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  إلاوعان خقىوى واهتهاكاث والقاهىهُت الؽشغُت الحماًت بين الفلعطُيُين  ظشيى
   د ماهش خمحر ِمى مجلغ أمىاء حامّت الاظشاء، ِمى هُئت الّلماء والذِاة بالقذط الؽٍشف .لقاض ي أا

 ى

  

Palestinian prisoners between legitimate and legal protection 

And human rights violations 

The prison for religion and the homeland is a natural phenomenon of the creation Wars and 

conflicts between human beings is a natural thing .oan nation offers prisoners of the best sons for 

pride and the elevation of her homeland Leahy live nation learn the value of life and appreciates 

the meaning of freedom. 

The Islam recommended treatment of prisoners treated well and gave them the rights to clear and 

hit the finest examples in the protection and mercy to them and care about them and their health, 

and in the provision of food, drink and medicine to the prisoners is one of the best acts of 

worship and to work closer with the Muslim to the Lord was between the Qur'an that the most 

important believers properties they eat the prisoner, and that too Mans under international 

humanitarian law to protect prisoners in the Geneva Conventions and the necessity that they 

enjoy special protection and care of food and healthy international rights. It is known that there 

are rules and provisions of the legitimacy of the legal texts and international human rights 

organized by the prisoner's relationship Balsjan imposed on the jailer provide health space and 

food and medicine from food, drink, clothing and care for the wounded, the sick and good 

treatment, 

The strike of Palestinian prisoner in Israeli jails for eating food and medicine it is only a means 

of expression and manifestation of protest about the injustice of the jailer and violations 

practiced against him and expose the jailer in violation of international laws and the lack of 

application and violations of human rights and to influence him and force him to improve the 

treatment of prisoners and providing food and medicine appropriate for them and even provide a 

proper place and not to resort to solitary confinement or administrative. Although international 

laws and human rights organizations have kept prisoner's right to dignity and not to violate the 

most basic of those rights is the right to be treated as a human being under the international laws, 

conventions and human rights principles. 

This Maseatonolh research on the Palestinians Palmsagiin between legitimate and legal 

protection and human rights violations, which will be in three sections, "the concept of the 
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prisoner and adapted to the legitimate and legal and legitimate and legal protection of prisoners 

and then the reality of the Palestinians and the aspirations of the liberation of prisoners. 

 ظىت مً البؽش بحن والفشاِاث فالخشوب الخلق بحن الخذافْ ظىت اقخمتها وبُُّت ٌاهشة والىوً الذًً أحل مً ألاظش ئن

ت مّجى وجقذس الخُاة قُمت حّلم خُت أمت لهي وونها وسفّت ِضة ألحل أبىائها خحرة مً ألاظشي  جقذم أمت وان. الهىن  .  الخٍش

 بهم والشخمت خماًتهم في ألامثلت أسوُ ولشب واضخت خقىقا وأِىاهم خعىت مّاملت ألاظشي  بمّاملت أوص ى الاظالم ئن
ماى وأحل الىاِاث أفمل مً ٌّخبر لالظحر والذواء والؽشاب الىّام جىفحر في ،وان وصختهم بؽأنهم والّىاًت  التي ألِا
 ِلُه ماهق اًما وهزا ألاظحر، ًىّمىن  أنهم اإلاإمىحن خفاةق أهم مً أن القشآن بحن وقذ سبه الى اإلاعلم بها ًخقشب

 وخقىو  وصخُت غزاةُت وسِاًت خاـت بدماًت جمخّهم ووحىب ألاظشي  لخماًت حىُف اجفاقُاث في الاوعاوي الذولي القاهىن 

ُت وأخهام لىابي هىاك أن ومّلىم .دولُت  بالسجان السجحن ِالقت هٍمذ دولُت اوعان وخقىو  قاهىهُت وهفىؿ ؼِش
 واإلاّاملت واإلاشض ى بالجشحى والّىاًت ولعاء ومؽشب مأمل مً والذواء والغزاء الفحي اإلاهان جىفحر السجان ِلى وفشلذ
 الخعىت،

 مً ومٍهش الخّبحر وظاةل مً وظُلت الا هي ما والذواء الغزاء جىاوى  ًِ الاخخالى  جىن  في الفلعىُيُحن الاظشي  الشاب ان
ذم الذولُت للقىاهحن اهتهاله في السجان وفطح بدقه جماسط التي والاهتهاماث السجان ٌلم ًِ الاخخجاج مٍاهش  جىبُقها ِو

 وجىفحر بل لهم اإلاىاظب والذواء الغزاء وجقذًم الاظشي  مّاملت جدعحن ِلى واحباسه ِلُه وللخأزحر الاوعان خقىو  واهتهاماث

ذم اإلاىاظب اإلاهان  خق خفٍذ الاوعان خقىو  ومىٍماث الذولُت القىاهحن وئن.  الاداسي  أو الاهفشادي السجً الى اللجىء ِو
 الذولُت والاجفاقُاث القىاهحن ٌل في ماوعان مّاملخه في خقه هى الخقىو  هزه وابعي لشامخه اهتهاك ِذم في ألاظحر

. الاوعان خقىو  ومباديء

ُت الخماًت بحن الفلعىُيُحن باألظشي  اإلاخّلق  البدث ماظُدىاوله هزا  والزي  ؤلاوعان خقىو  واهتهاماث والقاهىهُت الؽِش

ُت الخماًت و والقاهىوي الؽشعي وجنُُفه الاظحر مفهىم" مباخث زالزت في ظُهىن   ألاظشي  واقْ زم للظشي  والقاهىهُت الؽِش
ش وومىخاث الفلعىُيُحن . الخدٍش

: مقذمت

ّت ألاظاظُت اإلاقاـذ جخمثل  في الخق خماًت ،وهي الّامت ؤلاوعان لخقىو  أظاظا حّذ أـىى  خمعت في الاظالمُت للؽَش

 زابخت أـىال حّذ أنها له ًدبحن اإلاقاـذ هزه ًخأمل والزي.واإلااى وألاظشة الاوعان ولشامت والّقل الذًً ِلى والخفاً الخُاة
يؽش بالخحر لُّمشها ألاسك في خلُفت وحّله هللا لشمه الزي الاوعان خقىو  لهل سا خت وقىاِذ ها في ٍو  والعالم ألامً سبِى

ت ؤلاظالم أِىى رلو ،وألحل والاظقشاس خذاء الًمنً وخق ِلُا قُمت للخٍش  الا ظلبها وخشم الخُاة خشمت وأسس ى ِلُه، الِا

 الخلق بحن الخذافْ ظىت اقخمتها وبُُّت ٌاهشة والىوً الذًً أحل مً ألاظش وئن. مامل بىلىح خذدها ِادلت ألظباب
 خُت أمت لهي وونها وسفّت ِضة ألحل أبىائها خحرة مً ألاظشي  جقذم أمت وان. الهىن  ظىت مً البؽش بحن والفشاِاث فالخشوب

ت مّجى وجقذس الخُاة قُمت حّلم .  الخٍش

 بهم والشخمت خماًتهم في ألامثلت أسوُ ولشب واضخت خقىقا وأِىاهم خعىت مّاملت ألاظشي  بمّاملت أوص ى الاظالم أن لما
ماى وأحل الىاِاث أفمل مً رلو أن الاظالم ًفُذ والذواء والؽشاب الىّام جىفحر ،ففي وصختهم بؽأنهم والّىاًت  التي ألِا
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ىّمىن " حّالى فقاى ألاظحر ًىّمىن  أنهم اإلاإمىحن خفاةق أهم مً أن القشآن بحن وقذ سبه الى اإلاعلم بها ًخقشب  الىّام ٍو

دُما معنُىا خبه ِلى  لخماًت حىُف اجفاقُاث في الاوعاوي الذولي القاهىن  ِلُه ماهق اًما وهزا.  8 آًت الاوعان"  وأظحرا ٍو
. دولُت وخقىو  وصخُت غزاةُت وسِاًت خاـت بدماًت جمخّهم ووحىب ألاظشي 

ُت وأخهام لىابي هىاك فان ألاخىاى مل وفي  بالسجان السجحن ِالقت هٍمذ دولُت اوعان وخقىو  قاهىهُت وهفىؿ ؼِش
 واإلاّاملت واإلاشض ى بالجشحى والّىاًت ولعاء ومؽشب مأمل مً والذواء والغزاء الفحي اإلاهان جىفحر السجان ِلى وفشلذ

شاف مل الخاةي بّشك لشب ًهىن  والا الخعىت، ُت والقىاهحن الِا  في الفلعىُيُحن الاظشي  الشاب مان وما. الذولُت الؽِش
 السجان ٌلم ًِ الاخخجاج مٍاهش مً ومٍهش الخّبحر وظاةل مً وظُلت الا والذواء الغزاء جىاوى  ًِ الاخخالى  جىن 

ذم الذولُت للقىاهحن مخالفخه وفي بدقه جماسط التي والاهتهاماث  الاظشي  مّاملت جدعحن ِلى واحباسه ِلُه وللخأزحر جىبُقها ِو

ذم اإلاىاظب اإلاهان وجىفحر بل له اإلاىاظب والذواء الغزاء وجقذًم  الاظالم ان. الاداسي  أو الاهفشادي السجً الى اللجىء ِو
ت الىفغ ِلى بالخفاً أوص ى ذم ـُاهتها ووحىب البؽٍش خذاء ِو شاف القىاهحن وئن ِليها الِا  خق خفٍذ الذولُت  وألِا

.  الاوعان خقىو  قىاهحن ٌل في ماوعان مّاملخه في خقه هى الخقىو  هزه وابعي لشامخه اهتهاك ِذم في في ألاظحر

ت الخغزًت"  قاهىن  مؽشوُ ان  الىّام ِلى ألاظشي  الحباس الاخخالى قشسه والزي"  الىّام ًِ ًمشبىن  الزًً للظشي  القعٍش
 مً له ًخّشلىن  وما  الاخخالى  جىن  في خالُا ألاظشي  به ماًقىم مؽشوُِت مذي في الجذي البدث ِلُىا ًفشك بالقىة

.  هاللهم الى ادي لى الاحشاء هزا قاهىهُت ومامذي" والذواء الغزاء" ًِ الشاب مً السجان مىاحهت وفي اهتهاماث

: الخالي الىدى ِلى مباخث زالزت في ظُهىن  والزي  الاظشي  وخقىو  باالهتهاماث اإلاخّلق بدثىا ماظُدىاوله هزا

 والقاهىوي الؽشعي وجكُُفه الاظير مفهىم:  ووى املبدث

 ،اـىالخا ،لغت ألاظحر مفهىم:  ألاوى  اإلاىلب

  للظحر والقاهىوي الؽشعي الخنُُف:الثاوي اإلاىلب

ُت اإلاقاـذ:  الثالث اإلاىلب  الىفغ خفَ لشوسة في الؽِش

  للظشيى والقاهىهُت الؽشغُت الحماًت: الثاوي املبدث

ُت الخماًت ألاوى  اإلاىلب  الؽِش

 القاهىهُت الخماًت:  الثاوي اإلاىلب

ش وطمىخاث الفلعطُيُين  ظشيى واقؼ: الثالث املبدث  الخدٍش

  الاخخالى  جىن  في الفلعىُيُحن ألاظشي  واقْ: الاوى  اإلاىلب

 لاللشاب والقاهىوي الؽشعي الشأي:  الثاوي اإلاىلب

ُاث الخاةج  والخـى
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  ووى املبدث 

 والقاهىوي الؽشعي وجكُُفه  ْظـش مفهىم

  ووى املطلب

ػت في  ْظش مفهىم  إلاظالمُت الؽَش

 

ى
ًال
: اللؿت غلماء غىذ  ْظش مفهىم:  وو

ثُت : ًقاى: مىٍىس  ابً قاى - شْر   الشحلُت  أظَس
ًا
شا   أظْر

ًا
اسا ُْت  ومأظىس، أظحر فهى وئظَس شي  والجم ظاسي، أظْر

ُت
شْر : وهقىى  وأ خأظِس  أي اظْر

ًْر 
ُت
  ل

ًا
. لي أظحرا

 : وألاظحرُت  -
ُت
، مً وأـله ألاخُز ِس  في مدبىط ومل رلوَس

ذِّد ًٍن  أو قِس . أظحرٌر :  ج

ىمّىن : "حّالى وقىله - ه ِلى الىّام ٍو ِس
بِّد   خُت

ًا
  معنُىا

ًا
دُما   ٍو

ًا
. (1)"وأظحرا

ُْت  اإلاسجىن، ألاظحر: مجاهذٌر  قاى - شاءِس  والجمْر ظاسي  أظَس
ُت
ظاسي  وأ

َس
شي  وأ ظْر

َس
. (2)وأ

  (3)اإلافشداث ـاخب ورلش -
ًا
ش ملمت وجذوس : قاةال    –جأظشهم  –أظشهم" هي ملماث خمغ خىى  القشآن في ألاظْر

