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البحث :ملخص 
التشریعظل في الدولیة اتالعالق بدراسةخاصااهتماماتوليالمعاصرةالفقهیةالدراسات

المتتبع على األوراق فیهاختلطتزمن في ونحنالسیماحساسطابع ذات تعدوالتياإلسالمي

الجهادبینیفرقیعد لم فالكثیرخاصة،واإلسالميوالعربيعامة العالم في یحدثلماوالمراقب

وبینالسماویةالشرائع عجمیعنهنهت الذي اإلرهاب وبینالمسلمین على الواجببلالمشروع

المعمورة ألرض الشرعيالتقسیم وكذلك الشرعیةوالسلطةاإلمام عن الخروج هو الذي البغي

یكتفي ال مننجد لكن  إسالم ودار حرب دار دارین على األرض الفقهاء جمهوریقسمحیث

الدراسات وهذه ،وتفصیالجملةالقسمة هذه ینفيمنوهنالكعلیهایزیدبلالثنائیةبالقسمة

 لم أنيعلما الغراء اإلسالمیةالشریعةنظروجهة عن تعبرنهائیةنتائج إلى تنته لم التيالفقهیة

والمعاهدات العام الدولي بالقانونوالحرباإلسالم دار قضیةبینربطالباحثینمنأحداأجد

لدراساتیحتاجالموضوع ذاه أن والحقیقةالدولیةالمحاكمبهتقضيوما الدولي والعرف الدولیة

للقانونالتعرض دون منفحسب،الفقهیةللدراسةالبحث هذا لتكریسدعانيما وهذا مستفیضة

الوجهةخاللهمنوأبینالبحث هذا یكتمل ان بعد لكن الدولیةللمعاهدات أو العام الدولي

مناإلخوةأحد عم)تعالى اهللا بمشیئة(سأشتركالعصرمستجداتمعتتماشىالتيالشرعیة

الشریعةبینمقارنبشكلالموضوعلبحثالدولیة العالقات في االختصاص ذوي األساتذة

ثالثة على مقسماالبحثوجاءالكریم،لوجههخالصا ذلك یجعل أن تعالى اهللا سائالوالقانون

 ودار الماإلس دار( الدارینمنكلتعریففیهتناولتتمهیدیامبحثا كان األولالمبحثمباحث

المبحثأماوبالعكس،إسالم دار إلى الحرب دار تحولصحةومدىواصطالحا لغة) الحرب

 آراء فیه فذكرت الثالثالمبحثأماالمعمورة،لتقسیمالمجیزین الفقهاء آراء فیهعرضت فقد الثاني

المتعلقة ةالفقیاألحكامبعضلیبینالرابعالمبحثوجاءالمعمورةتقسیممنالمانعین الفقهاء

العباداتجانبي على األضواءسلطت فقد اإلطالة یتحمل ال البحث هذا أن وبماالدار،بتعدد

توصلتالتيالنتائجبأهمالبحثختمتثممقارنةفقهیةدراسةشكل على الشخصیةواألحوال

.المتواضعالبحث هذا في الدراسةخاللمنإلیها
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The Dual Division of The World: The house of Islam and The
House of War between The Licenser and the Prohibitor

lecturer Dr. Dafer . Kh . Algekse
College of Basic Education– University of Mousel

Abstract:
Modern fiqh studies pay special attention to the study of the

international relations under the Islamic legislation which is of sensitive

nature. This sensitivity gains more significance because the events that

happen in the world in general and in the Arab and Islamic world in

specific cause complete confusion to the observer. Many people no longer

differentiate between the legal Jihad, or even that is obligatory for

Muslims, and terrorism which is prohibited by all the divine laws,

insubordination which is rebellion or organized resistance against the

Imam or the legal authority and the legal division of the world. The

majority of the Islamic jurisprudents set a dual division for the world:

house of war and house of Islam. On the one hand, there are others who

are not content with this dual division so they add other divisions; on the

other hand, other jurisprudents deny this division altogether. These

jurisprudential studies have not ended up in decisive results which show

the opinion of the estimable Islamic law.

I have not found any researcher who relates the issue of the house

of Islam and house of war with the general international law, the

international conventions, the international tradition, and the decisions of

the international courts. Actually, this subject needs detailed studies for

this reason I have dedicated this study to tackle the jurisprudential study

without dealing with the general international law or the international

conventions.After completing this study and showing the legal opinion

which goes along with the latest developments, I shall join with on of the

professors who is specialized in the international relations to investigate
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the subject comparatively between the Sharia (the Islamic Law) and the

law, praying Allah to accept this work purely for His sake.

The study consists of three sections; section one is a preliminary

which tackles the linguistic and technical definition of both (house of

war and the house of Islam) and the validity of the house of war to be

changed to a house of Islam and vice versa. Section two is dedicated to

discuss the opinions of those who disagree with the dual division, those

who regarded the world as a single country and those who extended the

dual division and added more divisions. In section three, a group of

jurisprudential traditions that divides the world into two divisions has

been gathered. Since this section cannot be long, the light has been shed

on the devotions, transactions and the personal status in a form of a

comparative jurisprudential study. The study has been concluded by

presenting the most important results that have been arrived at in this

study.

اآلخرإلىمنھماكلوتحولالدارین معنى بیان في:األولالمبحث
:تمھید

منكلوتحولواصطالحا لغة الدارینمنكلتعریفالتمهیديالمبحث في سأتناول

.األخرى إلى الدارین

الدارین معنى: األولالمطلب
واصطالحا لغة: اإلسالمدار معنى: أوال

 على یبنى الذي فالبناء)١())والعرصةالبناءیجمعالمحل الدار: ((آباديالفیروزقال

والبناء األرض على الدار تطلقإنما، دارا تسمى ال األرض أن كمالوحده دارا یسمى ال األرض

 وأدوار ودیارات   ودورات   ودوران ودیرانودیارة وآدر وأدور أدؤر ج: (( ... قالجمیعا،ثم

.للجمعصیغ هذه فكل)٢()) وأدورة

القبورزیارةحدیث وفي...  والعرصةالبناءیجمعالمحل والدار: ((منظورابنلوقا

الموتىالجتماعاألحیاءبدارتشبیها دارا القبورموضعسميمؤمنین قوم دار علیكمسالم

)٣()).فیها

.السالممنمشتق وهو واالستسالماالنقیاد هو: لغة واإلسالم
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((منظورابنقال قیلومنهسالمةسالمایسلمسلمیقالالسالمةاألصل في السالم:

)عنه اهللا رضي(بكرأبا أن جابربنیحیى وروى اآلفات منالسالمة دار ألنهاالسالم دار للجنة

((قال ((تعالى وقوله )٤())األرض في اهللا أمانالسالم: قال)٥())َربِِّهمْ ِعْندَ السَّالمِ َدارُ َلُهمْ :

بدارالجنةتسمیةوجهبینثم،)٦())المهیمنالمؤمنالسالمودلیله اهللا ههناالسالمبعضهم

((الزجاج عن ناقالقالحیثالسالم السالمة دار ألنهاالسالم؛ دار سمیتالزجاجوقال:

 أي إسحقأبووقالواألسقام والهرم الموتمنالسالمة دار وهي تفنى وال تنقطع ال التيالدائمة

كما لها تفخیماإلیهفأضیفتوجل عز اهللا دار ألنهاالجنةالسالم دار وقال المالس دار للمؤمنین

((قالحیثمصدراسمالسالم أن بینثم،)٧())اهللا عبدللخلیفةقیل التسلیممناالسمالسالم:

((تعالى وقوله ))یةاآل )٨())الرَّْحَمةَ َنْفِسهِ َعَلىَربُُّكمْ َكَتبَ َعَلْیُكمْ َسالمٌ َفُقلْ : بعبارتهویقصد)٩(...

التسلیمومصدرهواحدبحرفالثالثي على مزید وهو یسلمسًلمللفعلمصدراسمالسالم أن هذه

العربیة علوم منیعد الذي الوضع علم كتب في العلماء ذكره المصدرواسمالمصدربین والفرق

.الیوماندثرتالتي

إضافیامركبالمعرفته األوان آن حدة على كال لجزأیهبالنظراإلسالم دار معرفةبعد

.جدیدافقهیامعنىیحمل

 وعرفوها مختلفةبتعابیرعنهاوعبرواكتبهم في اإلسالم دار القدامى الفقهاء ذكر

:منها عدة بتعاریف

عندجاءالتعریف وهذا ،اإلسالمأحكامفیهاتظهرالتي الدار هي اإلسالم دار: أوال

...:قالحیثالكاساني  الكفر ودار اإلسالم دار الدارینمعنىمعرفةمن أوال بد ال فنقول((

 دار الدار تصیربهمامعرفة على مبنیة ذلك ومعرفةباختالفهماتختلفالتياألحكاملتعرف

بظهورإسالم دار تصیر الكفر دار أن في أصحابنابینخالف ال فنقول كفر دار أو إسالم

((قالحیث)التسمیةسبب(الكاسانيوبین)١٠())فیهااإلسالمأحكام إضافةمنالمقصود...:

ومعناهوالخوفاألمن هو المقصودوٕانما والكفر اإلسالمعین هو لیس والكفر اإلسالم إلى الدار

اإلسالم دار فهي اإلطالق على للكفرة والخوف اإلطالق على فیهاللمسلمین كان إن األمان أن

 الكفر دار فهي اإلطالق على للمسلمینوالخوف اإلطالق على للكفرة فیهااألمان كان وٕان

 الفقهاء بعضعنداالتجاه وهذا )١١())والكفر اإلسالم على ال والخوفاألمان على مبنیةواألحكام

