
 

 

  

 

 مصروعية فتوى الدفاع املقدس 
 





 

 املقدمة
حتتن املسجعٗٛ السغٗدٚ أِىٗٛ كبريٚ يف تازخيٍا االٌطاٌ٘، ٔتػكن عٍؿسًا 

متخكت عَ وٕاقف حامسةٛ يف حٗةاٚ   وا وَ عٍاؾس اذتكازٚ االٌطاٌٗٛ، ِا

عٍةةد كةةن ٌكبةةٛ صتةةدِا ٍٗةةٛ، ٔعٍةةد اغةةتداا االشوةةاو  اؾةةٛ، ٔالعةسا  الٕ  

ُ اىل العسا ، ٔأبعاا ارتطس عَ الةدَٖ ٔالةٕ َ   تتحىن أعباٞ إعااٚ التٕاش

 ٔاالٌطاُ. 

ٔوَ  اله قساٞٚ التازٖخ الطٗاض٘ لمعسا  ٔاملٍطقٛ ال صتد غةاٟبٛ يف اُ  

املؤضطٛ الدٍٖٗٛ ٔعمةٜ زأضةّا املسجعٗةٛ ِة٘ االضةاع يف حتسٖةا الطةٕاكَ        

اا ةةةن املٍةةةاا الطٗاضةةة٘ االجتىةةةاع٘، بالػةةةكن الةةةرٙ  قةةة  االعتةةةداه   

تىةة ، ِٔةةرا وةةا صتةةدٓ وةةَ  ةةاله تتبعٍةةا لمةةدٔز املتىٗةةص       ٔاإلؾةةاليف يف اج

لمىسجعٗٛ وٍر ٌّاٖاو اذتكي العثىاٌ٘، ٔبداٖاو االحتاله االجٍيب ٔؾٕال 

اىل أزِةةا يف زضةةي أحةةدا  لةةٕزٚ العػةةسَٖ الكةةىلٝ، كحمقةةٛ أٔىل تتبعّةةا 

حمقةةاو أ ةةس، ٔإىل ٖٕوٍةةا ِةةرا يف اؾةةداز ةتةةٕٝ تازخيٗةةٛ ملٕاجّةةٛ ال كةةس     

الً اليت ِامجت ودٍٖٛ املٕؾن العساقٗٛ ٔوا تبعّا وَ التك ريٙ ٔقٕاو الظ

 جتأشاو عمٜ األِال٘ األوٍني يف العسا .

أِتىةت ملػةسٔعٗٛ ال تةٕٝ كىةا أِتىةت يف       اُ ودزضٛ أِن البٗةت  

وػسٔعٗٛ الطمطٛ اليت ِ٘ أِي وَ الدٔلٛ، ةاملػسٔعٗٛ الشً اُ تكُٕ لابتٛ 

    ٕ ا اىل اآللٗةاو ٔاملؤضطةاو   ٔالطمطٛ تعٕا اىل املػةسٔعٗٛ، إوةا الدٔلةٛ ةتعة
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وٍؿة    ٔالٕظاٟف ٔاالحصاب ٔاالعةالً، أٙ اُ ودزضةٛ أِةن البٗةت     

اِتىاوّا عمٜ املػسٔعٗٛ أكثس مما وٍؿة  عمةٜ يلٗةاو الدٔلةٛ. لةرلا ٌػة ٚ       

االغكالٗٛ بني ال قْٗ ٔالطمطاُ أٙ بني الٕاق  الساَِ بتحٕالتْ االجتىاعٗٛ 

ال قّ٘ لتطٕز اغكالٗاو الطمطٛ، ٔالطٗاضٗٛ ٔالثقاةٗٛ ٔغريِا ٔبني اال از 

 ةال قْٗ زوصًا لمت ؾٗن ٔاألوٛ زوصًا لمتحدٖث.

وةةَ  اُ تطةةٕز الػةةسعٗٛ لمحكةةي الػةةسع٘ يف ودزضةةٛ أِةةن البٗةةت    

الةةرٙ بمةةؼ عةةَ ا، تعةةاىل، لةةي الةةٍـ وةةَ السضةةٕه    السضةةٕه االعظةةي 

لةةي ازجةةاع املعؿةةًٕ اىل الطةة ساٞ  عمةةٜ االٟىةةٛ املعؿةةٕوني  االكةةسً 

االزبعةةٛ لةةي السجةةٕع اىل ال قّةةاٞ اجتّةةدَٖ العةةاالني أٙ لطبقةةٛ وعٍٗةةٛ وةةَ    