ًا
  –أظحرا

". أظاسي   –أظشي 

ى  مثالهم بذلىا ؼئىا وإرا  ظشهم وؼذدها خلقىاهم هدً" حّالى هللا ًقىى  -
ًال
. (4)"جبذًال

ل ؼذدها أي وأظشهم ألاظاس وهى بالقذ أوزق ئرا الشحل أظش ومىه بالقذ الؽذ: ألاظش أـل: الذاللت وحه -  ـو

. ببّن بّمها ٍِامهم

ى" حّالى هللا ًقىى  -
ًال
قا ى وجأظشون جقخلىنى  ٍش

ًال
قا  جأظشون (5)" ٍش

طػمىنى" حّالى هللا ًقىى  - ى خبه غلى الطػام ٍو
ًال
ى معكُىا

ًال
خمُا ى ٍو

ًال
  (6)"و ظيرا

ًا
 أظحرا

 أظشي  (7)" سض في ًثخً ختى  ظشيى له ًكىنى  ن لىبي كان ما" حّالى هللا ًقىى  -

قىى  -  أظاسي  (8)"جفادوهم  ظاسيى ًأجىكم وإن" حّالى هللا ٍو

                                                           

 .7سورة اإلنسان آٌة  ( )
 .م003 ط  –دار صامد  –" ابن منظور"أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم " 04 / لسان العرب : ابن منظور ( )
مكتبة نزار : ، تحقٌق مركز الدراسات والبحوث، الناشر3 المفردات فً غرٌب القرآن، ص  :الراغب األصبهانً (3)

 .009 مصطفى الباز، ط 
 .8 سورة اإلنسان آٌة  (4)
 .6 سورة األحزاب آٌة  (5)
 .8سورة اإلنسان آٌة  (6)
 .67سورة األنفال آٌة  (7)
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 "و جفعحر في الىبري  قاى -
ًا
  ًإخز الخشب داس أهل مً الخشبي هى" "أظحرا

ًا
 فُدبغ ًإخز القبلت أهل مً أو بالغلبت قهشا

. (9)"بدق

ى
ًال
ى  ْظش مفهىم:  اهُا

ًال
 :(الفقهاء غىذ) ااطالخا

 .(10)"أخُاء بهم اإلاعلمىن  ٌفش ئرا النفاس مً اإلاقاجلىن  الشحاى: "بأنهم ألاظشي  اإلااوسدي ِشف -

قىى  - ىلق: "الهاظاوي ٍو   ألاظحر لفَ الفقهاء ٍو
ًا
 ؤلاظالم داس دخلىا ئرا الخشبُحن اإلاعلمىن  به ًٍفش مً: ِلى أًما

لى أمان، بغحر  .(11)"لىا مقاجلتهم ِىذ اإلاشجذًً مً به ًٍفشون مً ِو

قىى  -   ِذوه بُذ اإلاداسب الّذو وقُى هى ألاظحر: جُمُت ابً ٍو
ًا
 . (12)القخاى في خُا

 النفاس مً اإلاقاجلىن  الشحاى: هم ألاظشي  ئن: ًقىى  خُث الضخُلي وهبه. د حٍّشف هى للظحر اإلاّاـشة اإلافاهُم ومً -

 .(13)وألاوفاى اليعاء هم: والعبي أخُاء، بأظشهم اإلاعلمىن  ٌفش ئرا

ت الىاخُت مً ألاظشي  أو للظحر العابقت اإلافاهُم في الىٍش خالى ومً ذاء قبل مً أخز ما ألاظحر أن هجذ اللغٍى  ألِا

. أهثى أو رلش الجيغ هاخُت مً وألاظحر ألاخُز بحن والفشو  أظحر فهى مقُذ ومان أخز ما وأًما أخُز فهى

ىالح في أما ش واِخباس الخشب بأظشي  ًخخق اإلااوسدي حٍّشف أن هجذ ؤلـا  الخشبُت الّملُاث في ٌؽاسك مً ألاظْر
هىن  اإلاّشلت خاسج جهىن  قذ فالّذاوة اإلاقاجلحن غحر أخشي  فئاث الافت ًمنً أهه غحر اإلاعلمحن اًذي في ووقْ  ٍو

 مً أظحر ِلُه ًىلق ممً فجّل أؼمل للظحر الهاظاوي حٍّشف هجذ رلو وألحل. الخشب جيخهي ختى أظشي  هىاك
ف ِلُه لُىىبق الخشبُحن مً ًهىن  أن واؼتره أمان أو ِهذ دون  اإلاعلمحن بالد دخل  وألاف خشب بأظحر الـى

 ِذوه ًذ في ًقْ الزي هى ألاظحر فجّل جُمُت ابً أما. لهم قخالىا ِىذ خنمهم في ومً اإلاشجذًً وهم أخشي  فئت أًما
ذاء ًذ في وقْ معلم ظىاء  مفهىم في الُه ماهمُل وهزا اللفَ ِلُه أولق أظحر فهى اإلاعلمحن ًذ في وقْ مافش أو ألِا

ذاء ًذ في اإلاعلمىن  ًقْ أهه خُث ألاظحر ٍفشون ألِا  أـبذ خُث والخذازت اإلاّاـشة الى أقشب اإلافهىم وهزا بهم ٍو
ش ِشله ألثر الخالُت الّفىس  في اإلاعلمىن  ذاء ًذ في للظْر  مً بدثىا ِلى ًىىبق ما وهزا ظابقا مامان ِنغ ألِا

. اليهىد ًذ في الفلعىُيُحن اإلاعلمحن أظش

 

 

                                                                                                                                                                                           
 .85سورة البقرة آٌة  (8)
هـ، حققه وخرج أحادٌثه أحمد 0 3، ت "أبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري"، 580آي القرآن، ص  جامع البٌان عن تأوٌل: الطبري (9)

 .م000  -هـ 0 4 مكتبة الرسالة، ط : محمود شاكر، الناشر
. هـ، تحقٌق د450أبً الحسن علً بن محمد بن حبٌب الماوردي، ت "، 66 األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة، ص : الماوردي (0 )

 .م989  -هـ 409 مكتبة دار ابن قتٌبة، الكوٌت، ط : د مبارك البغدادي، الناشرأحم
مطبعة : هـ، الناشر587، اإلمام عالء الدٌن أبً بكر بن مسعود الكاسانً، ت (80 /7)بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع : الكاسانً (  )

 .م986 ،  دار الكتب العلمٌة، ط 
مجمع : هـ، تحقٌق عبد الرحمن محمد بن قاسم، الناشر8 7، تقً الدٌن أبو العباس بن تٌمٌة، ت 0/553 تٌمٌة  مجموع فتاوى ابن: ابن تٌمٌة (  )

 .م995  -هـ 6 4 الملك فهد لطباعة المصحف الشرٌف، المدٌنة 

 .م998  -هـ 9 4 ، 3، دار الفكر، دمشق، ط 0 8/59الفقه اإلسالمً وأدلته : وهبه الزحٌلً. د (3 )
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 الثاوي املطلب

 القاهــــىنى في  ْظش مفهىم       

  ًجذ ال ألاظشي  أو ألاظحر مفهىم خىى  الذولي القاهىن  في الباخث
ًا
  مفهىما

ًا
ّاث في ًىحذ ال لما له، مدذدا  الدؽَش

ام م1929 ِام حىُف واجفاقُت م1907 ِام الهاي اجفاقُت في ظىاء الخشب ألظحر مدذد حٍّشف الذولُت  حاء ما وئن م،1949 ِو
  ٌّخبر ال الخشب أظشي  مفهىم في الذولي القاهىن  به

ًا
فا   حٍّش

ًا
  حامّا

ًا
ف ِليهم ًىىبق التي للفئاث بُان هى وئهما ماوّا  أظشي  ـو

 مً ئوعاهُت مّاملت خنمهم في ومً الخشب أظشي  إلاّاملت القاهىهُت ؤلاحشاءاث في منها ٌعخفاد قاهىهُت مفشداث وهي خشب

. (14)اإلاالةم واإلاهان الخعىت واإلاّاملت والذواء الغزاء حهت

فاث مً وسد ما ظىزلش رلو ومْ  وما الاجفاقُاث رلشجه وما القاهىن  فقهاء رلشها التي الذولي القاهىن  في للظحر الخٍّش

ف ِلُه ًىىبق إلاً ؼشوه مً ولّذ . أظحر ـو

ى
ًال
: الذولي القاهىنى في  ظير مفهىم:   وو

مت بعبب ال ِعنشي  بعبب الّذو ًذ في ًقْ شخق مل هى -1  الذولي القاهىن  في الّامت والقاِذة (15)اسجنبها حٍش

ش خق مىذ جىحب  .الففت بهزه ًخمخْ ال الزي الصخق ًِ وحجبه اإلاقاجل بففت ًخمخْ الزي للصخق ألاظْر

خطح ت بالّملُاث قُامه وهى ظبب لزلو ومان الّذو ًذ في وقْ مً هى ألاظحر أن الخٍّشف هزا مً ٍو  الّعنٍش

خشج بأظشه قامذ التي الذولت لذ مت بأي قُامه رلو مً ٍو ت الخشبُت الّملُاث ِذا أخشي  حٍش  .(16)والّعنٍش

ت ال ًإخز شخق مل هى -2 ت ألظباب وئهما اسجنبها لجٍش  .(17)ِعنٍش

 ِلى فقي ًقخفش ال الخشب وأظحر الخفم أًذي في أو الّذو قبمت في ًقْ مقاجل مل" الخشب بأظحر ًقفذ -3
شاعى الخشب ألظشي  أخشي  فئاث هىاك وئهما اإلاعلخت القىاث أفشاد  دولت ظلىت جدذ ًهىهىن  الخشب أظشي  أن ٍو
ت الىخذة أو ألافشاد ظلىت جدذ ال الّذو  لُفُت ًِ معئىلت الخاحضة الذولت حّخبر لزلو أظشتهم، التي الّعنٍش

جب مّاملتهم   جبّذ مىىقت في جقْ مّعنشاث ئلى أظشهم بّذ ممنً وقذ أقشب في الخشب أظشي  جشخُل ٍو
ًا
 بّذا

 
ًا
 .(18)الخىش مً مأمً في ًهىهىا ختى القخاى مىىقت ًِ مافُا

ى
ًال
: إلاوعاوي الذولي القاهىنى في الحشب  ظشيى مفهىم:  اهُا

قت بأي الخشب في ٌؽاسمىن  الزًً اإلاداسبىن  هم الخشب أظشي   والزًً (الخذبحر  –الخخىُي  –بالشأي) أخشي  وٍش

. اإلاعلح الجزاُ أزىاء أخُاء ألاظش في ًقّىن 

                                                           
(

14
, دار الكلوح  للٌشر 244الماًىى الذولي االًساًي دراسح همارًح تيي الشريعح اإلسالهيح والماًىى الذولي, ص : عثذ السالمجعفر . د (

. م2011 -هـ 1432والتىزيع, ط 

(
15
. م,2012, 5, دار الفكر, ط 403أحار الذرب في الفمه اإلسالهي دراسح همارًح ص: وهثه السديلي. د (

(
16
. م2013هفهىم األسر في الماًىى, تذج هكتثح جاهعح عليكرج اإلسالهيح, الهٌذ, : لةعثذ السالم هذوىد غا(

(
1 
. 403أحار الذرب في الفمه اإلسالهي, ص : وهثح السديلي. د (

(
1 
. م6 19 -هـ 1406, 1, دار الكتاب الوصري, ط 90األسر والسثايا في اإلسالم والماًىى الذولي, ص : عثذ اللطيف عاهر (
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ُت اإلاداسبت القىاث أًذي في ألاظشي  بّن وقُى ِليها ًترجب أن ًمنً خشب أي أن الثابذ ومً  اإلاترجب ألاظش وؼِش
ت الّملُاث ِلى  الذولي القاهىن  قىاِذ جىىسث وقذ ولىاصمها الخشب جىابْ مً هى ئر ألاصمان غابش مىز زابذ أمش الّعنٍش

  ؤلاوعاوي
ًا
  جىىسا

ًا
 اإلاادة هفذ ولقذ. رلو وغحر اخخجاص ومهان" ولعاء ودواء غزاء" مً ألاظشي  مّاملت لُفُت بخفىؿ لبحرا

 باإلاّجى الخشب أظشي  أن ِلى وهفذ اإلاىظْ باإلاّجى الخشب أظحر مفهىم ِلى م1949 ِام الثالثت حىُف اجفاقُت مً الشابّت
قّىن  الخالُت الفئاث ئخذي ئلى ًيخمىن  الزًً ألاشخاؿ هم الاجفاقُت هزه في اإلاقفىد . (19)الّذو قبمت في ٍو

