل محمد بن عبداهلل بن بيادر الزركشي، تحقيق: عبد القادر عبداهلل البحر المحيط في أصول الفقو .ٕ٘
 م.ٜٜٗٔ، ٔالعاني، دار الكتبي، ط

حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي،  ، أبوالبحر المحيط في التفسير .ٖ٘
 م.ٜٜٜٔ، ٔتحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، ط

، بيروت، دار الكتب العممية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني .ٗ٘
 م.ٜٙٛٔ، ٕط

د الممك بن عبداهلل بن يوسف الجويني، تحقيق: صبلح بن محمد ، أبو المعالي عبالبرىان في أصول الفقو .٘٘
 م.ٜٜٚٔ، ٔبن عويضة، بيروت، دار الكتب العممية،ط

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيابي العيني، بيروت، البناية في شرح اليداية .ٙ٘
 م.ٕٓٓٓ، ٔدار الكتب العممية، ط

ضيدان بن عبد الرحمن اليامي، الرياض، مكتبة  " وثيقة المدينة"،يقةبيان الحقيقة في الحكم عمى الوث .ٚ٘
 م.ٜٚٛٔ، ٔالمعارف، ط

، محمد بن محمد بن عبدالرزاق المرتضى الزبيدي، تحقيق: مجموعة من تاج العروس من جواىر القاموس .ٛ٘
 م.ٜ٘ٙٔالمحققين، الكويت، دار اليداية، 

يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  ، أبوعبداهلل محمد بنكميل لمختصر خميلالتاج واإل .ٜ٘
 م.ٜٜٗٔ، ٔبيروت، دار الكتب العممية، ط

، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أبو صييب الكرمي، بيروت، دار تاريخ األمم والمموك .ٓٙ
 م.ٜٚٙٔ، ٕالتراث، ط

لبارعي، الزيمعي، القاىرة، ، عثمان بن عمي بن محجن اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشمبي .ٔٙ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٔالمطبعة الكبرى األميرية، ط

 م.ٕٜٛٔ، ٔ، منير محمد الغضبان، األردن، مكتبة المنار، طالتحالف السياسي في اإلسبلم .ٕٙ
، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات اإلسبلميةالتحالفات السياسية في اإلسبلم، د. سممان نصر الداية،  .ٖٙ

 م.ٖٕٔٓ، يونيوٖٛٔ-ٔ٘ٔ(، صٕ(، العدد)ٕٔالمجمد )
، صييب مصطفى آميدي، فرجينيا، المعيد التحالفات السياسية في العصر الحديث من المنظور اإلسبلمي .ٗٙ

 م.ٕٚٔٓ، ٔالعالمي لمفكر اإلسبلمي، ط
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، بيرام بن عبداهلل بن عبد العزيز تحبير المختصر وىو الشرح الوسط عمى مختصر خميل في الفقو المالكي .٘ٙ
قيق: د. أحمد بن عبدالكريم نجيب، وآخرين، الدار البيضاء، مركز نجيبويو لممخطوطات الدميري، تح

 م.ٖٕٔٓ، ٔوخدمة التراث، ط
، أبو الحسن عمي بن سممان المرداوي، تحقيق: د. عبدالرحمن التحبير شرح التحرير في أصول الفقو .ٙٙ

 م.ٕٓٓٓ. ٔالجبرين، وآخرين، الرياض، مكتبة الرشد، ط
 م.ٕٕٔٓ، ٔ، محمد عمارة، القاىرة، دار السبلم، طالتراث والمستقبل .ٚٙ

 م.ٕٙٓٓ، ٔ، ىشام عبد العزيز مبارك، القاىرة، دار النيضة، طبين الواقع والقانون تسميم المجرمين .ٛٙ

)ماجستير في عموم  التسويق الدولي وتأثيره عمى تدفق االستثمار األجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر .ٜٙ
 م.ٕٔٔٓوف، جامعة منتوري، الجزائر،التجارة(، بوشمال عبد الرؤ 

، حسين فتحي الحامولي، القاىرة، دار النيضة العربية، التعاون الدولي األمني في تنفيذ األحكام الجنائية .ٓٚ
 م ٕ٘ٔٓ، ٔط

) ماجستير في القانون الدولي العام وحقوق اإلنسان(، مقدر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة .ٔٚ
 م.ٕٗٔٓيضر بسكرة، الجزائر، منيرة، جامعة محمد خ

، عبل الدين شحاتو" دراسة لبلستراتيجية الوطنية لمتعاون الدولي لمكافحة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة .ٕٚ
 م.ٕٓٓٓ، ٔالمخدرات"، القاىرة، إيتراك، ط

مد )ماجستير في الفقو(، محي شبيات وردود التعاون واالشتراك في جيوش غير المسممين في الفقو اإلسبلم .ٖٚ
 م.ٕ٘ٓٓالسعيد محمد النحاس، جامعة األزىر الشريف، مصر،

