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ملخص البحث

بين  الفصل   
ُ

والــَحــّد حــد،  جمع  لغًة:  الــحــدود   .١

نها 
َ
أل حــــدودًا  وسميت  ــــدود،  ُح وجمعه  الشيئين، 

 . فيها  عقوبات  جعلت  ما  ِإتيان  من  تمنع  ي 
َ
أ َتُحّد 

الحد اصطالحًا : هي عقوبة مقدرة وجبت حقا هلل - 

تعالى - القصاص لغًة : الَقّصِ الَقْطُع يقال قَصْصت 

ِإذا  الشيء  َقَصْصت   : يقال  و قطعت،  ي 
َ
أ بينهما  ما 

 : اصطالحًا  القصاص  شيء،  بعد  شيئًا  ثــره 
َ
أ تتّبْعت 

ْمُن 
َ
واأل بمعنى،  مــاُن 

َ
واأل األمن،   . بالقود  الدم  تتبع  هو 

 الخوف .
ُ

ضّد

نفسه،  على  األمن  إلى  حياته  في  الفرد  يحتاج   .٢

الشريعة  جعلت  وقد  وعقله،  وماله،  وعرضه،  ودينه، 

أهم  من  يــات  الــضــرور هــذه  على  الحفاظ  اإلسالمية 

مقاصدها . 

على  الــحــدود  إقامة  شــرع  عندما  اإلســالم  وأن   .3

المجرمين كان يقصد الحفاظ على الدين، والنفس، 

والمال، والعْرض، والعقل . 

 من أهم األمور التي يتأسس عليها األمن في 
َ

٤. إّن

المجتمع اإلسالمي، تطبيق الشريعة اإلسالمية ؛ ذلك 

الدين  على  بالحفاظ  مكلف  المسلم،  المجتمع  أن 

الذي هو أول الضرورات وأهمها في حياة المسلم .

5. لقد وفرت الشريعة اإلسالمية، حماية للمستأمن 

الذي يفد إلى بالد اإلسالم لشأن من الشؤون المباحة، 

يدخل إلى ديارنا بإذن مّنا. إذ يجوز لإلمام، أو نائبه،  و

وأموالهم  أنفسهم،  على  للكافرين  األمــان  يعطي  أن 

لمصلحة تعود على المسلمين .

المسلم   المسلم، يتمتع فيه غير  المجتمع   
َ

إّن  .6

المخالف في الدين، أو العرق، أو اللون بحق األمان 

المسلم،  المجتمع  مع  العهد  على  محافظًا  ــادام  م

يدينها .  الذي ينكر التفرقة   العنصرية، و

* * *
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Research Summary:

1 - Hudud linguistically: the plural of a hadd, 

and a hadd is the separation between the two 

things, and its plural is a hudud, and it is called a 

hudud because it limits, that is, it prevents people 

from doing what punishments are placed in them 

. Idiomatically: It is an estimated punishment 

that is required by the right of God Almighty. 

Retribution linguistically: cutting, cutting, it is 

said to cut what is between them, i.e. to cut, and 

it is said: you have cut something if you follow 

its trace something after something. Security, in 

the sense of safety, and security against fear .

2 - In his life, the individual needs security 

for himself, his religion, his honor, his money, 

and his intellect, and Islamic Sharia has made 

preserving these necessities one of its most im-

portant purposes .

3 - And that when Islam began to impose 

punishments on criminals, it intended to pre-

serve religion, soul, money, honor and reason .

4 - One of the most important matters on 

which security is based in the Islamic society is 

the application of Islamic Sharia. That is because 

the Muslim community is charged with preserv-

ing the religion, which is the first and most im-

portant necessities in the life of a Muslim .

5 - The Islamic Sharia has provided protec-

tion for the trustee who comes to the countries 

of Islam for a matter of permissible affairs, 

and enters our homes with our permission. It is 

permissible for the imam, or his deputy, to give 

security to the unbelievers over themselves and 

their money for a benefit that will benefit the 

Muslims .

6 - The Muslim community, in which non-

Muslims - who are different in religion, race, or 

color - enjoy the right to safety as long as they 

maintain the covenant with the Muslim com-

munity, which denies and condemns racial dis-

crimination .

* * *
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المقدمة

ى 
َ
َعل الُم  َوالّسَ الُة  َوالّصَ ِميَن، 

َ
الَعال َرّبِ  هلِل  الَحْمُد 

ِميَن 
َ
َعال

ْ
أْشَرِف األْنِبَياِء َوالُمْرَسِليَن، َوالَمْبُعوِث َرْحَمًة ِلل

َوَتاِبِع  اِبِعيَن،  َوالّتَ َوأْصَحاِبِه،  آِلِه  ى 
َ
َوَعل ٍد،  ُمَحّمَ ِدَنا  َسّيِ

َيوِم  ى 
َ
إل ِبإْحَساٍن  َتِبَعُهْم  َوَمــْن  َوَتاِبِعيِهْم،  اِبِعيَن،  الّتَ

اِلِميَن .  
َ

ى الّظ
َ
يِن، َوال ُعْدَواَن إاّل َعل الّدِ

األمن  إلى  حياته  في  يحتاج  الفرد   
َ

فإّن ــْع-ُد؛  َب ا  أّمَ

على نفسه، ودينه، وعرضه، وماله، وعقله، وقد جعلت 

يات  الضرور هــذه  على  الحفاظ  اإلسالمية  الشريعة 

الخمس من أهم مقاصدها .

على  االعتداء  الشخص  على  حرمت  أنها  حتى 

للهالك،  الــنــفــس   وتــعــريــض  ــردة،  ــ ال فحرمت  نفسه، 

وارتكاب الفواحش، وتناول المسكرات، والمخدرات، 

إضاعة المال، ونحو ذلك، وشرعت عقوبات رادعة،  و

إجراءات، وقائية متنوعة . و

لهذه  الحماية  مــن  قــدر  كبر  أ تحقيق  أجــل  ومــن 

كان تشريع الحدود، والقصاص  الضرورات الخمس، 

في  األفـــراد  تمس  التي  الــجــرائــم  عــن  والـــردع   ، للزجر

أنفسهم، وأبدانهم، وأعراضهم، وأموالهم .

الوسيلة  هو  اإلســـالم،  في  القصاص  تشريع  إن  و

نفس  في  وهــو  اإلنــســان،  حماية  تكفل  التي  الفعالة 

الوقت يحقق العدل بين الجريمة، والعقوبة .                         

ڑ   ڑ  ژ   ژ   :ڈ   ٹ   ٺ   ٹ 

ڳ    گ   گ   گ   گ     کک  ک    ک  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۋ ٺ ٹ  :   )١(.    Z ڳڳ  
)٢(.  Z  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

فحماية نفس اإلنسان وبدنه، تظفر بأعظم االهتمام 

فــي مــوازيــن الــشــرع اإلســالمــي، وهــي حماية لــألفــراد 

المجتمع،  تحمي   ، آخــر جانب  من  ولكنها  أساسًا، 

وتوفر له األمن، واالستقرار .

وبــدنــه،  ــدوان على نفسه  ــع ال مــن  الــفــرد  وحــمــايــة 

، فــهــو الــمــســئــول عن  ــن أهـــم واجـــبـــات ولـــي األمــــر م

من  يستحقه  بمن  القصاص  ــزال  إن و الحدود،  إقامة 

المعتدين على األنفس، واألبدان .

إن  إذ  المسلمين،  علماء  من  إجماع  محل  وهــذا 

األمر  ولــي  شــأن  من  القصاص  إنــزال  و الحدود  إقامة 

يئول  ال  حتى  األفــراد  شأن  من  وليست  ينيبه،  من  أو 

، أو االنتقام . القصاص إلى الثأر

الـــحـــدود على  ــامــة  إق ــالم عــنــدمــا شـــرع  ــ وأن اإلس

المجرمين كان يقصد الحفاظ على النفس، والمال، 

والعْرض، والعقل، والحفاظ على الدين أوال وآخرا .

ال  بل  الحياة،  مطالب  أهــم  من  يعتبر  األمــن   
َ

إّن و

ضرورة  يعتبر  حيث  بتوفره،  إال  مطالبها  أهم  تتحقق 

لكل جهد بشري، فردي أو جماعي، لتحقيق مصالح 

األفراد والشعوب .

يتوفر  وال  اإلنــســان،  حياة  في  شامل  معنى  واألمــن 

األمـــن لــإلنــســان بــمــجــرد ضــمــان أمــنــه عــلــى حياته 

كذلك يحتاج إلى األمن على عقيدته  فحسب، فهو 

التي يؤمن بها، وعلى هويته الفكرية، والثقافية، وعلى 

)١( سورة البقرة : اآلية : ))١٧8(( .

)٢( سورة البقرة : اآلية : ))١٧٩(( .
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موارد حياته المادية .

الحفاظ  عن  فضاًل   - تحتاج  ــدول،  وال والشعوب، 

السياسي،  أمنها  ضمان  إلى   - الخارجي  أمنها  على 

واالجتماعي، واالقتصادي، ودون أن يتحقق لها ذلك، 

بل  المستقبل،  إلــى  والتطلع  النهوض  من  تتمكن  ال 

يظل الخوف ُمهيمنًا على خطواتها، ومقيدًا لتطلعاتها. 

األمن في مجتمع معين،  تكامل عناصر  فإن  ولذلك 

هو البداية الحقيقية للمستقبل األفضل، وتوفر عناصر 

األمن  االجتماعي، واالقتصادي، والثقافي، وبقاؤه في 

المجتمع، ضمان له الستعادة أمنه الخارجي، حتى لو 

فقده بصفة مؤقتة، أو عارضة .

وقيمًا،  وشريعة،  عقيدة،  اإلســالم،  التزام  يمثل  و    

وأصواًل اجتماعية، أهم عناصر األمن في المجتمعات 

تشريع  أهمية  نــتــنــاول  ونــحــن  لنا  بــد  وال  اإلســالمــيــة. 

الحدود والقصاص وأثرهما في أمن حياة المجتمعات 

عن  نتحدث  أن  اإلســالمــيــة،  الشريعة  فــي  اإلنسانية 

لغًة،  واألمــان  واألمــن،  والقصاص،  الــحــدود،  تعريف 

واصطالحًا، وعن مفهوم األمن االجتماعي في الشريعة 

وعن  والسنة،  الكتاب،  فــي  ــن  األم وعــن  اإلســالمــيــة، 

حياة  في  وأثرهما  والقصاص  الحدود  تشريع  أهمية 

والقصاص  الــحــدود  إقامة  وعــن  والمجتمع،  الــفــرد، 

وعن  اإلنسانية،  المجتمعات  حياة  أمن  في  وأثرهما 

غير  حياة  أمن  في  وأثرهما  والقصاص  الحدود  إقامة 

المسلمين في البالد اإلسالمية .

وأوالده،  وبيته،  نفسه،  على  آمــن  غير  فمجتمع   

ال تستطيع  ومــســجــده   ــه،  ــت ــدرس وم رزقــــه،  ــدر  ــص وم

على  آمــن  ئ  لقار تصف  أن  والكلمات  التصورات، 

هذه الفضائل الكبرى والنعم ما عليه هذا المجتمع 

وخوف،  معاناة  من  واستقراره،  أمنه  فقد  الذي  اآلخر 

وقلق، ورعب جعلوا حياته عرضة للوحوش الكاسرة .

َثِة  َوَثال َمــٍة،  ُمــَقــّدِ ى 
َ
َعل الَبْحَث  ا 

َ
َهــذ ْمُت  َقّسَ ــْد  َوَق

َمَباِحَث، َوَخاِتَمٍة .

الحدود،  تشريع  أهمية  عن  المقدمة  في  تكلمت 

 
َ

وأّن اإلســالمــيــة،  الشريعة  فــي  وأثــرهــمــا  والــقــصــاص، 

الفرد يحتاج في حياته إلى األمن على نفسه، ودينه، 

وعرضه، وماله، وعقله، وقد جعلت الشريعة اإلسالمية 

يات من أهم مقاصدها . الحفاظ على هذه الضرور

المبحث األول

- وفيه مطلبان:

المطلب األول : تعريف الحدود والقصاص واألمن 

واألمان لغة واصطالحًا .

في  االجتماعي  األمــن  مفهوم   : الثاني  المطلب 

الشريعة اإلسالمية .

المبحث الثاني

- وفيه مطلبان:

المطلب األول : األمن في الكتاب والسنة .

المطلب الثاني : أهمية تشريع الحدود والقصاص 

وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع .  

المبحث الثالث

- وفيه مطلبان:

إقامة الحدود والقصاص وأثرهما   : المطلب األول 

في أمن حياة المجتمعات اإلنسانية .

المطلب الثاني : إقامة الحدود والقصاص وأثرهما 

في أمن حياة غير المسلمين في البالد اإلسالمية .
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ُص َما َجاَء 
َ

ّخ
َ
َوَبْعَد َذِلَك َجاَءِت الَخاِتَمُة َوِفيَها ُمل

َتائِج  ى أَهّمِ الّنَ
َ
ِفي الَبْحِث ِمْن َموُضوَعاٍت، َوأَشْرُت إل

يَها .
َ
ُت إل

ْ
ل ِتي َتَوّصَ

َّ
ال

ى 
َّ
َوصل ِميَن، 

َ
الَعال َرّبِ  هلِل  الَحْمُد  أِن  َدْعَوانا  وآِخُر 

َم 
َّ
َوَسل ْصَحاِبِه  

َ
وأ آِلــِه  ى 

َ
َوَعل ٍد  ُمَحّمَ ِدَنا  َسِيّّ ى 

َ
َعل اهلُل 

َتْسِليَمًا َكِثيَرًا .

* * *

المبحث األول

- وفيه مطلبان:

والقصاص 	  الــحــدود  تعريف  األول:   المطلب 

 
ً
و األمن واألمان لغة واصطالحا

بين  الفصل   
ُ

والـــَحـــّد حــد،  جمع   : لــغــًة  ــحــدود  ال

و لئال يتعدى 
َ
، أ حدهما باآلخر

َ
الشيئين لئال يختلط أ

السارق،   
ُ

وَحــّد ُحــدود،  وجمعه  اآلخــر  على  حدهما 
َ
أ

غيره   - يضًا 
َ
أ  - يمنع  و المعاودة  عن  يمنعه  ما  وغيره 

الرجل  وَحَدْدت  ُحُدود  الجنايات وجمعه  ِإتيان  عن 

ي 
َ
أ َتُحّد  نها 

َ
أل حــدودًا  وسميت   . الحّد  عليه  قمت 

َ
أ

تمنع من ِإتيان ما جعلت عقوبات فيها .

 
َ

ّن
َ
فكأ الشيئين  بين  والفصل  المنع،  الَحّدِ  صل 

َ
وأ

فمنها  والــحــرام  الحالل،  بين  ت 
َ
َفَصل الشرع   ُحــدوَد 

ما ال يقرب كالفواحش المحرمة ، ومنه قوله -تعالى - : 

 الرجَل عن 
َ

: ڑ  ک  ک  ک  کگZ  .)١( وحّد
ه َحّدًا منعه وحبسه تقول َحَدْدُت فالنًا عن 

ُ
مر َيُحّد

َ
األ

نهما 
َ
أل اُن  ّجَ والّسَ اُب،  الَبّوَ اُد 

َ
َحّد

ْ
وال منعته،  ي 

َ
أ الشر 

ن يخرج .)٢( 
َ
يمنعان من فيه أ

)١( سورة البقرة : اآلية : ))١8٧(( .
يد : ١/ ٩5، ٢/ ١003، مادة:  )٢( ُينظر : جمهرة اللغة - البن در
 : :  3/ ٢6٩ - ٢٧١، مادة  اللغة - لألزهري  )حــدد(، تهذيب 
 : للجوهري  العربية -  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  )حــدد(، 
٢/ ٤6٢، مادة : )حدد(، معجم مقاييس اللغ-ة : ٢/ 3، مادة: 
)حدد(، المحكم والمحيط األعظم - البن سيده: ٢/  50٤  - 
ي:  50٧، مادة : )حدد(، المغرب في ترتيب المعرب - للمطرز
١86 - ١8٧، لسان  العرب - البن منظور : 3/ ١٤0 - ١٤3، مادة: 
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حقا  وجبت  مقدرة  عقوبة  هي   : اصطالحًا  الحد   
هلل  -تعالى -.)١(

ما  قَصْصت  يقال  الَقْطُع  الَقّصِ   : لغًة  القصاص 

ي قطعت، 
َ
ي قطعت، والِمَقّصُ ما قَصْصت به أ

َ
بينهما أ

خوذ من هذا ِإذا اْقُتّصَ له منه 
ْ
والِقصاص في الِجراح مأ

و قْتله به، ويقال: َقَصْصت 
َ
أ ِإّياه،  ِبِجرِحه مثَل َجْرِحه 

 - قوله  ومنه  شيء،  بعد  شيئًا  ثــره 
َ
أ تتّبْعت  ِإذا  الشيء 

تعالى -  : : ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

َثَره، وَقّصَ آثاَرهم 
َ
ي اّتِبعي أ

َ
ڭ  ۇ  ۇۆZ  .)٢(  أ

َقّصًا وَقَصصًا وَتَقّصَصها تتّبعها بالليل، وقيل  ها  َيُقّصُ

كان، ويقال خرج فالن َقَصصًا  ّيَ وقت 
َ
ثر أ

َ
هو تتبع األ

ثره، واالْقِتصاُص 
َ
أ اْقَتّصَ  ِإذا  ثر فالن وَقّصًا وذلك 

َ
أ في 

قاّصُ في الجراحات   الِقصاِص، والِقصاُص، والّتَ
ُ

ْخذ
َ
أ

شيٌء بشيء .)3(

 : األصبهاني  الراغب  قال   : اصطالحًا  القصاص 

))تتبع الدم بالقود (( .)٤( 

)حدد( .
لغة  معجم   ،١١3  : للجرجاني   - يــفــات  الــتــعــر  : ُيــنــظــر   )١( 
الفقهاء : ١٧6، القاموس الفقهي لغة واصطالحا - سعدي أبو 

جيب : 83 .
)٢( سورة القصص : اآلية : ))١١(( .