ى حؽكل التي املخطىغت الىخذاث  و واملُلِؽُاث املعلحت القىاث   شاد -1
ًال
 .القىاث هزه مً  ضءا

ت والىخذاث ألاخشي  اإلاُلِؽُاث أفشاد -2  أخذ ئلى ًيخمىن  الزًً اإلاىٍمت اإلاقاومت خشماث فيهم بمً ألاخشي  اإلاخىِى
ّملىن  الجزاُ أوشاف   ؤلاقلُم هزا مان لى ختى ئقلُمهم خاسج أو داخل َو

ًا
 الخالُت الؽشوه جخىافش أن ِلى مدخال

ت الىخذاث أو اإلاُلِؽُاث هزه في   –معئىلت قُادة): وهي اإلازمىسة اإلاىٍمت اإلاقاومت خشماث فيها بما اإلاخىِى
ادتها الخشب قىاهحن مشاِاة  –به مجاهش ٌاهش ظالح  –ممحزة ِالمت  .(ِو

 .بها الخاحضة الذولت حّترف ال ظلىت أو لخهىمت والءهم ٌّلىىن  الزًً الىٍامُت اإلاعلخت القىاث أفشاد -3

  الىاقْ في ًهىهىا أن دون  اإلاعلخت القىاث ًشافقىن  الزًً ألاشخاؿ -4
ًا
 اإلاىحىدًً اإلاذهُحن ماألشخاؿ منها حضءا

ً ومخّهذي الخشبُحن واإلاشاظلحن الخشبُت الىاةشاث أوقم لمً حن ومشافقي الخمٍى ىت ِنهم للترفُه الّعنٍش  ؼٍش

داث ًدملىا أن  .ًشافقىنها التي القىاث مً جفٍش

 .اإلاالخُت ألاوقم ِىاـش -5

ت القىاث إلاقاومت الّذو اقتراب ِىذ أهفعهم جلقاء مً العالح ًدملىن  الزًً اإلادخلت غحر ألاساض ي ظهان -6  .الغاٍص

الخظ  الذولت بها حّترف ال التي العلىت أو الخهىمت وبّىاـش اإلاعلخت القىاث بّىاـش اهخم الذولي اإلاؽُش أن ٍو

الخَ الخاحضة،   ٍو
ًا
ش خشوب مقاجلي أن أًما  البروجىمىى  في ولنً م1949 حىُف اجفاقُاث في ال مداسبحن اِخبروا الىوجي الخدٍش

 الجزاِاث إلاقاجلي ؤلاوعاهُت اإلاّاملت مبذأ ِلى حىُف الجفاقُاث اإلاؽترلت الثالثت اإلاادة واؼخملذ الاجفاقُاث لهزه اإلاماف

ىىبق ئليهم الخشب أظشي  خقىو  جمخذ ئر اإلاعلخت . (20)ؤلاظشاةُلي الاخخالى  جىن  في الفلعىُيُحن ألاظشي  رلو ِلى ٍو

 خقىو  مىٍىس  ومً 1949 لعىت الشابّت حىُف اجفاقُت وفي ؤلاوعاوي الذولي القاهىن  في ألاظحر مفاهُم في وبالىٍش
: آلاحي هجذ وغحره والذواء مالغزاء ؤلاوعاهُت ألاظشي 

 ألاظحر خقىو  خاـت الاجفاقُاث أو القشاساث بهزه آلاظشة الذولت أو الذولي اإلاجخمْ جلضم ئلضامُت ـُغت ًىحذ ال -1

 .اخخجاص ومهان ودواء غزاء مً

  مُؼ مً سغاًتهم ووحىب وخقىقهم باألظشي  واإلاخّلقت حىُف اجفاقُاث ًخالف إلاً سادُ حضاء ًىحذ ال -2

 .الحشب نهاًت بمجشد رويهم إلى وإس اغهم والطػام الصحُت الىىاحي

                                                           
، مرجع سابق  .45 القانون الدولً اإلنسانً دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الدولً ، ص : عبد السالمجعفر . د (9 )
.   00 ،  ، دار المستقبل العربً ، القاهرة ط  0 ص شرٌف عتلم ، محاضرات فً القانون الدولً االنسانً (0 )

، سلسلة الكتب اإلرشادٌة، رابطة الجامعات 45 اٌة القانون الدولً اإلنسانً، ص الفئات المشمولة بحم: وهبه مصطفى الزحٌلً. د. ، و أ
 .  0 اإلسالمٌة، العدد الثانً، دار الكلمة مصر، 
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 خالف خشب أظحر لفَ ِليها ًىىبق لثحرة فئاث حمّذ به ًخّلق وما ألاظش خىى  الذولُت الاجفاقُاث أن ًالخَ -3

ّت في ِلُه هى ما عاِذه مّه ًقىم وما اإلاداسب واِخباس ؤلاظالمُت الؽَش  .خشب أظشي  َو

ذ الى بداحت الّالم ماصاى -4 ّاث مً مٍض   مالصخُت ؤلاوعاهُت خاـت  الاظحر لخقىو  واإلاىضخت الالضامُت الدؽَش
 وال الاجفاقُاث بهزه حّترف ال التي الٍّمى الذوى  ولزلو للمخالف الشادُ الجضاء ووحىد وألاخالقُت والغزاةُت

 .جىفزها

 الثالث املطلب

 الفلعطُيُين للظشيى القاهىوي الخكُُف

 لها، الخالْ ألاوى  ؤلالافي والبروجىمىى  1949 للّام والشابّت الثالثت حىُف الجفاقُاث الفلعىُيُحن ألاظشي  ًخمْ

. الّام الذولي القاهىن  بمبادب ٌّشف ما ئواس جدذ أخهامه بخىبُق ملضمت أنها ئال له ئظشاةُل اهممام ِذم مً وبالشغم

 الؽشوه ِليهم جىىبق ال والزًً 1967 لّام ؤلاظشاةُلي الاخخالى بّذ اِخقالهم جم الزًً ألاشخاؿ بأن البّن ًشي 
 ؼشوه اهىباو لّذم الخشب ألظحر الذولي باإلافهىم خشب أظشي  لِعىا الثالثت، حىُف باجفاقُت الخشب أظشي  بؽأن الىاسدة

 1949 للّام الشابّت حىُف اجفاقُاث مً الشابْ الجضء ًقشسها التي بالخماًت ًخمخّىن  فهم وبزلو بؽأنهم، الخشب أظشي 

 حّخبرها ال الشابّت، حىُف اجفاقُت وقّذ والتي ئظشاةُل أن مً الشغم ِلى ورلو .اإلادخلت ألاساض ي في اإلاذهُحن خماًت بؽأن
 .اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي ِلى اهىباو راث

 الاخخالى لذ أساليهم ًِ الؽشعي الذفاُ بفذد ماهىا ممً اِخقالهم جم الزًً اإلاعلخحن ألاظشي  بخفىؿ أما
 القاهىوي ولّهم فان الثالثت، حىُف باجفاقُت الىاسدة الخشب أظشي  بؽأن الىاسدة الؽشوه بؽأنهم واهىبقذ ؤلاظشاةُلي،

جب الخشب، أظشي  ئواس في ًىذسج  القاهىهُت الخامُت لهم ًنفل مما ، 1949 للّام الثالثت حىُف اجفاقُت ِليهم حعشي  أن ٍو
 .الخشب ألظشي 

اداتها، الخشب بقىاهحن بااللتزام اإلاقاومت خشماث التزام ؼشه بخفىؿ أما ش مىٍمت قامذ ِو  1982 ًىهُى 7 في الخدٍش
عشي  الاجداد مجلغ ئلى هذاء بخىحُه ً العَى ش مىٍمت ئِالن ًخممِّد  ، 1949 لعىت حىُف اجفاقُاث بخىبُق التزامها الخدٍش

  حّخبر التي اإلاعلخت الفشاِاث أزىاء 1977 لعىت ألاوى  ؤلالافي البروجىمىى  ولزلو
ًا
. فيها وشفا

 ،"  وظلى"  العالم اجفاقُاث بمى ب الفلعطُيُت الىطىُت العلطت قُام بػذ للظشيى القاهىوي الىضؼ حؿير ولقذ
اًا أـبذ و غضة، وقىاُ الغشبُت المفت مً أحضاء بّن ِلى حعُىش أـبدذ خُث  غحر مىاوىحن الفلعىُيُت العلىت ِس

لُه". الفلعىُيُت اإلاذن"  الهاملت الفلعىُيُت العُادة جدذ اِخبرث التي اإلاىاوق في الاخخالى لعلىت خالّحن  جهىن  ِو
  ومخابّتهم هإالء مدالمت ًِ معئىلت وخذها الفلعىُيُت الىوىُت العلىت

ًا
  قاهىهُا

ًا
. وقماةُا

ّخبر   ألاقص ى اهخفالت بذاًت مْ فيها مىاوىحن واِخقاى ألاساض ي جلو باقخدام الاخخالى ظلىت قُام َو
ًا
 ِلى اِخذاءا

خقاى ِملُاث وحّذ ِلُه، مخىاُص غحر ئقلُم   جلو الِا
ًا
  اخخىافا

ًا
  مىّذم قشاس ِلى قاةما

ًا
ُت ألًت اظدىاده لّذم قاهىها  ؼِش

اًا ِلى مخخفت غحر ظلىت ًِ لفذوسه قاهىهُت، . اإلادخلت الذولت لُان ًِ معخقل آخش دولي لُان لعُىشة خالْ ئقلُم ِس
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 لّذم الثالثت حىُف اجفاقُت ِذدتها لما الخشب أظشي  ؼشوه ِليهم جىىبق ال املخخطفين  ن بالزكش والجذًش

 الخمل مشؤوظيها، أِماى ًِ معئىلت لقُادة الخمُى ممحزة، ؼاسة اظدُفاء: خُث مً ِليهم الخشب أظحر ؼشوه اهىباو
 العلىت إلاىاوجي جلو الاخخىاف ِملُت وحّخبر الخشب، أظشي  مّاملت بخفىؿ حىُف اجفاقُت قىاِذ واخترام للعالح الّلجي

مت اإلاذهُحن  .ِليها اإلاخّاسف الذولُت للمّاًحر وفقا خشب حٍش

 في ًىذسج القاهىوي ولّهم فان الفلعىُيُت، العلىت مىاوق مً اِخقالهم جم الزًً اإلاعلخحن ألاظشي  بخفىؿ أما
 لعلىت ًهىن  ال وبالخالي الاخخالى، دولت غحر لذولت خالّت أساض ي ًِ الؽشعي الذفاُ بفذد ماهىا ممً الخشب أظشي  ئواس

جب اإلادخلت، ألاساض ي هىاو خاسج هقلهم بمّجى أساليها، في باخخجاصهم خق أي الاخخالى  حىُف اجفاقُت ِليهم حعشي  أن ٍو

 الفلعىُيُت والففاةل الخىٍُماث أِماء أو الفلعىُيُت ألامً أحهضة أفشاد مً هإالء أمان ظىاء 1949 للّام الثالثت

. اإلاخخلفت

 اهخمائهم خلفُت ِلى اِخقالهم جم أو الاخخالى، لعلىت خالّت الصالذ مىاوق مً اِخقالهم جم الزًً ألاظشي  ًِ أما
 اإلاذهُحن بدماًت اإلاخّلقت الشابّت حىُف اجفاقُت ئلى ًخمّىن  وهإالء اإلاقاومت، ِملُاث أزىاء لِغ ولنً مقاومت لففاةل

 الخاى هى لما لشهاةً أخزهم جم والبّن التهم، بّن له وحهذ زم اخخىافه جم والبّن الاخخالى، أو اإلاعلح الجزاُ أزىاء
مت ضخاًا وهإالء والىىاب، للىصساء باليعبت  مً وهىاك الذولُت، الجىاةُت للمدنمت ألاظاس ي سوما لىٍام اظدىادا خشب لجٍش

 اإلاّخقلحن مً الفىفحن وهزًً ؼشعي، غحر مقاجل معمى جدذ اإلادخجٍضً بّن ئلى باإللافت له، مدذدة تهمت جىحُه ًخم لم

. ؤلاظشاةُلي الاخخالى ًشجنبها خشب لجشاةم ضخاًا هم

 جىبُق إلظشاةُل ًدق ال خُث ألاظشي، أولئو ِلى للخىبُق مجاى أي ؤلاظشاةُلُت للقىاهحن ًهىن  ال الخالخحن ملخا وفي
 الخشبي الاخخالى قاهىن  جىبُق ِليها ًخىحب لما الفلعىُيُت، للعلىت الخالّت اإلاىاوق أظشي  ِلى ؤلاظشاةُلُت القىاهحن