م، ٕٚٔٓرجبٚٔ:،، البيان الختاميمؤتمر لرابطة العالم اإلسبلميالتعاون والتسامح والحوار الحضاري،  .ٗٚ
 . https://themwl.org/arماليزيا، جامعة العموم االسبلمية الماليزية، 

 م.ٜٚٛٔ، د. رمضان عبد الودود المخمي، القاىرة، درا اليدى،ميل بالمصمحة عند األصوليينالتع .٘ٚ

 تفتيش شبكة اإلنترنت لضبط جرائم االعتداء عمى اآلداب العامة والشرف واالعتبار التي تقع بواسطتيا .ٙٚ
ر، ) ماجستير في القانون الجنائي(، محمد فتحي محمد انور، جامعة عين شمس، مصدارسة مقارنة

 م.ٕٓٔٓ

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق: سامي بن محمد سبلمة،  تفسير القرآن العظيم، .ٚٚ
 م.ٜٜٜٔ، ٕالرياض، دار طيبة، ط

، أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي، تفسير الماوردي .ٛٚ
 حيم، بيروت، دار الكتب العممية، بدون طبعو و تاريخ.تحقيق السيد ابن عبد المقصود بت عبد الر 

 م.ٕٔٓٓ، ٔ، د. وىبة بن مصطفى الزحيمي، دمشق، دار الفكر، طالتفسير الوسيط لمزحيمي .ٜٚ

، أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني، تحقيق: محمد عوامة، تقريب التيذيب .ٓٛ
 م.ٜٙٛٔ، ٔسوريا، دار الرشيد، ط

https://themwl.org/ar
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، أبو الفضل أحمد بن عمي بن حجر العسقبلني، الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتمخيص  .ٔٛ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔتحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مصر، مؤسسة قرطبة، ط

، يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبر النمري األندلسي، التمييد لما في الموطأ من المعاني و األسانيد .ٕٛ
 م.ٜٚٙٔ،ٕالمحققين، المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، ط تحقيق مجموعة من

، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزىري اليروي، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت، دار تيذيب المغة .ٖٛ
 م.ٕٔٓٓ، ٔإحياء التراث العربي، ط

ى المؤتمر السنوي ، ورقة مقدمة إل(، أ. د. قطب مصطفى سانومعالم وضوابط ووسائل)التواصل مع اآلخر .ٗٛ
 م، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية.ٕٙٓٓمارس  ٛ-ٙ: نحن واآلخر الثاني

 م.ٜٜٚٔ، ٔ، عبداهلل بن يوسف بن عيسى العنزي، بيروت، مؤسسة الريان، طتيسير عمم أصول الفقو .٘ٛ
 م.ٖٜٜٔ، د. يوسف القرضاوي، الدوحة، الثقافة العربية اإلسبلمية بين األصالة والمعاصرة .ٙٛ
، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، الشيير أبو جعفر جامع البيان في تأويل القرآن .ٚٛ

 م.ٕٓٓٓ، ٔالطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، تحقيق: أحمد الجامع الكبير) سنن الترمذي( .ٛٛ
 م.ٜ٘ٚٔ، ٖكر، وآخرين، مصر،  مكتبة ومطبعة البابي الحمبي، طمحمد شا

 م.ٕٙٓٓ، ٔ، ىدى حامد قشقوش، القاىرة، دار النيضة، طالجريمة المنظمة .ٜٛ

) دكتوراه عن الجياد في صدر اإلسبلم والفقو اإلسبلمي والعصر الجياد والقتال في السياسة الشرعية .ٜٓ
 م.ٕٜٜٔوزاعي، لبنان، الحديث(، د. محمد خيري ىيكل، كمية اإلمام اال

) دكتوراه في الحقوق( سامح أحمد بمتاجي موسى، الجوانب اإلجرائية لمحماية الجنائية لشبكة اإلنترنت  .ٜٔ
 م.ٕٓٔٓجامعة اإلسكندرية، مصر، 

، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دمشق، دار الفكر، بدون طبعو حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .ٕٜ
 وتاريخ.