أسألالمعاصرةالقانونیةالمصطلحات في اإلسالم دار لمعنىالدقیقالمفهومتمحیص إلى یقودنا

.القادمةالبحوث في الموضوع هذا إلشباع يیوفقن أن تعالى اهللا

المسلمینیدتحتیكون الذي للموضعاسماإلسالم دار: (( السرخسيقال:ثانیا

)١٢())المسلمونفیهیأمن أن ذلك وعالمة
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((الشافعیةمنالبجیرميقال:ثالثا كبغدادالمسلمونبناهابلدكلاإلسالمببالدوالمراد:

 أو العراق وسوادومصركخیبرعنوةفتحت أو والیمنكالمدینةعلیها اأهله أسلم أو والبصرة

)١٣())الجزیةویدفعونفیهاساكنون والكفار لنا واألرض صلحا

((المقدسيمفلحابنقال:رابعا  فدار المسلمینأحكامعلیها غلب دار كل...:

)١٤(...))اإلسالم

المسلمین لقوة المسلمینشعائرفیهاتظهرالتي الدار بأنهاالزیدیة وعرفها: ((خامسا

)١٥())المسلمینمنواألمانبالذمة إال غیرهافیهایظهر وال ومنعتهم

 أهم وهذه غالبا الفقه كتب في تفرقماتجمعتعاریف لهم فكانتالمعاصرونالعلماءأما

:المعاصرةالتعاریف

أحكامعلیهاتجري يالت الدار: (( قالحیثخالف الوهاب عبداألستاذ عرفها: أوال

)١٦())ذمیین أو مسلمینأكانواسواءالمسلمینبأمانفیهامنویأمناإلسالم

((بقولهزیدانالكریمعبدالدكتور عرفها: ثانیا إسالم دار الدار العتباراألساسفالشرط:

أحكام ذاك عندفتظهروسلطانهمسیادتهموتحتالمسلمینقبلمنمحكومةكونها هو

)١٧())اإلسالم

التي األرض أو البلدة هي: ((بقولهالبوطيرمضانسعیدمحمد رالدكتو  عرفها: ثالثا

أعدائهممنواالمتناعإسالمهم إظهار على یقدرونبحیثوسیادتهمالمسلمینمنعة في دخلت

التعاریفمنیستخلص أن ویمكن)١٨())ذلك نحو أو ومصالحةبسلم أو وقتالبفتح ذلك تمسواء

:اآلتیةالشروطفیهاتتوفرالتي الدار هي اإلسالم دار أن السابقة

ماإسالمیةتكون ال فالدولة غیرهم دون للمسلمینفیهاالسیادةتكونحكومةوجود: أوال

التيكالحكومةالعدلمنمقدار على( راشدةتكون أن فیهایشترط وال مسلمةالحكومةتكن لم

ممنالكثیروتوالهانتكستالراشدي العهد بعدالخالفة دنجبل)الراشدینالخلفاءزمن في كانت

 أن علمابواحا، كفرا یظهروا لم ما لهم واجبة الطاعة بقیت لكن المحرماتواستباحالدماءسفك

:اآلتیةبالصفاتتتصف أن لها البدالمثالیةاإلسالمیةالحكومة

اإلسالمیة الدولة عن الفضمسلمكل على واجب وهو: المنكر عن والنهيبالمعروفاألمر.١

:تعالىقال فقد بهاتحكمالتيونظمهاالحكومةسیاسةبمراقبةتقوم أن علیهایجبالتي

ُهمُ َوُأوَلِئكَ اْلُمْنَكرِ َعنِ َوَیْنَهْونَ .ِباْلَمْعُروفِ َوَیْأُمُرونَ اْلَخْیرِ ِإَلىَیْدُعونَ ُأمَّةٌ ِمْنُكمْ َوْلَتُكنْ ((

)١٩())اْلُمْفِلُحونَ 

بین العدالة هذه قیاماعتمد الذي اإلسالميالحكمنظامعلیه قام أساسيمبدأ وهو:  العدل.٢

((تعالىقالالناس،كل َأْنُفِسُكمْ َعَلىَوَلوْ ِللَّهِ ُشَهَداءَ ِباْلِقْسطِ َقوَّاِمینَ ُكوُنواآَمُنواالَِّذینَ َأیَُّهاَیا:

َوإِنْ َتْعِدُلواَأنْ اْلَهَوىَتتَِّبُعواَفالِبِهَماَأْوَلىَفاللَّهُ َفِقیراً َأوْ َغِنّیاً َیُكنْ ِإنْ َواْألَْقَرِبینَ اْلَواِلَدْینِ َأوِ 
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 أن المؤمنینعامةأمرتعالى اهللا إن )٢٠())َخِبیراً َتْعَمُلونَ ِبَماَكانَ اللَّهَ َفِإنَّ ُتْعِرُضواَأوْ َتْلُووا

  . أولى فحكامهمبالعدلیتصفوا

القانونأماممتساوونوانهمالمسلمینبینالمساواةإقامة على وأكد اإلسالمحرص: اةالمساو .٣

بینیفرق ال وأسودوأبیضومولىوسیدوفقیرغنيبین فرق فال والواجباتالحقوق وفي

((تعالىقالبالتقوى، إال وأعجميعربي َوَجَعْلَناُكمْ َثىَوُأنْ َذَكرٍ ِمنْ َخَلْقَناُكمْ ِإنَّاالنَّاُس َأیَُّهاَیا:

)٢١())َخِبیرٌ َعِلیمٌ اللَّهَ ِإنَّ َأْتَقاُكمْ اللَّهِ ِعْندَ َأْكَرَمُكمْ ِإنَّ ِلَتَعاَرُفواَوَقَباِئلَ ُشُعوباً 

الحكومةعاتق على الملقاةاألساسیةالمهاممن:اإلسالمیةاألمةوحدة على الحفاظ.٤

((تعالىقالوحدتها،وتحقیقالتفرقةمناألمة على الحفاظ هو اإلسالمیة ِبَحْبلِ َواْعَتِصُموا:

َفَأْصَبْحتُمْ ُقُلوِبُكمْ َبْینَ َفَألَّفَ َأْعَداءً ُكْنُتمْ ِإذْ َعَلْیُكمْ اللَّهِ ِنْعَمتَ َواْذُكُرواتََفرَُّقواَوالَجِمیعاً اللَّهِ 

َلَعلَُّكمْ آَیاِتهِ َلُكمْ اللَّهُ ُیَبیِّنُ َكَذِلكَ ِمْنَهاَفَأْنَقَذُكمْ النَّارِ ِمنَ ُحْفَرةٍ َشَفاَعَلىَوُكْنُتمْ ِإْخَواناً ِبِنْعَمِتهِ 

)٢٢())َتْهَتُدونَ 

منهایفادالحكمنظام في أساسومبدأثابتكأصلاإلسالمشرعهماجملةمن هي: الشورى.٥

لشورىا شكلاإلسالمیحدد ولم الحكومةشؤون في والبصیرة الفكر أصحاب آراء استخراج

((تعالىقال،والمجتمع،العصرمقتضیات وفق على تفاصیلهاتركتوٕانما اْسَتَجاُبواَوالَِّذینَ :

)٢٣())ُیْنِفُقونَ َرَزْقَناُهمْ َوِممَّاَبْیَنُهمْ ُشوَرىَوَأْمُرُهمْ الصَّالةَ َوَأَقاُمواِلَربِِّهمْ 

:وأهمهاللحاكمتوفرهامن دب ال ممیزاتوهناك الدولة لهذه شرعيحاكموجود:ثانیا

َنُكنْ َأَلمْ َقاُلوااللَّهِ ِمنَ َفْتحٌ َلُكمْ َكانَ َفِإنْ ِبُكمْ َیَتَربَُّصونَ الَِّذینَ :((تعالى لقوله وذلك :اإلسالم. ١

َیْحُكمُ َفاللَّهُ اْلُمْؤِمِنینَ ِمنَ َوَنْمَنْعُكمْ َعَلْیُكمْ َنْسَتْحِوذْ َأَلمْ َقاُلواَنِصیبٌ ِلْلَكاِفِرینَ َكانَ َوإِنْ َمَعُكمْ 

)٢٤())َسِبیالً اْلُمْؤِمِنینَ َعَلىِلْلَكاِفِرینَ اللَّهُ َیْجَعلَ َوَلنْ اْلِقَیاَمةِ َیْومَ َبْیَنُكمْ 

شاقةالحكومةأعباء الن رجالً الحاكم كون اشتراط على المسلمینعلماءأجمع:الرجولة .٢

 ولوا قوم یفلح لن: (( اهللا رسولولقولمطالبها،وتلبیةبهاالنهوض عن المرأةتعجز

.)٢٥())امرأةأمرهم

:تعالى لقوله بالقسط،حقهحق ذي كلوٕاعطاءالناسبینالعدلالحاكم على یجب: العدالة .٣

ِإنَّ ِباْلَعْدلِ َتْحُكُمواَأنْ اسِ النَّ َبْینَ َحَكْمُتمْ َوإَِذاَأْهِلَهاِإَلىاْألََماَناتِ ُتَؤدُّواَأنْ َیْأُمُرُكمْ اللَّهَ ِإنَّ ((

)٢٦())َبِصیراً َسِمیعاً َكانَ اللَّهَ ِإنَّ ِبهِ َیِعُظُكمْ ِنِعمَّااللَّهَ 

 في بالتصرفواالنفرادبرأیهاالستبداد له یحق فال الحاكم على واجبأمر وهي :الشورى .٤

فیهیرد لم فیما والعقد لحلا أصحابمنالشورىأهل إلى الرجوععلیهیجببل،األمةأمور

((تعالىقالنبوي،حدیث أو قطعي نص َوَأْمُرُهمْ الصَّالةَ َوَأَقاُمواِلَربِِّهمْ اْسَتَجاُبواَوالَِّذینَ :