شان مً الخامغ في اإلادخلت ألاساض ي أظشي  ِلى  قىاهحن و لىاةذ جىبُق اظخمشاس ًفشك اإلازمىس  الخشبي والقاهىن  ،1967 خٍض

ل الذولت ت ألاخهام بّن بخىبُق لُقت خذود وفي مإقذ هدى ِلى العماح مْ ألـا . باالخخالى للقاةم الّعنٍش

لُه،  تهم مً ميعىب هى ما إلاخابّت قاهىهُت ـالخُت أًت ؤلاظشاةُلُت واإلادالم الخدقُق لعلىاث ًهىن  ال ِو

ش . الفلعىُيُت العلىت مىاوق في اإلاقاومت وسحاى للمخخىفحن  العلىت أقالُم ِلى واِخذائها لخشقها ئظشاةُل وجبًر

 مُثاو مً (51) اإلاادة لىق اظدىادا الذولي للقاهىن  ومخالف باول ادِاء هى الؽشعي الذفاُ خق جماسط بأنها الفلعىُيُت،

 في اإلادخل و (أ) مىاوق في الغاصي  مقاومت وخق ِذواوي، ِمل لمً جهىن  الؽشعي الذفاُ مماسظت أن جدذد التي اإلاخدذة ألامم
 أن ًجب الؽشعي الذفاُ أِماى أن لما. ئظشاةُلي ؼشعي دفاُ خق مىاحهخه في ًقىم ال مؽشوُ ِمل هى (ب ج،) مىاوق

هىن  الّذواوي، الّمل وقىة حجم مْ جدىاظب  الؽشعي الذفاُ أِماى ًِ والخىقف ألامً مجلغ ئخىاس ئظشاةُل ِلى ٍو

ىمت  .(21)الّذوان وقف جذابحر باجخار ألامً مجلغ قُام بمجشد اإلاِض

  2012هى مبر في (مشاقب دولت) لعطين إغالن بػذ للظشيى القاهىوي الىضؼ

جبرها ؤلاظشاةُلُت، اإلاضاِم وحه في الباب ئغالو ظُدنم فلعىحن، دولت ئِالن ئن   الفلعىُجي ألاظحر مّاملت ِلى ٍو
 .خشب لأظحر

                                                           

 21   http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm : انظر موقع             

http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm.انظر
http://www.ikhwan.net/asra/articles11.htm.انظر
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 اجفاقُت مً الشابّت اإلاادة اؼتروتها التي للؽشوه مخففت حاءث قذ ألاوى  ؤلالافي البروجىمىى  مً 44 اإلاادة أن خُث

خباس فقي ؼشوان بخىفش فالخفذ مفهىمها في الثالثت حىُف  واإلاقاجل ،"معئىلت قُادة وحىد" وهما خشب أظحر ألاظحر اِل
اث في الذولي القاهىن  قىاِذ واخترام" العُاظُت، اججاهاجه ًِ الىٍش بغن القُادة هزه إلاثل ًخمْ الفلعىُجي  اإلاىاِص

. الفلعىُجي الىماى مشاخل حمُْ في الفلعىُيُت اإلاقاومت في ًخىافش وبالخالي ،"العالح وخمل اإلاذهُحن ًِ والخمُحز اإلاعلخت

 ألاظحر ِلى الخشب أظحر مفهىم اهىباو ئلى ظُإدي ئظشاةُل، بها حّترف لم لى ختى الذولت ئِالن ٌّجي وهزا

فخقذها الذولُت القىاهحن أقشتها خقىقا ِلُه ًترجب الزي ألامش الفلعىُجي، .  والذواء الغزاء ومنها البىاظل أظشاها ٍو

 الثاوي املبدث

  وخقىقهم للظشيى والقاهىهُت الؽشغُت الحماًت

   ووى املطلب

 وخماًتهم الؽشغُت  ظشيى خقىوى

 

  قىاِذ ؤلاظالم ولْ لقذ
ًا
 (والذواء الغزاء) لهم وجىفش هللا لشمها التي ؤلاوعاهُت لشامتهم خفَ جممً للظشي  وخقىقا

م ِلى ؤلاظالم خشؿ مً هابْ وهزا خُاتهم لهم لخدفَ م، أخعً في هللا خلقه الزي ؤلاوعان جنٍش  ولقذ) حّالى ًقىى  جقٍى

قىى  (22)(آدم بني كشمىا م  خعً في إلاوعان خلقىا ولقذ) ٍو ه ولزلو (23)(جقٍى  ِلى الجامدت ؤلاوعان سغبت جقُُذ ِلى خـش
.  الاهخقام

ّت في خقىقهم بُان زم للظشي  ؤلاظالم مّاملت ًِ اإلاىلب هزا في الخذًث وظىدىاوى   خاـت ؤلاظالمُت الؽَش

. والغزاتي الفحي الجاهب

ى
ًال
: للظشيى إلاظالم مػاملت:   وو

 مً ومذح ًنشمهم مً ِلى وأزجى ئليهم وؤلاخعان لشامتهم لهم جدفَ ئوعاهُت مّاملت ألاظشي  ِامل ؤلاظالم ئن

ت وهقل ئليهم، ًدعً : رلو أمثلت ومً (24)وؤلاخعان والشأفت الشخمت ئلى والخقذ باالهخقام ألاظحر مْ حّاملها مً البؽٍش

ى قلىبكم في هللا ٌػلم إن  ظشيى مً  ًذًكم في ملً قل الىبي  يها ًا) حّالى هللا ًقىى  -1
ًال
ى ًؤجكم خيرا

ًال
  خز مما خيرا

ؿفش مىكم  . (25)(سخُم ؾفىسى وهللا لكم َو

 في الزًً ألاظشي  ٌّذ أهه خُث وؤلاوعاهُت بالشخمت ألاظشي  مّاملت ِلى وحّالى جباسك هللا خث :الذولت و ه

 .اإلاغفشة بالّفى خحر قلىبهم

 .(26)"الؽشك ألهل ًىمئز أظشاهم وأن ئليهم ًدعً أن باألظشي  هللا أمش لقذ" قخادة قاى -2

                                                           
 .70اإلسراء آٌة  (  )
 .4التٌن آٌة  (3 )
 .، دار ابن كثٌر، دمشق687-686/ فقه السنة : السٌد سابق (4 )
 .70سورة األنفال آٌة  (5 )
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ش جقذًم -3 طػمىنى) حّالى قاى: الىّام في الىفغ ِلى ألاظْر ى خبه غلى الطػام ٍو
ًال
ى معكُىا

ًال
دُما ، ٍو

ًال
 إهما و ظيرا

ذ و هللا لى ه هطػمكم ى وو  ضاء مىكم هٍش
ًال
 .(27) (ؼكىسا

ذم ألاظحر ئوّام اإلاعلمحن ِلى ًجب أهه بعماخخه ؤلاظالم قشس  لقذ: الذولت و ه ّه ِو  الىّام ًهىن  وأن ججَى

 
ًا
  رلو مان ئرا مىه أفمل أو اإلاعلمحن لىّام والنمُت الجىدة في ممازال

ًا
طػمىنى) هللا ألمش اظخجابت ممنىا  ٍو

. (خبه غلى الطػام

ؽهذ مؽشلحن ًىمئز أظشاهم مان) ِباط ابً قاى لثحر ابً قاى  أمش وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  أن لهزا َو

 أي اإلادبىط هى مجاهذ قاى (الغزاء ِىذ أهفعهم ِلى ًقذمىنهم فهاهىا ألاظشي  ًنشمىا أن بذس ًىم أصخابه
دبىهه ٌؽتهىهه وهم لهإالء الىّام ًىّمىن   .(28)ٍو

ى بااظشيى اظخىاىا) فقاى ألاظشي  مّاملت بدعً أصخابه وظلم ِلُه هللا ـلى الىبي أوص ى -4
ًال
 خذًث وفي (29)(خيرا

 و كىا املٍشض وغىدوا الجائؼ  طػمىا" قاى وظلم ِلُه هللا ـلى الشظىى  ًِ ألاؼّشي  مىس ى أبي ًِ آخش

 . (30)" ظير: والػاوي ظفُان قاو الػاوي

ٍت بجي يهىد أظشي  سأي وخُىما ألاظشي  امتهان أو حّزًب ًِ وظلم ِلُه هللا ـلى الشظىى  ههى -5  في مىقىفحن قٍش

  قاى قاةَ ًىم ٌهحرة في الّشاء
ًا
 وخش الؽمغ خش غليهم ججمػىا و) بدشاظتهم اإلاهلفحن اإلاعلمحن مخاوبا

 ِلُه هللا ـلى الشظىى  لقىى  ِليهم هللا سلىان الصخابت وامخثل ،(31) (ًبردوا ختى واظقىهم وقُلىهم العالح
ض ألاظحرأبى فُقىى  أهفعهم ألاظشي  به ؼهذ ما والفمل أظشاهم ًدعىىن  فهاهىا وظلم  في ومان ِمحر بً ٍِض

ُت الخمش وأملىا بالخبز خفىوي الىّام قذمىا ئرا فهاهىا قفلىا خحن ألاهفاس مً سهي مْ لىذ: "بذس أظشي   لـى

 ِلى فأسدها فاظخحي: قاى بها، هفدجي ئال لعشة منهم سحل ًذ في ًقْ ما بىا ئًاهم وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى 
 .(32)ًمعها ما ِلى فحردها أخذهما

 مْ وّامه وُب مً ًىّمه وئهما قىجه مً فمل مما ًىّمه لم أهه ٌّجي هزا ئن: (33)الّىدة ظلمان. د قاى
 هللا سض ي ِمش ابً خذًث في حاء لما النباةش مً ألاظحر ًِ الىّام مىْ مان ولزلو له ومدبخه ئلُه خاحخه

                                                                                                                                                                                           
دار الكتب العلمٌة،  -هـ   9، ت (محمد بن أحمد بن أبً بكر األنصاري القرطبً)، 6  /9 الجامع ألحكام القرآن : القرطبً (6 )

 .م983 ،  بٌروت ط 
 .9-8اإلنسان أٌة  سورة (7 )
 .م999  -هـ 0 4 ، ط دار طٌبة، 0  /4 الدمشقً " ابن كثٌر"تفسٌر القرآن العظٌم، عماد الدٌن أبو الفدا إسماعٌل  (8 )
وقال الهٌثمً إسناده حسن، تحقٌق حمدي عبد المجٌد السلفً،  (409)والمعجم الصغٌر  (977)أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر  (9 )

 .008 ٌمٌة مكتبة ابن ت
 (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)وقوله  (كلوا من طيبات ما رزقناكم)أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب األطعمة باب قول هللا تعالى  (30)

 .هـ، تقدٌم الشٌخ أحمد شاكر، دار الجٌل، بٌروت56 أبو عبد هللا محمد بن إبراهٌم بن المغٌرة البخاري ت "، (5373)ح  (7/67)
هـ، مطبعة 490هـ، بشرح اإلمام محمد بن أبً سهل السرخسً ت 89 محمد بن الحسن الشٌبانً ت  9 5/ السٌر الكبٌر : نًالشٌبا ( 3)

 .م958 جامعة القاهرة، 
البداٌة والنهاٌة : هــ، وابن كثٌر407 ،  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط  (تارٌخ الرسل أو الملوك) 39/ تارٌخ الطبري : الطبري ( 3)

 .ٌحٌى الدٌن دٌب ستو وآخرون، دار ابن كثٌر، دمشق، بٌروت. ، تحقٌق د374 – 3/307
 .www.islamondayمقال َمن لألسرى موقع اإلسالم الٌوم : الشٌخ سلمان العودة (33)
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 جأكل جذغها ولم جطػمها  لم سبطتها هشة في الىاس امش ة دخلذ): قاى وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  أن ِنهما

. (34)( سض خؽاػ مً

  الخبغ مان فلما
ًا
 مان ولى بدقه ًقىم أن خابعه ِلى وحب ولعبه مّاؼه أمش في الخفشف مً للمدبىط ماوّا

 .حّالى هللا لشمه الزي باإلوعان بالو فما الخُىان خق في رلو

 الشظىى  أهنشه ما وهزا بزلو، ظمّذ ما: قاى الّذو؟ ِىسة ِلى ًذىِّد  أن سجي ئن ألاظحر أٌّزب مالو لإلمام قُل -6
ً وقّا قَشؾ مً غالمحن لشبىا ِىذما الصخابت بّن ِلى وظلم ِلُه هللا ـلى  لهم فقاى بذس أخذار في أظحًر
 هزًً أن مْ" … لقَشؾ إنهما وهللا اذقا كزباكم، وإرا ضشبخمىهما اذقاكم إرا" وظلم ِلُه هللا ـلى