والصاد(،  )القاف  باب   ،٢١٢  -  ٢١0  /8  : اللغة  تهذيب   )3(
الصح-اح تاج اللغة وصحاح العربية : 3/ ١05١ - ١05٢، مادة: 
)قصص(، معجم مقاييس اللغة - البن فارس : 5/ ١١، مادة : 
)قصص(، لسان العرب : ٧/ ٧3 - ٧٤، مادة : )قصص(، تاج 
العروس - للزبيدي : ١8/ ٩8، )فصل القاف من باب الصاد( .
 :  - أيضا   - ُينظر  و  .  ٤0٤  : الــقــرآن  غريب  في  المفردات   )٤(

ي : 58٤ . يف - للمناو التوقيف على مهمات التعار

وقيل : هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل .)5( وقيل: 

: أن يوقع على الجاني  .)6( وقيل  الجزاء على الذنب 
مثل ما جنى، النفس بالنفس، والجرح بالجرح .)٧(

وقد  مـــاُن بمعنى، 
َ
واأل ــن،  األم  : لغًة  واألمـــان  األمــن 

ْمُن 
َ
مان، واأل

َ
ْمن واأل

َ
ِمٌن، وآَمْنُت غيري من األ

َ
نا أ

َ
ِمْنُت فأ

َ
أ

َخْفُته، وفي 
َ
 أ

ُ
 الخوف، وآَمْنُته المتعدي فهو ضّد

ُ
ضّد

ِمن فالٌن 
َ
قوله - تعالى -  : ٿ  ٿ  ٿ Z )8(، وأ

ْمُن 
َ
األ َمنُة 

َ
واأل ِمــٌن 

َ
أ فهو  مانًا 

َ
وأ َمنًة 

َ
وأ َمنًا، 

َ
وأ ْمنًا 

َ
أ َمُن 

ْ
يأ

َمنًة ُنعاسًا  ٹ ٺ ٹ:ڄ  ڄ    ڄ  
َ
أ ومنه 

)٩(، و ٹ ٺ ٹ :ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      Z ڄ  ڃ
واحــد،  بمعنى  مــيــن 

َ
وأ ــن  ِم

َ
أ ورجــل    ،)١0(  Z ۉ  ۅ     

ي اآلِمن 
َ
أ    )١١(  Zوٹ ٺ ٹ :پ  پ   پ    ڀ

مين 
َ
واأل المؤتِمن،  ميُن 

َ
واأل ْمــِن، 

َ
األ يعني مكة وهو من 

ڳ   ڳ    : ٹ   ۋ   ۋ   ضـــداد، 
َ
األ من  المؤَتَمن 

نَت 
َ
، وأ ِمُنوا فيه الِغَيَر

َ
ي قد أ

َ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱZ )١٢(، أ

كالفاتح، وفي الحديث عن أبي  ْمٍن 
َ
أ ي في 

َ
في آِمٍن أ

بردة عن أبي موسى - رضي اهلل عنه -  قال : ))صلينا 

حتى  انتظرنا  لو  فقلنا    � اهلل   رســول  مع  المغرب 

نصلي معه العشاء فانتظرنا فخرج علينا فقال ما زلتم 

)5( ُينظر : التعريفات - للجرجاني : ٢٢5 .
)6( معجم لغة الفقهاء : 36٤ .

جيب:  أبو  سعدي   - واصطالحا  لغة  الفقهي  القاموس   )٧(
. 30٤

)8( سورة قريش : اآلية : ))٤(( .
)٩( سورة األنفال : اآلية : ))١١(( .

)١0( سورة البقرة : اآلية : ))١٢5(( .
)١١( سورة البلد : اآلية : ))3(( .

)١٢( سورة الدخان : اآلية : ))5١(( .
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هاهنا قلنا نعم نصلي معك العشاء قال : أحسنتم أو 

قال : أصبتم ثم رفع رأسه إلى السماء، فقال : ))النجوم 

أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد 

ما  أصحابي  أتى  ذهبت  أنا  فإذا  ألصحابي  أمنة  وأنا 

ألمتي فإذا ذهب أصحابي  أمنة  يوعدون وأصحابي 

العُدّوَ  فــالٌن  آَمــَن  يقال  و  ،)١( يــوعــدون((  ما  أمتي  أتى 

كذا  ِمــْنــُتــه على 
َ
وأ ُمــْؤَمــٌن  والــعــُدّوُ  َمــُن 

ْ
يــأ ِمــَن 

َ
فــأ إيمانًا 

َتَمْنُته بمعنًى.)٢(
ْ
وأ

حالة  هو  األمــن:   :
ً
اصطالحا واألمــان  األمــن  تعريف 

والسكينة   ، بــاالســتــقــرار المجتمع  أفـــراد  فيها  يشعر 

تتناسب طردًيا مع االمتناع عن ارتكاب األفعال التي 

تحرمها التشريعات، واألنظمة في ذلك المجتمع .)3(     

 Safe  ... الــخــوف  ضــد  الطمأنينة،  األمـــان:  وقيل 

للمحارب  العهد     guarding , to grant protection

بعدم االعتداء على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه .)٤( 

كتاب   ،٢3١/ ٤6 : بلبان  ابن  بترتيب  ابن حبان  )١( صحيح 
بذكر  ونسائهم  رجالهم  الصحابة  مناقب  عن   � إخــبــاره 
أسمائهم رضوان اهلل عليهم أجمعين، باب )فضل الصحابة 

والتابعين رضي اهلل عنهم(، رقم الحديث : ))٧٢٤٩(( .
 ، )أمــن(   : مــادة   ،١33  /١  : اللغة  مقاييس  معجم   : ُينظر   )٢(
 - الصحاح  مختار   ،٤٩٢  /١0  : االعظم  والمحيط  المحكم 
ي : ١/ ١١، مادة : )أمن(، لسان العرب : ١3/ ٢١- ٢٢، مادة:  للراز
)أمن(، تاج العروس : 3٤/ ١8٤ - ١85، )فصل الهمزة من باب 

النون( .
)3( ُينظر : تعامل المؤسسات األمنية السعودية مع اإلرهاب - 

للدكتور بركة بن زامل الحوشان : ٤ .
)٤( ُينظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
 ،٢١٢  /١  : الكفوي  الحسيني  موسى  بن  أيــوب  البقاء  ألبي   -

معجم لغة الفقهاء : ١/ 88 .

يستخدم  واسًعا،  اصطالحا  األمــن  اصطالح  ويعد 

ــداء من  ــت ــمــواقــف، اب فــي عــديــد مــن الــمــجــاالت، وال

الدولة  المواطنين داخل  بتأمين  البسيطة  اإلجــراءات 

ضد األخطار المحتملة التي تمس المواطنين أنفسهم 

وانتهاء  وأموالهم،  وحرياتهم،  وحياتهم،  سالمتهم،  في 
باإلجراءات الخاصة بتأمين الدولة نفسها .)5(

في 	  االجتماعي  األمــن  مفهوم  الثاني:  المطلب 

الشريعة اإلسالمية

إن الفطرة اإلنسانية تقتضي االجتماع، ومتى ُوجد 

كمة  جماعة من الناس، َتعين أن تقوم فيهم سلطة حا

وتقدمهم،  بقائهم  أجل  من  وتعمل  مصالحهم،  ترعى 

وتحجز بين أفرادهم حين تختلف المصالح .

وتعمل هذه السلطة وفقًا لمبادئ وأهداف تحاول 

أن تكون واضحة في نظرها، ومقبولة  بد  ال  تحقيقها، 

وقد  ورعــايــتــه،  تنظيمه،  تتولى  الــذي  المجتمع  مــن 

سائدة،  أعـــراف  مــن  مستمدة  المبادئ  هــذه   تكون 
َدَها تطور الحياة في المجتمع .)6(

َّ
أو نظم، وتقاليد ول

والغايات،  واألهـــداف  المبادئ  هــذه  تكون  وقــد 

الحال  هو  كما  راسخة،  دينية  عقيدة  من  مستمدة 

في المجتمع المسلم . إذ ال بد لكل سلطة تقوم فيه، 

وأهدافها،  وقيمها،  وأحكامها،  نظامها،  تستمد  أن 

وغاياتها من اإلسالم، وبغير ذلك ال يستقيم لها حكم، 

الناس وتوحد جهودهم،  وال تلقى من تعاون مجموع 

)5( ُينظر : تعامل المؤسسات األمنية السعودية مع اإلرهاب - 
للحوشان : ٤ .

اس وأهميته في اإلسالم - عبد  )6( ُينظر : األمن في حياة الّنَ
اهلل  بن عبد المحسن التركي : ١٤ .
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تكفي  وال  وأمنه،  المجتمع  مصالح  لحفظ  يكفي  ما 

المجتمع  يبقى  لــكــي  بــذاتــهــا،  السلطة  أو  الــقــوة، 

، واالرتقاء . متماسكًا، وقادرًا على النمو

المجتمع  ظهور  بداية  منذ  المسلمون  آمــن  لقد 

أن  اإلســالمــيــة،  ــة  ــدول ال نــشــأة  ومــنــذ  األول،  المسلم 

نظام  في  األصل  هما   ،� رسوله  وسنة  اهلل،  كتاب 

المجتمع، واألساس الذي يقوم عليه .

فاإلسالم هو العقيدة الدينية، والمنظومة الخلقية، 

والسلوكية، والمنهج االجتماعي للفرد والجماعة، في 

كل العالقات التي تنشأ داخل المجتمع بين األفراد، 

وما  المسلم،  المجتمع  وبين  والسلطة،  األفــراد  وبين 

يتصل به من مجتمعات أخرى، مسالمة، أو معاِدية، 

تدين  باإلسالم، أو لها عقائدها المختلفة .

هو  المطهرة،  والسنة  الكريم،  القرآن  في  جاء  فما 

واالجتماعي،  السياسي،  اإلســالم  نظام  في  األســاس 

واالقتصادي . فالمجتمع اآلمن الذي يشعر فيه الناس 

بينهم،  فيما  ــوال  ــ واألم واألعــــراض،  األنــفــس،  بحرمة 

المسلم  المجتمع  هــو  الــديــن،  شعائر  فيه  ــؤدون  ويـ

خيرية  فيه  تتحقق  والــذي  واالرتــقــاء،   ، للنمو القابل 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    : ٹ   ٺ  ٹ   ، األمــة 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ  
 )١(.Z ڃ   ڃ   ڄ   ڄ      ڄ  
وهو المجتمع المسلم، الذي ينطبق على أولي األمر 

فيه قول     حب ٹ  :ڌ  ڌڎ ڎ  ڈڈ 

)١( سورة آل عمران : اآلية : ))١١0(( .

ک   ک   ژڑڑک  ژ   
 )٢(.  Z کگگ  گ  گ ڳ

المسلم،  المجتمع  في  األمــور  أولياء  واجــب  ومن 

تحت  يقيم  مــن  لــكــل  يحققوا  أن  واليــتــهــم،  بحكم 

سلطانهم وواليتهم، األمن على دينه، ونفسه، وعرضه، 

كان من المواطنين أم من المقيمين . وماله، سواء أ

فالسلطان الذي يملكه، والطاعة التي ُيلزم الشرع 

ببذلها له، هما وسيلته في القيام بواجبه في تحقيق 

األمن لمن هو تحت واليته، وسلطانه من الناس .

أمــن  تحقيق  ــة،  ــي ــالم اإلس يــعــة  الــشــر كفلت  وقـــد 

ٹ  ٺ  ٹ  اهلل،  حــــــدود  ــن  مــ بـــحـــد  ــمــجــتــمــع   ال

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     :    Z :چ   
  Z ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ  

 )3(.  Z  ڱ  ڱ ں   ں
عن  المسلم،  المجتمع  بأمن  ــالل  اإلخ ومحاولة 

حتى  أو  النهب،  أو  القتل،  جــرائــم  ارتــكــاب  طــريــق 

إرهاب الناس، ونزع الشعور باألمن من نفوسهم، يعتبر 

تستوجب  ورسوله،  هلل  محاربة  الشرعية  الناحية  من 
إقامة الحد .)٤(

المبحث الثاني

)٢( سورة الحج : اآلية : ))٤١(( .
)3( سورة المائدة : اآلية : ))33(( .

اس وأهميته في اإلسالم : ١٧ . )٤( ُينظر : األمن في حياة الّنَ
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- وفيه مطلبان:

المطلب األول: األمن في الكتاب والسنة	 

وردت كلمة األمن وما يشتق منها في القرآن الكريم 

في مواضع عديدة، وذلك بالمعنى الذي نحن بصدده، 

النفسي،  واالطمئنان  السالمة،  يعني  الذي  األمن  وهو 

وانتفاء الخوف على حياة اإلنسان، أو على ما تقوم به 

أي  ووسائل،  وأسباب،  وأهــداف،  مصالح،  من   حياته 

ما يشمل أمن اإلنسان الفرد، وأمن المجتمع .   

ۅ  ۅ   ۋ   ٴۇۋ    : ٹ  ٺ    ٹ 
ېئ   ېئ     ېئ   ۈئ    : ٹ  ۋ   ۋ    )١(.   Z ۉ   
ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی     ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ  
مت   خت   حت   جت      يب   ىب    مب      حبخب   جب   يئ  
ٺ    ۋ   )٢(.   Z حج    يث       ىث      جثمث   يت   ىت      
ہ   ہ   ۀہ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ    : ٹ 
ٻ   ٱ    : ٹ  ۋ   ۋ    )3(.     Z ھھ    ہ   
ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ  

:ٿٿٿ  ٹ  ٺ  ۋ   )٤(.Z ڀ   ڀ  

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 )5(.  Z  ڦ  ڦ

ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ    : ٹ  ٺ    ۋ 
ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

)١( سورة البقرة : اآلية : ))١٢5(( .
)٢( سورة البقرة : اآلية : ))١٢6 (( .

)3( سورة آل عمران : اآلية: ))٩٧(( .
)٤( سورة األنعام : اآلية : ))8٢(( .

)5( سورة إبراهيم : اآلية : ))35(( .

ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ۋ   )6(.   Z چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    : ٹ  ٺ  
ٱ    : ٹ  ۋ   ۋ    )٧(.   Z ژڑ   ژ       ڈ  
پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

)8(.  Z   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
ــن  األم الــدنــيــا  الــحــيــاة  ــي  ف لــإلنــســان  يتحقق  وال 

نعمة،  مــن  أوتـــي  مهما  اإلنــســان  أن  ــك  ذل المطلق؛ 

ومن سالمة نفس، وبدن، ووفرة رزق، ال يحس باألمن 

كل  ينافي  الــذي  المطلق  بمعناه  األمــن  أو  الكامل، 

خوف مهما كانت أسبابه .