، محمد بن عبد اليادي التتوي، الشيير بنور الدين السندي، حمب، مكتبة مى سنن النسائيحاشية السندي ع .ٖٜ
 م.ٜٙٛٔ، ٕالمطبوعات اإلسبلمية، ط

، أبو الحسن عمي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي .ٜٗ
 م.ٜٜٜٔ، ٔدار الكتب العممية، طالشيير بالماوردي، تحقيق: عمي محمد معوض، وآخرين، بيروت، 

، د. أحمد إبراىيم مصطفى حتمية التعاون الدولي األمني لمواجية اإلرىاب المنظم والمردودات االيجابية .ٜ٘
 م.ٕٛٔٓ، ٔسميمان، مركز اإلعبلم األمني،ط

، العدد ، مجمة العموم القانونية واالقتصادية، د. إبراىيم العنانيونظام األمن الجماعي ،حرب الشرق األوسط .ٜٙ
 م.ٜٗٚٔيوليو  ٙٔ،  ٚٓٙ(، صٕ)
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، إبراىيم حرية التجارة في الفكر االقتصادي االسبلمي، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية .ٜٚ
 م.ٕٛٓٓ، ٜ(، صٕ، العدد)مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية واإلداريةالعيساوي، 

ورقة مقدمة إلى مجمع الفقو ، د. محمد الزحيمي، وضوابطيا الحرية الدينية في الشريعة اإلسبلمية أبعادىا .ٜٛ
 م، اإلمارات، منظمة المؤتمر اإلسبلمي.ٕٛٓٓأغسطس  ٓٔ، الدورة التاسعة عشرة، اإلسبلمي

، أ. د. محمد عثمان شبير، االردن، دار النفائس، حكم االستعانة بغير المسممين في الجياد اإلسبلمي .ٜٜ
 م.ٕٔٓٓ، ٔط

عقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، تحقيق: طو عبد الرؤوف ، أبو يوسف يالخراج .ٓٓٔ
 سعد، وآخرين، المكتبة األزىرية لمتراث، بدون طبعو وتاريخ.

، ٕ، د. فتحي الدريني، بيروت، مؤسسة الرسالة، طخصائص التشريع اإلسبلمي في السياسة والحكم .ٔٓٔ
 م.ٖٕٔٓ

 م.ٕٔٔٓ، ٔ، عمي بن نايف الشحود، طقتالالخبلصة في حكم االستعانة بالكفار في ال .ٕٓٔ

، أبو المحاسن يوسف بن حسن عبد اليادي الحنبمي الدمشقي، تحقيق الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي .ٖٓٔ
 م.ٜٜٔٔ، ٔرضوان مختار بن غربية، جدة، دار المجتمع، ط

لكتب العربية، ، محمد بن فرامرز بن عمي المولى، القاىرة، دار إحياء ادرر الحكام شرح غرر األحكام .ٗٓٔ
 بدون طبعة، وبدون تاريخ.

، ٙ، مجموعة من العمماء، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط الدرر السنية في األجوبة النجدية .٘ٓٔ
 م.ٜٜٙٔ

) ماجستير في القانون الدولي دور الدول والمنظمات العالمية واإلقميمية في مكافحة اإلرىاب الدولي .ٙٓٔ
 م.ٕٛٓٓبن يوسف بن خدة، الجزائر، -سميان، جامعة الجزائروالعبلقات الدولية(، بوضياف إ

، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشيير بالقرافي، تحقيق: محمد حجي الذخيرة .ٚٓٔ
 م.ٜٜٗٔ، ٔوآخرين، بيروت، دار الغرب،ط

بابن عابدين، ، محمد أمين عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، الشيير رد المحتار عمى الدر المختار .ٛٓٔ
 م.ٕٜٜٔ، ٕبيروت، دار الفكر، ط

، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحقيق: زىير الشاويش، روضة الطالبين وعمدة المفتين .ٜٓٔ
 م.ٜٜٔٔ، ٖبيروت، المكتب اإلسبلمي، ط

، صديق بن حسن بن عمي الحسيني القنوجي البخاري، تحقيق: عمي بن الروضة الندية شرح الدرر البيية .ٓٔٔ
 م.ٖٕٓٓ، ٔبن عمي بن عبدالحميد الحمبي األثري، القاىرة، دار ابن عفان، ط حسن

، أبو الفرج عبدالرحمن بت عمي الجوزي، تحقيق: عبد الرزاق الميدي، زاد المسير في عمم التفسير .ٔٔٔ
 م.ٕٔٓٓ، ٔبيروت، دار الكتاب العربي، ط
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الجوزية، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيمزاد المعاد في ىدي خير العباد .ٕٔٔ
 م.ٜٜٗٔ، ٕٚط

، أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا .ٖٔٔ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔالرياض، مكتبة المعارف، ط

، أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة .ٗٔٔ
 م.ٕٜٜٔ، ٔاني، الرياض، دار المعارف، طاأللب

، أبوعبداهلل محمد بن يزيد القزويني، الشيير بابن ماجو، تحقيق: شعيب األرنؤوط، سنن ابن ماجو .٘ٔٔ
 م.ٜٕٓٓ، ٔوآخرين، بيروت، دار الرسالة العالمية، ط

وت، دار ، سميمان بن األشعث األزدي السجستاني، تحقيق: شعيب األرناؤوط، وآخرين، بير سنن أبي داود .ٙٔٔ
 م.ٜٕٓٓ، ٔالرسالة العالمية، ط

، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي البييقي، تحقيق: د. عبداهلل بن عبد المحسن التركي، السنن الكبرى .ٚٔٔ
 م.ٕٔٔٓ، ٔالقاىرة، مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية واالسبلمية، ط

لنسائي، تحقيق: حسن عبدالمنعم ، أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني، االسنن الكبرى .ٛٔٔ
 م.ٕٔٓٓ، ٔشمبي، وآخرين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

سياسة التحالف الدولي، دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي ودور االحبلف في توازن القوى  .ٜٔٔ
 م.ٜٜٚٔ، ممدوح محمود مصطفى منصور، القاىرة، مكتبة مدبولي، بدون طبعة، واستقرار االنساق الدولية

، أبوعبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي، تحقيق: شعيب األرناؤوط، أعبلم النببلء سير .ٕٓٔ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٖبيروت، مؤسسة الرسالة، ط

، عبدالممك بن ىشام بن أيوب الحميري المشيور بابن ىشام، تحقيق: عمر عبد السبلم السيرة النبوية .ٕٔٔ
 .مٜٜٓٔ، ٖتدميري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط

 م.ٖٕٓٓ، ٘، تقي الدين النبياني، بيروت، دار األمة، طالشخصية االسبلمية .ٕٕٔ

، أبوعبداهلل محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد شرح الزرقاني عمى المواىب المدنية بالمنح المحمدية .ٖٕٔ
 م.ٜٜٙٔ، ٔبن شياب الدين الزرقاني، بيروت، دار الكتب العممية، ط

بن أبي سيل السرخسي، القاىرة، الشركة الشرقية لئلعبلنات، بدون  ، محمد بن أحمدشرح السير الكبير .ٕٗٔ
 م.ٜٔٚٔطبعو، 

، ٕ، أحمد محمد الزرقا، تحقيق: عبدالستار أبو غدة، وآخرين، دمشق، دار القمم، طشرح القواعد الفقيية .ٕ٘ٔ
 م.ٜٜٛٔ

دار الكتاب ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، بيروت، الشرح الكبير عمى متن المقنع .ٕٙٔ
 العربي، بدون طبعو وتاريخ.

، محمد عبدالواحد السيواسي، الشيير بابن اليمام، بيروت، دار الفكر، بدون طبعو شرح فتح القدير .ٕٚٔ
 وتاريخ.





  158 
 

، أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: د. عصمت اهلل شرح مختصر الطحاوي .ٕٛٔ
 م.ٕٓٔٓ، ٔئر اإلسبلمية، طعنايت اهلل محمد، وآخرين، بيروت، دار البشا

، أبوعبداهلل محمد بن عبداهلل الخرشي المالكي، بيروت، دار الفكر، بدون شرح مختصر خميل لمخرشي .ٜٕٔ
 طبعو وتاريخ.

، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري، تحقيق: د. محمد محمد الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .ٖٓٔ
 .ٜٕٓٓ،ٔتامر، وآخرين، القاىرة، دار الحديث، ط

، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، الدارمي، تحقيق: شعيب صحيح ابن حبان .ٖٔٔ
 م.ٖٜٜٔ، ٕاألرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

، أبوعبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، جدة، صحيح البخاري .ٕٖٔ
 م.ٕٔٓٓ، ٔدار طوق النجاة، ط

، ٕ، محمد ناصر الدين األلباني، بيروت، المكتب اإلسبلمي، طغير وزيادتوصحيح الجامع الص .ٖٖٔ
 م.ٜٛٛٔ

، أبو الحسن مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، صحيح مسمم .ٖٗٔ
 م.ٜٗ٘ٔ، ٔدار إحياء التراث العربي، ط

نبوية(، ىارون رشيد محمد إسحاق، جامعة ) ماجستير في السيرة الصحيفة المدينة دراسة حديثية وتحقيق .ٖ٘ٔ
 م.ٜٗٛٔالممك سعود، السعودية، 

، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، األلباني، تحقيق: زىير الشاويش، ضعيف الجامع الصغير وزيادتو .ٖٙٔ
 م.ٜٛٛٔ، ٖبيروت، المكتب اإلسبلمي، ط

راىيم فاضل الدبو، عمان، دار ، إبدراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي والقانون المدني -ضمان المنافع .ٖٚٔ
 م.ٜٜٚٔ، ٔعمار،ط

) دكتوراه في أصول الشريعة اإلسبلمية(، د. محمد سعيد  – ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية .ٖٛٔ
 م.ٜ٘ٙٔرمضان البوطي، جامعة األزىر، مصر، 

موقع  ، د. صبلح الدين فيمي محمود، القاىرة، كتب عربيةالعبلقات االقتصادية الدولية في اإلسبلم .ٜٖٔ
 إلكتروني، بدون طبعو وتاريخ.