.)٢٧())ُیْنِفُقونَ َرَزْقَناُهمْ َوِممَّاَبْیَنُهمْ ُشوَرى
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ثقافة على ومطلعاً لنبویةا والسنةالكتاببنصوصملماً بالقوانینعارفاً یكون ان : العلم .٥

((تعالىقال،األمةوأمورالشعبلمصالحومدركاً عصره َبَعثَ َقدْ اللَّهَ ِإنَّ َنِبیُُّهمْ َلُهمْ َوَقالَ :

ِمنَ ةً َسعَ ُیْؤتَ َوَلمْ ِمْنهُ ِباْلُمْلكِ َأَحقُّ َوَنْحنُ َعَلْیَنااْلُمْلكُ َلهُ َیُكونُ َأنَّىَقاُلواَمِلكاً َطاُلوتَ َلُكمْ 

َیَشاءُ َمنْ ُمْلَكهُ ُیْؤِتيَواللَّهُ َواْلِجْسمِ اْلِعْلمِ ِفيَبْسَطةً َوَزاَدهُ َعَلْیُكمْ اْصَطَفاهُ اللَّهَ ِإنَّ َقالَ اْلَمالِ 

)٢٨())َعِلیمٌ َواِسعٌ َواللَّهُ 

سیاسةو  الدینصیانة في دوره مقدراً منصبهبأعباءالقیام على الحاكم قدرة وهي :الكفایة .٦

(( اهللا رسوللقولمصالحهاوتدبیراألمة َمامُ َرِعیَِّتهِ  عن مسؤولَوُكلُُّكمْ َراعٍ ُكلُُّكمْ : اْإلِ

َبْیتِ  في َراِعَیةٌ َواْلَمْرَأةُ َرِعیَِّتهِ  عن مسؤول وهو َأْهِلهِ  في َراعٍ َوالرَُّجلُ َرِعیَِّتهِ  عن ومسؤولَراعٍ 

)٢٩())َرِعیَِّتهِ  عن ومسؤولَسیِِّدهِ َمالِ  في َراعٍ َواْلَخاِدمُ َهاَرِعیَّتِ  عن ومسؤولةَزْوِجَها

 في األمر هذا یزال ال: (( اهللا رسوللقولقریشمنیكون أن ذلك ومعنى:النسب .٧

قریشفیهكانتبماارتبطزمنيشرطألنهفیهمختلف وهذا )٣٠())اثنانمنهمبقيماقریش

نصوص لورود وكذلك حولهالكلمةوجمعواجبه أداء على الحاكم نتعیالتيوالمنعة القوة من

((تعالى كقوله األنساب ال األساس هي اإلعمالاعتبرتألنهامعارضةوأحادیث َأیَُّهاَیا:

َأْتَقاُكمْ اللَّهِ ِعْندَ َرَمُكمْ َأكْ ِإنَّ ِلَتَعاَرُفواَوَقَباِئلَ ُشُعوباً َوَجَعْلَناُكمْ َوُأْنَثىَذَكرٍ ِمنْ َخَلْقَناُكمْ ِإنَّاالنَّاُس 

( وقوله، )٣١())َخِبیرٌ َعِلیمٌ اللَّهَ ِإنَّ   كأن حبشيعبدعلیكماستعمل وان وأطیعوااسمعوا:

.)٣٢()زبیبةرأسه

والحجاب واألذان المساجد في كالجماعة الدولة هذه في اإلسالمشعائرتظهر أن: ثالثا

  .كللذ راعیة هي تكونبلالسلطةمن قةمضایغیرمن ذلك كلللمرأةالشرعي

واصطالحا لغة: الحربدار معنى: ثانیا
والمركب لغة الحرببتعریفسأكتفي ولذلك األولالمطلب في فمر لغة الدار تعریفأما

.وقانوناشرعا)الحرب دار( اإلضافي

((آباديالفیروزقال :لغة الحرب  دبالالحرب ودار حروب ج تذكر وقد م الحرب:

ورجلشجاعالحربشدیدومحرابومحربحربورجلوبینهمبینناصلح ال الذینالمشركین

محاربةوحاربهمحربة وقوم والواحدوالجمعواألنثى للذكر محاربایكن لم وٕانمحارب عدو حرب

 وهو الحربواندلعتالحربقامتیقال ولذلك مؤنث لفظ فالحرب)٣٣(...))وتحاربواوحرابا

:منظورابنقالاألعرابيابنحكاها لغة وهي أیضاالتذكیرفیهیجوز لكن اللفظ هذا في الغالب

 إذا وهو وأنشدالتذكیرفیهااألعرابيابنوحكى...الصفةوأصلهاأنثىالسلمنقیضالحرب((

.حرابهایقل  ولم الضمیروأنث)٣٤())حرابهتلتظي اللقاء كره عقابه هفا الحرب



ظافر خضر سلیمان

١٧١

تبعاأبعادهوبیانالحرب دار تعریف في الفقهاء عباراتختلفتا:شرعاالحرب دار

:اصطالحاالحرب لدار الفقهاء لتعاریفجملة وهذه اإلسالم دار تعریف في الختالفهم

والملكالمنعةفباختالف قهر دار ولكن أحكامبدارلیستالحرب ودار: ((السرخسيقال: أوال

.)٣٥())بینهمالتوارثینقطع الدار وبتباینبینهمفیما الدار تختلف

((الحنبليمفلحابنقال:ثانیا الحرب دار في دینه إظهار عن یعجزمن على الهجرةوتجب:

)٣٧(أیضاالبهوتيعندالنص هذا وورد ،)٣٦(...)) الكفر حكمفیهایغلبما وهي

ألحكامهنفوذ وال اعلیهلإلسالمسلطان ال التي الدار... : ((بقولهخالفاألستاذ عرفها: رابعا

)٣٨())ومنعتهاإلسالمبقوةفیها

اآلخرإلىمنھماكلتحول:الثانيالمطلب
خمسة على حرب دار إلى اإلسالم دار انقالب في تعالى اهللا رحمهم الفقهاء اختلف

:أقول

حرب دار تنقلباإلسالم دار أن إلى تعالى اهللا رحمه)٣٩(حنیفةأبواإلمام ذهب: األولالقول

:شروطبثالثة

 وال الكفر ألهلفیهاالنافذالحكمنظامیكونبحیثفیها الكفر أهلأحكام ظهور: األولالشرط

.المسلمینبحكمفیهایحكم

وبینبینهایفصل ال بحیثمباشربشكلالحرببدارمتصلة األرض تكون أن: الثانيالشرط

.إسالميبلدالحرب دار

باألمانآمنینذمي أو فیهامسلمیبقى ال بحیثالمسلمین عن األمانزولی أن: الثالثالشرط

.المسلمینسلطةزوالقبل كان الذي األول

:منها أدلة بجملة ذلك على واستدل

 أن تعني ال) الحرب دار( أو) اإلسالم دار( إلیهوالمضافالمضافبیناإلضافة:األولالدلیل

منلكلوالخوفاألمانثبوتمنهایقصدوٕانماللحربیین كامل أو للمسلمینملكا الدار تكون

 أهلها ومنعمایومایسودهااإلسالم كان التيفالدولالدینیة،الشعائرممارسةحریة في الفریقین

 هذا علیهاینطبقالمسلمةالمرأةحجاببذلكوأعنياإلسالموشعیرةتعالى اهللا فرض إظهار من

  .   الكالم

إسالم دار الدار فكون ولذلك بالشكیزول ال الیقین أن المقررةالفقهیة القواعد من:الثانيالدلیل

.المارةالثالثبالشروطیتحققإنماوالیقینبالیقین إال حرب دار تصبح فال منهمتیقنأمر

 إال یتحقق ال وهذا لهم ومالذاللمسلمینحرزاتكونالتي الدار هي اإلسالم دار: الثالثالدلیل

.الثالث الفقرات منمرما وفربت
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حرب دار إلى تتحول ال اإلسالم دار أن إلى )٤٠(الشافعیةوبعضالمالكیة ذهب: الثانيالقول

منعحتى وال المسلمینلغیرالدینیة الطقوس ممارسة في والحریة الكفر شعائر ظهور بمجرد

 لغالب المسلمینبممارسةبرةالع بل)مثالكالحجاب(الدینیةالشعائربعضممارسةمنالمسلمین

 فال الكفر أهلعلیهتغلببلد في دینهمشعائر غالب بممارسةالمسلمونتمتعفمتىدینهمشعائر

حرب دار تصیر ال اإلسالمبالد وألن: ((عرفة ابنیقول ذلك وفي حرب، دار البلدةتعتبر

اإلسالمشعائردامتماأماو  عنهااإلسالمشعائرإقامةتنقطعحتىبلعلیهااستیالئهمبمجرد

.)٤١())حرب دار تصیر فال فیهاقائمةغالبها أو

 دارا یوماكانت دار كل أن إلى )٤٢(اإلمامیةوالشیعةالشافعیةجمهور ذهب: الثالثالقول

((...الهیتميیقول ذلك وفي ،حرب دار إلى األحوالمنحالبأيتتحول ال للمسلمین ما:

الشیعةمنالطوسيیقول و ،)٤٣())مطلقا كفر دار ذلك بعدیصیر ال إسالم دار بأنهحكم

علیهاوتغلبللمسلمینكانت دار: الثالث...أضربثالثة على اإلسالم فدار: (( ... اإلمامیة

األستاذالمعاصرینمن ذهب كفر دار إلى داراإلسالمتحولجواز عدم وٕالى)٤٤())المشركون

((الق حیثالبوطيرمضانسعیدمحمد  أو كفر دار إلى ذلك بعدتتحول ال أنهاأحكامهاومن:

)).واستعمارتسلط أو عدوان أو ضعفمناإلسالمیةالبلدةتعرضتمهماحرب

 دار إلى تتحولاإلسالم دار أن إلى) ومحمدیوسفأبو(والصاحبانالحنابلة ذهب: الرابعالقول

)٤٥(.فیها الكفر أحكامبظهورحرب

وجهفیها الكفر أحكامبظهور الكفر دار تصیرإنها اهللا رحمهماومحمدیوسف وأبوقال((...