 .(35)باإلااء اإلاّادي الجِؾ ًمذان ماها لشبا اللزًً الغالمحن

ىفش ًمتهنهم وال خعىت مّاملت ألاظشي  ٌّامل ؤلاظالم بأن القىى  هزا في وهخلق دافَ والذواء الىّام لهم ٍو  ِلى ٍو
ذم خُاتهم ّهم ِو  مّاملت ٌّاملىنهم الزًً الفلعىُيُحن ألاظشي  مْ اليهىد الُىم ًفّله ما خالف ِلى ورلو حّزًبهم أو ججَى

. ظماوي  دًً أي مْ جدىافى

ى
ًال
ػت في  ظشيى خقىوى:  اهُا : إلاظالمُت الؽَش

مت الخُاة ِلى والخفاً النشامت وخفَ الخعىت اإلاّاملت ئن اًت والذواء الغزاء وجىفحر النٍش  مً هي الصخُت والِش

. ألاظحر ِلى ؤلاظالم ًىبقها التي ألاظاظُاث أهم

اف جدبّىا ولى   ًهىن  مً ِلى جىىبق التي والؽشوه أظشه ؤلاظالم ًجحز التي ألاـو
ًا
 أن ٌّخبر ؤلاظالم أن لىحذها أظحرا

ل ت ؤلاوعان في ألـا . (36)الخشب في ألاظش ِلُه وقْ مً مل فقي هى ألاظحر ؤلاظالم اِخبر رلو وألحل الخٍش

: للظير إلاظالم  قشها التي الحقىوى ومً

 ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  ًِ رلو في زبذ وقذ الؽخاء، وبشد الفُف خش جقُه به الةقت لعىة ألاظحر لعىة -1
 وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  فىٍش زىب ِلُه ًنً ولم بالّباط وأحى باألظشي  أحى بذس ًىم مان إلاا أهه وظلم

 .(37)مالبعه ألاظاسي  بّن لعا أهه وسد لما ئًاه فنعاه ِلُه ًقذس الخاسر بً أبي بً هللا ِبذ قمُق فىحذ

ذم ئوّامه في خق للظحر أن بعماخخه ؤلاظالم قشس  -2 ّه ِو   الىّام ًهىن  وأن ججَى
ًا
 والنمُت الجىدة في ممازال

طػمىنى) ؤلاوعان ظىسة في حّالى هللا لقىى  اظخجابت مىه أفمل أو اإلاعلمحن لىّام  خبه غلى الطػام ٍو

ى
ًال
ى معكُىا

ًال
دُما ى ٍو

ًال
ذ و هللا لى ه هطػمكم إهما و ظيرا ى وو  ضاء مىكم هٍش

ًال
 .(38)(ؼكىسا

                                                           
باب ، ومسلم كتاب السالم (40 3)أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق ٌقتلن فً الحرم ح  (34)

 . 4  تحرٌم قتل الهرة 
هـ، دار  58، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السهٌلً، ت 3/58الروض اآلنف فً شرح السٌرة النبوٌة البن هشام : السهٌلً (35)

 .(م000  -هـ   4   إحٌاء التراث العربً ط
 .امعة اإلسالمٌة بغزة، مكتبة الج  حقوق األسرى فً الشرٌعة اإلسالمٌة، ص : محمد كمال السوسً (36)
 .، مرجع سابق8008صحٌح البخاري ح : البخاري (37)
 .8اإلنسان آٌة  (38)
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قُه آمً مهان في ًىلْ أن خقىقه مً -3  ًشهبىهم ال وأن اإلااء للظحر ًىفشوا وأن الؽخاء بشد أو الؽمغ خش ٍو
ذم بالعالح  بجي يهىد أظشي  في لهم وقاى أصخابه وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  ِىه ههى ما وهزا حّزًبهم ِو

ٍت  العالح وخش الؽمغ خش غليهم ججمػىا و) قاى قاةَ ًىم في الٍهحرة وقذ في الّشاء في سآهم ِىذما قٍش

 .(39)(ًبردوا ختى واظقىهم وقُلىهم

 مً وهزا خُاجه ِلى للخفاً اإلاّالج الىبِب وجىفحر صخخه ِلى والخفاً له الذواء وجىفحر الّالج في ألاظحر خق -4

  – ظشيى  ي  –بهم اظخىاىا) وظلم ِلُه هللا ـلى الشظىى  فُه قاى الزي للظحر الخعىت اإلاّاملت باب

ى
ًال
دافٍىن  أهفعهم ِلى ًإزشون الصخابت فهان (40)(خيرا  والؽشاب والذواء الىّام لهم فُقذمىن  ألاظشي  ِلى ٍو

 
ًا
ُت جىفُزا  ولم ِافه غلَُ بقذح له وجيء ٌؽشب أن" الهشمضان" أساد وخُىما وظلم ِلُه هللا ـلى الىبي لـى

  جشك أهه معلم ًِ ًإزش فلم (41)القذح بخغُحر ِمش ظُذها فأمش مىه ٌؽشب
ًا
 دواء أو ؼشاب أو وّام بذون  أظحرا

  هاوى  ألاًىبي الذًً ـالح ئن بل
ًا
 .(42)ألاظحر لِؽشب مىه ؼشب الزي القذح الفلُبُحن أظشي  مً أظحرا

 حّالى فقاى اإلاشء ِلُه ًإحش ِبادة حّله ؤلاظالم أن ئال ئوعاوي أمش الخشب أظشي  ئوّام أن مً وبالشغم

ى خبه غلى الطػام ًطػمىنى"
ًال
ى معكُىا

ًال
دُما ى ٍو

ًال
 .والُدُم اإلاعنحن مْ ألاظحر قشن  فقذ (43)"و ظيرا

 ولم ؤلاظالم اِخىاو ِلى ئحباسه ًجىص  وال دًىه مان مهما أظشه مذة خالى الذًيُت ؼّاةشه مماسظت في ألاظحر خق -5
  أحبر أن وظلم ِلُه هللا ـلى الىبي أن ٌّشف

ًا
 سأوا إلاا ألاظشي  بّن أن بل ؤلاظالم اِخىاو ِلى ألاظشي  مً أخذا

 .ظشاخهم ئوالو بّذ ؤلاظالم في دخلىا لهم ؤلاظالم مّاملت

  جهىن  وقذ للمعلمحن ًقذمىنها فذًت مقابل ئوالقهم أي الفذاء -6
ًا
 الؽافُّت مً الفقهاء حمهىس  مزهب وهى ماال

 ظبّحن وماهىا باإلااى بذس ألظشي  وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  بفذاء رلو ِلى واظخذلىا واإلاالنُت والخىابلت

 
ًا
 .أظحرا

 ِلُه هللا ـلى الىبي أن زبذ وقذ ألاظشي  جبادى أي الّذو ِىذ اإلاعلمحن أظشي  ظشاح ئوالو الفذًت جهىن  وقذ

. (44)النخابت اإلاعلمحن مً حماِت حّلُم ِلى بذس أظشي  بّن فادي وظلم

" والذوائُت الؿزائُت" وخماًتهم القاهىهُت  ظشيى خقىوى: الثاوي املطلب                                                 

ت ألاظشي  بها اإلالخقت والبروجىمىالث الثالثت حىُف اجفاقُت وخاـت الذولُت الاجفاقُاث  جمىذ  وما الخقىو  مً مجمِى
 جىىبق وبالخالي خشب أظشي  اِخبرهم ظىاء الخقىو  جلو وهدىاوى   والغزاةُت، الصخُت الخقىو  ِلى المىء حعلُي هىا يهمىا
 ألاشخاؿ بدماًت والخاـت الشابّت حىُف اجفاقُت ِليهم ووبقذ لزلو حّخبرهم لم أو الثالثت حىُف اجفاقُت ِليهم

: مالخالي وهي  الخشب وقذ في اإلاذهُحن

                                                           
 .، مرجع سابق 59/ السٌر الكبٌر : الشٌبانً (39)
 .، مرجع سابق977المعجم الكبٌر : الطبرانً (40)
 .84 /3تارٌخ الطبري : الطبري ( 4)
 .دار ابن كثٌر  دمشق  –ٌحى الدٌن دٌب ستو وآخرون . تحقٌق د-،  0 /00 /7البداٌة والنهاٌة : ابن كثٌر ( 4)
 .6اإلنسان آٌة  (43)
 .، مرجع سابق3/397البداٌة والنهاٌة : ابن كثٌر (44)
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ى للظشيى والصحُت الؿزائُت الحقىوى: اوو
ًال
 الثالثت  ىُف وجفاقُت و قا

اًت وبخقذًم مقابل دون  باِاؼتهم خشب أظشي  جدخجض التي الذولت جخنفل : -1  الصخُت خالتهم جخىلبها التي الىبُت الِش
 
ًا
. (45)مجاها

ُتها لمُتها خُث مً مافُت الُىمُت ألاظاظُت الىّام حشاًاث جهىن  : -2 ها وهِى  صخت ِلي اإلادافٍت لخنفل وجىِى

شاعي. الغزاتي الّىص  الىشاباث أو الىصن لىقق حّشلهم وال حُذة خالت في الخشب أظشي   الغزاتي الىٍام لزلو ٍو
 .ألاظشي  ِلُه اِخاد الزي

لي  الزي بالّمل للقُام الالصمت ؤلالافُت بالجشاًاث أِماال ًإدون  الزًً الخشب أظشي  جضود أن الخاحضة الذولت ِو

ضود لما .ًإدوهه عمذ. الؽشب مُاه مً مافُت بنمُاث الخشب أظشي  ٍو  .الخبغ باظخّماى لهم َو

 رلك، غلي وغالوة. املطابخ اظخخذامهم ًمنً الغشك، ولهزا وحباتهم، ئِذاد في الخشب أظشي  ٌؽترك ؤلامهان، وبقذس

 .الطػام لخىاووى مىاظبت  ماكً وحػذ .بأهفعهم خىصتهم في التي إلاضا ُت  ؾزًت تهُئت مً جمكنهم التي بالىظائل ًضودونى

دظش . (  )الؿزاء جمغ  ماغُت جأدًبُت جذابير  ي اجخار ٍو

ت الصخُت الخذابحر مافت باجخار الخاحضة الذولت جلتزم : -3  للصخت ومالءمتها اإلاّعنشاث هٍافت لخأمحن المشوٍس

جب .ألاوبئت مً والىقاًت  الصخُت الؽشوه فيها حعخىفي صخُت مشافق ولُال، نهاسا الخشب، ألظشي  جخىفش أن ٍو
 ومً .خشب أظحراث فيها جىحذ مّعنشاث أي في لليعاء مىففلت مشافق وجخفق. الذاةمت الىٍافت فيها وجشاعى

 الخشب أظشي  ًضود اإلاّعنشاث، بها جضود أن ًجب التي (ألادؼاػ) واإلاشؼاث الخماماث حاهب وئلى أخشي، هاخُت
ىفش مالبعهم، وغعل أحعامهم لىٍافت والفابىن  اإلااء مً مافُت بنمُاث  ججهحزاث مً الغشك لهزا ًلضم ما لهم ٍو

 .(47)ووقذ وحعهُالث

اًت، مً ئلُه ًدخاحىن  قذ ما ِلى الخشب أظشي  فيها ًدفل مىاظبت ُِادة مّعنش مل في جىفش : -4  ِلى ولزلو ِس
 .ِقلُت أو مّذًت بأمشاك اإلافابحن لّضى  ِىابش الاقخماء ِىذ وجخفق اإلاىاظب، الغزاتي الىٍام

اًت أو حشاخُت ِملُت أو خاـا ِالحا خالتهم جقخط ي الزًً أو خىحرة بأمشاك اإلافابىن  الخشب أظشي   باإلاعدؽفى، ِس

ت وبُت وخذة أًت ئلى ًىقلىن  . قٍشب وقذ في وونهم ئلى ئِادتهم اإلاخىقْ مً مان ئرا ختى فيها، مّالجتهم ًمنً مذهُت أو ِعنٍش

جب اًت خاـت حعهُالث مىذ ٍو ادة خاؿ، بىحه والّمُان العجضة، لِش فمل .الىوً ئلى ئِادتهم لخحن جأهُلهم وإِل  أن ٍو

فىن  الخشب أظشي  بّالج ًقىم  مىْ ًجىص  وال .حيعُتهم هفغ مً أمنً وئرا ألاظشي، ًدبّها التي الذولت مً وبُىن  مٌى
 ؼهادة ِىلج أظحر ألي الخاحضة العلىاث وحّىى. لفدفهم اإلاخخفت الىبُت العلىاث ِلى أهفعهم ِشك مً ألاظشي 