، ٔ، د. سعيد عبداهلل حارب المييري، بيروت، مؤسسة الرسالة، طالعبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمية .ٓٗٔ
 م.ٜٜ٘ٔ

، دراسة مقارنة، د. سعيد عبداهلل حارب المييري، بيروت، مؤسسة العبلقات الخارجية لمدولة اإلسبلمية .ٔٗٔ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔالرسالة، ط

 م.ٜٜ٘ٔ، محمد أبو زىرة، القاىرة، دار الفكر العربي، بدون طبعو، لدولية في اإلسبلمالعبلقات ا .ٕٗٔ
 شباب األزىر. -، عبدالوىاب خبلف، مكتبة الدعوةعمم أصول الفقو .ٖٗٔ
 م.ٕٔٓٓ، ٔ، نور الدين بن مختار الخادمي، جدة، مكتبة العبيكان، طعمم المقاصد الشرعية .ٗٗٔ
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عمي بن نصر الثعمبي البغدادي، تحقيق: عمي محمد إبراىيم ، أبو محمد عبد الوىاب بن عيون المسائل .٘ٗٔ
 م.ٜٕٓٓ، ٔبورويبة، بيروت، دار ابن حزم، ط

، توثيق: جواد رياض، تحقيق، د. فتاوي األزىر في وجوب الجياد وتحريم التعامل مع الكيان الصييوني .ٙٗٔ
 م.ٜٜٜٔمحمد عبد المنعم البرى، القاىرة، مركز يافا لمدراسات واالبحاث، 

، أبو العباس أحمد بن عبدالحميم بن عبدالسبلم بن عبداهلل بن القاسم ابن تيمية الحراني، اوي الكبرىالفت .ٚٗٔ
 م.ٜٚٛٔ، ٔبيروت، دار الكتب العممية، ط

، أبو فضل أحمد بن عمي بن حجر العسقبلني، تحقيق: عبدالعزيز بن فتح الباري شرح صحيح البخاري .ٛٗٔ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔعة السمفية ومكتبتيا، طعبداهلل بن باز، وآخرين، القاىرة، المطب

، محمد بن أحمد بن محمد عميش، بيروت، دار فتح العمي المالك في الفتوى عمى مذىب اإلمام مالك .ٜٗٔ
 المعرفة، بدون طبعو، وبدون تاريخ.

 م.ٖٜٜٔ، ٔ، محمد بن عمي بن محمد بن عبداهلل الشوكاني، دمشق، دار ابن كثير، طفتح القدير .ٓ٘ٔ
 م.ٖٖٜٔ، ٕين، القاىرة، مؤسسة ىنداوي، ط، أحمد أمفجر اإلسبلم .ٔ٘ٔ
) دكتوراه في الفقو اإلسبلمي(، د. أيمن فوزي الكبيسي، كمية فقو األقميات المسممة دراسة تأصيمية تطبيقية .ٕ٘ٔ

 م.ٕ٘ٔٓاإلمام األعظم، بغداد، 

 مٜ٘ٙٔ، ٙ، محمد الغزالي، تحقيق: محمد ناصر األلباني، بيروت، دار الكتب الحديثة، طفقو السيرة .ٖ٘ٔ

، د. سعد بن مطر المرشدي العتيبي، مصر، قو المتغيرات في عبلئق الدولة اإلسبلمية بغير المسممينف .ٗ٘ٔ
 م.ٜٕٓٓ، ٔدار اليدي النبوي،ط

، د. حسين حامد حسان، جدة، المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب، فقو المصمحة وتطبيقاتو المعاصرة .٘٘ٔ
 م.ٖٜٜٔ، ٔط
، د. صادق عبدالكريم عمي أحمد، مجمة جامعة الجزيرة، فقو الموازنات الضابطة لمعبلقات الدولية .ٙ٘ٔ

 م.ٕٛٔٓ، يناير ٜٔ(، صٔالعدد)

 م.ٜٛٙٔ، ٖ، أحمد عطية اهلل، القاىرة، دار النيضة، طالقاموس السياسي .ٚ٘ٔ

 م.ٖٜٜٔ، ٕ، د. سعدي أبو حبيب، دمشق، دار الفكر، طالقاموس الفقيي .ٛ٘ٔ
، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، وآخرين، ، أبوطاىر محمد بن يعقوب الفيروز آبادىالقاموس المحيط .ٜ٘ٔ

 م.ٕ٘ٓٓ، ٛبيروت، مؤسسة الرسالة، ط
 م.ٕٚٔٓ، د مصطفى أبو الخير، عمان، دار الجنان، القانون الدولي المعاصر .ٓٙٔ
، أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسبلم السممي الدمشقي، قواعد األحكام في مصالح األنام .ٔٙٔ