 الدار تضافوٕانما الكفر وٕالىاإلسالم إلى دار إضافة الكفر ودار اإلسالم دار قولنا أن قولهما

 دار والنارالسالم دار الجنةتسمىكمافیها الكفر أو اإلسالم لظهور الكفر إلى أو اإلسالم إلى

 فإذا أحكامهمابظهور والكفر اإلسالم وظهور النار في والبوارالجنة في السالمةلوجود رالبوا

اإلسالم دار الدار صارت ولهذا اإلضافةفصحت كفر دار صارت فقد دار في الكفر أحكام ظهر

 الكفر أحكامبظهور الكفر دار تصیر فكذا أخرىشریطةغیرمنفیهااإلسالمأحكامبظهور

)٤٦())أعلم واهللا فیها
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وأدلتھمالمعمورةلتقسیمالمجیزینالفقھاءآراء:الثانيالمبحث
 عن خرجمنفمنهمالثنائیةالقسمةأصحابهاخالفالتيالفقهیة اآلراء بعضهناككانت

القسمةأصبحتحتى وعددها القسمةنوعمنومنهم ذلك في جدیدا قوال وأحدث اآلراء كل

  ذلك في العلماءمذاهبالمبحث هذا يف وسأبینمتداخلة

الثنائیة بالقسمة القائلینآراء:األولالمطلب
علیهنصوا الذي الفقهاء مذهب هو) كفر ودار إسالم دار( دارین إلى المعمورةتقسیم

یقول ذلك وفي األخرى إلى الدارینمنكلتحولمنها عدة أحكاماعلیهوبنوامذهباوارتضوه

...:الكاساني لتعرف الكفر ودار اإلسالم دار الدارینمعنىمعرفةمن أوال بد ال فنقول((

 أو إسالم دار الدار تصیربهمامعرفة على مبنیة ذلك ومعرفةباختالفهماتختلفالتياألحكام

اإلسالمأحكامبظهورإسالم دار تصیر الكفر دار أن في أصحابنابینخالف ال فنقول كفر دار

بناهابلدكلاإلسالمببالدوالمراد((بقوله لها معرفاالشافعیةمنالبجیرميوقال،)٤٧())فیها

ومصركخیبرعنوةفتحت أو والیمنكالمدینةعلیها أهلها أسلم أو والبصرةكبغدادالمسلمون

المالكیة وذكرها ،)٤٨())الجزیةویدفعونفیهاساكنون والكفار لنا واألرض صلحا أو العراق وسواد

الحرب دار إلى ویهرب العهد ینقضالذمي في: ((بقولهالمدونة في ذكره مامنها عدة مواطن في

((الحنابلة فقهاء منالمقدسيوقال،)٤٩())المسلمونفیغنمه أحكامعلیها غلب دار كل:

 لقوة المسلمینشعائرفیهاتظهرالتي الدار بأنها((الزیدیةوقال،)٥٠())اإلسالم فدار المسلمین

)٥١(...))ومنعتهم نالمسلمی

)العھددارزیادة(وأدلتھمالثالثیة بالقسمة القائلینآراء:الثانيالمطلب
منهمالكثیریرىحین في الفقهاء بعضعندالمعمورةلتقسیمالثالثالقسم العهد دار تعد

 في ربالح دار في منهمقسمویدرجها العهد لدار وجود وال ثنائیةتكون أن تعدو ال القسمة أن

 دار( هماآخرینباسمین الدار هذه العلماء هؤالء ویسمي،اإلسالم دار في آخرونیدرجهاحین

 في هنا الفقهاء بینالنزاعمحل أن السیاق هذا في بالذكرالجدیرومن،)الصلح ودار الموادعة

 على رضاأل ألهلالملكیةتكون أن بشرط والكفار المسلمینبینعلیهاالصلحجرىالتي األرض

 ذكره ماهنا العهد بدارالمقصودولیسالجزیة،بمنزلةیكونالخراج وهذا الخراج،عنهایؤدوا أن

المسلمونعلیهاتصالحالتي األرض بأنهاوصفوهاحیثالشافعیةمنكالماوردي الفقهاء بعض

 وال لمسلمینل الجزیةیدفعون وهم أهلها،بهاویتصرفللمسلمینملكیتهاتكون أن على الكفار مع

وسأسرد)٥٢(.الذمةأهلمنسكانها وكون اإلسالمبدار الدار هذه اتصاف في الفقهاء بینخالف

  : ذلك في والمعاصرینالقدامى الفقهاء آراء هنا
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 دار تصبح الدار هذه أن إلى اإلمامیةوالشیعةالشافعیةوجمهورحنیفةأبو ذهب: األولالقول

)٥٣(.ذمةأهل أهلها ویصیرإسالم

تبقىبلعلیهاكانتالتي األولى الحالة عن الصلح عقد بمجرد الدار هذه تتغیر ال: الثانيالقول

:الحنبليرجبابنیقول ذلك وفي الحنابلة رأي وهذا حرب دار كونهامنالسابقوصفها على

وماملكهم فاألرض غیره، أو الخراجمنمعلومشيء على لهم األرض أن على صالحونا فإن((

)٥٤())جزیةبغیرفیهایقرون كفر دار والدار كفرهم على  بقائهممدة لهم الزم علیهصالحوا

وأدلتھمالرباعیة بالقسمة القائلینآراء:الثالثالمطلب

معالمكتابه في مصطفى اهللا عبدالدكتورأثاره الذي المعمورةتقسیم إلى اإلشارةمنالبد

  :  قاله ماوملخصالطریق

:اإلجمالوجه على أصنافأربعة على األرض حولمنالدولیقسماإلسالمنونقا

فیهاوتطبق،ولحمةسدىاإلسالممنوتتألفالهجرةبعد األولى كالدولة:  اإلسالم دار.١

الحكمنظاممنابتداءالشریعة هذه خواصبحسبوعمومشمولتطبیق الغراء الشریعة

.)٥٥(الیوم االرض وجه على موجودةغیر وهذه سلمین،المأعمالمنعملبأبسطوانتهاء

قوانینهاتطبق فهي ومعاهداتومواثیقسلماإلسالم دار وبینبینها دولة وهي:  السلم دار.٢

 دار معأبرمتهاالتيالمعاهداتبأحكامالخارجیةشؤونها في وتلتزم،الداخلیةشؤونها في

  . عداء اإلسالم ودار اإلسالمتناصب ال لكنها،مواثیقبینهماتبرم لم أو.  اإلسالم

وشرعةوعقیدةدیناً ودولتهاإلسالمتحاربالتيالدول أو الدولة وهي:  الحرب دار.٣

،الحضارتینتناقضوالسببالمعاصرةاألوربیةالحضارةكدول وهذه.  وشعوباً وحضارة

ومساواة نواإلیماالصدق على مبنیةاإلسالموحضارةودجل كفر حضارةفاألوربیة

.الناس

.)٥٦(اإلسالمبدار هي ولیستاإلسالم إلى تنتسب أي:  إسالمیة دار.٤

دین إن دستورها في وتكتبمسلمینأبنائهامنالكاثرةالكثرةتكونالتي الدولة هي أو

أمورمنقلیال عدا ماشيءكل في وضعیةقوانینوتطبقتشرعحكوماتها لكن اإلسالم الدولة

تراثهابسبب أو مواطنیهابكثرةاإلسالم إلى تنتسبإسالمیة دولة فهذه تثناءاالسسبیل على

.)٥٧(التاریخي

وأدلتھالمعمورةتقسیم بمنع قالمنرأي:الثالثالمبحث
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یعد ال األولالمبحث في معنامر الذي) الكفر ودار اإلسالم دار(للدار الفقهي التقسیم

یرىالبعضبلالجدلیقبل ال مسلماتقسیمافكرینوالمالعلماءمنالمعاصرینبعضنظر في

كانتحیثمنه الهروب یمكن ال واقعا فرضتخاصةتاریخیة ظروف في كان التقسیم أن

 فرض مماأوقاتها غالب في الحرببحالةتتسماألخرىوالدولاإلسالمي العالم بین العالقة

 لم اللذان المصطلحان وهذان آنذاكالسیاسیةالساحة على) الحرب ودار اإلسالم دار( مصطلحي

منمستوحى فقهي نسیج هو بلوالسالمالصالةعلیهالنبيسنة في وال تعالى اهللا كتاب في یردا

.فیه ولد الذي التاریخيالسیاقرهین هو وبالتاليالتقسیم هذا إلى أشارتالتياألحادیثبعض

ألني وذلك الشخصیةنظريجهةو  یمثل ال السطور هذه في عنهأعبر الذي التوجه وهذا

صفةتكتسب ال بدلوهكلفیهاویدلي الفقهاء آراء تتجاذبهاالتيالفقهیةالنصوص أن أرى

 الفقهاء علیهااتفقالتيالفقهیة اآلراء لكن عنهانخرج أن لنایجوز ال التيالمطلقةالقدسیة

االتفاق لهذا دعتهمووقائعنصوص إلى استندتأنهاشك ال العصورمنعصر في القدامى

ونحنالمقدسةالصبغة هذه نتجاهلوكیفنتجاهلها أن لنایمكن ال مقدسةصبغةیحمل الذي

أتحفظ فلهذا )٥٨())ضاللة على أمتيتجتمع ال: (( یقولوالسالمالصالةعلیهالنبيحضرةنسمع

لإلجماعخرقألنهاالمعاصرینالعلماءمنالثنائیةالقسمةنفي في تصبالتي اآلراء كل على

تتسمتدعمها أدلة منتحملبماالفقهیة اآلراء نكیف أن بأس وال الفائتة القرون في عقد الذي