ه الّالج ومذة وئـابخه، مشله وبُّت جبحن ولبه، ِلي بىاء سظمُت، ت الىمالت ئلى الؽهادة هزه مً ـىسة وجشظل. وهِى  اإلاشلٍض
 .الخشب ألظشي 

                                                           

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام5 المادة(45)

 .  949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام 6 المادة (46)

 .949 لعاممن اتفاقٌة جنٌف الثالثة  9 المادة (47)
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 خالت في صختهم ِلى للمدافٍت الصمت أحهضة أي جهالُف رلو في بما الخشب، أظشي  ِالج جهالُف الخاحضة الذولت جخدمل

لى حُذة، ىىاُِت والترلُباث ألاظىان ألاخق ِو  .(48)الىبُت والىٍاساث ألاخشي  الـا

ؽمل. ؼهش مل في ألاقل ِلي واخذة مشة الخشب ألظشي  وبُت فدىؿ ججشي  : -5  مل وصن وحسجُل مشاحّت الفدق َو
 وهٍافتهم، وحغزًتهم ألاظشي  لصخت الّامت الخالت مشاقبت ألاخق ِلى هى الفدىؿ هزه مً والغشك أظحر،

ا الخذسن  والظُما اإلاّذًت، ألامشاك ولؽف  ألثر الغشك لهزا وحعخخذم. الخىاظلُت وألامشاك (البرداء) واإلاالٍس
ش ومنها فّالُت، اإلاخاخت الىشاةق  في الخذسن  لؽف أحل مً مفغشة أفالم ِلى باألؼّت الذوسي ألجمىعي الخفٍى

 .(49)بذاًخه

 اإلامشلاث أو واإلامشلحن ألاظىان، وأوباء والجشاخحن، ألاوباء، مً الخشب أظشي  جهلف أن الخاحضة للذولت ًجىص  : -6
 بالخذماث ملخقحن ًهىهىا لم ئرا ختى الذولت، لىفغ الخابّحن الخشب أظشي  إلافلخت الىبُت مهامهم بمباؼشة

 الخذماث أفشاد مّاملت ٌّاملىن  ولننهم خشب أظشي  اِخباسهم ٌعخمش الخالت هزه وفي. اإلاعلخت قىاتهم في الىبُت

ّفىن  الخاحضة، الذولت حعدبقهم الزًً اإلاىاٌٍشً الىبُت . (50)49 اإلاادة في ِىه ماإلاىفىؿ آخش ِمل أي أداء مً َو

ى للمػخقلين  والصحُت الؿزائُت الحقىوى:  اهُا
ًال
 الشابػت  ىُف وجفاقُت و قا

 والصخت الغزاء في وخاـت اإلاّخقلحن ججاه الخاحضة الذولت ِلى اإلافشولت الىاحباث الشابّت حىُف اجفاقُت خذدث

: مالخالي وهي

ُتها لمُتها خُث مً مافُت للمّخقلحن الُىمُت الغزاةُت الجشاًت جهىن  : -1 ها وهِى  الفحي الخىاصن  جنفل بدُث وجىِى

شاعى الغزاتي، الىقق الىشاباث وجمىْ الىبُعي  للمّخقلحن وحّىى .للمّخقلحن اإلاّخاد الغزاتي الىٍام لزلو ٍو
ضودون  .خىصتهم في جهىن  ئلافُت أوّمت أي ألهفعهم ٌّذوا أن مً جمننهم التي الىظاةل  ماء مً مافُت بنمُاث ٍو

شخق. الؽشب  . الّمل وبُّت مْ جدىاظب ئلافُت أغزًت اإلاّخقلحن مً للّماى وجفشف .الخبغ باظخّماى لهم ٍو
. (51)أحعامهم اخخُاحاث مْ جدىاظب ئلافُت أغزًت ِؽشة الخامعت دون  وللوفاى واإلاشلّاث للخىامل وجفشف

دفل مإهل وبِب ِليها ٌؽشف مىاظبت، ُِادة مّخقل مل في جىفش : -2 اًت مً ًدخاحىهه ما ِلى اإلاّخقلىن  فيها ٍو  ِس
ّهذ .ِقلُت أو مّذًت بأمشاك اإلافابحن لّضى  ِىابش وجخفق. مىاظب غزاتي هٍام ِلى ولزلو وبُت  بداالث َو

  خالتهم حعخذعي الزًً أو خىحرة بأمشاك اإلافابحن واإلاّخقلحن الىالدة
ًا
، ِالحا

ًا
  أو حشاخُت ِملُت أو خاـا

ًا
 ِالحا

اًت فيها لهم وجقذم اإلاىاظب الّالج فيها ًخىفش ميؽأة أي ئلى باإلاعدؽفى، اًت ًِ جقل ال ِس  لّامت جقذم التي الِش

فمل .العهان فىن  اإلاّخقلحن ِالج ِلى ًقىم أن ٍو  .حيعُتهم مً وبُىن  مٌى

 الخاحضة بالذولت الىبُت العلىاث وجفشف. للفدق الىبُت العلىاث ِلى أهفعهم ِشك مً اإلاّخقلحن مىْ ًجىص  ال

اًت الّالج ومذة ئـابخه، أو مشله وبُّت فيها جبحن سظمُت ؼهادة ولبه، ِلى بىاءًا  مّخقل، شخق لهل . له قذمذ التي والِش

                                                           

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام 30المادة  (48)

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام  3المادة (49)

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الثالثة لعام  3المادة (50)

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 89المادة ( 5)
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ت الىمالت ئلى الؽهادة هزه مً ـىسة وجشظل  أي جشلُب ولزلو اإلاّخقلحن، مّالجت وجهىن .140 اإلاادة في ِنها اإلاىفىؿ اإلاشلٍض
ت أحهضة  الىبُت، والىٍاساث الترلُباث، مً وغحرها ألاظىان جشلُباث وبخاـت حُذة، خالت في صختهم ِلى للمدافٍت لشوٍس

. (52)مجاهُت

، بؽهل ؤلاظشاةُلُت السجىن  في الفلعىُيُحن للظشي  الصخُت الٍشوف جذهىسث لقذ -   ملخًى
ًا
ا  خالى خفـى

 غُاب أن لما اإلاّخقلحن، جفِب التي ألامشاك لّالج الهافي الىبي للىاقم ؤلاظشاةُلُت السجىن  جفخقش خُث ألاخحرة الفترة
ذ ؤلاظشاةُلُت السجىن  داخل الىبُت اللىاصم ذ للظشي، الصخُت ألاولاُ جذهىس  خذة مً ًٍض   ظىءًا  ألاظشي  خالت وجٍض

ًا
 ًىما

. ًىم بّذ

 مً وغحره الهلىي  والفؽل العشوان مثل أمشاك في جخمثل خىحرة صخُت مؽامل مً ٌّاوي ألاظشي  مً النثحر أن لما
 خاـت حىُف اجفاقُاث لخٍت مل في جىتهو ؤلاظشاةُلي الاخخالى ظلىاث أن بُذ فاةقت، صخُت ِىاًت ئلى جدخاج التي ألامشاك

اًت جىفحر ِذم في والشابّت الثالثت ت ألامّاء" مّشلت ألاظشي  خىؿ ئلى ًإدي وهزا. البىاظل ألظشاها الصخُت الِش  أي ،"الخاٍو

لت إلاذد الىّام ًِ ؤلالشاب لذ قذ وٍى . الخُاة في الخق في آلادمُت خقىقهم بأبعي اإلاىالبت أحل مً أؼهش ِذة ئلى ـو

ت اإلادالم أن ئلى إلاؼاسة وججذس خ ؤلاظشاةُلُت الّعنٍش  ِلى بأهه ًىق والزي 3 سقم القشاس أـذسث 7/6/1967 بخاٍس

ت اإلادنمت خ اإلاإسخت الشابّت حىُف اجفاقُت هفىؿ جىبُق الّعنٍش  ًخّلق بما الخشب أزىاء اإلاذهُحن لخماًت 12/8/1949 بخاٍس

 الشابّت حىُف خماًت هُض جم وبالخالي 1967/ 10/ 22 في الفادس 144 سقم بقشاس ئلغاؤه جم القشاس هزا ولنً القماةُت، باإلاشافّاث
. الفلعىُيُحن اإلاذهُحن ًِ

 اجفاقُاث جىبُق ؤلاظشاةُلُت الّلُا الّذى مدنمت جشفن ولزلو قاهىهُا الهاي اجفاقُاث ئظشاةُل جشفن الىاقْ وفي

 الّامت الجمُّت مىالبت مً الشغم ِلى الفلعىُيُت ألاساض ي ِلى قاهىهُا 1977 لعىت والبروجىمىلحن 1949 لعىت ألاسبْ حىُف
 جدخلها التي ألاساض ي وفي القذط فيها بما اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي في الاجفاقُت بقاهىهُت ئظشاةُل حّترف بان مشة مً ألثر

. (53)بأخهامها جخقُذ وان 1967 ِام مىز ئظشاةُل

 الفلعطُىين  ظشيى إضشاب في الؽشعي الش ي: الثالث املطلب                                               

" والذواء الؿزاء" غً

: مقذمت

ىى  مً مْ ؤلاظالم ًخبىاها التي ألاظاظُت ألـا ّاث القىاِذ مً لها ٍو دىوها والدؽَش اًت بالّىاًت ٍو  هى والِش
ت الىفغ فىنها لُدفٍها لإلوعان أِىُذ سباهُت مىدت فهي الخُاة وخق البؽٍش  ٌّلمه ال الزي اإلادخىم ألاحل ًأحي أن ئلى ٍو

. (54)والخُاة اإلاىث خلق مً ئال

قلهم وهفعهم دًنهم ِليهم ًدفَ أن وهى خمعت الخلق مً الؽاُس مقفىد أن لما  ما فهل ومالهم ووعلهم ِو

                                                           

 .949 من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 9المادة( 5)

. http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=38618: انظر موقع (53)

 ..م2009، دار الفنار،  1حقوق اإلنسان في شريعة اإلسالم، ص: د محمد المختار المهدي (   )

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=38618
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ىى  هزه خفَ ًخممً ىى  هزه ًفىث ما ومل مفلخت فهى الخمعت ألـا . (55)مفلخت ودفّها مفعذة فهى ألـا

قخل ًيخدش أن لإلوعان لِغ رلو وألحل لُه والؽشاب الىّام ِنها ًمىْ أو اإلاهلنت مىاسد ًىسدها أو هفعه ٍو  ِو
  ؤلاوعان خُاة فلِعذ حّالى هللا مً والغمب اللّىت اظخدق وئال مشلذ ئن الّالج في الاحتهاد

ًا
 لُف فيها ًخفشف له ملها

ى غذواها رلك ًفػل ومً سخُما، بكم كان هللا  ن  هفعكم جقخلىا وو: "وحّالى جباسك هللا ًقىى  ٌؽاء،
ًال
 هصلُه  عىف وولما

. (56)"ٌعيرا هللا غلى رلك وكان هاسا

قىى    هىم هاس في ًخدعان  هىم هاس في  هى هفعه  قخل  بل مً جشدي مً" وظلم ِلُه هللا ـلى الشظىى  ٍو

ى
ًال
ى خالذا

ًال
ى  يها مخلذا

ًال
ى  هىم هاس في بطىه في بها ًجأ ًذه في  دذًذجه بدذًذة هفعه قخل ومً  بذا

ًال
 .(57)" بذا  يها مخلذا

  ممىُى ؤلاوعان مان وئرا
ًا
ا   أولى باب فمً هفعه ئهالك مً ؼِش

ًا
: حّالى قىله في حاء لما قلخه أو ئًزاةه مىْ أًما

 ومً  مُػا الىاط قخل  كاهما  سض في  عاد  و هفغ بؿير هفعا قخل مً  هه إظشائُل بنى غلى كخبىا رلك   ل ومً"

. (58)" مُػا الىاط  خُا  كأهما  خُاها

 في هزا ًىمكم كشخمت غلُكم خشام و غشاضكم و مىالكم دماءكم  ئن" وظلم ِلُه هللا ـلى الشظىى  قىى  وفي

. (59)...."هزا بلذكم في هزا ؼهشكم

ً الىفغ ًِ بالذفاُ مخخفت فهي ؤلاظالم في اإلاؽشوِت الخشب أما ت الّقُذة، ِو  الفخىت واظدبّاد والىوً والخٍش
 ًقخلهم أو ًجشخهم وأن الّذو مقاجلي اإلاداسب يهاحم قذ رلو ظبُل وفي دًنهم، مً الخشوج ِلى وئلشاهم اإلاإمىحن والىهاد

  فُفبذ الّذو لذي هفعه اإلاداسب ًإظش قذ أو خشب، أظشي  ـاسوا العالح القىا ئرا ولنً
ًا
 ألاخىاى مل وفي خشب أظحر أًما