 م.ٜٜٔٔ، ٔاىرة، مكتبة الكميات األزىرية، طتحقيق: طو عبد الرؤوف سعد، الق
 م.ٜٙٛٔ، ٔ، محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي، كراتشي، الصدف ببمشرز، طقواعد الفقو .ٕٙٔ
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، ٔ، د. محمد مصطفى الزحيمي، بيروت، دار الفكر، طالقواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة .ٖٙٔ
 م.ٕٙٓٓ

أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: محمد ، الكافي في فقو اإلمام أحمد بن حنبل .ٗٙٔ
 م.ٜٜٗٔ، ٔفارس، وآخرين، بيروت، دار الكتب العممية،ط

، عمي بن محمد بن محمد ابن األثير الجزري، تحقيق: أبو الفداء عبداهلل القاضي، الكامل في التاريخ .٘ٙٔ
 م.ٜٚٛٔ، ٔبيروت، دار الكتب العممية، ط

مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذىبي، تحقيق: مشيور بن حسن آل ، أبي عبداهلل شالكبائر .ٙٙٔ
 م.ٖٕٓٓ، ٕسممان، اإلمارات، مكتبة الفرقان، ط

، أبو عبيد القاسم بن سبّلم بن عبداهلل اليروي البغدادي، تحقيق أبو أنس سيد بن رجب، كتاب األموال .ٚٙٔ
 م.ٕٚٓٓ، ٔمصر، دار اليدي النبوي، ط

، منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتي، ن اإلقناعكشاف القناع عن مت .ٛٙٔ
 م.ٖٜٛٔ، ٔبيروت، دار الكتب العممية، ط

، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، بيروت، دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .ٜٙٔ
 م.ٜٙٛٔ، ٖالكتاب العربي، ط

 م.ٜٚٛٔ، ٔمحمد ىارون، القاىرة، مكتبة السنة، ط ، أحمد محمد شاكر، تحقيق: عبدالسبلمكممة الحق .ٓٚٔ

، عبلء الدين عمي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي ل في سنن األقوال واألفعالكنز العما .ٔٚٔ
 م.ٜٔٛٔ، ٘اليندي، الشيير بالمتقي اليندي، تحقيق: بكري حياني، وآخرين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

بو الفضل محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، بيروت. دار ، ابن منظور، ألسان العرب  .ٕٚٔ
 م.ٖٜٜٔ، ٖصادر،ط

، أبو إسحاق إبراىيم بن محمد بن عبداهلل ابن مفمح، الرياض، عالم الكتب، المبدع في شرح المقنع .ٖٚٔ
 م.ٖٕٓٓ

 م.ٖٜٜٔ، محمد بن أحمد بن أبي سيل السرخسي، بيروت، دار المعرفة، المبسوط .ٗٚٔ

، ٔ، د. أكرم ضياء العمري، المدينة المنورة، الجامعة اإلسبلمية، طي عيد النبوةالمجتمع المدني ف .٘ٚٔ
ٜٖٔٛ. 

، أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي، تحقيق: حسام مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .ٙٚٔ
 م.ٜٜٗٔ، ٔالدين القدسي، القاىرة، مكتبة القدسي، ط

عبدالحميم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن  ، أبو العباس أحمد بنمجموع الفتاوي .ٚٚٔ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔقاسم، المدينة المنورة، مجمع الممك فيد،ط

، عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، تحقيق: محمد بن سعد الشويعر، السعودية، دار القاسم، مجموع الفتاي .ٛٚٔ
 م.ٜٜٜٔ، ٔط
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ن شرف النووي، بيروت، دار الفكر، بدون طبعو ، أبو زكريا محيي الدين يحي بالمجموع شرح الميذب .ٜٚٔ
 وتاريخ.

، عبدالسبلم بن عبداهلل بن الخضر بن محمد، الشيير عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل المحرر في الفقو .ٓٛٔ
 م.ٜٗٛٔ، ٕبابن تيمية الحراني، الرياض، مكتبة المعارف، ط

يق: د. طو جابر فياض العمواني، ، أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي، تحقالمحصول .ٔٛٔ
 م.ٜٜٚٔ، ٖبيروت، مؤسسة الرسالة، ط

، أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاىري، تحقيق: د. عبدالغفار المحمى باآلثار .ٕٛٔ
 سميمان البنداري، بيروت، دار الكتب العممية، بدون طبعو وتاريخ.

الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد بيروت، المكتبة  ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرمختار الصحاح .ٖٛٔ
 م.ٜٜٜٔ، ٘العصرية، ط

، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سبلمة بن عبدالممك بن سممة األزدي الحجري، مختصر اختبلف العمماء .ٗٛٔ
 م.ٜٜٙٔ، ٕالشيير بالطحاوي، تحقيق: د. عبداهلل نذير أحمد، بيروت، دار البشائر اإلسبلمية، ط

، مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلميةلثقافة اإلسبلمية، عبدالرحمن الزنيدي، مدخل إلى عمم ا .٘ٛٔ
 م.ٜٜٛٔ، أغسطس ٜٛ(، صٕالعدد)

، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران، تحقيق: د. عبداهلل بن المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل .ٙٛٔ
 م.ٜٔٛٔ، ٕعبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

، ٔ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، بيروت، دار الكتب العممية، طنةالمدو  .ٚٛٔ
 ن.ٜٜٗٔ

، أبوعبداهلل الحاكم محمد بن عبداهلل بن حمدويو بن نعيم الميسابوري، الشيير المستدرك عمى الصحيحين .ٛٛٔ
 م.ٜٜٓٔ، ٔبابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العممية، ط

، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السبلم الشافعي، بيروت، دار الكتب المستصفى .ٜٛٔ
 م.ٖٜٜٔ، ٔالعممية، ط

، أبو عبداهلل بن محمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل .ٜٓٔ
 م.ٕٔٓٓ، ٔاألرنؤوط، وآخرين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

، محمد بن عبداهلل الخطيب العمر، التريزي، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني، اة المصابيحمشك .ٜٔٔ
 م.ٜ٘ٛٔ، ٖبيروت، المكتب اإلسبلمي، ط

 م.ٕٗٔٓ،ٔ، عبدالوىاب خبلف، السعودية، دار الجوزي، طمصادر التشريع اإلسبلمي فيما ال نص فيو .ٕٜٔ

ن أبي بكر بن إسماعيل بن سميم بن قايماز بن ، أبو العباس أحمد بمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجو .ٖٜٔ
 م.ٖٜٛٔ، ٕعثمان البوصيري، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، بيروت، دار العربية، ط





  162 
 

 م.ٕٓٓٓ، ٔ، د. نور الدين الخادمي، الرياض، دار ابن حزم، طالمصمحة المرسمة حقيقتيا وضوابطيا .ٜٗٔ
"،)ماجستير " مسائل السياسة الشرعية انموذجاً  ميالمصمحة المرسمة ضوابطيا وتطبيقاتيا في الفقو اإلسبل .ٜ٘ٔ

 .ٕٔٔٓفي أصول الفقو(، سمية قرين، جامعة الحاج لخضر، الجزائر،
)ماجستير في دراسة موضوعية  -(المصمحة المرسمة في أحكام السياسة الشرعية في عيد النبي) .ٜٙٔ

 م.ٕٓٔٓأصول الفقو(، عبد اإللو أحمد أبو رحمة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطين،
، عمي محمد جريشة، المدينة المنورة، الجامعة اإلسبلمية، المصمحة المرسمة محاولة لبسطيا ونظرة فييا .ٜٚٔ

 م.ٜٚٚٔ
)ماجستير في الفقو والتشريع(، عبد  السياسيةالمصمحة المرسمة وتطبيقاتو المعاصرة في الحكم والنظم  .ٜٛٔ

 م.ٜٕٓٓالحميد عمي محمود، جامعة النجاح، فمسطين،
 م.ٕٙٓٓ، ٖ، مصطفى زيد، القاىرة، دار اليسر، طالتشريع اإلسبلميالمصمحة في  .ٜٜٔ

، عبداهلل بن محمد بن إبراىيم أبي شيبة، تحقيق: أسامة بن إبراىيم بن محمد، مصنف ابن أبي شيبة .ٕٓٓ
 م.ٕٛٓٓ، ٔالقاىرة، الفاروق الحديثة، ط

م الطبراني، تحقيق: ، سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسالمعجم األوسط .ٕٔٓ
 م.ٜٜ٘ٔ، ٔطارق بن عوض اهلل بن محمد، وآخرين، القاىرة، دار الحرمين، ط

سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن  المعجم الكبير، .ٕٕٓ
 م.ٜٜٗٔ، ٕعبد المجيد السمفي، القاىرة، مكتبة ابن تيمية، ط

، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، الرياض، دار صرةمعجم المغة العربية المعا .ٖٕٓ
 م.ٕٛٓٓ، ٔعالم الكتب، ط

 م.ٜٜٛٔ، ٔ، د. أحمد زكي بدوي، بيروت، دار الكتاب المبناني، طمعجم المصطمحات السياسية والدولية .ٕٗٓ

 م.ٕٛٓٓ، ٔ، ط، نزيو حماد، دمشق، دار القمماالقتصادية في لغة الفقياءو  المالية معجم المصطمحات .ٕ٘ٓ
 م.ٕٗٓٓ، ٗ، مجمع المغة العربية، القاىرة، دار الدعوة، طالمعجم الوسيط .ٕٙٓ
، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: عبد السبلم محمد ىارون، معجم مقاييس المغة .ٕٚٓ