النعيم  دار  فــي  إال  يــوجــد  ال  الــمــطــلــق،  فــاألمــن 

ٹ   ٺ   ٹ   . الصالحين  عباده  بها  اهلل  وعــد   التي 
)٩(.  Z   ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ :

انقطاع،  وال  فــزع،  وال  خــوف،  يكون  ال  الجنة،  ففي 

وال فناء . أما في الدنيا ؛ فاألمن المطلق غير واقع، إذ 

زوال  من  والخوف  األمــن،  انقطاع  من  الخوف  يشوبه 

يقع الخوف من األنبياء والرسل، خوفًا  الحياة نفسها . و
من أعدائهم، ومما يجهلون حقيقته أول األمر .)١0(

حين   - الــســالم  عليه   - لموسى  ٺٹ  ُ
َيُقول

ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ    :: السحر مــن  خيفة  أوجــس 

)6( سورة النحل : اآلية : ))١١٢(( .
: اآلية : ))55(( . )٧( سورة النور

)8( سورة قريش : اآلية : ))١-٤(( .
)٩( سورة الحجر : اآلية : ))٤6(( .

اس وأهميته في اإلسالم : ٧ . )١0( ُينظر : األمن في حياة الّنَ
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)١(.  Z  ڃ     ڃ
ئكة لوطًا - عليه السالم - باألمن،  وقد بشرت المال

حين اقترب عذاب اهلل  - تعالى -  لقومه المكذبين 

له، ٹ ٺ  ٹ   : ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ      :    Z چ  
ڑ   ژ     Z ڈ       ڈ   ڎ   ڎ  

)٢(.  Z  ڑ
   وقد أحس إبراهيم - عليه السالم - بالخوف حين 

ئكة اهلل - تعالى -،  ٹ ٺ  ٹ  : ېئ   أقبلت مال
)3(.  Z  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ

وقد جعل اهلل - تعالى - الخوف نوعًا من العذاب 

ٻ   ٻ   ٱ    : ٹ   ٺ   ٹ  والكافرين،  للمكذبين، 

ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹ    ٿ     ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

)٤(.  Z  ٹ
التي  الفتن  قبيل  مــن  بالخوف،  االبــتــالء  وجعل 

ٹ ٺ  ٹ  :ٺ  ٺ   يتعرض لها اإلنسان، 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
)5(.Z  ڤ   ڤ    ڤ

والخوف قد يكون جزاء على كفر النعمة، فينقلب 

األمن خوفًا، إذا لم يكن شكر من اإلنسان هلل عليها .

)١( سورة طه : اآلية : ))68(( .
)٢( سورة العنكبوت : اآلية : ))33(( .

يات : اآلية : ))٢8(( . )3( سورة الذار
)٤( سورة اإلسراء : اآلية : ))5٩(( .
)5( سورة البقرة : اآلية : ))١55(( .

ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ    : ٹ  ٺ    ۋ 
ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

)6(.  Z  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
ومحاربتهم  أمرهم،  أول  في  مكة  أهل  مثل  وذلك 

للرسول � ، مع ما كانوا فيه من نعمة . ٹ ٺ  ٹ  

: پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
 )٧(.  Z   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

فإنه  اإلنسان،  على  ئ  وطــار وارد  أمر  الخوف  وألن 

التي  األمن  بنعمة  يذهب  و ونفسيًا،  ماديًا،  عليه  يؤثر 

هــدوء،  فــي  والــتــصــرف  السعي،  مــن  اإلنــســان  ُتمكن 

بعض  في  بالخوف  للشعور  كان  ولذلك  واطمئنان. 

المواضع، حكم في الشرع يناسب حال اإلنسان عند 

أمن  أهمية  يؤكد  ما  النبوية،  السنة  وفي   )8(. الخوف 

اإلنسان في الجماعة التي يعيش فيها .

بن  اهلل  عبيد  بــن  سلمة  عــن   :� ــبــّيُ  الــّنَ يقول 

محضن الخطمي عن أبيه - وكانت له صحبة - قال : 

قال رسول اهلل �: ))َمْن أْصَبَح ِمْنُكْم آِمَنًا ِفي ِسْرِبِه 

ُه 
َ
َما ِحيَزْت ل

َ
ُمَعاَفًى ِفي َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت َيوِمِه َفَكأّن

ْنَيا((.)٩(
ُ

الّد

)6( سورة النحل : اآلية : ))١١٢(( .
)٧( سورة قريش : اآليتان : ))3، ٤(( .

اس وأهميته في اإلسالم: ٧ - 8 .   )8( ُينظر : األمن في حياة الّنَ
 : الحديث  رقم  الزهد،  كتاب   ،5٧٤  /٤  : الترمذي  سنن   )٩(
))٢3٤6((، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ال نعرفه 
ية، وحيزت جمعت، وفي الباب  إال من حديث مروان بن معاو
عن أبي الدرداء، حسن . س-نن ابن ماجه : ٢/ ١38٧، كتاب 
الزهد،  باب القناعة، رقم الحديث : ))٤١٤١((، عن أم الدرداء 
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بدنه  سالمة  وعلى  اإلنسان،  نفس  على  فاألمن     

من العلل، واألمن على الرزق، هو األمن الشامل الذي 

الشريف،  الحديث  هــذا  وتعريفه  به  اإلحــاطــة  أوجــز 

ملك  بمثابة  اإلنسان  لدى  األمــن  هذا  تحقق  وجعل 

ال  دنياه،  في  اإلنسان  يملكه  ما  فكل  بأسرها،  الدنيا 

يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آمنًا على نفسه، ورزقه .

وقد دعا الرسول � إلى كل عمل يبعث األمن، 

واالطمئنان في نفوس المسلمين، ونهى عن كل فعل 

يبث الخوف، والرعب في جماعة المسلمين، حتى 

األمن نعمة من  باعتبار  وأهونه،  الخوف  أقل  كان  ولو 

أجّلِ النعم على اإلنسان .

بّيُ �  عن أن يروع المسلم أخاه  ولقد نهى الّنَ

َثَنا 
َ

 : َحّد
َ

ى َقال
َ
ْيل

َ
ِبى ل

َ
ْحَمِن ْبِن أ المسلم، َعْن َعْبِد الّرَ

ِبّىِ  الّنَ َمَع  َيِسيُروَن  َكاُنوا  ُهْم 
َ
ّن
َ
أ  � ٍد  ُمَحّمَ ْصَحاُب 

َ
أ

ى َحْبٍل َمَعُه 
َ
َق َبْعُضُهْم ِإل

َ
�، َفَناَم َرُجٌل ِمْنُهْم َفاْنَطل

ْن ُيَرّوَِع 
َ
 ِلُمْسِلٍم أ

ُ
 اهلِل : ))اَل َيِحّل

ُ
 َرُسول

َ
ُه َفَفزَِع َفَقال

َ
َخذ

َ
َفأ

ُمْسِلًما(( .)١(

 : بلبان  ابــن  بترتيب  حبان  ابــن  صحيح   . ــدرداء  الـ أبــي  عن 
رقم  والقناعة(،  والزهد  )الفقر  باب  الرقائق،  كتاب   ،٤٤5  /٢

الحديث : ))6٧١(( . واللفظ لإلمام الترمذي .   
 

ُ
ُخذ

ْ
َيأ َمــْن  باب  االدب،  كتاب   ،30١  /٤  : داود  أبي  سنن   )١(

اإلمام  مسند   .  ))500٤((  : الحديث  رقم  ِمَزاِح، 
ْ
ال ى 

َ
َعل ْىَء 

َ
الّش

أحمد : 5/ 36٢، رقم الحديث : ))٢3١١٤(( . السنن الكبرى 
ال  )المزاح  باب  الش-هادات،  كتاب   ،٢٤٩  /١0  : للبيهقي   -
أو  النسب،  إلى عضه  المزاح  الشهادة ما لم يخرج في  به  ترد 
عضه بحد، أو فاحشة (، رقم الحديث : ))٢0٩66(( . المعجم 
 ،))١6٧3((  : الحديث  رقــم   ،١8٧  /٢  : للطبراني   -  األوســط 
رواه عن النعمان بن بشير - رضي اهلل عنه -  . مسند الشهاب: 

كما نهى عن أن يشهر السالح عليه، حتى ولو كان 

ذلك مزاحًا .

ِبّيِ  الّنَ َعْن  ْيَرَة  ُهَر َبا 
َ
أ َسِمْعُت  اٍم  َهّمَ َعْن  َمْعَمرٍ  َعْن 

ُه 
َ
ِح َفِإّن

َ
ال ِخيِه ِبالّسِ

َ
ى أ

َ
َحُدُكْم َعل

َ
 ُيِشيُر أ

َ
 : )) ال

َ
� َقال

ْيَطاَن َيْنزُِع ِفي َيِدِه َفَيَقُع ِفي ُحْفَرٍة ِمْن 
َ

 الّش
َ

َعّل
َ
ي ل  َيْدِر

َ
ال

اِر (( .)٢( الّنَ

لم  ولــو  ألخيه،  مــااًل  اإلنــســان  يخفي  أن  عن  ونهى 

أن  بذلك  أراد  ولكن  عليه،  االستيالء  بقصد  يكن 

يفزعه عليه .

عن عبد اهلل بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده 

 : أنــه سمع رســول اهلل � يقول   - رضــي اهلل عنه - 

َوَمْن  ًا،  َجاّدَ َوال  الِعَبًا،  أِخيِه  َمَتاَع  أَحُدُكْم   
َ

ّن
َ

َيأُخذ ))ال 

َها(( .)3(  َيُرّدَ
ْ
 َعَصا أِخيِه َفل

َ
أَخذ

٢/ 58، رقم الحديث : ))8٧٧((، رواه عن أبي هريرة - رضي 
اهلل عنه - . قال الشيخ األلباني : صحيح، وقال الشيخ شعيب 

األرناؤوط : إسناده صحيح .
قول  باب  الفتن،  كتاب   ،٢5٩٢  /6  : ي  البخار صحيح   )٢(
رقــم  مــنــا(،  فليس  الــســالح  علينا  حــمــل  )مـــن   � الــنــبــي 
البر  كتاب   ،٢0٢0  /٤ : . صحيح مسلم   ))666١((  : الحديث 
رقم  مسلم(،  إلى  بالسالح  اإلشــارة  عن  )النهي  باب  والصلة، 

ي .  الحديث : ))٢6١٧(( . واللفظ لإلمام البخار
 

ُ
ُخذ

ْ
َيأ َمْن  باب  األدب،  كتاب   ،30١  /٤  : داود  أبي  سنن   )3(

ِمَزاِح، رقم الحديث : ))5003(( . سنن الترمذي: 
ْ
ى ال

َ
ْىَء َعل

َ
الّش

كتاب الفتن، باب )ماجاء دماؤكم وأموالكم عليكم   ،٤6٤/ ٢
حرام(، رقم الحديث : ))٢١60(( . مسند اإلمام أحمد : ٤/ ٢٢١، 
المفرد  األدب   ))١٧٩٧١  ،١٧٩٧0  ،١٧٩6٩((  : الحديث  رقم 
من  يجوز  ال  )ما  باب  المعروف،  كتاب   ،٩3  /١  : ي  للبخار  -
اللعب والمزاح(، رقم الحديث : ))٢٤١(( . واللفظ ألبي داود . 
قال الشيخ األلباني : حسن، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط : 
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ن روعاته :  وكان من دعاء النبي � ربه أن يؤّمِ

 :
َ

ْيَماَن ْبِن ُجَبْيرِ ْبِن ُمْطِعٍم َقال
َ
ِبى ُسل

َ
َعْن ُجَبْيرِ ْبِن أ

 اهلِل � َيَدُع 
ُ

ْم َيُكْن َرُسول
َ
 : ل

ُ
َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيُقول

ُهّمَ 
َّ
))الل ُيْصِبُح  َوِحيَن  ُيْمِسى  ِحيَن  َعَواِت 

َ
الّد َهــُؤاَلِء 

ــى  ِإّنِ ُهّمَ 
َّ
الل ــَرِة  َواآلِخـ ْنَيا، 

ُ
الّد ِفى  َعاِفَيَة 

ْ
ال ــَك 

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
أ ــى  ِإّنِ

ْهِلى، 
َ
َوأ َوُدْنــَيــاَى،  ِديِنى  ِفى  َعاِفَيَة 

ْ
َوال  ، َعْفَو

ْ
ال َك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ

 ُعْثَماُن : )) َعْوَراِتى 
َ

ُهّمَ اْسُتْر َعْوَرِتى (( . َوَقال
َّ
َوَماِلى الل

ِفى 
ْ
ُهّمَ اْحَفْظِنى ِمْن َبْيِن َيَدّىَ َوِمْن َخل

َّ
َوآِمْن َرْوَعاِتى الل

ُعوُذ ِبَعَظَمِتَك 
َ
َوأ َوَعْن َيِميِنى َوَعْن ِشَماِلى َوِمْن َفْوِقى 

 ِمْن َتْحِتى ((.)١(
َ

ْغَتال
ُ
ْن أ

َ
أ

فالخوف والروع، نقيض األمن الذي يطلبه المسلم 

في دنياه وآخرته.

وقت  فــي  حتى  بــاألمــن  اإلســـالم  اهــتــمــام  يظهر  و

يحارب،  ال  مــن  قتال  أو  ــاب،  إرهـ يصح  فــال  القتال، 

مدخل  ال  الذين  السن،  وكبار  والصبيان،  كالنساء، 

الرسول  نهى  فقد  المسلمين.  ضد  القتال  في  لهم 

� عن قتل النساء في الحرب .  

إسناده صحيح . 
يقول  ما   ( باب  األدب،  كتاب   ،3١8  /٤: داود  أبي  سنن   )١(
إذا أصبح (، رقم الحديث : ))50٧٤(( . سنن ابن ماجة : ٢/ 
أصبح  إذا  الرجل  به  يدعو  ما   ( باب  الدعاء،  كتاب   ،١٢٧3
 - الكبرى  السنن   .  ))38٧١((  : الحديث  رقم   ،) أمسى  إذا  و
للنسائي : 6/ ١٤5، كتاب عمل اليوم والليلة ما يقول إذا أمسى، 
رقم   ،5٢  /٢  : احمد  اإلمــام  مسند   .  ))١0٤0١((  : الحديث  رقم 
األلباني : صحيح، وقال  الشيخ  . قال   ))٤٧85(( : الحديث 
الشيخ شعيب  األرناؤوط : إسناده صحيح، رجاله ثقات، في 
مسند اإلمام أحمد . وقال الشيخ شعيب األرناؤوط  - أيضًا - : 

إسناده صحيح على شرط مسلم، في صحيح ابن حبان .

َثِنى 
َ

َحّد َباٍح  َر ْبِن  َصْيِفّىِ  ْبِن  ِع  ُمَرّقِ
ْ
ال ْبِن  ُعَمَر  فعن 

ا َمَع َرُسوِل اهلِل  : ))ُكّنَ
َ

ِبيٍع َقال َر َباِح ْبِن  َر ِه  ِبى َعْن َجّدِ
َ
أ

َشْىٍء  ى 
َ
َعل ُمْجَتِمِعيَن  اَس  الّنَ ى 

َ
ــَرأ َف ــْزَوٍة  َغ ِفى   �

َفَجاَء  ــُؤاَلِء،  َه اْجَتَمَع  َعــاَلَم  اْنُظْر   :
َ

َفَقال َرُجــاًل  َفَبَعَث 

 : َما َكاَنْت َهِذِه ِلُتَقاِتَل . 
َ

ٍة َقِتيٍل . َفَقال
َ
ى اْمَرأ

َ
 : َعل

َ
َفَقال

 :
َ

َوِليِد َفَبَعَث َرُجاًل َفَقال
ْ
َمِة َخاِلُد ْبُن ال ُمَقّدِ

ْ
ى ال

َ
 َوَعل

َ
َقال

ًة َواَل َعِسيًفا (( .)٢(
َ
ّنَ اْمَرأ

َ
ُقْل ِلَخاِلٍد اَل َيْقُتل

ر  كتب السنة والسيرة، صفحات مضيئة، تعّبِ وفي 

عن َمَثٍل أعلى َضَرَبُه هؤالء األنصار - رضي اهلل عنهم 

الــزمــان،  آخــر  إلـــى  و المسلمين،  مــن  بعدهم  لمن   -

ٺ  ٹ   في قوله :  في أخــوة اإليمان واإلســـالم، ذكــره 

ەئ      ەئ     ائ       ائ     ى       ى     ې   ې       :
وئ     وئ     ۇئ   ۇئ    ۆئ    ۆئ      ۈئ       ۈئ     ېئ   
ېئ    ېئ     ىئ    ىئ     ىئ     ی      ی  ی   ی     جئ    

)3(.  Zحئ  مئ  ىئ  يئ جبحب

قتل  )في  باب  الجهاد،  كتاب   ،53  /3  : داود  أبي  سنن   )٢(
النساء(، رقم الحديث : ))٢66٩(( . مسند اإلمام أحمد : ٢/ 
بن  محمد  عن  شريك  )عن   ،))5٩5٩((  : الحديث  رقم   ،١١5
ــاؤوط:  األرن شعيب  الشيخ  قال   ،) عمر ابن  عن  نافع  عن  يد  ز
و٤/  فيه،  وهــم  على  ضعيف  إسناد  وهــذا  صحيح،  حديث 
١٧8، رقم الحديث : ))١٧6٤٧((، )سفيان عن أبي الزناد عن 
المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب(، قال الشيخ شعيب 
األرناؤوط : صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله موثقون . السنن 
، باب )المرأة تقاتل  الكبرى - للبيهقي : ٩/ 8٢، كتاب السير
حبان،  ابن  صححه   .  ))١٧883((  : الحديث  رقم  فتقتل(، 
شعيب  الشيخ  وقال  صحيح،  حسن   : األلباني  الشيخ  وقال 

األرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين .
)3( سورة الحشر : اآلية : ))٩(( .
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غير  إن  بــل  المسلمين،  على  األمــن  يقتصر  ولــم 

المسلمين، كان لهم نصيبهم من األمن على أنفسهم، 

التي  بالصحيفة  ذلك  تم  وقد  وأموالهم،  وأعراضهم، 

المسلم،  المجتمع  أمـــور  تنظم  وثــيــقــة  أول  كــانــت 

أهل  مــن  بغيرهم  المسلمين  مــن  ــراده  ــ أف وعــالقــات 

الكتاب. ومن أهم مبادئ تلك الصحيفة، أو الوثيقة، 

أدناهم،  المسلمين  على  يجير  ــدة،  واح اهلل  ذمــة  أن 

والمسلمون بعضهم موالي بعض من دون الناس، وأن 

من تبع المؤمنين من يهود، فإن لهم النصرة، واألسوة، 

غير مظلومين، وال متناصرين عليهم .