الٍاع مبٕاؾ او وعٍٗٛ، لي السجٕع اىل األوٛ االضةالوٗٛ يف ٖٕوٍةا اذتاقةس    

 ؾبحت الػسعٗٛ بٗدِا.أؾبحت قاازٚ عمٜ حتىن املطؤٔلٗٛ ة الُ األوٛ 

 ّةًٕ إضاضة٘ ِةٕ و ّةًٕ الػةسعٗٛ      لرا تتىحٕز ِةرٓ الدزاضةٛ حةٕه و   

ل تةةٕٝ الةةدةاع املقةةدع قةةد وٕجةةاو العٍةةف ٔالعىمٗةةاو االزِابٗةةٛ الةةيت    

جاٞو وَ  مف اذتدٔا حبجٛ وقأوٛ احملتن، ٔبعد وةا عجةص املةد الطةم ٘     

عَ الت اعن ٔالتة لري الػةعيب، ازتكةص عمةٜ اٌظىةٛ  ازجٗةٛ اختةرتّا وعةىلًا         

تٍٕعةٛ، ٔبتكثٗةف جّٕاِةا وةَ     لتؿ ٗٛ الػةٗعٛ ٔمبعٌٕةٛ ٔضةاٟن االعةالً امل    

 أجن شزع الربٕه يف الٍ طٗٛ العساقٗٛ.

صتحةت ةتةٕٝ الةدةاع املقةدع بتةةٕةري االجةٕاٞ لٍىةٕ الةسٔيف التكةةحٕٖٛ        

الٕلابٛ، حني قسُ ِرا الٕلٕب بػةسعٗٛ اٍٖٗةٛ، ٔاضتٍّكةت قةٕٝ البؿةريٚ      
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عٍةةد العةةساقٗني، بعةةدوا حألةةت قةةٕٝ الػةةس ٔالكةةاله عىّٗةةا، ٔتسضةةٗخ       

العٍٗ ةٛ، وة  تكةسٖظ حالةٛ ارتالةةاو املرِبٗةٛ ٔالطٗاضةٗٛ        اهلصاو الٍ طةٗٛ  

 ممصٔجٛ ٔوؿحٕبٛ بارترالُ ٔالرتكٗص عمٜ املااٖاو املعاغٛ كٕاق  ٔحٗد.

لقد ٔقعت ال تٕٝ املبازكٛ وٕاشٌٛ ورِمٛ لدٔز الةدَٖ القٗةااٙ حٗةث    

اقٛ حقٗقٗٛ زةعت اذتالٛ املعٍٕٖةٛ  بسشو يف االضتجابٛ الػعبٗٛ، ٔكاٌت اٌت 

القٕاو املطةمحٛ ٔادتةٗؼ اىل عٍٕاٌةْ الةٕ ر ضةٕز الةٕ َ        حٗث ازجعت

بعةةد وةةا حٕلتةةْ االحةةصاب ٔاذتكةةاً إىل ازتبا ةةْ بّةةي، ٔؾةةاز اضةةي ادتةةٗؼ 

أؾبح ادتٍدٙ العساقة٘ وٍكطةسًا ٖعةاٌ٘     أُ باضي قٗاااتْ العمٗا، مما أاٝ اىل

حةةاالو الةةَِٕ ٔالكةةعف ألضةةباب ورِبٗةةٛ ٔوكاٌٗةةٛ ٔاجتىاعٗةةٛ، ة ؾةةبح  

 ٖٕؾي بالطاٟ ٗٛ.

اُ ِرٓ ال تٕٝ املبازكٛ جاٞو ٔضط ِرٓ االجٕاٞ املخرٔلٛ الضتٍّاض 

اهلىةةي ٔاضةةرتجاع لقةةٛ الػةةع  تٗػةةْ ٔاضةةتطاعت زضةةي وةةاليف وطةةتقبن    

القةةٕاو املطةةمحٛ املكةة٠ٗٛ عمةةٜ قةةدزتّا ملٕاجّةةٛ قةةد كةةن االعتةةداٞاو          

 وساو اةاعا عَ املقدضاو ٔالٕ َ.أاملؤ

االضةالً ٔأِمةْ ٔتةره بّةا     المّي اٌا ٌسغ  إلٗا يف ألٛ كسميٛ تعص بّةا  

الٍ ا  ٔأِمْ، ٔجتعمٍا ةّٗا وَ الةدعاٚ اىل  اعتةا ٔاملةداةعني عةَ ضةبٗما      

 ٔتسشقٍا ةّٗا كساوٛ الدٌٗا ٔاال سٚ.



 



 

 املبحث االول
 مفووو الصرعية

احملٕزٖةٛ يف املٍظٕوةٛ االضةالوٗٛ، ِٔةٕ     و ًّٕ الػسعٗٛ ِٕ أحد امل اِٗي 

و ًّٕ لْ االالتْ ارتاؾٛ اليت ختتمف عةَ وةدلٕالو الػةسعٗٛ يف الثقاةةاو     

 األ سٝ كالثقاةٛ الػسبٗٛ.

ةالػسعٗٛ عٍدوا تطتخدً يف االضالً يف ٔؾف ضمٕك أٔ قساز أ حكي 

 أ تٍظٗي أ أٖٛ ظاِسٚ ضٗاضٗٛ بعٍّٗةا اٌّةا تٍؿةسىل اىل التٕاةة  أ التطةاب      

بةني ِةةرا الطةةمٕك أ االجةساٞ أ الظةةاِسٚ ٔحكةةي الػةسع ةٗةةْ املطةةتٍبط وةةَ    

 األالٛ الػسعٗٛ.