 ذلك یخدش ال أن على المعاصر الواقع مع الداللة أو الثبوتظنیةكانتسواءالظنیةبسمة

.اإلسالمیةوالحكوماتالمجتمعاتمصلحة في ویصببالثوابت

 في الزحیليوهبةالدكتورالفاضلاألستاذبذلكأقصدأني إلى أشیر أن هنایفوتني وال

((یقولحیث)الحربآثار(كتابه  على ال الواقع أساس على مبنيالتقسیم هذا أن عرفنا قد وٕاذ:

بعضترتیبأجلمنوأنهالهجريالثاني القرن في الفقهاء صنیعمحضومنالشرعأساس

نقول أن فیمكنناالتقسیم هذا في السبب هي الحرب وأن ونحوها تالمعامال في الشرعیةاألحكام

علیهافرضتالتياإلسالم لدار بالنسبةمعركةومسرححربمنطقةمجرد هي الحرب دار إن

برهنت الذي العدو مركز في اإلسالمیةغیرالبالدتعتبر وأن تتكتل أن الماضي في األوضاع

الحرب أو الحربحالةقیامبسبب طارئ تقسیم فهو نللمسلمیالعدائیةنظرته على األحداث

 دار هي األصلبحسبالدنیا أن والحقیقةإلیه دعت التياألسباببانتهاءینتهي فهو نفسها

المسلم على تجبالحدود إن: الفقهاء جمهورمعقال ولهذا الشافعياإلمام رأي هو كماواحدة

:اآلتیةلألسبابدقیقغیرالزحیلياألستاذمن الكالم هذا أن والواقع.  )٥٩(...))سببها وقع أینما

قائماسیبقى دار منأكثر إلى المعمورةتقسیم في تسبب الذي والكفر اإلیمانبینالصراع: أوال

 هذه قامتعندما العراق في حدثما ذلك على مثل وأقرب علیهاومن األرض اهللا یرث أن إلى

جورج(األمریكیةالمتحدةالوالیاترئیسیأتيثماآلمنالمسلمالبلد هذا على الشعواءالحرب
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١٧٦

وجود أو الشاملالدمارأسلحة في ادعائهزیفاتضح أن بعدالحربأسبابیعلل وهو) بوش

كانت العراق على الحرب:یقولحیثیأتي القاعدة وتنظیمالسابقةالعراقیةالحكومةبین عالقة

إنها(الثانیة الفقرة عن اعتذروٕان وهو جدیدة،لیبیةصحربإنها:أیضاوقالالسماءمنبأمر

وأوضحتالمقولة هذه علیهسجلالتاریخ ألن ینفعه ال االعتذار هذا لكن) جدیدةصلیبیةحرب

المدنیینمنالمالیینضحیتها ذهب حربلخوض دفعه الذي والدینيالعقائديالطابعمدى

.واألبریاء

من(وعالماتهاالساعةإرهاصاتوماالساعةقیام إلى ةقائم والكفر اإلیمانبینفالحرب

الصالةأفضلنبینا وعلى السالمعلیهمریمابنعیسىونزولالدجالوالمسیحالمهدي ظهور

.ذلك على دلیلخیر إال)والسالم

كتبكل في القارئ یجدهما وهذا الدار تعدد في الفقهاء كمذاهبالشافعياإلماممذهب:ثانیا

((یقولحیثنفسهالشافعيلإلمام األم كتابمنالنصوصبعضهناوسأنقل ةالشافعی أخبرنا:

مسلمةالهدنةأهلنساءمنالحرةالمرأةجاءت إذا تعالى اهللا رحمهالشافعيقال:قال:الربیع

 ولي منطلبهافمنالحرب دار أو اإلسالم دار مناإلمامموضع إلى الحرب دار منمهاجرة

وفیهامنعهابوكالتهغیرهطلبها أو بنفسهزوجهاطلبهاوٕاذا عوض بالمنهانعمزوجهاسوى

ِمْثلَ َأْزَواُجُهمْ َذَهَبتْ الَِّذینَ َفآُتوا((وجل عز اهللا قالما والعوض العوض یعطيأحدهما قوالن

 دفعوا ما أعلم ىتعال واهللا یحتملأنفقواماومثلتعالى اهللا رحمهالشافعيقال)٦٠())َأْنَفُقواَما

.)٦١())یدفعوه لم كانوا إن كله الصداق وال غیرهالنفقة ال بالصداق

((آخرموطن في وقال مستأمناالحرب دار المسلم أو الذميدخلوٕاذا:الشافعيقال:

أهلمن أهله إلى ویرد له نعرض فال المسلممعفأماشیئا لهم یشتريمالهممنبمالفخرج

وقال،)٦٢(...))الذميمعوأمافیه للكافر أمانابهالمسلمخروجیكون أن یهف ماأقل ألن الحرب

((آخرموطن في فوجدبأمانالحرب دار مسلمرجلدخلوٕاذاتعالى اهللا رحمهالشافعيقال:

 كان المشركونغصبهمماالذمةأهل أو المسلمینمنغیرهمال أو ماله أو غیرهامرأة أو امرأته

.)٦٣())بخیانةفلیس لهم یكن لم علیهأسلموا ولو للعدو بملكلیسأنهقبلمنبهیخرج أن له

األستاذواستداللاإلسالم ودار الحرببداریقرالشافعياإلمام أن على دلیل كله وهذا

:المار قوله في الدار وحدةوبین األرض بقاعكل في الحدودإجراءبینبالمالزمةالزحیلي

معقال ولهذا الشافعياإلمام رأي هو كماواحدة دار هي األصلبحسبالدنیا أن والحقیقة((

نفيإثبات في معتبرةغیر))سببها وقع أینماالمسلم على تجبالحدود إن: الفقهاء جمهور

.ذلك على صریحة داللة تدلعباراتمننقلتهما ألن الدار لتعددالشافعي

الداربتعدد قةالمتعلالفقھیةاألحكامبعض:الرابعالمبحث
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فقهیةأحكام في اختالفعلیهتترتبالشرعیةاألحكام في الفقهاء اختالف أن شك ال

 أن بالضرورةیشترط ال الناتجةالخالفات وهذه الخالف على الخالفیبنىماوكثیراأخرى

المبحث هذا وفي األولالخالفمنتستنتج أو عباراتهممنتفهم قد بلأصحابهابهایصرح

.الدار بتعددالمتعلقةالشرعیةاألحكاممنمختصرةجملةناولسأت

العبادات في: األولالمطلب
.)٦٤(والخضوعاالنقیاد:  لغة العبادة

 والظاهرة الباطنةواألعمالاألقوالمنویرضاهتعالى اهللا یحبهماكل هي:  شرعاً 

 عن والنهيبالمعروفألمروا األمانة وأداء الحدیثوصدقوالحجوالصیام والزكاة كالصالة

.)٦٥(تعالى اهللا سبیل في والجهادالمنكر

المختصةالعبادة دور في الصالة الكفر ببالدللمسلمیجوزهل:  هي األولى المسألة

  ؟ بالكفار

:مذاهبثالثة ذلك في للفقهاء

صالة كراهة إلى والشافعیةوالمالكیةالحنفیةمن الفقهاء جمهور ذهب:  األولالقول

الضروراتمن ذلك غیر أو عدو خوف أو برد أو كحرٍ لضرورة إال الكنیسة أو البیعة في المسلم

)٦٦(.كراهة فال

التماثیلمنتخلو ال ألنهاالشیاطینمأوى هي األماكن هذه أن ذلك في الكراهة ووجه قالوا

...الخشوعیمنعمما وأهواء فتنةموضعوألنهاوالصلبانوالصور

صورمع ولو النظیفةالكنیسة في بالصالةبأس ال أنه إلى الحنابلة ذهب:  ثانيال القول

الصالةعلیه قوله عموم  في داخلةالكنیسة وان صوروفیها)٦٧(أمامهمنصوبةتكن لم ما

.)٦٨())وطهورا مسجدا األرض لي جعلت((والسالم

 إن:  قالوا حیثسألةالم هذه في التفصیل إلى العلماءمنفریق وذهب:  الثالثالقول

.)٦٩(فال وٕاالفیهاالصالةجازتوالتماثیلالصورمنخلت إذا الكنیسة
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 الكافر یطعم أن له یجوزفهلإسالمیةغیر دار في المسلم عاش إذا: الثانیةالمسألة

  ؟ نذرهمن

 رالكاف إعطاء جواز عدم إلى والحنابلةوالشافعیةالمالكیةمن الفقهاء جمهور ذهب      

یجوز فال نفسه على المسلمأوجبهاالصدقة هذه لكن صدقةكانت وان ألنهاشیئاالنذرمن

)٧٠(.بها أولى والمسلم الكافر إلى صرفها

غیرهالمسلمیجد لم إن النذرمنالحربيغیر الكافر إعطاء جواز إلى الحنفیة وذهب

َدَقاتِ تُْبُدواِإنْ ((:یقولتعالى واهللا )٧١(تعالى اهللا الى وقربةصدقةالنذر الن َوإِنْ ِهيَ َفِنِعمَّاالصَّ

)٧٢())َسیَِّئاِتُكمْ ِمنْ َعْنُكمْ َوُیَكفِّرُ َلُكمْ َخْیرٌ َفُهوَ اْلُفَقَراءَ َوُتْؤُتوَهاُتْخُفوَها

جوازیقتضيالنص هذا وعموموفقیرفقیربینتفرق لم أنهااآلیة لهذه الداللة وجه

.وأفضل ذلك في أولى المسلمهنا الواق لكن النذرمنإعطائهم

منیأكل أن له یجوزفهلإسالمیةغیر دار في المسلم كان إذا: الثالثةالمسألة

ذبائحهم؟

وأما)٧٣(الفقهاء بإجماعفحراموغیرهموالمشركینالوثنیینمنالكتابیینغیرذبائحأما

إباحة إلى والحنابلةوالشافعیة ةوالمالكیالحنفیةمن الفقهاء جمهور فذهب الكتابأهلذبائح