  ألاظحر ٌّامل أن ًجب
ًا
جب وآدمُخه لُاهه مً جىاى ئحشاءاث أًت اجخار ًجىص  وال ؤلاوعاهُت للمبادب وفقا  الخفىؿ ِلى ٍو

. (60)لهم اإلاىاظب والّالج والؽشاب الىّام وجقذًم الذًيُت لؽّاةشهم مماسظتهم ولفالت ومّخقذاتهم وؼشفهم خُاتهم اخترام

ُخه وأخهام دًيُت ومّاًحر لىابي هىاك فان ألاخىاى مل وفي  السجحن ِالقت هٍمذ ودولُت قاهىهُت وهفىؿ ؼِش
 واإلاشض ى بالجشحى والّىاًت ولعاء ومؽشب مأمل مً والذواء والغزاء الفحي اإلاهان جىفحر السجان ِلى وفشلذ بالسجان

شاف مل الخاةي بّشك لشب ًهىن  وئال ُت والقىاهحن ألِا . الذولُت الؽِش

 الخّبحر وظاةل مً وظُلت ئال" والذواء الغزاء" جىاوى  ًِ الاخخالى  جىن  في الفلعىُيُحن ألاظشي  ئلشاب مان وما
ذم الذولُت للقىاهحن مخالفخه في السجان ٌلم ًِ الاخخجاج مٍاهش مً ومٍهش  ِلى وئحباسه ِلُه وللخأزحر جىبُقها ِو

ذم اإلاىاظب اإلاهان وجىفحر بل له اإلاىاظب" والذواء الغزاء" وجقذًم ألاظشي  مّاإلات جدعحن  أو الاهفشادي السجً ئلى اللجىء ِو
. ؤلاداسي 

                                                           
(55 )

, 22, سلسلح فكر الوىاجهح تصذر عي راتطح الجاهعاخ اإلسالهيح, عذد 95التجذيذ في الفكر اإلسالهي, ص: جعفر عثذ السالم.د 

 .م 200
(56 )

 .30, 29سىرج الٌساء آيح  
(5  )

واء ته وتوا هـ, كتاب الطة, تاب شرب السن والذ52 فتخ الثاري شرح صذيخ الثخاري, أدوذ تي علي تي دجر العسمالًي : الثخاري 

 .م6 19هـ,  140, طثع دار الرياى للتراث, هصر, "   5"يخاف هٌه والخثيج رلن 
(5  )

 .32سىرج الوائذج اآليح  
(59 )

 ., هرجع ساتك3/453صذيخ الثخاري تشرح فتخ الثاري : الثخاري 
(60 )

 . 1دمىق اإلًساى في شريعح اإلسال, ص: هذوذ الوختار الوهذي.د 
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 ٌّذ السجان ٌلم ًِ للخّبحر وظُلت الىّام واجخار" والذواء الغزاء" جىاوى  ًِ السجحن ئلشاب في هل ولنً

ُت للمقاـذ مخالفت ُت وألاخهام الهلُت والقىاِذ الؽِش . الىفغ خفَ ئلى جذِى التي الؽِش

  السجحن ٌّخبر وهل
ًا
 ؟ اِخقاله ٌشوف جدعحن وألهذاف والذواء الغزاء جىاوى  ًِ امخىْ هى ئن هفعه خق في مجشما

 مً ألاظشي  بدماًت الخاـت الذولُت والاجفاقُاث القىاهحن جىبُق ِذم في وهل الىفغ؟ قخل ِقىبت جدذ رلو ًىذسج وهل
ّت حّذ الاخخالى قبل  والقاهىهُت؟ الذًيُت الّقىبت مً للظحر ولمان رَس

 ًِ اإلاخنشس  والنالم الخذًث ِفشها في بشصث لما ألاواةل ألاةمت فقهاةىا ِفش في جبرص لم اإلاعألت هزه أن والخق
 خاـت الخذًث ِفشها في لما ِفش منها ٌؽهى لم التي السجىاء مّاملت في والخّعف الالىهاد لثرة ًِ هاجج رلو خنم

 ِلماةىا في ًىدفشوا ًهاد اإلاعألت هزه ًِ جدذزىا الزًً الفقهاء فان رلو وألحل اليهىد ِىذ الفلعىُيُحن السجىاء

قحن ئلى اهقعمىا الزًً اإلاّاـٍشً : (61)سأًحن ئلى فيها ورهبىا فٍش

:  ووى الش ي

، مدشم الىّام ًِ ؤلالشاب أن ئلى الشأي هزا أصخاب رهب
ًا
ا  ًِ ؤلالشاب اظمه ش ئ الذًً في لِغ وأهه ؼِش

 ظلو ومً لثحرة، اإلاؽشوِت والىظاةل أخذ، بها ًأخز ال ظلبُت وظُلت فهى ألاغشاك، مً غشك لخدقُق الؽشاب أو الىّام
، ًهىن  ؤلالشاب بهزا ماث ومً واِت، غحر في والّىؾ بالجُى هفعه ألشِّد  فقذ اإلاعلو هزا

ًا
 لباةش مً والاهخداس مىخدشا

، مان اظخدله فان الزهىب،
ًا
أحي اإلاعلمحن، مقابش في ًذفً وال ِلُه ًفلي وال ٌغعل ال مافشا  فمُلت الفٍشق هزا سأط ِلى ٍو

. (62)ظّىده اإلالو بجامّت ألاظخار غذة أبى الغجي ِبذ خعً الذلخىس  وألاظخار الؽٍشف، الاصهش مً ـقش ِىُت الؽُخ
: آلاجُت باألدلت الشأي هزا أصخاب واظخذى

. (63)"سخُما بكم كان هللا  ن  هفعكم جقخلىا وو: "حّالى قىله -1

ْ وأن الىفغ قخل ًِ الىهي: الذاللت وحه . خق بغحر قخلها ئلى ًفط ى الىّام ًِ باإللشاب الىفغ ججَى

. (64)"التهلكت إلى بأًذًكم جلقىا وو: "حّالى قىله -2

 .خحن بّذ ولى التهلنت ئلى الىفغ حٍّشن فُه الىّام ًِ وؤلالشاب التهلنت ئلى الىفغ ئلقاء ًِ الىهي: الذاللت وحه
ش ولحم والذم املُخت غلُكم خشم إهما: "حّالى قىله -3   ال غاد وو باؽ ؾير اضطش  مً هللا لؿير به  هل وما الخنًز

 .(65)"سخُم ؾفىسى هللا إن غلُه   م
ش ولخم اإلاُخت ًأمل أن ؤلاوعان ِلى أن: الذاللت وحه   لىفعه واظدبقاء الالىشاس خالت في الخجًز

ًا
 ِنها للهالك ودفّا

 .آلاًت هزه حّىُه ما مْ ًدىافى وؤلالشاب
شة أبي ًِ بعىذه معلم سواه ما -4  والىااو  ًاكم" وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظىى  قاى: قاى ِىه هللا سض ى هٍش

عقُني سبي ًطػمني  بِذ  وي مثلي، رلك في لعخم  هكم: قاو هللا، سظىوى ًا جىاال  أهك: قالىا  مً  أكلفىا َو

                                                           
(61 )

 .www.muslm.orgإضراب األسير عي الطعام رؤيح فمهيح, هىلع أًا هسلن : وصفي عاشىر أتى زيذ: اًظر 
(62 )

 .الورجع الساتك 
(63 )

 .29سىرج الٌساء اآليح  
(64 )

 .195سىرج الثمرج اآليح  
(65 )

 .3 1سىرج الثمرج اآليح  
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 .(66)"جطُقىنى ما  غماو

اى   الفُام مخابّت مّىاه والـى
ًا
  لُال

ًا
  –هللا ئلى بها ِبادة أهه مْ  –ِىه الىهي حاء وئهما ؼشاب، أو وّام دون  ونهاسا

ّزب بذهه ًمّف وال اإلاؽقت، هفعه ًِ ؤلاوعان ًذفْ لهي إريها، هفعه َو  .اإلاّاوي هزه مل ؤلالشاب وفي ٍو

ّت مقاـذ ملُاث مً اإلاّاوي خفَ أن -5 اث مً هى التي ؤلاظالمُت الؽَش  لإلجالف الىفغ وّشك أن ًيبغي وال المشوٍس

 .المشس  بها ًىقْ ما أو

 ًِ اإلامشب ماث ،وئن التهلنت ئلى بها وئلقاء للىفغ حّزًب واِخبره ؤلالشاب ًجىص  ال فاهه الفٍشق هزا سأي ِلى وبىاء

  حهىم هاس وحضاءه لىفعه، قاجل مىخدش فهى الىّام
ًا
. فيها خالذا

: الثاوي الش ي

 ًشون دامىا ما ألاظشي، أًذي في ألاخحر العالح هى أهه واإلاا الىّام ًِ ؤلالشاب بمؽشوُِت الشأي هزا أصخاب قاى
  وألالثر الفّالت الىظُلت أهه

ًا
 ممذوح فهى النفاس ٌغَُ ما فهل وأهله، الاخخالى ٌغَُ الزي ألاظلىب وأهه السجان لذي جأزحرا

،
ًا
ا   ًىئىن  وال: "اإلاجاهذًً ؼأن في وقاى (67) "الكفاس بهم لُؿُظ الضساع ٌعجب: "الصخابت مذح في حّالى قاى لما ؼِش

ًا
 مىوئا

  ِذو مً ًىالىن  وال النفاس، ٌغَُ
ًا
لفخىن  سأيهم، ًِ فُه ٌّبرون فهم. (68)" ـالح ِمل به لهم لخب ئال هُال  اإلاجخمْ أهٍاس ٍو

  به مّشوف خق وؤلالشاب ِادلت، قمُت أصخاب اإلاىاللحن هإالء أن وبِىىا ئليهم، الذولي
ًا
 ولؽف الجشاةم لفطح ِاإلاُا

 ًِ اإلافخىح ؤلالشاب أظلىب اظخخذام ؤلاظالمُت، بالدها في ولى للسجىاء ًجىص  بأهه أفخىا لما ِليهم، ًقْ الزي الٍلم
 ئلى ًإدي أن ًمنً الزي الىخُذ هى ألاظلىب هزا أن واإلاا ؤلاوعاهُت خقىقهم جىاى الهتهاماث ًخّشلىن  ماهىا ئرا الىّام
 ئلى والذولي اإلادلي الّام الشأي هٍش ًلفذ فاهه السجىاء، بدق ئًجابُت هدُجت ئلى ًإد لم ئرا وختى الّفش، هزا في هدُجت

. السجىاء بدق ؤلاوعاهُت غحر اإلاماسظاث

لى  الؽُخ واإلاعدؽاس اإلاعلمحن، لّلماء الّالمي الاجداد سةِغ القشلاوي  ًىظف الؽُخ الشأي هزا أصخاب سأط ِو
ٍمي اإلاذسس ي مدشوط مدمذ والذلخىس  والبدىر، لإلفخاء ألاوسوبي اإلاجلغ سةِغ هاةب مىلىي  فُفل  ؤلافخاء لجىت سةِغ ألِا
 الّلماء لباس هُئت ِمى الفىصان ـالح والؽُخ الّمش، ظلُمان بً هاـش الذاُِت والؽُخ الّشاو، في اإلاعلمحن ِلماء بهُئت

. (69)الّشبُت باإلاملنت

ت وحىاصه ؤلالشاب مؽشوُِت الشأي هزا أصخاب وقُذ  في الىقُى ئلى ؤلالشاب ًإدي ال ختى القُىد، مً بمجمِى

ُت مخالفاث : ؼِش

 لذ اخخجاج وظُلت ئلى جخدىى  أن ًدعً ال ِبادة فالفُام الؽشعي، باإلاّجى ـُام ئلى ؤلالشاب ًخدىى  أال -1
اى له ًجىص  ال الفاةم أن لما العلىاث،  واحب مً فان ولزلو اإلاغشب، بّذ ًأمل أن البذ بل الفىم في الـى

  ولى ًدىاولىا أن اإلامشبحن
ًا
. للفُام ومىاـلحن ـاةمحن ٌّخبروا ال ختى آخش ؼشاب أي أو اإلااء مً قذسا

لى النباةش، مً ٌّخبر والزي ِىه اإلاىهي الاهخداس ٌؽبه رلو ِىذ فهى اإلاىث، ئلى ؤلالشاب هزا ًإدي ال أن -2  ِو

                                                           
(66 )

 .( 4 1), ج5  , ص2تاب الٌهي عي الىصال في الصيام, ج –كتاب الصيام  –صذيخ هسلن تشرح الٌىوي  
(6  )

 .29سىرج الفتخ اآليح  
(6  )

 .120سىرج التىتح اآليح  
(69 )