 م.ٜٜٚٔ،ٔبيروت، دار الفكر، ط
الشيير بابن قدامة المقدسي، القاىرة،  ، أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،المغني .ٕٛٓ

 م.ٜٛٙٔمكتبة القاىرة، بدون طبعة، 
، محمد الطاىر ابن عاشور، تحقيق: محمد الطاىر الميساوي، االردن، دار مقاصد الشريعة اإلسبلمية .ٜٕٓ

 م.ٕٔٓٓ، ٕالنفائس، ط
المقدسي، تحقيق:  ، أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن قدامةالمقنع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني .ٕٓٔ

 م.ٕٓٓٓ، ٔمحمود األرناؤوط، وآخرين، جدة، مكتبة السوادي لمتوزيع، ط
) ماجستير في أصول التربية(، ناريمين فضل عدوان، مبلمح االنفتاح الثقافي في الفكر التربوي اإلسبلمي .ٕٔٔ

 م.ٕٛٓٓالجامعة اإلسبلمية، فمسطين،
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، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، معمر ، بوزنادهقميمية ونظام األمن الجماعيالمنظمات اال .ٕٕٔ
 م.ٕٜٜٔ

https://www.isesco.org.ma/ar/charter- ،ــإيسيسكو  المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة .ٖٕٔ
isesco/-of ـ ـ                                                                                       

، أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، بيروت، دار المنياج شرح النووي عمى صحيح مسمم .ٕٗٔ
 م.ٕٜٚٔ، ٕإحياء التراث العربي، ط

قيق: ، أبو اسحاق إبراىيم بن عمي بن يوسف الفروز آبادي الشيرازي، تحالميذب في فقو اإلمام الشافعي .ٕ٘ٔ
 م.ٕٜٜٔ، ٔمحمد الزحيمي، دمشق، دار القمم، ط

) دكتوراه في السياسة الشرعية(، د. أحمد -الموازنة بين المصالح دراسة تطبيقية في السياسة الشرعية .ٕٙٔ
 م.ٕ٘ٓٓعميوي حسين الطائي، جامعة بغداد، العراق،

لطرابمسي المغربي، ، أبوعبداهلل محمد بن محمد بن عبدالرحمن امواىب الجميل في شرح مختصر خميل .ٕٚٔ
 م.ٕٜٜٔالمعروف بالحطاب، بيروت، دار الفكر، 

 م.ٜ٘ٛٔ، ٔ، د. عبدالوىاب الكيالي، بيروت، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،طموسوعة السياسة .ٕٛٔ

، أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي، تحقيق: عمي ميزان االعتدال في نقد الرجال .ٜٕٔ
 م.ٖٜٙٔ، ٔيروت، دار المعرفة لمطباعة والنشر، طمحمد البجاوي، ب

، أبو محمد عبداهلل بن يوسف بن محمد الزيمعي، تحقيق: محمد عوامة، نصب الراية ألحاديث اليداية .ٕٕٓ
 م.ٜٜٚٔ، ٔبيروت، مؤسسة الريان، ط

م، بيروت، ٜٜٜٔ)ترجمة: نور الحق الّرحماني(. ، مجاىد اإلسبلم القاسمي،النظام القضائي االسبلمي .ٕٕٔ
 م(.ٜٜٛٔدار الكتب العممية.) العمل األصمي نشر في عام 

) دكتوراه في الفقو وأصول الفقو(، د. حسين  دراسة موضوعية – نظرية المصمحة في الفقو اإلسبلمي .ٕٕٕ
 م.ٜ٘ٙٔحامد حسان، جامعة األزىر، القاىرة،

ر الكتب العممية، ، عبد الرحيم بن الحسن بن عمي اإلسنوي، بيروت، دانياية السول شرح منياج الوصول .ٖٕٕ
 م.ٜٜٜٔ، ٔط
، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرممي، بيروت، دار الفكر، ط نياية المحتاج إلى شرح المنياج .ٕٕٗ

 م.ٜٗٛٔأخيرة، 
، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري، الشيير النياية في غريب الحديث واألثر .ٕٕ٘

 م.ٜٜٚٔممية، بابن األثير، بيروت، المكتبة الع

، محمد بن عمي بن محمد بن عبداهلل الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصباطي، مصر، نيل األوطار .ٕٕٙ
 م.ٖٜٜٔ، ٔدار الحديث، ط

، عمي بن أبي بكر بن عبدالجميل الفرغاني المرغيناني، تحقيق: طبلل بداية المبتدي في شرحاليداية  .ٕٕٚ
  م.ٕٓٔٓ، ٔيوسف، بيروت، دار إحياء التراث العربي،ط
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