ونظمت الوثيقة النبوية، التعاون بين المسلمين، 

وغيرهم، فينفق اليهود مع المؤمنين ماداموا محاربين، 

مع أن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم .

وأوردت الوثيقة : أنه ال يخرج أحد من يهود المدينة 

إال بإذن الرسول �. 

رد  فــي  الــتــعــاون  والمسلمين  الــيــهــود،  على   
َ

وأّن

العدوان لمن اعتدى على المدينة، والنصرة الهلها. 

الوثيقة يتعلق باألمن،  وثمة نص واضح، وصريح في 

آمن، ومن قعد  )) من خرج   : العامة  بنودها  بين  وهو 

بالمدينة آمن، إال من ظلم، وأثم، وأن اهلل جار لمن بر 

واتقى، ومحمد رسول اهلل (( .

وبمقتضى هذا الشرط في العهد النبوي، يتحقق 

في  المسلمين،  وغــيــر  المسلمين،  لجميع  األمـــن 

خروجهم، وبقائهم من غير ظلم، وال إثم .

كان هذا هو أمن المدينة عند قيام الدولة اإلسالمية 

فيها، وقد أمن المسلمون على دينهم، وعلى أنفسهم، 

وأعراضهم، وأموالهم .

وهناك أمثلة أخرى في السنة النبوية لقيمة األمن 

في اإلسالم ؛ فقبل أن يدخل الرسول  � إلى مكة 

وكان  إسالمهم،  فأعلنوا  قريش  وجهاء  من  نفر  جاءه 

حرب،  بن  سفيان  كأبي  اإلسالم،  أعداء  بعض  منهم 

مواقف،  لهم  كانت  أسلموا  ولما  مية، 
ُ
أ بن  اهلل  وعبد 

ر عنهم ماضيهم في الجاهلية . ومشاهد تكّفِ

ــدي مــن آذتــهــم قريش  وعــنــد فــتــح مــكــة عــلــى أيـ

رايته   � اهلل  رســول  أعطى  األذى،  أشــد  ومشركوها 

سعد بن عبادة، وهو أمام الكتيبة، فلما مر سعد براية 

الملحمة  يوم  اليوم  أبا سفيان  يا   : نادى  النبي � 

اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل اهلل قريشًا فأقبل رسول 

اهلل � حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه :  يا رسول 

اهلل، أمرت بقتل قومك ؟ زعم سعد ومن معه حين مر 

بنا قال يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل 

إني أنشدك اهلل في قومك،  الحرمة اليوم أذل اهلل قريشًا و

فأنت أبر الناس، وأرحم الناس، وأوصل الناس . قال 

رسول  يا  عفان:  بن  وعثمان  عوف،  بن  الرحمن  عبد 

 . صولة  قريش  في  منه  يكون  أن  سعدًا  نأمن  ما  اهلل، 

أعز  اليوم  المرحمة  يوم  اليوم   :  � اهلل  رسول  فقال 

اهلل فيه قريشًا قال : وأرسل رسول اهلل � إلى سعٍد 

رسول  ورأى  سعد،  بن  قيس  إلى  اللواء  وجعل  فعزله، 

اهلل � أن اللواء لم يخرج من سعٍد حين صار البنه. 

فأبى سعٌد أن يسلم اللواء إال بأمارٍة من النبي �، 

فدفع  سعٌد  فعرفها  بعمامته،   � اهلل  رسول  فأرسل 

اللواء إلى ابنه قيس .)١( 

 - النبوية  السيرة   ،٢56  /٢  : للواقدي   - ي  المغاز  : ُينظر   )١(
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ولم  هلل،  كرا  شا خاشعًا  مكة،   � الرسول  ودخل 

الرسول  أعطى  فقد  مكة،  فتح  في  كثيرة  دمــاء  تــرق 

� األمان ألهل مكة .

َفْتِح 
ْ
ال ــاَم  َع  اهلِل � 

َ
َرُســـول  

َ
ّن

َ
أ ــاٍس  َعــّبَ ــِن  اْب َعــِن 

ْبِن  ُسْفَياَن  ِبى 
َ
ِبأ ِلِب  ُمّطَ

ْ
ال َعْبِد  ْبــُن  اُس  َعّبَ

ْ
ال ــاَءُه  َج

 
َ

اُس : َيا َرُسول َعّبَ
ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ْهَراِن َفَقال

َ
َم ِبَمّرِ الّظ

َ
ْسل

َ
َحْرٍب َفأ

َت 
ْ
ْو َجَعل

َ
َفْخَر َفل

ْ
ا ال

َ
َبا ُسْفَياَن َرُجٌل ُيِحّبُ َهذ

َ
أ  

َ
ِإّن اهلِل 

َفُهَو  ُسْفَياَن  ِبى 
َ
أ َداَر  َدَخــَل  َمْن  ))َنَعْم   :

َ
َقــال َشْيًئا.  ُه 

َ
ل

ْيِه َباَبُه َفُهَو آِمٌن(( .)١(
َ
َق َعل

َ
ْغل

َ
آِمٌن َوَمْن أ

لزم  أو  يقاتل،  لم  لمن  شاماًل  ــان  األم كــان  وهكذا 

داره، أو دخل دار أبي سفيان، أو البيت الحرام الذي 

جعله اهلل مثابة للناس وأمنا .

عن   � الرسول  عفا  والفتح،   ، النصر تم  وحين 

أهل مكة، عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون 

حكمه فيهم، فقال الرسول �: ما تظنون أني فاعل 

 - وحديثه  الدهر  قديم  في  مكة  أخبار   ،65  /5  : هشام  البن 
مم والملوك - البن جرير الطبري: 

ُ
يخ األ كهي: 5/ ٢١6،  تار للفا

 ٢١٢  /١٧  : للنويري   - األدب  فنون  في  األرب  نهاية   ،١5٩  /٢
كثير : 3/ 55١، 55٩، البداية  - ٢١3، الس-يرة النبوية - البن 

والنهاية - البن كثير : ٤/ ٢٩0 - ٢٩5 .
كتاب الخراج والفيء واإلمارة،  )١( سنن أبي داود : 3/ ١6٢، 
باب )ما جاء في خبر مكة(، رقم الحديث : ))30٢١(( . مسند 
أبي  عن   ،))٧٩0٩((  : الحديث  رقم   ،٢٩٢  /٢  : أحمد  اإلمــام 
 ، التسعير باب   ،3٤  /6  : للبيهقي   - الكبرى  السنن   . هريرة 
)ما جاء في بيع دور مكة، وكرائها، و جريان اإلرث فيها(، رقم 
 ، الحديث : ))١0٩6١((، عن أبي هريرة . و ٩/ ١١8، كتاب السير
فتح مكة حرسها اهلل - تعالى -، رقم الحديث : ))١8053((،  

))١8056((، عن ابن عباس . 

فقال   . كريم  أخ  وابــن  كريم  أخ  خــيــرًا،  فقالوا:  ؟  بكم 
الرسول �: )) اذهبوا فأنتم الطلقاء (( .)٢(

بّيُ � على الناس أموالهم، وحفظ  فقد أبقى الّنَ

من  إلى  الحرام  البيت  مفاتيح  أدى  حتى  حقوقهم، 

تحملوا شرف الحفاظ عليها .

األمن  وكــان  للجميع،  واألمــان  األمــن،  كان  وهكذا 

الشامل للناس في عهد النبوة، سواء في دولة اإلسالم 

في المدينة، أم في مكة التي دخل أهلها بعد الفتح 

في  مدينة  أقــدس  وأصبحت  ــًا،  ــواج أف اهلل  ديــن  فــي 

يخ اإلسالم، والحرم األول للمسلمين، الذي جعله  تار
اهلل - تعالى - مثابة للناس، وأمنا .)3(

الــمــطــلــب الـــثـــانـــي: أهــمــيــة تــشــريــع الــحــدود 	 

والقصاص وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع 

دينه،  على  األمـــن  ــى  إل حياته  فــي  الــفــرد  يحتاج 

الشريعة  جعلت  وقد  وعقله،  وماله،  وعرضه،  ونفسه، 

الخمس  يات  الضرور هذه  على  الحفاظ  اإلسالمية 

من أهم مقاصدها . حتى أنها حرمت على الشخص 

البن  النبوية -  السيرة   ،36٧/ ١ : للشافعي  م - 
ُ

األ  : ُينظر   )٢(
مم والملوك - البن جرير الطبري : ٢/ 

ُ
يخ األ هشام : 5/ ٧٤، تار

الكبرى  السنن   ،٢85  /١  : للمسعودي   - الذهب  مروج   ،١6١
 - اهلل  حرسها  مكة  فتح   ، السير كتاب   ،١١8  /٩  : للبيهقي   -
فنون  في  األرب  نهاية   ،))١8055((  : الحديث  رقم   ،- تعالى 
: كثير  البــن   - النبوية  السيرة   ،٢٢0  /١٧  : للنويري   -  األدب 

3/ 5٧0، البداية والنهاية - البن كثير : ٤/ 30١ .
 - اإلســـالم  فــي  وأهميته  الــنــاس  حياة  فــي  األمــن   : ُينظر   )3( 
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي : ١٤، اإليمان وأثره في األمن 
- فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي : ٢، 

وما بعدها .
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االعتداء على نفسه، فحرمت الردة، وتعريض النفس 

المسكرات،  وتــنــاول   ، الفواحش  وارتــكــاب  للهالك، 

ــمــال، ونــحــو ذلـــك، كما  إضــاعــة ال ــدرات، و ــخ ــم وال

بأي  النفس  على  االعــتــداء  اآلخــريــن  على  حــرمــت 

رادعــة،  عقوبات  وشرعت  االعــتــداء،  صور  من  صــورة 

إجراءات وقائية متنوعة . و

لهذه  الحماية  من  قــدر  كبر  أ تحقيق  أجــل  ومــن 

يع الحدود، والقصاص  كان تشر الضرورات الخمس 

ــردع عــن ارتــكــاب الــجــرائــم الــتــي تمس  ــ ، وال لــلــزجــر

وأعراضهم،  وعقولهم،  وأبدانهم،  أنفسهم،  في  األفراد 

وأموالهم .

الوسيلة  هو  اإلســـالم،  في  القصاص  تشريع  إن  و

نفس  فــي  وهــو  األنــفــس،  حماية  تكفل  التي  الفعالة 

الوقت يحقق العدل بين الجريمة، والعقوبة .                         

ڑ   ڑ     ژ   ژ   :ڈ   ٹ   ٺ   ٹ 
ڳ   گ   گ   گ   گ     کک  ک    ک  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۋ ٺ   ٹ :   )١(.  Z  ڳڳ  

)٢(.  Z  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
ڭ   ۓ   ۓ   ے    :ے   ٹ  ٺ    ۋ 
ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  

)3(.  Z   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
وفي  الــعــدوان،  العمد  القتل  في  األصــل  هو  هــذا 

)١( سورة البقرة : اآلية : ))١٧8(( .

)٢( سورة البقرة : اآلية : ))١٧٩(( .
)3( سورة المائد : اآلية : ))٤5(( .

النفس،  دون  فيما  اإلنسان  على  المتعمد  العدوان 

مقابل  العفو  إلــى  الحكيم  الــشــارع  نــدب  ذلــك  ومــع 

الدية، أو بغير مقابل .

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     : ٹ  ٺ   ٹ 
ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ں  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ  

 )٤(.  Z  ڭ
فحماية نفس اإلنسان وبدنه، وعرضه، وماله تظفر 

وهي  اإلســالمــي،  الشرع  موازين  في  االهتمام  بأعظم 

، تحمي  حماية لألفراد أساسًا، ولكنها من جانب آخر
المجتمع، وتوفر له األمن، واالستقرار .)5(

وبدنه،  نفسه،  على  الــعــدوان  مــن  الــفــرد  وحماية 

المسئول  فهو  المسلمين،  أمر  ولي  واجبات  أهم  من 

ــزال  إن و  ، والتعازير والقصاص،  الــحــدود،  إقامة  عن 

المعتدين  من  يستحقه  بمن  والعقوبات  القصاص، 

على األنفس، واألبدان .

إذ  المسلمين،  علماء  عند  إجماع  محل  وهــذا 

ولي  شأن  من  القصاص،  إنــزال  و الحدود،  إقامة  إن 

ال  األفراد حتى  ينيبه، وليست من شأن  أو من   ، األمر

، أو االنتقام. وحماية الشرع  يئول القصاص إلى الثأر

حماية  والبدن،  النفس،  حماية  بعد  تشمل  لألفراد، 
األموال .)6(

ولها  حرمة،  لها  اإلســالمــي،  الشرع  في  فالملكية 

)٤( سورة البقرة : اآلية : ))١٧8(( .
: ــالم  ــاس وأهميته فــي اإلسـ ــّنَ ال : األمـــن فــي حــيــاة  ُيــنــظــر  )5( 

. ٢ - ٢١0
)6( ُينظر : المصدر نفسه : الصفحة نفسها .
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، والردع معًا . حماية توفر الزجر

الذين  آمن لكل  المسلم، هو مجتمع  فالمجتمع 

يعيشون فيه، وقد سبق الحديث عن الوثيقة النبوية، 

التي  والجماعات  الطوائف،  وكيف نظمت عالقات 

المنورة،  المدينة  فــي  مسلم  مجتمع  أول  فــي  تقيم 

وتضمنت هذه الوثيقة أمرين مميزين .

األمر األول : أنها أول تنظيم لحقوق المخالف في 

الدين، أو العرق، أو اإلقليم، أو اللون، ولم يكن ذلك 

معهودًا في النظم البشرية القديمة قبل اإلسالم .

األجنبي،  عــداوة  تفترض  النظم،  هــذه  كانت  إذ 

والمخالف، وتعامله على هذا األساس .

األساس  النبوية، جعلت  الوثيقة  أن   : الثاني  األمر 

بل  للجميع   والسالمة  األمـــن،  تحقيق  بنودها،  فــي 

والتعاون في مجاالت الحياة، وفرضت حرمة النفس، 

إال  ُتمس  فال  المجتمع،  أفــراد  بين  والمال  والعرض، 

كها دون جزاء . بحق، وال يمر انتها

 - المسلم  غير  فيه  يتمتع  المسلم،  فالمجتمع 

المخالف في الدين، أو العرق، أو اللون - بحق األمان 

المسلم،  المجتمع  مع  العهد  على  محافظًا  ــادام  م

وقت  ومنذ   . يدينها  و العنصرية،  التفرقة  ينكر  الذي 

المخالف  حقوق  المسلمون  الفقهاء  بحث  مبكر 

في الدين، حين يعيش في المجتمع المسلم، سواء 

محل  ذلك  يكن  ولم  مؤقتة،  أم  دائمة  إقامته  كانت  أ

بحث في النظم القانونية السائدة .