 .www.qaradawi.netاًظر هىلع الشيخ يىسف المرضاوي راتط  
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لىا ملما الفاةمحن ُاء مً لبحرة دسحت ئلى ـو  ًدعببىا ال ختى الىّام مً والقلُل اإلااء مً القلُل ًدىاولىا أن ألِا

 .باإلاىث ألهفعهم

 .الّادة فىو  الالىشاس خالت في ئال  –ماهذ مهما  –الخُاة ِلى اإلادافٍت مً البذ -3
  الىّام ًِ ؤلالشاب -4

ًا
  حاةض غحر وهزا قخلها أو بالىفغ ؤلالشاس ئلى ًإدي ِمىما

ًا
ا  ألاظلىب هزا فان وبالخالي ؼِش

 .ألاخشي  الىظاةل اظدىفاد بّذ للمشوسة ًجىص 

ذًً سأي ِىذ المىابي هزه مشاِاة ومْ عمْ النفاس ٌغَُ ألاظلىب هزا مان فارا لإللشاب، اإلاٍإ  ألاظشي  ـىث َو
حي الّالم ئلى واإلايعُحن واإلاهمىمحن اإلاٍلىمحن عاِذهم قمُتهم ٍو . مدمىد بل مؽشوُ أمش فهى خقىقهم هُل ِلى َو

: الشاجح الش ي

 وبُّت فهم ِلى جىىبق ال ألاوى  الشأي أدلت وألن اإلاّاـش الىاقْ مْ وجىابقه الذلُل لقىة الثاوي الشأي مْ هدً

. مفهىمه ِلى والىقىف الاهخداس وبُّت فهم ولزلو وساةه مً الهذف وما ئلُه والذافْ ؤلالشاب

 قىي  مىقف أو الشصو في لُق أو مِّؽت ظىء بعبب خُاجه مً لُخخلق ؤلاوعان ئليها ًلجأ وظُلت فاالهخداس

  مىه ًجذ فال مؽاِشه ـذم
ًا
. غاًت لغحر الخُاة مً هاسب فهى هفعه، وقخل سوخه ئصهاو ظىي  مخلفا

ش ًبخغى ووىه، ًِ مذافْ بىفعه، مجاهذ قمُت، ففاخب اإلامشب أما  ودخش الّشك، ًِ والذفاُ ألاسك، جدٍش

. ومىّه الٍلم وسفْ وسدِه، الّذو

   –مفهىمه ِلى بىاء  –ؤلالشاب فلِغ اإلاّشلت في واإلاقاجل هللا ظبُل في اإلاجاهذ ِلى جأحي ألاوى  الشأي أدلت وئن
ًا
 قخال

اى ؼبه ؤلالشاب ولِغ الجىت ئلى بها ئلقاء بل التهلنت ئلى بها ئلقاء ولِغ بها حهاد بل للىفغ  هٍام ألن ِىه اإلاىهي الفىم بـى
 للذًً فذاء جزهب الىفغ ألن الىفغ، خفَ مْ ًدىافى ما فُه ولِغ ألاقل، ِلى بملح ممضوج ماء ؼشب ِلى ًقىم ؤلالشاب
اث ملُاث هٍام في الىفغ سجبت قبل الذًً وسجبت والىوً ّت مقاـذ في المشوٍس  خادم فيها الالخق أن اإلاّلىم مً التي الؽَش

. للعابق

، أقىي  وظُلت هترك ال أهىا بمّجى الجهاد، مً الىُى هزا في اإلافلخت جشاعى أن ًيبغي أهه لما
ًا
 مً هدُجت وأٍِم أزشا

 واهدؽاس ِالمي، ودوي  جأزحر له ظُهىن  ألاظلىب هزا أن مً ًقحن ِلى ههىن  وأن وظُلت، ؤلالشاب وهخخز هترلها زم ؤلالشاب

 ًيبغي هزا مل ألاقل، ِلى بّمه أو ِليهم الىاقْ الٍلم  –ؼو أدوى بال  –جشفْ ظىف الىظُلت هزه وأن بها، وحعمُْ للقمُت
يخفى واإلاقاومت، الجهاد مّجى فُه ًخدقق ختى الّمل هزا في البذء قبل هشاُِه أن  اإلاىهي الىفغ وحّزًب الاهخداس مّجى ِىه ٍو

  ِىه
ًا
ا  بىدُجت أحى وأن وظبق الّالم ٌعمْ أهه خُث الىّام ًِ الفلعىُيُحن ألاظشي  ئلشاب في ًخدقق ما أًٌ وهزا. ؼِش

لى اإلامشبحن ألاظشي  مىالب جدقُق وجم ئًجابُت  ِىه ؤلافشاج جم الزي الِّعاوي  وظامش خمش ِذهان ئلشاب اإلاثاى ظبُل ِو

. اؼهش دام  والذواء الىّام ًِ الشاب بّذ الهلماث هزه لخابت أزىاء مىالبه وجدقُق

  ألُف أن وأود
ًا
 الفلعىُيُحن ألاظشي  مً والذواء الىّام ًِ اإلامشب أن وهى الثاوي الشأي أصخاب ئلى آخش أمشا

  –هللا ؼاء ئن  –هللا ِىذ هى بل ِلُه، أزم فال أحلها مً ألشب التي الّادلت قمِخه في مإلذ أزش له ظُهىن  مىجه أن وجدقق
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ض قىيى هللا إن ًىصشه مً هللا ولُىصشنى" ووىه زم هللا ظبُل في بىفعه مجاهذ ألهه ؼهُذ . (70)"غٍض

 : والخىاُاث الىخائج 

:  الىخـائج:   وو

 في ومنها الاوعان خقىو  مجاى في منها حىاهب ِذة في جخمثل الفلعىُىحن لالظشي  الاظشاةُلي الاخخالى اهتهاماث ان -1
 أبعي مً خشمانهم في وألاهم  الذولُت والاجفاقُاث القىاهحن اهتهاك في واخشي  الاوعاوي الذولي القاهىن  اهتهاك

مت خُاة في خقىقهم  .لٍش

 الفلعىُيُحن، الاظشي  ِلى لها الخالْ ألاوى  ؤلالافي والبروجىمىى  م1949 الثالثت حىُف اجفاقُاث  جىبُق ًيبغي -2
 .اإلاخدذة ألامم في مشاقب دولت فلعىحن ئِالن بّذ خاـت

 خُاتهم لخدفَ والذواء الغزاء لهم وجىفش ؤلاوعاهُت لشامتهم خفَ ًممً للظشي  وخقىقا قىاِذ ؤلاظالم ولْ -3
 . باألظشي  الخاـت ألاخهام ولْ في ألاظبقُت له رلو وفي

ُت ألاخهام -4  . ؤلالضام ـفت له لِغ الزي ؤلاوعاوي الذولي للقاهىن  خالفا اإلاعلمحن لجمُْ ملضمت ألاظشي  خق في الؽِش

ىى  -5 مْ ؤلاظالم ًخبىاها التي ألاظاظُت ألـا ّاث القىاِذ لها ٍو دىوها والدؽَش اًت بالّىاًت ٍو  الىفغ هي والِش
ت  .ِنها والؽشاب الىّام مىْ أو أظشها أو حّزًبها أو قخلها ًجىص  وال الخُاة وخق البؽٍش

 وألاظلىب الفّالت الىظُلت أهه واإلاا والذواء والؽشاب الىّام ًِ ؤلالشاب بمؽشوُِت الشاجح الؽشعي الشأي -6
 بل بالىفغ قخال لِغ رلو وان اإلاىالب وجدقُق الٍلم لشفْ السجان ِلى جأزحرا وألالثر النفاس ٌغَُ الزي ألامثل

 .الجىت ئلى بها ئلقاء بل التهلنت ئلى ئلقاء ولِغ بها حهاد

 : الخىاُاث

 .خقىقهم واخترام ألاظشي  بمّاملت الخاـت الذولُت والقىاهحن اإلاىازُق هفىؿ جىبُق بخفُّل باإلاىالبت هىص ي -1

 مىالبهم لخدقق وخماًتهم ألاظشي  بدق الذولُت القىاهحن لخىبُق ؤلاوعان وخقىو  اإلاخدذة ألامم مىٍماث مىالبت -2
اًت الغزاء جىفحر منها والتي  .اإلاىاظبت الصخُت والِش

 لذي الذِاوي  سفْ ِلى فُه والّمل ألاظشي  ًِ الخفاس فو بّام القادم الّام وؤلاظالمي الّشبي الّالم ٌعمى -3
 . باألظشي  الخاـت الثالثت حىُف اجفاقُت لخىبُق ألاممُت واإلاإظعاث الذولُت الجىاةُت اإلادنمت

اًت والغزاء الخّلُم في ألاظشي  خقىو  اخترام وحىب -4 ت وجىفحر الصخُت والِش اسة الهافي والغزاء الالصمت ألادٍو  والٍض

 . الخاسجي بالّالم والاجفاى

 .الثالثت حىُف اجفاقُت خاـت بدقهم الذولُت الاجفاقُاث وجىبُق خشب أظشي  الفلعىُيُحن ألاظشي  اِخباس -5

                                                           
( 0 )

 .40سىرج الذج اآليح  
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 ِلى والّمل بدقهم ؤلاظشاةُلُت الاهتهاماث وفطح الفلعىُيُحن ألاظشي  بدقىو  للّىاًت داةمت قاهىهُت لجىت حؽنُل -6

 .الّادلت لقماًاهم الذولُت الخقىقُت اإلاإظعاث خث

 .الّادلت قماًاهم جفُّل ولُفُت الفلعىُيُحن باألظشي  للّىاًت دولي مإجمش ِمل - 

:  واملصادس املشا ؼ

م القشآن -  النٍش

 منخبت: الىاؼش. البغذادي مباسك أخمذ.د جدقُق اإلااوسدي مدمذ بً ِلي الخعً ألبي الذًيُت والىالًاث العلىاهُت ألاخهام -
ذ قخِبت ابً داس . م1989 -1409 1ه بالهٍى

 م2012 5ه الفنش داس  –الضخُلي وهبت. د مقاسهت دساظت ؤلاظالمي الفقه في الخشب آزاس -

 1986 2ه الّلمُت النخب داس مىبّت:الىاؼش الهاظاوي بنش أبي الذًً ِالء لالمام الؽشاتْ جشجِب في الفىاتْ بذاتْ -

خ -  1407 1ه بحروث –الّلمُت النخب داس –الىبري  جاٍس

ل ًِ البُان حامْ  - ش بً مدمذ حّفش البي القشآن آي جأٍو : الىاؼش ؼالش مدمىد أخمذ أخادًثه وخشج خققه الىبري  حٍش

. م 2000-هـ1420 1ه الشظالت منخبت

. 1983 1ه الّلمُت النخب داس  –بحروث  –القشوبي بنش أبي بً أخمذ بً مدمذ  -القشآن ألخهام الجامْ -

ّت في الاوعان خقىو  - . 2009 الفىاس داس  –اإلاهذي اإلاخخاس مدمذ.د ؤلاظالم ؼَش

. 1958 القاهشة حامّت مىبّت  –العشخس ي ظهل أبي بً مدمذ الامام بؽشح الؽِباوي الخعً بً إلادمذ  النبحر العحر -

ان داس  –الّعقالوي حجش بً ِلي بً أخمذ البخاسي  صخُذ ؼشح الباسي  فخذ -  1986 -1407 -مفش –للترار الٍش

 دمؽق  –لثحر ابً داس  –ظابق العُذ.  العىت فقه -

 دمؽق  –الفنش داس  –الضخُلي وهبت. د وأدلخه الاظالمي الفقه -

ّت بحن مقاسهت دساظت الاوعاوي الذولي القاهىن  -  لليؽش الهلمت داس  –العالم ِبذ حّفش. د الذولي والقاهىن  الاظالمُت الؽَش

 هـ1432 2ه والخىصَْ

. 2003 ـامذ داس  –مىٍىس  بً الذًً حماى الفمل ألبي الّشب لعان -

 فهذ اإلالو مجمْ: الىاؼش قاظم مدمذ ِبذالشخُم جدقُق جُمُت بً الّباط ابى الذًً لخقي جُمُت ابً فخاوي  مجمُى -
 م1995  -هـ1416اإلاذًىت  –الؽٍشف اإلاصخف لىباِت

. 2013 الهىذ -الاظالمُت ِلُنشة حامّت منخبت بدث غالب مدمىد العالم ِبذ القاهىن  في ألاظش مفهىم -

 2001 ،1ه القاهشة ، الّشبي اإلاعخقبل داس ِخلم، ؼٍشف الاوعاوي الذولي القاهىن  في مدالشاث -

بهاوي للشاغب القشآن غٍشب في اإلافشداث -   2009ه الباص مفىفى هضاس منخبت: الىاؼش والبدىر الذساظاث مشلض جدقُق  –ألـا
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