((تعالى لقوله )٧٤(الكتابأهلذبائح .)٧٥())َلُكمْ ِحلٌّ اْلِكَتابَ ُأوُتواالَِّذینَ َوَطَعامُ :

ابن عن معناه وروي وقتادةمجاهدقال وكذلك ذبائحهمیعنيطعامهم:عباسابنقال

آمنواأنهماجلمنوالنصارى دالیهو ذبائحأحلتإنما:قالانهعباسابن عن وروي مسعود

.واإلنجیلبالتوراة

المسیحباسمالنصرانيذبحبان اهللا اسمغیرالذبیحة على ذكر الذابح أن علم إذا أما

((تعالى لقوله الحلبعدمالجمهورقالفهناالعزیرباسموالیهودي َوالدَّمُ اْلَمْیَتةُ َعَلْیُكمُ ُحرَِّمتْ :

((تعالى وقوله. )٧٦())ِبهِ اللَّهِ ِلَغْیرِ ُأِهلَّ َوَمااْلِخْنِزیرِ َوَلْحمُ  اللَّهِ اْسمُ ُیْذَكرِ َلمْ ِممَّاَتْأُكُلواَوال:

.)٧٧())َعَلْیهِ 

((تعالى قوله لعموم)٧٨(ذلك بكراهةهناالمالكیةوقال َلُكمْ ِحلٌّ اْلِكَتابَ ُأوُتواالَِّذینَ َوَطَعامُ :

)٨٠(المالكیةعندتكره وكذلك ذلك مثلذبائحهم على سیقولونأنهم اهللا علم قد ألنه)٧٩())

الذبحبقلبهقصدالذابح والن شركهمتعظیممنفیهالماوأعیادهملكنائسهمذبحما)٨١(والشافعیة

  . اهللا لغیر

الكتابأهلذبائحتحریم إلى )٨٣(مامیةاإل والشیعة)٨٢(الزیدیة وذهب
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  ةالشخصیاألحوال في: الثانيالمطلب
الحربیاتالكتابیاتنكاح: األولى المسألة

وعقیدةدیناً ویحاربنهوالمسلمینلإلسالم العداوة یبغیناللواتي هن الحربیاتالكتابیات

  :ذلك في مذاهب وللفقهاء )٨٤(.وشعوباً وحضارةوشرعة

 ةإضافالفتنةلبابفتحتزوجها الن الحربیةالكتابیةنكاحتحریم إلى الحنفیة ذهب: أوال

)٨٥(.الحربأهلموادة عن نهاناتعالى واهللا المودةیوجبالنكاح إن إلى

)٨٧(الحربیةبالكتابیة الزواج الحنابلةعندویباح)٨٦(المالكیةوعندالشافعیةعندیكره:ثانیا

((تعالى قوله لعموم )٨٨())ُأُجوَرُهنَّ ُتُموُهنَّ آتَیْ ِإَذاَقْبِلُكمْ ِمنْ اْلِكتَابَ ُأوُتواالَِّذینَ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ :

 وذلك الحربیةالكتابیةنكاححرمةمناألحنافإلیه ذهب ما هو الراجحالقول أن لي یبدو والذي

:یأتيلما

((العزیزكتابه في قالتعالى اهللا إن. ١ ِإنَّ َتْعَتُدواوَالُیَقاِتُلوَنُكمْ الَِّذینَ اللَّهِ َسِبیلِ ِفيَوَقاِتُلوا:

)٨٩())اْلُمْعَتِدینَ ُیِحبُّ  ال اللَّهَ 

منالمسلمینكحفكیف لهم والحسدوالكراهیةالحقدوتكنوالمسلمیناإلسالمتقاتلوالحربیة

.ورسوله اهللا حادمنالمسلمیوادفكیفالمودةیوجبوالنكاحیقاتله

العسكریةاألخبارنقلحیثمنبالمسلمینضررإلحاق إلى بهن الزواج یؤدي. ٢

  . اعلم تعالى واهللا بالدهن إلى ذلك وغیرواالقتصادیة

األوثانعبادمن الكفار سائر وهم كتابشبهة وال كتاب لهم لیسمننكاحوأما

بالمادةیؤمنونالذینوالمادیینالملحدین وكذلك والحیوانوالنار والكواكب واألشجارواألصنام

والوجودیینالشیوعیینمثلالسماویة،باألدیان نیعترفو  وال وجل عز الباريوجودوالمنكرون إلها

 على نسائهمنكاحبتحریم،)٩٠(الفقهاء بینخالف ال كلهم هؤالء وغیرهموالبوذیینوالبهائیین

((تعالى لقوله وذلك المسلمین َلوْ وَ ُمْشِرَكةٍ ِمنْ َخْیرٌ ُمْؤِمَنةٌ وََألََمةٌ ُیْؤِمنَّ َحتَّىاْلُمْشِرَكاتِ َتْنِكُحواَوال:

.)٩١())َأْعَجَبْتُكمْ 

اإلسالم دار في الذمةأهل أو الحرب دار في سواء الكفار أنكحةحكم:الثانیةالمسألة

:رأیان ذلك في للفقهاء

بعضمعبعضهم الكفار انكحه أن إلى حنیفةأبوواإلماموالحنابلةالشافعیة ذهب:  أوال

بقولهواستدلوا)٩٢(بشأنها لهم یتعرض وال المسلمینبینفاسدةكانت وان حقهم في صحیحة

((تعالى ((تعالى وقوله )٩٣())ِفْرَعْونَ اْمَرَأتُ َوَقاَلتِ : )٩٤())اْلَحَطبِ َحمَّاَلةَ َواْمَرَأُتهُ :

امرأة الن حقیقة(امرأته)تكن لم فاسدةأنكحتهمكانت لو انهاآلیتینهاتین في الداللة وجه

من ال نكاحمن ولدت {بقولهاستدلواالشریفةالسنةومن.زوجة واللغة العرف في الرجل
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١٨٠

ثممدةرجالتسافحالمرأة أن في الجاهلیةعلیهكانتمانفيوالمرادزنامن ال أي)٩٥(}سفاح

.)٩٦(األنبیاءمنكثیرنسب في الطعن إلى ذلك ألدى أنكحتهمبفسادقلنا ولو یتزوجها

الجاهلیة في نسوةعشرةتحته وكان أسلمعندما)الثقفيغیالن(بحدیثاستدلوا وكذلك

.)٩٧(سائرهنویفارقمنهنأربعایمسك أن والسالمالصالةعلیهالنبيفأمره

النبيألمرهوٕاالحقهم في صحیحالجاهلیةنكاح أن على واضحة داللة الحدیث هذا یدل

.)٩٨(النكاحبتجدید

بعضهم الكفار نكحةأ أن إلى )١٠٠(حسنال بنومحمدیوسفوأبو)٩٩(المالكیة ذهب:  ثانیا

واستدلوانكحتهمأ بصحةیحكم فال یراعونها ال شرائطاإلسالم في للزواج الن فاسدةبعضمع

((تعالىبقوله  أن اآلیة هذه في الداللة وجه)١٠١())َأْهَواَءُهمْ تَتَِّبعْ َوالاللَّهُ َأْنَزلَ ِبَماَبْیَنُهمْ اْحُكمْ َوَأنِ :

 اهللا انزل وقد المرافعةشرط دون من أهواءهم نتبع ال وان بینهمنحكم ان رناأمتعالى اهللا أن

.مطلقاً بهاالحكمفیلزمنكحةاأل هذه حرمةتعالى

 على یقرانأنهما إلى الفقهاء جمهور فذهب اإلسالمودخالمعاالزوجانأسلم إذا أما

 وال كیفیته إلى وال العقد صیغة إلى ینظر وال اإلسالمحال للزوج تحلالمرأةكانت إذا نكاحهما

اإلسالمحال للزوج تحل ال المرأةكانت إذا أما.)١٠٢(وشهود ولي منصحتهشروطتوافر إلى

.المحللحرمةنكاحهما على یقران وال بینهمافیفرقالمحرماتمن أي

 أوالد وتربیةحضانة الكفر بالد في الوثنیة أو للكتابیةیجوزهل:الثالثةالمسألة

  ؟ وعجزتهمالمسلمین

:قولین على ذلك في الفقهاء اختلف

)١٠٥(اإلمامیةوالشیعة)١٠٤(والحنابلة)١٠٣(الشافعیةمن الفقهاء جمهور ذهب:  األولالقول

كوالیةوالیةالحضانة الن وذلك ،للمسلمالمسلمغیرحضانةیجوز ال انه إلى )١٠٦(والزیدیة

  .  مالمسل على المسلملغیرتثبت فال.  النكاح

ضرر الن أولى المسلملغیرثبوتها فعدم الفاسقللمسلمتثبت لم الحضانة أن إلى إضافة

اإلسالمدین عن الفتنةمنالدین في المخالفة في لماالفسقضررمناكبرالدین في المخالفة

.غیرها وال امَّاً  ذلك منیستثنوا ولم

حق في یؤثر ال الدیناختالف أن إلى )١٠٨(والمالكیة)١٠٧(الحنفیة ذهب:  الثانيالقول

غیرها أو أماً أكانتسواءالحاضنةالمرأة في الالزمةالشروطتتوفر أن شریطةللنساءالحضانة

سنانبن رافع جده عن أبیه عن جعفربنالحمیدعبد عن روي بماوالمالكیةالحنفیةواستدل.