المبحث الثالث

- وفيه مطلبان:

والــقــصــاص 	  الــحــدود  إقــامــة  األول:  المطلب 

وأثرهما في أمن حياة المجتمعات اإلنسانية  

على  األمـــن  إلـــى  حــيــاتــه  فــي  المجتمع  يــحــتــاج 

الشريعة  جعلت  وقد  وماله،  وعرضه،  ودينه،  نفسه، 

أهم  من  يــات  الــضــرور هــذه  على  الحفاظ  اإلسالمية 

وأبرز مقاصدها .

وفي نظرة سريعة مستمدة من أحكام اإلسالم، فّرق 

ية، التي  علماء المسلمين بين مطالب الحياة الضرور

تهم اإلنسان، وبين غيرها من حاجاته . فأنزلوا الحفاظ 

والعرض،  والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  على 

بها  إال  الحياة  تستقيم  ال  التي  الضرورة  منزلة  والمال، 

. وجعلوا حاجات اإلنسان التي ُتيسر حياته في مرتبة 

تالية . وأفسحوا مجااًل تكتمل به حياة اإلنسان، فيما 

عدوه من الكماليات، والتحسينيات .

إال  يتحقق،  أن  يمكن  ال  اإلنسان  أمن  أن  يب  ر وال 

إذا توافرت له ضرورات الحياة هذه، في أي مجتمع 

يعيش فيه .

الـــحـــدود على  ــامــة  إق ــالم عــنــدمــا شـــرع  ــ وأن اإلس

والحفاظ  األمن،  استتباب  به  يقصد  كان  المجرمين 

والحفاظ  والعقل،  والــعــْرض،  والمال،  النفس،  على 

على الدين أوال، وآخرًا .

ــالم الـــردة،  ــ فــفــي سبيل حــفــظ الــديــن حـــّرم اإلس

لكل  عقوبة  القتل  وجعل  اإلســالم،  بعد  الكفر  وهــي 
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َرِضــَي  ا  َعِلّيً  
َ

ّن
َ
أ ِعْكرَِمَة  َعــْن  ـــوَب  ّيُ

َ
أ َعــْن  معاند،  مرتد 

ُكْنُت  ْو 
َ
ل  

َ
َفَقال اٍس  َعّبَ اْبــَن  َغ 

َ
َفَبل َقْوًما  َق  َحــّرَ َعْنُه  اهلُل 

اِب 
َ

ِبَعذ ُبوا  ِ
ّ

ُتَعذ  
َ

ال  
َ

ِبّيَ � َقال الّنَ  
َ

ّن
َ
أِل َحّرِْقُهْم؛ 

ُ
أ ْم 

َ
ل َنا 

َ
أ

ِديَنُه   
َ

ل
َ

َبّد َمْن   (( ِبّيُ �:  الّنَ  
َ

َقال َكَما  ُتُهْم 
ْ
َقَتل

َ
َول اهلِل 

كامال، وحاسما عند  الردع  .)١( حتى يكون  وُه (( 
ُ
َفاْقُتل

إضاعته . تبديل الدين اإلسالمي، و

وسفك  القتل  اهلل  حرم  النفس  حفظ  سبيل  وفي 

ٺ   ٹ  يفعل ذلــك  َمــْن  الوعيد  أشــد  وتــوعــد  الــدمــاء 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ٹ       : 
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  

 )٢(.  Z  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ
ــد السبع  ــو أحـ ، وهـ كــبــيــرة مــن الــكــبــائــر والــقــتــل 

َعْنُه  اهلُل  َرِضَي  ْيَرَة  ُهَر ِبي 
َ
أ َعْن  المهلكات،  الموبقات 

وا 
ُ
َقال ُموِبَقاِت 

ْ
ْبَع ال  : اْجَتِنُبوا الّسَ

َ
ِبّيِ � َقال  َعْن الّنَ

، َوَقْتُل  ْحُر ْرُك ِباهلِل، َوالّسِ  : ))الّشِ
َ

 اهلِل َوَما ُهّنَ َقال
َ

َيا َرُسول

ْكُل َماِل 
َ
َِبا، َوأ ْكُل الّر

َ
، َوأ َحّقِ

ْ
 ِبال

َّ
َم اهلُل ِإال ِتي َحّرَ

َّ
ْفِس ال الّنَ

ُمْحَصَناِت 
ْ
ال ُف 

ْ
ــذ َوَق ْحــِف،  الــّزَ َيــْوَم  ي  ِ

ّ
َول َوالّتَ َيِتيِم، 

ْ
ال

ِت(( .)3(
َ

َغاِفال
ْ
ُمْؤِمَناِت ال

ْ
ال

 ، والسير الجهاد  كتاب   ،١0٩8  /3  : ي  البخار صحيح   )١(
 ،))٢85٤  ((  : الحديث  رقــم  اهلل(،  بــعــذاب  يعذب  )ال   بــاب 
و 6/ ٢53٧،  كتاب استتابة المرتدين، والمعاندين، وقتالهم، 
الحديث:  رقم   ،) واستتابتهم  والمرتدة  المرتد  حكم   ( باب 
باب  الحدود،  كتاب   ،١٢6  /٤  : داود  أبي  سنن   .  ))65٢٤((
سنن   .  ))٤35١((  : الــحــديــث  رقـــم  ارتــــد(،  فيمن  )الــحــكــم 
كتاب الحدود، باب )ما جاء في المرتد(،  الترمذي : ٤/ 5٩، 

ي . رقم الحديث : ))١٤58(( . واللفظ لإلمام البخار
)٢( سورة النساء : اآلية : ))٩3(( .

َبــاب  الــوصــايــا،  كــتــاب   ،١0١٧  /3  : ي  الــبــخــار صحيح   )3(

ٺ   ٹ  الزنا،  اهلل  َحــرم  األنساب  حفظ  سبيل  وفي 

ٹ  : ژ  ژ      ڑڑ  ک       ک      ک  ک   گ  
ڀ     ڀ       ڀ    ٺ      ۋ ٺ   ٹ    :     )٤(.   Z گ  
ٺ        ٺ      ٺ    ٿ   ٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ    ٹ      ٹ  ڤ  ڤ   
ڤ           ڤ     ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ    ڄ   ڄ     

 )5(.  Z  ڃ  ڃ
    وفي سبيل حفظ األعراض من الوقيعة فيها 

بأشد  وتوّعد على ذلك  بالزنا،  ياء  األبر َحّرم اهلل قذف 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ      : ٹ    ٺ   ٹ  الــوعــيــد، 

ڻ   ڻ     ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ    ڱ      
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ  

)6(.  Z  ھ  ھ   ھ
ڑ     ڑ      ک      ک     ک    ک      ۋ ٺ   ٹ    : 
گ       گ       گ      گ    ڳ     ڳ  ڳ     ڳ     ڱ     
ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ    ڻ      ڻ      ۀ     ۀ     ہ    

)٧(.  Z  ہ     ہ     ہ     ھ    ھ  ھ

 : : ))١0((، رقم الحديث  اآلية   : النساء  :  سورة  ى 
َ
َتَعال اهلِل  َقْوِل 

ْحُر  َوالّسِ ْرُك  )الّشِ باب  الطب،  كتاب   ،٢١٧5  /5 و   ،))٢6١5((
ُموِبَقاِت(، رقم الحديث : ))5٤3١((، و 6/ ٢5١5، كتاب 

ْ
ِمْن ال

الُمحَصَناِت(،  )َرمي  باب  ِة،  َوالّرِّدَ ُكْفرِ 
ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِمْن  ِبيَن  ُمَحارِ

ْ
ال

كتاب   ،٩٢  /١  : مسلم  صحيح   .))6٤65(( الحديث:  رقــم 
كبرها (، رقم الحديث : ))8٩((  اإليمان، باب ) بيان الكبائر وأ

ي . . واللفظ لإلمام البخار
)٤( سورة اإلسراء : اآلية : )) 3٢(( .

)5( سورة النور : اآلية : )) ٢(( .
)6( سورة النور : اآلية : )) ٢3، ٢٤(( .

)٧( سورة النور : اآلية : ))٤، 5(( .
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ُكل  وفي سبيل حفظ العقول حرم اهلُل - تعالى -  

، والمخدرات  ، كالخمر ، وكل مفتر ، وكل مخدر مسكر

ٻ        ٻ      ٻ      ٻ      ٱ    : ٹ     ٺ   ٹ  بأنواعها، 

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پ   پ    پ    پ     
)١(.  Zٺ  ٺٺ

ــالم عــلــى الــعــقــل، جــوهــرة  ــ ومـــن هــنــا حــافــَظ اإلس

النعمَة  ُنْعَطى  فكيف  لحركتها،  والمنظم  الحياة، 

 بالخمر تعطيلها !؟ . وفي سبيل حفظ المال 
ُ

ونحاول

ٺ   ٺ    : ٹ   ٺ   ٹ  الــســرقــُة،  ُحــرمــت 

ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   
 )٢(.  Z  ڤ ڤ   ڤ

وذات  جسيمة  عقوبة  تعد  اليد،  قطع  عقوبة  إن 

ارتكاب جريمة  يقدم على  أثر خطير على حياة من 

السرقة، ولكنها في نفس الوقت وقاية من انتشار هذه 

االستهانة  دون  تحول  وهي  المجتمع،  في  الجريمة 

الناس،  وتوفر األمن لماليين  والملكية،  المال  بحرمة 

يِفِهْم  َوَتْخِو العصاة،  وزجر  المجروين،  ردع  مقابل  في 

األمن،  تحقيق  ألن  ؛  الجريمة  ارتكاب  في  فكروا  إذا 

ومــحــال  بــيــوتــهــم،  فــي  ــنــاس  ال لماليين  واالســتــقــرار 

عملهم، وتجارتهم، وانصرافهم إلى السعي في األرض، 

كبير  هــدف  الــمــال،  وتنمية  الــحــالل،  الــرزق  وابتغاء 

يتعلق بالمجتمع كما يهم الفرد ؛ ولذلك كانت عقوبة 

ٺ       :     : الكريم  القرآن  في  وردت  التي  السرقة 

ٺ     ٺ   ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   

)١( سورة المائدة : اآلية : ))٩0(( .
)٢( سورة المائدة : اآلية : ))38(( .

 ، ٹ ٹ  ڤ    ڤ    ڤ   ڤ  Z  .)3( عقوبة تهديد، وزجر
التي  المجتمعات  في  شائعة  عقوبة  تكون  أن  قبل 

تطبق شرع اهلل . 

ومثل عقوبة السرقة في شدتها، وجسامتها، عقوبة 

محاربة اهلل، ورسوله، وهو تعبير بالغ الدقة والوضوح، 

كه  في اعتبار اإلخالل باألمن العام، والجرأة على انتها

علنًا، وبطريق العنف، مثل سلب المال، أو التعدي 

على األنفس، واألعراض، جريمة خطيرة تمثل محاربة 

هلل، ورسوله �  مما يستحق إنزال العقوبة الجسيمة 

بمرتكبها .)٤( 

ارتكاب  بها  يتحقق  وحدها،  الطريق  إخافة  فإن 

الـــذي نــص اهلل -  حــد مــحــاربــة اهلل، ورســولــه �  

ٺ   ٹ  عقوبتها،  على  الكريم  الــقــرآن  فــي    - تعالى 

ڇ   ڇ   ڇ     :    Z چ     : ٹ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ      Z
ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

)5(.  Z  ڱ  ڱ  ں   ں
أمن  الفقهاء صــورة، يحفظ  د 

َ
عــّد كما  الحد  وهذا 

يتعاون  خطيرة،  جرائم  من  المجتمع  وأمــن  الــدولــة، 

إن األمن  فيها المجرمون على اإلخالل بأمن الناس . و

الفردي - أي أمن اإلنسان على نفسه، وماله، وعرضه 

)3( سورة المائدة : اآلية : ))38(( .
اس وأهميته في اإلسالم: ١٩- ٢٧،  )٤( ُينظر : األمن في حياة الّنَ
واالستقرار - سليمان  األمن  نعمة  المحافظة على  متطلبات 

بن عبد الرحمن الحقيل : 8 - ١3 .
)5( سورة المائدة : اآلية : ))33(( .
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عن  مكفول  غيره،  من  عليه  يقع  اعتداء  أي  ضد   -

طريق تطبيق األحكام الشرعية، التي تحمي األنفس، 

واألعراض، واألموال . 

وولي األمر مسئول عن إقامة حدود اهلل - تعالى -، 

المنكر  الفساد، وشيوع  النتشار  ومنعًا  لألفراد،  حماية 

ولي  مسئولية  كل  ليس  ذلــك  ولكن  المجتمع.  في 

عامة،  المسلمين  مصالح  حفظ  يتولى  الــذي   ، األمــر

 . عليهم  غيرهم  اعــتــداء  مــن  جميعًا  أمنهم  وكفالة 

كما يقع من فرد على آخر داخل المجتمع  فالعدوان 

من  جملة  المسلم  المجتمع  على  يقع  قد  المسلم، 

الــعــدوان الذي  ، وقــد تتعدد صــور هــذا  مجتمع آخــر

يهدد الدولة اإلسالمية، والمجتمع المسلم . 

، أن يــنــهــض بــحــمــايــة  ــي األمـــــر ــ ــــب ول ــن واجـ ومــ

صور  كل  من  ومجتمعهم  ومصالحهم،  المسلمين، 

التهديد، والعدوان، حتى يتحقق للمجتمع المسلم 

أمنه في جميع مجاالت حياته . 

يكون  حــيــث  الــحــديــث،  ــي  ــدول ال التنظيم  وفـــي 

المجتمع في رعاية دولة لها حدودها، ولها سيادتها 

يكون األمن االجتماعي من أول مهام  على إقليمها، و

وتكفل  اإلســالمــيــة،  الــدولــة  فــي  المسلمين  أمــر  ولــي 

الــمــواثــيــق الــدولــيــة الــحــق فــي الــعــيــش آمــنــة داخــل 

حدودها، والحق في رد العدوان عنها إذا وقع من دولة 

أخرى، أو جماعة مسلحة .)١( 

اإلســـالم: فــي  وأهميته  ــاس  ــّنَ ال حــيــاة  فــي  األمـــن   : ُينظر   )١( 
. ٢ - ٢٤3

ال تكفي من  الــدولــيــة وحــدهــا،  الــمــواثــيــق  ولــكــن 

األمــر  ولــي  يهيئ  أن  بــد  فــال  اإلســالمــيــة،  النظر  وجهة 

أسباب القوة التي تحمي الدولة اإلسالمية، وأفرادها، 

بمصالحها،  اإلضــرار  أو  حدودها،  انتهاك  من  وتمنع 

وهذا ما أوجبه اهلل - تعالى  - على الدولة المسلمة، 

ۆ   ۆ   ۇ     : ٹ    ٺ   ٹ  المسلم  والمجتمع 

ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ائ    ى   ى    ېې   ې   ې   ۉ  
ۈئ     ۈئ    ۆئ      ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  

 )٢(.  Z  ېئ    ېئ        ېئ  ىئ  ىئ
ــإن إقــامــة الــحــدود هــي األمـــن على الــديــن،  إذا ف

فهل  والِعْرض،  والمال،  والنسب،  والعقل،  والنفس، 

هذا  من  شيئا  تحقق  أن  الوضعية  القوانيُن  تستطيع 

أن  استطاعت  والــغــرامــاُت  الــســجــُن،  هــل  لــلــنــاس؟ 

تحقق ما حققته حدوُد اهلل للبشرية ؟ فننظر إلى حال 

رادع،  وال  وازع،  ال  اهلل،  حــدود  تقيم  وال  تطبق،  ال  دولــة 

دون  والــِعــْرض  الــمــال،  على  واعــتــداء  وسلب،  نهب 

أمن،  في  تعيش  فإنما  اهلل  حدود  تطبق  ودولة  مباالة، 

وسالم، واستقرار .)3( 

)٢( سورة األنفال : اآلية : ))60(( .
 ٢٤  : اإلســالم  في  وأهميته  اس  الّنَ حياة  في  األمن   : ُينظر   )3(
 - واالستقرار  األمــن  نعمة  على  المحافظة  متطلبات   ،٢5  -

سليمان بن عبد الرحمن الحقيل : ١3 .
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والقصاص 	  الــحــدود  إقــامــة  الــثــانــي:  المطلب 

وأثرهما في أمن حياة غير المسلمين في البالد 

اإلسالمية 

كرمه اهلل - تعالى  إن األمن مطلب لإلنسان الذي 

المجتمع  فــي  جميعًا  ــنــاس  ال تــعــم  نعمة  وهـــو   ،-

المسلم، فأحكام اإلسالم المنزلة من اهلل - تعالى -، 

أمن  أن  على  تــدل   ،� اهلل  رســول  بسنة  والمبينة 

غير المسلمين - الذين يعيشون في البالد اإلسالمية 

- على نفسه، وماله، وعرضه، مضمون ما دام ملتزمًا 

. وهي  ال ُيمس إال بحق  بما تقضي به تلك األحكام، 

أحكام واضحة أوجبها اإلسالم، ولم توجبها المصالح 

ولم  المسلمين،  وغير  المسلمين،  بين  المتبادلة 

تلزمنا بها قواعد القانون الدولي، أو المعاهدات بين 

جانب  األحكام  هذه  ألن  وغيرها،  اإلسالمية،  الــدول 

الدولة  على  يجب  الكاملة،  اإلسالم  شريعة  من  مهم 

اإلسالمية تطبيقه، والعمل به، فهو واجب ديني، قبل 
أن يكون مصلحة سياسية، أو التزامًا دوليًا .)١(

تحكمه  راقيًا،  إنسانيًا  مجتمعًا  يقيم  اإلســالم  إن 

الناس  بين  العالقة  يقيم  لذلك  وهــو  إلهية،  شريعة 

 ، ــر ــب ــدل، وال ــعـ جــمــيــعــًا عــلــى أســـس وطـــيـــدة مـــن الـ

يريد  بل  الفناء،  لآخرين  يريد  ال  فاإلسالم  والرحمة. 

كفار  الهداية، والرشد للجميع . ولما اشتدت مقاومة 

ربه   � الــرســول  ــْدع  ي لم  الحق،  إلــى  للدعوة  مكة 

إفنائهم، رجاء أن يخرج اهلل من أصالبهم  كهم، و بإهال

اس وأهميته في اإلسالم : 3١ . )١( ُينظر : األمن في حياة الّنَ

من يعبد اهلل، وال يشرك به شيئًا .)٢(

التعامل مع غير  إن اإلسالم يتميز في خصوص  و

المسلمين بأمرين مهمين : 

األول : أن له نظامًا، يعد جزءًا ال يتجزأ من شريعته 

دائمًا،  به  يعملون  للمسلمين  نظام  وهو  المتكاملة، 

العالقة  اإلسالم  يترك  ولم  عقيدتهم،  بحكم  يلزمهم  و

واألهـــواء،  المصالح،  لتقلبات  المسلمين  غير  مــع 

 . الديني  أو  اللوني،  أو  العرقي،  التعصب  ولنزعات 

التعامل  وأهمية   ، اآلخــر وجــود  اإلســالم  افترض  لقد 

معه، ووضع القواعد التي تضمن حق المسلمين في 

المجتمع، وحق اآلخرين الذين يعايشونهم  دائمًا، أو 

بصفة مؤقتة، ولم يكن ذلك معهودًا قبل اإلسالم .

لتنظيم  اإلســالم  وضعها  التي  القواعد  أن  الثاني: 

المجتمع  فــي  وغــيــرهــم  المسلمين،  بــيــن  الــعــالقــة 

الحقوق،  وحفظ   ، واليسر بالسماحة،  تتميز  المسلم، 

فهناك  الدين،  في  االختالف  لمجرد  الظلم  وتجنب 

حد أدنى يجب الحفاظ عليه، حتى في حالة العداء، 

أو القتال، وهو الكرامة التي وهبها اهلل - تعالى - لبني 

گ    گ   ک   ک    ک     : ٹ    ٺ   ٹ  كما  آدم، 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
)3(.  Z  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

الحياة  شئون  في  والتعامل  السلم،  ــات  أوق وفــي 

حفظ  على  اإلســالمــي  التشريع  يحرص  المختلفة، 

)٢( ُينظر : دالئل النبوة - للبيهقي : ٢/ ٤١٧، دالئل النبوة -  
إسماعيل بن محمد األصبهاني : ١/ ١08، ٢08، السيرة النبوية  

- البن كثير : 3/ 666، البداية والنهاية : ١/ ٤٩ .
)3( سورة اإلسراء : اآلية : ))٧0(( .
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والكسب  والسعي،  العمل،  الحياة، وحفظ حق  حق 

ويبلغ  المسلم،  المجتمع  في  المسلم  لغير  المشروع 

التسامح بالنسبة إلى من يعايشون المسلمين بصفة 

دائمة من أهل الكتاب، حدًا يصل إلى حفظ حقهم 

الدولة  معونة  ينال  بحيث  االجتماعي،  التكافل  في 

، أو المرض،  اإلسالمية من تقصر به حالته من العجز

أو الشيخوخة عن السعي، والكسب . 

الميزتين،  بهاتين  اإلسالمي  التشريع  أن  والشــك 

المجتمع  فــي  المسلم  لغير  اآلمـــن  العيش  يضمن 

فــردًا  يكون  أن  على  المسلم  غير  يعين  بل  المسلم، 
يعمل من أجل خدمة هذا المجتمع وتنميته .)١(

المسلم  غير  يتمتع  أن  الشريعة  أحكام  وتكفل 

على  بــاألمــن  المسلم  المجتمع  فــي  يعيش  الـــذي 

حياته، وماله، وعرضه، وهذه الحماية مستمرة، سواء 

أهل  مــن  أم  والمستأمنين،  المعاهدين،  مــن  ــان  ك أ

اشترطه  ما  مؤدين  بالعهد،  ملتزمين  دامــوا  ما  الذمة، 

اإلسالم عليهم .

نقضه  ألن  واألمـــان،  والــضــمــان،  العهد،   : والــذمــة 

جماعة  وعهد  ورسوله،  اهلل  عهد  فلهم  الــذم،  يوجب 

المسلمين، أن يعيشوا في حماية اإلسالم، وفي كنف 

أمان  في  فهم  مطمئنين،  آمنين  المسلم،  المجتمع 
المسلمين وضمانهم .)٢(

اإلســـالم: فــي  وأهميته  ــاس  ــّنَ ال حــيــاة  فــي  األمـــن   : ُينظر   )١( 
. 3٢ - 3١

ي :  تــرتــيــب الــمــعــرب - لــلــمــطــرز ُيــنــظــر : الــمــغــرب فــي   )٢(
على  التوقيف   ،١٤3  : للجرجاني   - التعريفات   ،30٧  /١
في  معجم  الكليات   ،350  : ي  للمناو  - يف  التعار مهمات 

الكتاب، ومن  المعاهدون من أهل   : الذمة  وأهل 
جرى مجراهم.)3(

والذمي : هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به 
على ماله، وعرضه، ودينه.)٤(

المجتمع  فــي  المسلمين  غير  حماية  وتشمل 

المسلم، الحماية من العدوان الخارجي . 

، أو  َيـــُهـــوِدّيٍ  َســْفــُك َدٍم 
ُ

ــِحــّل َي َواَل  قــال ابــن حــزم : 

، َفَكْيَف َدُم  ِبّيٍ ِة نعم، َواَل َدُم َحْر ّمَ ِ
ّ

ْهِل الذ
َ
َنْصَراِنّيٍ من أ

مسلم َفاِسٍق، أو َتاِئٍب .)5(

يجب   : الرحيباني  السيوطي  مصطفى   : يقول  و

على اإلمام حفظ أهل الذمة، ومنع ما يؤذيهم ؛ ألنهم 

يــة على ذلـــك، وفــك أســرهــم، ودفـــع من  بــذلــوا الــجــز

بدارنا،  بل  حــرب،  بــدار  يكونوا  لم  إن  بــأذى  قصدهم 

ألنهم جرت عليهم أحكام  ؛  ببلد  كانوا منفردين  ولو 
اإلسالم .)6(

كذلك، الحماية من الظلم الداخلي، أي  وتشمل 

اعتداء  كــل  دفــع  وتعني  المسلم،  المجتمع  داخــل 

وأعــراضــهــم،  ــهــم،  ــدان وأب أنــفــســهــم،  وتــأمــيــن  عليهم، 

 . الشريعة  لهم  تكفلها  الــتــي  وحقوقهم،  وأمــوالــهــم، 

 ،٤5٤ : الكفوي  البقاء  ألبي  اللغوية -  والفروق  المصطلحات 
معجم لغة الفقهاء : ٢١٤ .

سعدي  الــدكــتــور   - واصــطــالحــا  لغة  الفقهي  الــقــامــوس   )3( 
أبو جيب : ١38 .

)٤( المصدر نفسه : الصفحة نفسها .
)5( ُينظر : المحلى : ١١/ 383 .

المنتهى: غاية  شــرح  فــي  النهى  أولــي  مطالب   : ُينظر   )6( 
. 603 - 60٢/ ٢
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يتولى ذلك ولي أمر المسلمين، أو من ينوب عنه . و

فأمن الذمي على نفسه، وبدنه، مضمون بالشريعة؛ 

المسلمين،  باتفاق  معصومة  واألبـــدان  األنفس،  ألن 

وقتلهم حرام باإلجماع .

َعْن   - َعْنُهَما  اهلُل  َرِضــَي   - َعْمرٍو  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

َراِئَحَة  َيــرِْح  ْم 
َ
ل ُمَعاَهًدا  َقَتَل  ))َمــْن   :  

َ
َقال  � ِبّيِ  الّنَ

َبِعيَن َعاًما(( .)١( ْر
َ
يَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسيَرِة أ  رِ

َ
ِإّن ِة َو َجّنَ

ْ
ال

ليلى،  أبــي  وابـــن  والــشــعــبــي،  حنيفة،  أبــو  ذهــب 

يقاد  أنه  إلى  يوسف  أبي  قولي  وأحد  البتي،  وعثمان 

المسلم بالذمي في العمد، وعليه في قتله خطأ الدية، 

للقصاص،  الموجبة  الــنــصــوص  لعموم  والــكــفــارة، 
والستوائهما في عصمة الدم المؤبدة .)٢(

والموادعة،  الجزية  أبــواب   ،١١55  /3  : ي  البخار صحيح   )١(
َباب )ِإْثِم َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا ِبَغْيرِ ُجْرٍم(، رقم الحديث : ))٢٩٩5(( 
َوَفاِء 

ْ
ال )ِفــى  باب  الجهاد،  كتاب   ،83  /3  : داود  ابي  سنن   .

ابي  عن   ،))٢٧60((  : الحديث  رقم  ِتِه(،  ِذّمَ َوُحْرَمِة  ُمَعاِهِد 
ْ
ِلل

كتاب  بكرة - رضي اهلل عنه - . س-نن ابن ماجه : ٢/ 8٩6، 
الديات، باب ) من قتل معاهد (، رقم الحديث : ))٢686(( 
. مسند اإلمام أحمد : 5/ 36، رقم الحديث : ))٢03٩3((، و 
5/ 38، رقم الحديث : ))٢0٤١٩((، عن ابي بكرة - رضي اهلل 

ي . عنه - . واللفظ لإلمام البخار
)٢( ُينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للكاساني : ٧/ 
 ،١60  /٤  : للمرغيناني   - المبتدي  بداية  شرح  الهداية   ،٢3٧
شرح فتح القدير - البن الهمام : ٧/ ٤٢0، البحر الرائق شرح 
عابدين  ابن  حاشية   ،33٧  /8  : نجيم  البن   - الدقائق  كنز 
 /6 :  ) المختار الدر  المحتار على  رد  المسمى ب-)حاشية 
 ،٢١8  /8  : المقدسي  قدامة  البــن   - المغني   ،١١0  /٧  ،53٤

المحلى - البن حزم الظاهري : ١0/ 3٤8 .

 : َة  َبــّزَ ِبى 
َ
أ ْبِن  َقاِسِم 

ْ
ال َعِن  َعْمرٍو  َعْن  اٌد  َحّمَ َوَعــْن    

اِم، 
َ

ِبالّش ِة  ّمَ ِ
ّ

الذ ْهِل 
َ
أ ِمْن  َرُجاًل  َقَتَل  ُمْسِلًما  َرُجاًل   

َ
ّن

َ
))أ

 ،- َعْنُه  اهلُل  َرِضَى   - اِح  َجّرَ
ْ
ال ْبِن  ُعَبْيَدَة  ِبى 

َ
أ ى 

َ
ِإل َفُرِفَع 

َعْنُه  اهلُل  َرِضــَى   - اِب  َخّطَ
ْ
ال ْبِن  ُعَمَر  ى 

َ
ِإل ِفيِه  َفَكَتَب 

ِمْنُه  َذاَك  َكاَن  ِإْن   - َعْنُه  اهلُل  َرِضــَى   - ُعَمُر  َفَكَتَب   ،-

ِإْن َكاَنْت ِهَى َطْيَرًة َطاَرَها  ْضرِْب ُعُنَقُه، َو
َ
ْمُه أ ًقا َفَقّدِ

ُ
ُخل

اَلٍف (( .)3( َبَعَة آ ْر
َ
ْغرِْمُه ِدَيَتُه أ

َ
َفأ

وعن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أن 

من  ))جميعا  قاال:  مسعود  وابن  طالب  أبي  بن  علي 
قتل يهوديا، أو نصرانيا قتل به((. وهذا مرسل .)٤(

وصح هذا عن عمر بن عبد العزيز من طريق عبد 

الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون قال : شهدت 

كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم 

إن  قتل ذميا فأمره أن يدفعه إلى وليه فإن شاء قتله و

شاء عفا عنه قال ميمون فدفع إليه فضرب عنقه وأنا 

أنظره وصح أيضا عن إبراهيم النخعي .)5( 

أبي  بــن  حماد  عــن  سلمة  بــن  حماد  طريق  ومــن 

سليمان عن إبراهيم النخعي قال المسلم الحر يقتل 

مثله،  الشعبي  عــن  ي  ورو والــنــصــرانــي،   باليهودي، 

قولي  وأحد  البتي،  وعثمان  ليلى،  أبي  ابن  قول  وهو 

أبي يوسف .)6( 

النفقات،  كتاب   ،33  /8  : للبيهقي   - الكبرى  السنن   )3(
اِب - َرِضَى اهلُل   َعْنُه -، رقم  َخّطَ

ْ
ْبِن ال الّرَِواَياُت ِفيِه َعْن ُعَمَر 

الحديث : ))١5٧08(( .
)٤( ُينظر : المحلى - البن حزم الظاهري : ١0/ 3٤8 .

)5( ُينظر : المصدر نفسه : الصفحة نفسها .