 رافع وقال.أشبهه أو فطیم وهي تيابن فقالت النبيفأتتتسلم أن امرأتهوأبتسلمأ انه
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١٨١

الصبیةفمالت ادعواها.  وقال.ناحیة اقعدي لها وقال.ناحیة اقعد{النبيفقالابنتي

)١٠٩(.}فأخذهاأبیها إلى فمالت اهدها اللهم النبيفقالأمها إلى

مهأ بینالمسلمالصغیرخیرالنبي أن هو الشریفالحدیثبهذا الداللة ووجه

لمسلمحضانتهاتجوزوانهالحضانة في حق الكافرة المهیكن لم ولو ،المسلمأبیهوبین الكافرة

.)١١٠(بینهماالنبيخیرهلما، كافرة انها ولو

 على الحاضنة في المطلوبةالشفقة إن القول هذا أصحابقالالحدیث هذافضال عن 

القول هذا أصحابعلیه أكد الذي ساساأل والشرط،)١١١(الدینباختالفتختلف ال المحضون

 لو كما الكفر یألف أن الصغیر على خیف إذا انهغیرها أم أماأكانتسواءالحاضنةالمرأة في

الخنزیربلحمتغذیه أو معابدها إلى بهتتردد أو دینهاتعالیمتلقنهالمسلمةغیرالحاضنةأخذت

وضمالمسلمةغیرحاضنتهمنالصغیر زعناألمر هذا تحقق فإذا ذلك ونحوالخمرتسقیه أو

ورعایةمنفعتهابتغاء كان إنماحاضنته إلى الصغیرتسلیم الن المسلمینمنصالحینناسٍ  إلى

تنشئتهالحتمالالحالة هذه في المسلمةغیرحضانة في یبقى ان مصلحتهمنولیسمصلحته

.)١١٢(علیهالضرر أعظم هذا وفي عنهوٕابعادهاإلسالمغیر على

:البحث خالصة
:هي الباحث لها توصلالتيالنتائج أهم كانتالصورة هذه على البحثتم أن بعد

حولوحدیثاقدیما الفقهاء أقوالاختلفت لذا المعمورةتقسمیبینصریحشرعينصیرد لم.١

توسعمنومنهمالقدامىفقهاؤنا وهم الثنائیةالقسمة على اقتصرمنفمنهمالتقسیم هذا

من وهؤالء أصالالتقسیم هذا غیرهمنفىحین في رباعیة أو ثالثیةقسمة افجعله

.عاصرینمال

معاصراربطاربطها إلى تحتاج)الحرب ودار اإلسالم دار( الموضوع هذا في الكتابة.٢

حیثالدولیةالمحاكمبهتقضيوما الدولي والعرف الدولیةوالمعاهدات العام الدولي بالقانون

المفردات هذه وبینالشرعیةالسیاسةمجال في الفقهیةالدراساتبیننفصل أن لنایمكن ال

.المعاصرةالسیاسیةالحیاة في

اإلیمان دار( فحسبالمشهورینالقسمین في منحصر هو الدار تقسیم أن البعضیظن.٣

.المذكورینالقسمین تدتعد الفقهاء بعضعندالقسمة أن اتضحبینما)والحرب
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:المراجعأھم
.بیروتالرسالةمؤسسةآبادي،الفیروزالمحیط،القاموس

.بیروتصادر، دار منظور،ابنالعرب،لسان

.بیروتالعربي،التراثإحیاء دار الكاساني،الصنائع،بدائع

.بیروتالمعرفة، دار السرخسي،المبسوط،

.تركیابكر،دیاراإلسالمیة،المكتبةالبجیرمي،سلیمانالجیرمي،حاشیة

.األرنؤوطيشعیببیروت،الرسالة،مؤسسةالمقدسي،مفلحابنالجلیة،والمنحالشرعیة اآلداب

مفتاحبن اهللا عبدالمدرار،الغیثمنالمنتزع األزهار شرح

.بیروتحزم،ابن دار خالف، الوهاب عبدالشرعیة،السیاسة

.زیدانالكریمعبداإلسالم، دار في والمستأمنینالذمیینأحكام

.دمشقالفكر، دار البوطي،رمضانسعیدمحمدنمارسه،وكیفنفهمهكیفاإلسالم في الجهاد

.بیروتاإلسالمیة،المكتبةالحنبلي،مفلحابنالمبدع،

.بیروتالفكر، دار البهوتي،القناع،كشاف

.بیروتالعربي، راثتال إحیاءالهند،علماءمنجماعةالهندیة،الفتاوى

.بیروتالفكر، دار عابدین،ابنالمختار، الدر على المحتار رد

.بیروتالفكر، دار عرفة،ابنالكبیر،الشرح على الدسوقيحاشیة

.مصروأوالده،الحلبيمطبعةحجر،البنالكبرىالفتاوىبهامشالرملي،فتاوى

.تركیابكر،دیاراإلسالمیة،المكتبةالهیتمي،المنهاج،بشرحالمحتاجتحفة

.تركیابكر،دیاراإلسالمیة،المكتبةالرملي،المنهاج،بشرحالمحتاجنهایة

.إیرانالمرتضویة،المكتبةالطوسي،جعفرأبوالمبسوط،

.بیروتالفكر، دار المقدسي،قدامةابنالمغني،

.دمشقالفكر، دار الزحیلي،وهبة د مقارنة،فقهیةدراسةالحربآثار

.بیروتعرفة،الم دار الشافعي،اإلماماألم،

.الماورديالسلطانیة،األحكام

.بیروتالمعرفة، دار الحنبلي،رجبابنالخراج،ألحكاماالستخراج

.بغدادالوطنیة،المكتبةمصطفى، اهللا عبد د اإلسالمي، الروح عمل في الطریقمعالم

.یروتبالفكر، دار الشربیني،الخطیبالمنهاج، ألفاظ معانيمعرفة إلى المحتاجمغني

.مصرالسعادة،مطبعةالمرتضى،بنأحمدالزخار،البحر

.بیروتالفكر، دار تیمیة،ابنالكبرى،الفتاوىمجموعة

الفیومي،أحمدالكبیر،الشرحغریب في المنیرالمصباح
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تیمیة،ابنالعبودیة،

.مصرالحلبي،مصطفىمطبعةالهمام،ابنالقدیر،فتحشرح

.مصرالحلبي،أیسر عةمطبالشیرازي،المهذب،

.الكبرىالتجاریةالمكتبةالجزیري،الرحمنعبداألربعة،المذاهب على الفقه

.بیروتالعربي،التراثإحیاء دار الترمذي،اإلمامالترمذي،سنن

.بیروتالفكر، دار الجوزیة،القیمابنالعباد،خیر هدي في المعاد زاد

.بیروتدر،صا دار مالك،اإلمامالكبرى،المدونة

.واالفتاءللبحوثالدائمةاللجنة

.بیروتالفكر، دار محمد،بن علي الشخصیة،األحوال في الجعفریةاألحكام

.بیروتالفكر، دار السجستاني، داود أبيسنن

.السعودیةالرشد،مكتبةالبیهقي،،٧/١٩٠ الكبرى،البیهقيسنن

ھوامش البحث 

٥٠٣ص/١ج المحیطالقاموس )١(

  ٥٠٣ص/١ج/السابقالمصدر )٢(

  ٢٩٨ص/٤ج/ العرب لسان )٣(

أبو رواه  )عنه اهللا رضي(مالكبن/بیروتالرسالةالجراحي،مؤسسةماعیلإس/٥٤٨ص/١ج الخفاءكشف )٤(

انس عن لكن والدیلمينعیم

  ١٢٧اآلیةمن:األنعام )٥(

  ٢٩١ص/١٢ج /السابقالمصدر)٦(

٢٩١ص/١٢ج/نفسهالسابقالمصدر)٧(

٥٤اآلیةمن:األنعام(٨)

  ٢٩١ص/١٢ج/نفسهالسابقالمصدر(٩)

  ١٣٠ص/٧ج الصنائعبدائع(١٠)

  ١٣١ص/٧ج/السابقالمصدر(١١)

  ١٠/٦٢ السرخسياحمدبنالدینشمسلإلمام/المبسوط(١٢)

١٨٩ص/٣ج البجیرميحاشیة(١٣)

شعیب:تحقیقالرسالة،مؤسسةالمقدسي،مفلحابن،٢١١ص/١ج المرعیة،والمنحالشرعیة اآلداب) ١٤(

األرنؤوط

.مفتاحبابنبن اهللا عبد،٥/٥٧ المدرار،الغیثمنالمنتزع األزهار شرح(١٥)

 ٦٩ص/  خّالف الوهاب عبد/الشرعیةالسیاسة(١٦)

  ١٨ص ،زیدانالكریمعبد. د اإلسالم، دار في والمستأمنینالذمیینأحكام(١٧)
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، الفكر دار ،البوطيرمضانسعیدمحمد، ٨٠،صنمارسهوكیفنفهمهكیفاإلسالم في الجهاد(١٨)

.دمشق

١٠:عمرانآل(١٩)

١٣٥:النساء(٢٠)

١٣:الحجرات(٢١)

١٠٣:عمرانآل)٢٢( 

٣٨:الشورى(٢٣)

١٤١:النساء)٢٤( 

.بیروتكثیر،ابن دار البخاري،اإلمام،٤/١٦١٠ ،المختصرالصحیحالجامع)٢٥( 

  ٥٨:النساء(٢٦)

٣٨:الشورى(٢٧)

٢٤٧:البقرة(٢٨)

  ١/٣٠٤المختصرالصحیحالجامع(٢٩)

الجامع. ٣/١٢٩٠ المختصرالصحیح(٣٠)

  ١٣:الحجرات(٣١)

١/٢٤٦ المختصرالصحیحالجامع)٣٢(

٩٣ص/١ج المحیطالقاموس(٣٣)

٣٠٢ص/١ج العرب لسان(٣٤)

. ٣٠/٣٥ للسرخسي/المبسوط(٣٥)

٣١٣ص/٣ج المبدع،(٣٦)

٤٣ص/٣ج القناعكشاف:ینظر(٣٧)