)6( ُينظر : المصدر نفسه : الصفحة نفسها .
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ُمَباَرِك َعْن َمْعَمرٍ 
ْ
َحَسِن ْبِن ِعيَسى َعِن اْبِن ال

ْ
َوَعِن ال

َماِن 
َ
ِبأ َقــِدَم  ِهْنِد 

ْ
ال ِمَن  َرُجــاًل   

َ
ّن

َ
أ  : ُمْسِلٍم  ْبِن  ــاِد  َي زِ َعْن 

 : َفَبَعَث ُعَمُر 
َ

ُمْسِلِميَن، َقال
ْ
ُه َرُجٌل ِمَن ال

َ
َعْبٍد، ُثّمَ َقَتل

ى َوَرَثِتِه .)١(  
َ
َعزِيزِ - َرِحَمُه اهلُل - ِبِدَيِتِه ِإل

ْ
ْبُن َعْبِد ال

المسلم  يقاد  ال   : والليث  مــالــك،  اإلمـــام  ــب  وذه

بد  وال  به،  فيقاد  حرابة  أو  غيلة،  يقتله  أن  إال  بالذمي 

وعليه في قتله خطأ، أو عمدا غير غيلة الدية فقط، 
والكفارة في الخطأ .)٢(

ــام أحمد إلــى أنه     وذهــب اإلمــام الشافعي، واإلم

ال يقاد المسلم بالذمي أصال لكن عليه في قتله إياه 
عمدا، أو خطأ الدية، والكفارة .)3(

باب   ، السير كتاب   ،٩٤  /٩  : للبيهقي   - الكبرى  السنن   )١(
عبد  مصنف   .  ))١٧٩50((  : الحديث  رقــم  ــَعــْبــِد(، 

ْ
ال َمـــاِن 

َ
)أ

الرزاق : ١0/ ١0٢، كتاب العقول، باب ) قود المسلم بالذمي (، 
رقم الحديث : ))١85١٩(( . مصنف ابن أبي شيبة : 6/ 5١٤، 
ُمْسِلُم (، 

ْ
ُه   ال

ُ
َماٍن، َفَيْقُتل

َ
ُجُل َيْقَدُم ِبأ كتاب الديات، باب ) الّرَ

رقم الحديث : ))33٤٢6(( . سنن اإلمام سعيد بن منصور : 
٢/ 3٤3، باب ) الرجل من العدو يدخل دار اإلسالم باألمان 

ثم يقتل ومن خرج (، رقم الحديث : ))٢8٢6(( .
 ،30٢  /١6  : مــالــك  لــإلمــام   - الــكــبــرى  الــمــدونــة   : ُينظر   )٢(
البن   - األقــطــار  وعلماء  األمــصــار  لفقهاء  الجامع   االستذكار 
الذخيرة   ،١٢١  -  ١٢0  ،80  /8  : القرطبي  النمري  البر  عبد 
حزم  البــن   - المحلى   ،33٤  -  33٢  ،3٢0  /١٢  : للقرافي   - 

الظاهري : ١0/ 3٤8 - 3٤٩ .
 -  ١١  /١٢  ،٩٧  /5  : للماوردي   - الكبير  ي  الحاو  : ُينظر   )3(
ي : ٩/ ١50، ١٩٢،  ١٢، روضة الطالبين وعمدة المفتين - للنوو
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - للخطيب 
الشربيني : ٤/ ١8، المغني - البن قدامة المقدسي : 8/ ٢١8، 
المبدع في شرح المقنع - البن مفلح : 8/ ٢68، شرح منتهى 
اإلرادات - للبهوتي : 3/ ٢6٧، كشاف القناع عن متن اإلقناع 

َي عنه  ّيِ ِبَما ُرِو ّمِ ِ
ّ

ُمْسِلِم ِبالذ
ْ
وُاْحُتّجَ في َعَدِم َقْتِل ال

 
َ

ّن
َ
، َوأِل  ُيْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفرٍ

َ
ُه قال ال

َ
ّن
َ
ُم أ

َ
ال ُة َوالّسَ

َ
ال عليه الّصَ

ُمَناِفي 
ْ
ال ِقَياِم 

ْ
ال مع  ِلُثُبوِتَها  َعَدِم 

ْ
ال ُشْبَهَة  ِعْصَمِتِه  في 

ْصِل ِلَكْوِنِه ِجَناَيًة ُمَتَناِهَيًة 
َ ْ
ُه ُمِبيٌح في األ

َ
ّن

َ
ُكْفُر أِل

ْ
وهو ال

ْعَظِم 
َ
أ من  ِلَكْوِنِه  َقْتُل 

ْ
ال وهو  ُمَتَناِهَيًة  ُعُقوَبًة  َفُيوِجُب 

ُه ُمِنَع من َقْتِلِه ِلَغْيرِِه وهو َنْقُض 
َ
ّن
َ
 أ

َّ
ِة إال ّيَ ْنَيِو

ُ
ُعُقوَباِت الّد

ْ
ال

 ُيْقَتُل 
َ

ا ال
َ

ِة َفِقَياُمُه ُيوِرُث ُشْبَهًة َوِلَهذ ّمَ ِ
ّ

اِبِت ِبالذ
َ

َعْهِد الّث
ْ
ال

ُمَساَواَة َشْرُط 
ْ
 ال

َ
ّن

َ
، َوأِل ّيُ ّمِ ِ

ّ
ا الذ

َ
َمِن َفَكذ

ْ
ُمْسَتأ

ْ
ُمْسِلُم ِبال

ْ
ال

 
َ

ال
َ
، أ َكاِفرِ

ْ
ُمْسِلِم َوال

ْ
 ُمَساَواَة َبْين ال

َ
ِقَصاِص َوال

ْ
ُوُجوِب ال

َمْشُهوٌد  َكاِفُر 
ْ
َوال َعاَدِة  ِبالّسَ له  َمْشُهوٌد  ُمْسِلَم 

ْ
ال  

َ
ّن

َ
أ َتَرى 

َياِن .  وتقطع يد المسلم بسرقة  ى َيَتَساَو
َ
ّن
َ
َقاِء َفأ

َ
له ِبالّش

ــون من  ــي، والــمــســتــأمــن مــع أن الــمــال أهـ ــذم  مـــال ال

النفس .)٤(  وأما إذا أتلف المسلم ما يملكه الذمي من 

، فإن اإلمام أبا حنيفة، يرى أن يعوض  ، أو خنزير خمر

الذمي عنهما . 

يعيشون  الذين  المسلمين  واألساس لحقوق غير 

ٹ    ٺ   ٹ  الكريم،  القرآن  هو  اإلسالمية  البالد  في 

Z     :   ڇ     ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ        ڃ  چ      چ      :
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ    ڈ   Z  ژ     ڑ ڑ    ک     
ک  ک     ک      گ      گ  گ    گ      ڳ    ڳ     ڳ       
ڳ     ڱ     ڱ      ڱ     ڱ      ں    ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  

 )5(.  Zۀ  ۀ ہ

- للبهوتي : 5/ 5٢٤ . 
)٤( ُينظر : حاشية ابن عابدين : 6/ 53٤، االستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار - البن عبد البر : 8/ 

١٢٢، المحلى - البن حزم الظاهري : ١0/ 3٤8 - 3٤٩ .
)5( سورة الممتحنة : اآلية : ))8، ٩(( .
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الدين،  في  بالمخالف  البر  إلى  اآلية  أشارت  وقد 

وهي درجة لم يصل إليها أهل الحضارة المعاصرة من 

غير المسلمين .

وفي مجال المعايشة في المجتمع بين المسلمين، 

وغيرهم من أهل الكتاب، ڦ ٺ ٹ         : ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
جئ   ی   ی    ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ  

 )١(.  Z   حئ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب
كل  في  الناس  بين  قربًا  العالقات  أشد  في  وهــذا 

المجتمعات اإلنسانية .                     

ــوة، ڦ ٺ ٹ  ــدع   وفــي مــجــال الــمــنــاظــرة، وال

: ٻ     ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ      
ٿٿ     ٿ  ٺ   ٺ    ٺٺ     ڀ  ڀ   ڀ 

ڤ ڤ    ٹ       ٹ  ٹ   ٹ    ٿ 

ــدان،  واألبـ األنــفــس،  ــن على  األم هــو  .)٢( هــذا    Zڤ  

غير  مع  المسلم  يتعامل  حين  واألعـــراض،  واألمـــوال، 

والتجارة،  كلة،  المؤا من  الحياة،  شئون  في  المسلم 

زوجته  المسلم  يعاشر  حين  وحتى  والشراء،  والبيع، 

الكتابية التي تصبح من أقرب الناس إليه .

من  حماية  على  اإلسالمية  الشريعة  تقتصر  ولــم 

يعيش في مجتمع مسلم في حياته الدائمة، والمستقرة 

يتكسب منه، وهي  الذي  وفي مقر عمله  أسرته،  بين 

)١( سورة المائدة : اآلية : ))5(( .
)٢( سورة العنكبوت : اآلية : ))٤6(( .

إنــمــا تــجــاوزت ذلــك إلــى حماية  حــالــة الــذمــيــيــن، و

المخالف في الدين، الذي يحضر إلى بالد المسلمين 

للعمل، أو التجارة، أو لشأن من الشئون المباحة، بإذن 

من ولي األمر فيها، ويكون حضوره مؤقتًا بانتهاء العمل، 

أو قضاء المصلحة التي يبتغيها .

للمستأمن  حماية  اإلسالمية،  الشريعة  وفرت  لقد 

الذي يفد إلى بالد اإلسالم لشأن من الشئون المباحة، 

يدخل إلى ديارنا بإذن مّنا، إذ يجوز لإلمام، أو نائبه،  و

وأموالهم  أنفسهم،  على  للكافرين  األمــان  يعطي  أن 

لمصلحة تعود على المسلمين .

يــعــة اإلســـالمـــيـــة، يمثل  ــان فـــي الــشــر ــ ــد األمـ ــق وع

مع  التعامل  في  حقيقته،  على  اإلســالمــي  التسامح 

مع  متنوعة  عــالقــات  خـــالل  مــن  المسلمين،  غــيــر 

لغير  واألمان  األمن،  اإلمام  منح  ومتى  جميعا.  الناس 

احترامه،  جميعا  المسلمين  على  وجــب  المسلم، 

كه ؛ ألن اإلمام، أو نائبه، صاحب الحق في  وعدم انتها

وماله،  حياته،  على  للمستأمن  األمن  فيثبت  ذلك، 

نفسه،  في  له  التعرض  المسلم  على  يحرم  و وعرضه، 

يسري األمان إلى الزوجة . وماله، وولده، و

وتجري  اإلســــالم،  دار  فــي  العصمة  لهم  فتجب 

على المستأمنين أحكام الشريعة اإلسالمية في أثناء 

من  المسلمون  به  خوطب  ما  حــدود  في   - إقامتهم  

كان ذلك ال يجعلهم من أهل  إن  أحكام الشريعة - و

ثم يرجعون  ألنهم يقضون حاجة مؤقتة  ؛  اإلسالم  دار 
إلى دار الحرب .)3(

اإلســـالم: فــي  وأهميته  ــاس  ــّنَ ال حــيــاة  فــي  األمـــن   : ُينظر   )3( 
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الَخاِتَمُة

أْن  ي  ــُروِر
َ

ــّض ال ِمــَن  ى  أَر الَبْحِث  ا 
َ

ــذ َه ِنَهاَيِة  ــي  َوِف

ِشــيــُر 
ُ
ــْن َمــوُضــوَعــاٍت، َوأ ــّمَ َمــا َجـــاَء ِفــيــِه ِم ــَص أَهـ ــّخِ

َ
ل

ُ
أ

ى 
َ
َعل َوَذِلــَك  يَها، 

َ
إل ُت 

ْ
ل َتَوّصَ ِتي 

َّ
ال َتائِج  الّنَ أَهــّمِ  ــى 

َ
 إل

الَوْجِه اآلِتي : 

بين  الفصل   
ُ

والَحّد حد،  جمع   : لغًة  الحدود   .٧

نها َتُحّد 
َ
الشيئين، وجمعه ُحدود، وسميت حدودًا أل

الحد   . فيها  عقوبات  جعلت  ما  ِإتيان  من  تمنع  ي 
َ
أ

اصطالحًا : هي عقوبة مقدرة وجبت حقا هلل - تعالى 

يقال قَصْصت ما  الَقْطُع  الَقّصِ   : لغًة  القصاص    .  -

ِإذا  الــشــيء  َقَصْصت   : يــقــال  و قطعت،  ي 
َ
أ بينهما 

 : اصطالحًا  القصاص  شيء،  بعد  شيئًا  ثــره 
َ
أ تتّبْعت 

ْمُن 
َ
واأل بمعنى،  مــاُن 

َ
واأل األمن،   . بالقود  الدم  تتبع  هو 

 الخوف .
ُ

ضّد

األمن على نفسه،  إلى  الفرد في حياته  8. يحتاج 

الشريعة  جعلت  وقد  وعقله،  وماله،  وعرضه،  ودينه، 

أهم  من  يــات  الــضــرور هــذه  على  الحفاظ  اإلسالمية 

مقاصدها . 

على  الــحــدود  إقامة  شــرع  عندما  اإلســالم  وأن   .٩

المجرمين كان يقصد الحفاظ على الدين، والنفس، 

والمال، والعْرض، والعقل . 

 من أهم األمور التي يتأسس عليها األمن في 
َ

١0. إّن

المجتمع اإلسالمي، تطبيق الشريعة اإلسالمية ؛ ذلك 

. 36 - 33

الدين  على  بالحفاظ  مكلف  المسلم،  المجتمع  أن 

الذي هو أول الضرورات وأهمها في حياة المسلم .

١١. لقد وفرت الشريعة اإلسالمية، حماية للمستأمن 

الذي يفد إلى بالد اإلسالم لشأن من الشؤون المباحة، 

يدخل إلى ديارنا بإذن مّنا. إذ يجوز لإلمام، أو نائبه،  و

وأموالهم  أنفسهم،  على  للكافرين  األمــان  يعطي  أن 

لمصلحة تعود على المسلمين .

 المجتمع المسلم، يتمتع فيه غير المسلم 
َ

١٢. إّن

- المخالف في الدين، أو العرق، أو اللون بحق األمان 

المسلم،  المجتمع  مع  العهد  على  محافظًا  ــادام  م

يدينها .  الذي ينكر التفرقة   العنصرية، و

ى 
َّ
َوصل ِميَن، 

َ
الَعال َرّبِ  هلِل  الَحْمُد  أِن  َدْعَوانا  وآِخُر 

َم 
َّ
َوَسل ْصَحاِبِه  

َ
وأ آِلــِه  ى 

َ
َوَعل ٍد  ُمَحّمَ ِدَنا  َسِيّ ى 

َ
َعل اهلُل 

َتْسِليَمًا َكِثيَرًا .

* * *
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الَمَصاِدُر َوالَمَراِجُع

اإلمام    - وحديثه  الدهر  قديم  في  مكة  أخبار   .١

كهي،  أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن العباس الفا

اهلل  عبد  الملك  عبد  الدكتور  تحقيق  ـــ(،  ت)٢٧5هـ

الطبعة  بــيــروت،   - خضر  دار   : النشر  دار  دهــيــش، 

الثانية، سنة ١٤١٤هـ - ١٩٩3م .  

٢. األدب المفرد - اإلمام محمد بن إسماعيل بن 

ي، الجعفي، ت )٢56هـ(،  إبراهيم، أبو عبداهلل البخار

دار   : النشر  دار  الــبــاقــي،  عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق 

سنة  الثالثة،  الطبعة  بيروت،    - اإلسالمية  البشائر 

١٤0٩هـ - ١٩8٩م .  

األمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  االستذكار   .3

وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 

كله باإليجاز واالختصار - لإلمام  واآلثار وشرح ذلك 

محمد  بــن  اهلل  عبد  ابــن  يوسف  عمر  أبــي  الحافظ 

القرطبي، ت)٤63هـ(، تحقيق  النمري،  البر  بن عبد 

سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر : دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى، سنة ١٤٢١هـ 

- ٢000م . 

يــس  إدر بن  محمد  اهلل  عبد  أبــي  لإلمام   - األم   .٤

 - المعرفة  دار    : النشر  دار  ـــ(،  ــ ت)٢0٤ه الشافعي، 

 - ١3٩3هــــ  سنة  الثانية،  الطبعة  لبنان،   - بــيــروت 

١٩٧3م . 

اإلســالم -  وأهميته في  الناس  األمــن في حياة   .5

عبد اهلل بن عبد المحسن التركي . 

6. اإليمان وأثره في األمن - لفضيلة الشيخ الدكتور 

سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 

زين  لإلمام   - الدقائق  كنز  شرح  الرائق  البحر   .٧

نجيم  بابن  الشهير  محمد،  بــن  إبــراهــيــم  بــن  الــديــن 

الحنفي، ت)٩٧0هـ(، دار النشر : دار المعرفة، بيروت، 

الطبعة الثانية . 

اإلمــام   - الــشــرائــع  ترتيب  فــي  الصنائع  بــدائــع   .8

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،  عالء الدين 

الحنفي، ت)58٧هـ(، دار النشر : دار الكتاب العربي 

- بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٤0٢هـ  - ١٩8٢م . 

٩. البداية والنهاية - لإلمام أبي الفداء إسماعيل 

 : النشر  دار  ت)٧٧٤هـــ(،  القرشي،  كثير  بن  عمر  بن 

مكتبة المعارف - بيروت . 

الــقــامــوس - لإلمام  الــعــروس مــن جــواهــر  تــاج   .١0

محمد  السيد  الفيض  ــي  أب الــديــن  محب  الــلــغــوي 

تحقيق  ـــ(،  ت)١٢05هـ الزبيدي،  الحسيني،  مرتضي 

مجموعة من المحققين، دار الهداية.  

مم والملوك - لإلمام ألبي جعفر محمد 
ُ
يخ األ ١١. تار

بن جرير بن يزيد بن غالب    الطبري، ت)3١0هـ(، دار 

النشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 

١٢. تــعــامــل الــمــؤســســات األمــنــيــة الــســعــوديــة مع 

اإلرهاب المؤلف : بركة بن زامل الحوشان

١3. تهذيب اللغة - لإلمام أبي منصور محمد بن 

األزهــري، ت)3٧0هـــ(، تحقيق محمد عوض  أحمد 

لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب، 

الطبعة األولى، سنة ١٤٢١هـ - ٢00١م . 

١٤. تهذيب اللغة - لإلمام أبي منصور محمد بن 
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األزهــري، ت)3٧0هـــ(، تحقيق محمد عوض  أحمد 

لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار  مرعب، 

الطبعة األولى، سنة ١٤٢١هـ - ٢00١م . 

اإلمــام   - يف  التعار مهمات  على  التوقيف   .١5

ي، ت)١03١هـــ(، تحقيق  المناو الــرؤوف  محمد عبد 

الفكر   دار   : النشر  دار  الداية،  رضوان  محمد  الدكتور 

سنة  األولـــى،  الطبعة  دمشق،   - بيروت   - المعاصر 

١٤١0هـ - ١٩٩0م . 

مور 
ُ
١6. الجامع المسند الصحيح المختصر من أ

المحدث  لــإلمــام   - وأيــامــه  وسننه   � اهلل  رســول 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبي عبد 

ي، الجعفي، ت)٢56 هـ(، تحقيق الدكتور  اهلل، البخار

، اليمامة، بيروت،  كثير مصطفى ديب البغا، دار ابن 

الطبعة الثالثة، سنة ١٤0٧ هـ - ١٩8٧ م . 

بن  محمد  بكر  أبــي  لــإلمــام   - اللغة  جمهرة   .١٧

يد (،  الحسن األزدي البصري المعروف ب- ) ابن در

ت)3٢١هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

آباد الدكن، أعادت طبعة باألوفست  الكائنة بحيدر 

مطبعة المثنى - بغداد، الطبعة األولى، سنة ١3٤5هـ 

- ١٩٢5م. 

المختار شرح  الدر  المحتار على  رد  ١8. حاشية 

العزيز  أمين بن عمر بن عبد  تنوير األبصار - محمد 

 عــابــديــن، الــدمــشــقــي،  ت)١٢5٢هـــــــ(، دار الــنــشــر : 

سنة   ، لبنان   - بيروت   ، والنشر للطباعة  الفكر  دار 

١٤٢١هـ- ٢000م . 

ي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي  ١٩. الحاو

وهو شرح مختصر المزني - لإلمام أبي الحسن علي 

بن محمد بن حبيب الماوردي، البصري، البغدادي، 

معوض،  محمد  علي  الشيخ  تحقيق  ت)٤50هـــــ(، 

دار   : النشر  دار  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  والشيخ 

األولــى،  الطبعة  لبنان،   - بيروت   - العلمية  الكتب 

سنة ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م . 

٢0. دالئل النبوة - إسماعيل بن محمد بن الفضل 

محمد  تحقيق  ت)535هـــــ(،  األصبهاني،  التيمي 

الطبعة  يــاض،  الــر  - طيبة  دار   : النشر  دار  الــحــداد، 

األولى، سنة ١٤0٩هـ - ١٩8٩م . 

ــل الــنــبــوة - لــإلمــام أبـــي بــكــر أحــمــد بن  ٢١. دالئـ

الحسين بن علي بن موسى، البيهقي، ت )٤58هـ(، 

 : النشر  دار  قلعجي،  المعطي  عبد  الدكتور  تحقيق 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 

سنة ١٤05هـ - ١٩85م . 

يس  ٢٢. الذخيرة - اإلمام أبو العباس أحمد بن إدر

بن عبد الرحمن، شهاب الدين الصنهاجي، القرافي، 

 : النشر  دار  حــجــي،  محمد  تحقيق   ت)68٤هــــــ(، 

دار     الغرب - بيروت، سنة ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م . 

لإلمام   - المفتين  وعمدة  الطالبين  روضــة   .٢3

ي،  يا بن محيي الدين بن شرف النوو الحافظ أبي زكر

ت)6٧6هـ(، المكتب اإلسالمي . 

٢٤. سنن ابن ماجه - لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل 

ت)٢٧5هـــ( ،  ماجه،  ابن  يني،  القزو يزيد  بن  محمد 

وعلق  واحاديثه،  وابوابه،  كتبه،  ورقم  نصوصه،  حقق 

للطباعة،   ، الفكر دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  عليه 

يع، بيروت .  ، والتوز والنشر

المصنف  الحافظ  لإلمام   - داود  أبــي  سنن   .٢5
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المتقن أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، 

ق 
ّ
وعل أحاديثه  وضبط  راجعه  ت)٢٧5هـــ(،  األزدي، 

دار  الحميد،  عبد  الــديــن  محيي  محمد  حواشيه 

إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان . 

عيسى  أبي  الحافظ  لإلمام   - الترمذي  سنن   .٢6

السلمي،  الــتــرمــذي،  ســـورة،  بــن  عيسى  بــن   محمد 

بيروت،   - العربي  الــتــراث  إحياء  دار  ـــ(،  ٢٧٩هـ ت) 

، وآخرون .  كر حققه أحمد محمد شا

بن  أحمد  بكر  أبي  لإلمام   - الكبرى  السنن   .٢٧

البيهقي، ت)٤58هـــ(،  الحسين بن علي بن موسى، 

مكتبة   : النشر  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق 

، مكة المكرمة، سنة ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م .  دار الباز

الرحمن  عبد  أبــي  لإلمام   - الكبرى  السنن   .٢8

النسائي،  الــخــراســانــي،  علي  بــن  شعيب  بــن   أحمد 

) 303هـ(، حققه، وخرج أحاديثه : حسن عبد المنعم 

شلبي، أشرف عليه : شعيب األرناؤوط، قدم له : عبد 

: مؤسسة الرسالة،  اهلل بن عبد المحسن التركي، الناشر

بيروت، الطبعة األولى ، سنة  ١٤٢١ هـ - ٢00١ م . 

بن  سعيد  لإلمام   - منصور  بن  سعيد  سنن   .٢٩

بن  سعد  الــدكــتــور  تحقيق  ـــ(،  ــ )٢٢٧هـ ت   ، مــنــصــور

دار   : النشر  دار  حميد،  آل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 

العصيمي - الرياض - الطبعة األولى، سنة ١٤١٤هـ - 

١٩٩٤م . 

30. السيرة النبوية - اإلمام أبو الفداء إسماعيل بن 

عمر بن كثير القرشي، الدمشقي،    ت )٧٧٤ هـ( . 

3١. السيرة النبوية - اإلمام عبد الملك بن هشام 

هشام،  ابن  محمد  أبو  المعافري  الحميري  أيوب  بن 

دار  سعد،  ــرءوف  الـ عبد  طــه   : تحقيق  ـــ(،  ــ ت)٢١3ه

سنة  األولـــى،  الطبعة  بــيــروت،   - الجيل  دار   : النشر 

١٤١١هـ - ١٩٩0م . 

كــمــال الــديــن  3٢. شـــرح فــتــح الــقــديــر - لــإلمــام 

ب-  المعروف  السيواسي،  الــواحــد  عبد  بن  محمد 

 - الفكر  دار   : النشر  دار  ت)68١هـــ(،  الهمام(،  )ابن 

بيروت، الطبعة الثانية . 

33. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - لإلمام 

اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري،    ت)3٩3هـ(، 

الــعــلــم  ــا، دار  الـــغـــفـــور عـــطـ  تــحــقــيــق أحـــمـــد عــبــد 

القاهرة،  األولــى،  الطبعة  لبنان،   - بيروت  للماليين، 

سنة ١3٧6 هـ - ١٩56 م .  

3٤. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - لإلمام 

)35٤هــــ(،  ت  البستي،  حــبــان  بــن  محمد  الحافظ 

ت  الفارسي،  بلبان  بن  علي  الدين  عالء  األمير  رتبه 

ق عليه شعيب 
ّ
)٧3٩هـ(، حققه، وخّرج أحاديثه، وعل

األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٤هـ 

- ١٩٩3م . 

سعدي   - واصطالحًا  لغًة،  الفقهي  القاموس   .35

يا، الطبعة الثانية،  ، دمشق - سور أبو جيب، دار الفكر

سنة ١٤08هـ - ١٩88م . 

القناع عن متن اإلقناع - منصور بن  كشاف   .36

يس البهوتى  يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدر

مصيلحي  ــالل  ه تحقيق  ت)١05١هــــــ(،  الحنبلى، 

مصطفى هالل، دار النشر : دار الفكر - بيروت، سنة 

١٤0٢هـ - ١٩8٢م .  

والفروق  المصطلحات  الكليات معجم في   .3٧
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الحسيني  موسى  بــن  أيــوب  البقاء  ألبــي   - اللغوية 

خطية  نسخة  على  قابله  )١0٩٤هـــــ(،  ت  الكفومي، 

يش،  وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتور عدنان درو

واإلرشاد  الثقافة،  وزارة  منشورات  المصري،  ومحمد 

القومي، دمشق، الطبعة ١٤0٢هـ - ١٩8٢م . 

بن  محمد  اللغوي  لــإلمــام   – الــعــرب  لسان   .38

، األفريقي، المصري، ت)٧١١هـ(، دار  مكرم بن منظور

صادر – بيروت، الطبعة األولى . 

3٩. المبدع في شرح المقنع - لإلمام أبي إسحاق 

الحنبلي،  مفلح  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  بن  إبراهيم 

ت)88٤هـ(، دار النشر : المكتب اإلسالمي - بيروت، 

سنة ١٤00هـ . 

نــعــمــة األمـــن  الــمــحــافــظــة عــلــى  ٤0. مــتــطــلــبــات 

الرحمن  عبد  بــن  سليمان   - بــالدنــا  فــي  واالســتــقــرار 

الحقيل، الطبعة األولى، سنة ١٤١8هـ - ١٩٩٧م . 

اللغوي  للعاّلمة  والمحيط األعظم -  المحكم   .٤١

المرسي،  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبي 

دار  ي،  هــنــداو الحميد  عبد  تحقيق  ت)٤58ه-(، 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، سنة 

١٤٢١هـ - ٢000م . 

٤٢. المحلى - لإلمام أبي محمد علي بن أحمد 

تحقيق  ـــ(،  ت)٤56هــ الظاهري،  حــزم  بن  سعيد  بن 

اآلفاق  دار   : النشر  دار  العربي،  التراث  إحياء  لجنة 

الجديدة - بيروت - لبنان . 

بن  بكر  أبــي  بــن  محمد   - الصحاح  مختار   .٤3

ي، ت ) بعد 666هـ(، تحقيق محمود  عبد القادر الراز

بيروت،   - ناشرون  لبنان،  مكتبة   : النشر  دار   ، خاطر

الطبعة طبعة جديدة، سنة ١٤١5هـ - ١٩٩5م . 

بن  أنس  بن  مالك  لإلمام   - الكبرى  المدونة   .٤٤

مالك بن عامر األصبحي، المدني، إمام دار الهجرة، 

ت )١٧٩هـ(، دار النشر : دار صادر - بيروت . 

٤5. مروج الذهب ومعادن الجوهر - اإلمام المؤرخ 

أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي، ت 

)3٤6هـ( .  

٤6. مسند اإلمام أحمد بن حنبل - لإلمام الحافظ 

أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن 

قرطبة،  مؤسسة  الناشر  ت)٢٤١هـــ(،  الشيباني،  أسد، 

مصر - القاهرة . 

٤٧. مسند الشهاب - اإلمام محمد بن سالمة بن 

تحقيق  )٤5٤هـــ(،  ت  القضاعي،  اهلل  عبد  أبو   ، جعفر

حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر : مؤسسة 

 - ـــ  ١٤0٧هـ سنة  الثانية،  الطبعة  بــيــروت،   - الرسالة 

١٩86م .  

السنن  مــن  المختصر  الصحيح  المسند   .٤8

بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل � - لإلمام 

المحدث مسلم بن الحجاج بن مسلم، أبي الحسين 

محمد  تحقيق  ت)٢6١هـــ(،  ي،  النيسابور القشيري، 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت .  

أبي  الحافظ  أبي شيبة - لإلمام  ابن  ٤٩. مصنف 

بكر عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ابن أبي 

كمال  تحقيق  )٢35هـــ(،  ت  العبسي،  الكوفي  شيبة 

الرياض،  الرشد،  : مكتبة  النشر  يوسف الحوت، دار 

الطبعة األولى، سنة ١٤0٩هـ - ١٩8٩م . 

الكبير  الحافظ  لإلمام   - الــرزاق  عبد  مصنف   .50
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الحميري،  نافع  بــن  همام  بــن  ــرزاق  الـ عبد  بكر  أبــي 

الرحمن  حبيب  تحقيق  ت)٢١١هــــــ(،  الصنعاني، 

الطبعة  اإلســالمــي،  المكتب   : النشر  دار  األعظمي، 

الثانية، بيروت، سنة ١٤03 هـ -١٩83م . 

المنتهى  غاية  شرح  في  النهى  أولــي  مطالب   .5١

- مصطفى السيوطي الرحيباني، ت ) ١٢٤3هـــ(، دار 

النشر : المكتب اإلسالمي - دمشق، سنة ١٩6١م . 

5٢. المعجم األوسط - لإلمام أبي القاسم سليمان 

الطبراني،  الشامي،  اللخمي،  أيــوب  بــن  أحمد  بــن 

ت)360هـ(، تحقيق طارق بن عوض اهلل بن محمد، 

دار   : النشر دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن  عبد 

الحرمين - القاهرة، سنة ١٤١5هـ - ١٩٩5م . 

مع  إنكليزي،  عربي،   - الفقهاء  لغة  معجم   .53

في  ــواردة  ال بالمصطلحات  عربي  إنكليزي،  كشاف 

جي،  قلعة  رواس  محمد  الــدكــتــور  وضــع   المعجم، 

و الدكتور حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة، 

يــع، الطبعة األولـــى، ســنــة  ١٤05هــــ -  ، والــتــوز والــنــشــر

١٩85م .  

5٤. معجم مقاييس اللغة - ألبي الحسين أحمد 

يا، ت 3٩5هـــ، تحقيق  عبد السالم  بن فارس بن زكر

، الطبعة ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م .  محمد هارون، دار الفكر

ي - اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن عمر  55. المغاز

عبد  محمد  تحقيق  ت)٢0٧هــــ(،  الواقدي،  واقــد  بن 

القادر أحمد عطا، دار النشر : دار الكتب العلمية - 

بيروت - لبنان، الطبعة األولى، سنة ١٤٢٤ هـ - ٢00٤ م 

الفتح  ــو  أب  - الــمــعــرب  ترتيب  فــي  الــمــغــرب   .56

 ، المطرز ابــن    علي  بن  السيد  عبد  بن  الدين  ناصر 

ي، وعبد الحميد  ت)6١0هـ(، تحقيق محمود فاخور

يا - حلب،  يد، سور ، الناشر : مكتبة أسامة بن ز مختار

الطبعة األولى، سنة ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م . 

ألفاظ  معاني  معرفة  إلــى  المحتاج  مغني   .5٧

الشرييني  أحمد  بن  محمد  الشيخ  شرح   - المنهاج 

الخطيب، ت)٩٧٧هـ(، عين أعيان علماء الشافعية 

في القرن العاشر الهجري،  على متن المنهاج - ألبي 

ي، ت)6٧6هـ( من أعالم  يا يحيى بن شرف النوو زكر

الهجري - رحمهما  السابع  قرن  الشافعية في  علماء 

، بيروت .  اهلُل - تعالى -، دار الفكر

حنبل  بــن  أحــمــد  ــام  ــ اإلم فــقــه  فــي  المغني   .58

محمد  أبــي  الدين  موفق  العالم  لإلمام   - الشيباني 

المقدسي،  قدامة،  بن  محمد  بن  أحمد  بن  اهلل  عبد 

الطبعة  بيروت،   ، الفكر دار    ، النشر دار  ت)6٢0هـــ(، 

األولى، سنة ١٤05هـ - ١٩85م . 

5٩. نهاية األرب في فنون األدب - شهاب الدين 

ــنــويــري، ت)٧33هــــــ(،  أحــمــد بــن عــبــد الــوهــاب ال

تحقيق مفيد قمحية وجماعة، دار النشر : دار الكتب 

العلمية،  بيروت - لبنان، سنة ١٤٢٤هـ - ٢00٤م . 

شيخ  لإلمام   - المبتدي  بداية  شرح  الهداية   .60

بكر  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  برهان  اإلســالم 

المرغيناني،  الحنفي،  الرشداني،  الجليل  عبد  بن 

ت)5٩3هـ(، دار النشر : المكتبة اإلسالمية . 
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