. ٦٩ص/  خّالف الوهاب لعبد/الشرعیةالسیاسة(٣٨)

جماعة،٢/٢٣٢ الهندیة،الفتاوى، بیروت،العربيالتراثإحیاء،الكاساني،دار٦/١١٢لصنائع،ا بدائع )٣٩(

 رد ،بیروتالمعرفة، دار السرخسي،،١٠/١١٤ المبسوط،بیروت،العربيالتراثإحیاء،الهندعلماءمن

بیروتالفكر، دار عابدین،ابن،٤/١٧٥ المختار، الدر على المحتار

بهامشالرمليفتاوى، بیروتالفكر، دار عرفة،ابن،٢/٢٩٧ الكبیر،الشرح على دسوقيال حاشیة )٤٠(

،٤/٥٣ حجر،البنالكبرىالفتاوى

بیروتالفكر،عرفة،ابن،٢/٢٩٧ الكبیر،الشرح على الدسوقيحاشیة)٤١(

المكتبة، ي،الرمل٨،٧٨ المنهاج،بشرحالمحتاجنهایة،١٢/١٠٨ ،المنهاجبشرحالمحتاجتحفة )٤٢(

إیرانالمرتضویة،المكتبةالطوسي،جعفر،ابو٣/٣٤٣ المبسوط،تركیابكر،دیاراإلسالمیة،

.تركیابكر،دیاراإلسالمیة،المكتبةالهیتمي،،١٢/١٠٨ المحتاج،تحفة(٤٣)

.إیرانالمرتضویة،المكتبةالطوسي،جعفر،ابو٣/٣٤٣ المبسوط،)٤٤(
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١٨٥

بدائع،١٠/١١٤ المبسوط،بیروت،،الكتب عالم ،البهوتي،٥/١٥٨ لقناع،ا كشاف .١٢/٢٨٤ المغني،)٤٥(

.٢/٢٣٨ الهندیة،الفتاوى،٤/١٧٥ المحتار، رد ،٦/١١٢ الصنائع،

١٣١ص/٧ج الصنائعبدائع(٤٦)

١٣٠ص/٧ج الصنائعبدائع(٤٧)

١٨٩ص/٣ج البجیرميحاشیة(٤٨)

٣/٢٠ الكبرىالمدونة(٤٩)

شعیب:تحقیقالرسالة،مؤسسةالمقدسي،مفلحابن،٢١١ص/١ج المرعیة، حوالمنالشرعیة اآلداب) ٥٠(

.األرنؤوط

.مفتاحبابنبن اهللا عبد،٥/٥٧ المدرار،الغیثمنالمنتزع األزهار شرح(٥١)

،  ٢١٨ السلطانیة،األحكام:ینظر )٥٢(

المبسوط،، ٥/٤٣٣/ بینالطال روضةالماوردي،،٢١٧ السلطانیة،األحكام،١٣١ص/٧ج الصنائعبدائع)٥٣(

الطوسي،٣/٣٤٣

بیروتالمعرفة، دار الحنبلي،رجبابن،٣٢ الخراج،ألحكاماالستخراج)٥٤(

. ٣٥/ الطریقمعالم)٥٥(

. ٣٥ص/ السابقالمصدر(٥٦)

  . ٣٧-٣٦ص/  نفسهالسابقالمصدر(٥٧)

سنن.بیروت، الفكر دار القزویني،،٢/١٣٠٣ ماجه،ابن(٥٨)

٢١٢/الحربآثار(٥٩)

١١اآلیةمن:الممتحنة(٦٠)

١٩٤ص/٤ج األم (٦١)

٢٤٧ص/٤ج األم (٦٢)

  ٢٦٨ص/٤ج األم (٦٣)

. ٢/١٥٦ ،َعَبدَ مادة ـ المنیرالمصباح:انظر(٦٤)

. ٤-٢ص ،تیمیهالبن/العبودیة:انظر)٦٥(

الكبیرشرح ـ ١/٦٧ المهذب ـ ١/٢٩٥ همامالبنالقدیرفتح ـ ١/٦٠٧ المحتار ورد المختار الدر:  انظر(٦٦)

. ١/٢٨٢ الجزیريالرحمنعبد/األربعةالمذاهب على الفقه ـ ١/٢١٨

. ١/٢٨٣ األربعةالمذاهب على الفقه ـ ١/٤٠٧ المغني:انظر)٦٧(

حسنحدیث،  ١٥٥٣ الحدیث رقم ـ ٤/١٢٣ ـ الغنیمة في جاءماباب ـ الغنائمكتاب:الترمذيسنن )٦٨(

.صحیح

ـ ١/٥٦ القیمالبن/المعاد زاد ـ ٤/٣٦ تیمیةالبن/الكبرىفتاوىال ـ )٦٩(

.بعدهاوما ٢/٥٦ المغني ـ ٤/٣٢٧ المحتاجمغني ـ ٢/١٣٣ الكبیرالشرح ـ ٣/١٢١ المدونة:انظر(٧٠)

. ٤/١٩ القدیرفتح ـ ٣/٢١٢ المبسوط:انظر(٧١)

٢٧١:البقرة(٧٢)



…)الحرب ودار اإلسالم دار( للدار الثنائیةالقسمة

١٨٦

اللجنة ـ ٨/٥٦٧ المغني ـ ٤/٢٦٦ المحتاجمغني ـ ٢/٩٩ الكبیرشرح ـ ٥/٤٥ والصنائعالبدائع:انظر)٧٣(

  . ٣٩٧٣ الفتوى رقم واإلفتاءللبحوثالدائمة

اللجنة ـ ٨/٥٦٧ المغني ـ ٤/٢٦٦ المحتاجمغني ـ ٢/٩٩ الكبیرشرح ـ ٥/٤٥ والصنائعالبدائع:انظر )٧٤(

. ٣٩٧٣ الفتوى رقم واإلفتاءللبحوثالدائمة

٥اآلیة نم:المائدة(٧٥)

٣اآلیةمن:المائدة(٧٦)

١٢١اآلیةمن:األنعام(٧٧)

.بعدهاوما ٢/٩٩ الكبیرالشرح:انظر(٧٨)

٥اآلیةمن:المائدة(٧٩)

.بعدهاوما ٢/٩٩ الكبیرالشرح:انظر(٨٠)

. ٣/١٨٧ المحتاجمغني:انظر(٨١)

. ١/١٥٦ النضیر الروض:  انظر(٨٢)

. ٢٥١ص/  اإلمامیة فقه في افعالنالمختصر:انظر(٨٣)

. ٣٦ص/  مصطفى اهللا عبدالدكتور/الطریقمعالم:انظر(٨٤)

. ١/٣٣٦ للجصاص/  القرآن أحكام(٨٥)

. ٢/٦٥٢ الصغیرالشرح. +  ٣/١٨٧ المحتاجمغني)٨٦(

. ٧/٩٩ المغني(٨٧)

٥اآلیةمن:المائدة(٨٨)

  ١٩٠:البقرة(٨٩)

 ٤/٦٥ النظیر الروض ـ ١/٣٣٢/  للجصاص/  القرآن أحكام ـ ٢/٤٧ والمهذب ـ ٦/٥٩٢ المغني:انظر(٩٠)

.

٢٢١اآلیةمن:البقرة(٩١)

للجزیري/األربعةالمذاهب على الفقه ـ ٦/٦١٣ المغني ـ ٣/١٩٦ المحتاجمغني ـ ٢/٥٠٦ المختار الدر )٩٢(

٤/١٩٠ .

  ٩اآلیةمن:القصص(٩٣)

٤:المسد(٩٤)

.السعودیةالرشد،مكتبةالبیهقي،،٧/١٩٠ ى،الكبر البیهقيسنن(٩٥)

. ٣٦٠ص/  زیدانالكریمعبدالدكتور/والمستأمنینالذمیینأحكام)٩٦( 

.صحیححدیث( ٣٧٥الحدیث رقم/  ٢/٢٧٥ أربع فوق النكاح عدم باب/النكاحكتاب:الترمذيسنن )٩٧( (

. ٣٦٠ص/  انزیدالكریمعبدالدكتور/والمستأمنینالذمیینأحكام(٩٨)

. ٢/٢٦٧ للدردیر/الكبیرشرح:انظر(٩٩)

. ٥/٣٨ المبسوط:انظر(١٠٠)

  ٤٩اآلیةمن:المائدة(١٠١)



ظافر خضر سلیمان

١٨٧

النجاةسفینة ـ ٤/١٦١ انسبنمالكلإلمام/الكبرىالمدونة ـ ٢/٥٥ المهذب ـ ٧/١٢٥ المغني:انظر )١٠٢(

. ٣/١٤٧ المرتضىیحیىبن داحم/األمصارعلماءلمذاهبالجامعالزخارالبحر ـ ٢/٣٨٧

. ٢/١٨١ المهذب:انظر )١٠٣(

. ٧/٦١٣ المغني:انظر )١٠٤(

. ٩٩ص/  الشخصیةاألحوال في الجعفریةاألحكام:انظر )١٠٥(

. ٣/٢٨٤ الزخارالبحر:انظر )١٠٦(

. ٢/٣١٤ القدیرفتح:انظر )١٠٧(

. ٢/٧٥٨ للدردیر/الصغیرالشرح:انظر )١٠٨(

 رقم/  ٢/٢٧٣ واحدةقریة في وهماافترقا إذا األبوینباب /. الطالق كتاب/  داود أبيسنن:انظر )١٠٩(

)صحیححسنحدیث(  ٢٢٤٤ الحدیث

. ٤٥٢ص/  زیدانالكریمعبد/والمستأمنینالذمیینأحكام:انظر )١١٠(

  . ٢/٣١٤ القدیرفتح:انظر )١١١(

. ٤/٤٢ للكاساني/الصنائعبدائع:انظر )١١٢(