٘ ةالػسعٗٛ ِ٘ الت اعن االجياب٘ بةني الٕاقة  االٌطةاٌ٘ ٔالةٍـ      ، اإلهلة

 أِىٗتّا يف املٍظٕز االضالو٘. اكتطبتٔوَ وٕقعّا اذتٕٗٙ ِرا 

العطةةةكسٖني العةةةساقٗني  لةةةرا  ا ةةة  مساحةةةٛ الطةةةٗد الطٗطةةةتاٌ٘  

ٖٔك ٘ عمٜ عىمّي ٔاااّٟةي ٔتٍ ٗةرِي لٕاجبةاتّي ؾة ٛ القدضةٗٛ، ِٔة٘       

اُ اةةاع ابٍاٍٟةا يف القةٕاو املطةمحٛ     )أعمٜ وستبٛ يف العىن الػةسع٘ بقٕلةْ   

إٌكي أواً وطؤٔلٗٛ تازخيٗةٛ  ٔاالجّصٚ األوٍٗٛ ِٕ اةاع وقدع لي خيا بّي )

لدةاع عَ حسواو العسا  ٔٔ ٍٗٛ ٔغسعٗٛ، اجعمٕا قؿدكي ٔااةعكي ِٕ ا

ٔٔحدتْ ٔح ظ األوةَ لمىةٕا ٍني، ٔؾةٗاٌٛ املقدضةاو وةَ اهلتةا، ٔاةة         
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 الػس عَ ِرا البمد املظمًٕ ٔغعبْ ادتسٖح(.

 وٕق ةةْ املطةةاٌد كمٗةةا لمقةةٕاو املطةةمحٛ األوٍٗةةٛ،  لةةي ٖؤكةةد مساحتةةْ 

ٔاُ وَ ٖقتن يف ضبٗن الدةاع عَ العسا  ةّٕ غّٗد بإذُ ا، تعةاىل ةٗقةٕه   

الٕقةةت الةةيت تؤكةةد املسجعٗةةٛ الدٍٖٗةةٛ العمٗةةا اعىّةةا ٔإضةةٍااِا لكةةي،    ٔيف )

كي عمةٜ التحمة٘ بةاملسٔٞٚ ٔالبطةالٛ ٔالثبةاو ٔالؿةىل، ٔاُ وةَ ٖكةح٘         ثحت

وٍكي يف ضبٗن الدةاع عَ بمدٓ ٔأِمْ ٔاعساقّي ةإٌْ ٖكُٕ غّٗدًا اُ غاٞ 

 ا، تعاىل(.

ٔوةةا  زأو املسجعٗةةٛ السغةةٗدٚ اُ الٕقةةٕىل أوةةاً الةةدٔاعؼ ٔاتبةةاعّي،   

بؿةةةمٛ ةةةةسض ٔاجةةة   لإلضةةةالًميتمكةةةُٕ وةةةَ و ةةةاِٗي ٔأأاو ال متةةةت  

بةةالٕجٕب الك ةةاٟ٘ ةاملٕاجّةةٛ إذُ أؾةةبحت ةسقةةا وةةَ ةةةسٔض الةةٕالٞ،     

ٔأؾةةبح التطةةٕع يف ؾةة ٕىل القةةٕاو األوٍٗةةٛ ميثةةن عالوةةٛ االميةةاُ ٔاهلٕٖةةٛ   

الٕ ٍٗٛ دتىٗ  ة٠او الػع  العساق٘، ة تٕٝ الةدةاع املقةدع غةكمت قةٕٚ     

ميةاٌ٘ الةرٙ شاا وةَ ِىةٛ     عمةٜ ت٠ّٗةٛ اذتةاةص اإل   مىٗٛ قاازٚ ةكسٖٛ ٔوكاٌٛ ع

املٕا َ العساق٘، ةتحىن وطؤٔلٗٛ الدةاع لػٕز العسا  مبا متتما وَ وٕقة   

قٗااٚ قاازٚ عمٜ  م  اضةتقساز اذتٗةاٚ، ٔ مة  الةٕع٘ التكةحٕٙ املطةتىد       

ٔوَ الٍّكٛ اذتطٍٗٗٛ املبازكةٛ، ٔتسضةٗخ    وَ ودزضٛ االٟىٛ املعؿٕوني 

الٌتىاٞ االٌطاٌ٘، ةكاٌت املسجعٗٛ الدٍٖٗٛ ؾىاً األواُ مبا اعمٍتْ وَ لقاةٛ ا

ٔجةةٕب الةةدةاع بةةالٕجٕب الك ةةاٟ٘ كٕاجةة  غةةسع٘ ٔٔ ةةر ٔا القةة٘     

 ٔاٌطاٌ٘.
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لقد ٔؾن ح  الدةاع عَ الٕ َ تمبٗٛ لٍداٞ املسجعٗٛ اىل أُ الٕالد مل 

اع، ٔقد ٖكَ ٖؤلس ٔلدٓ عمْٗ، كىا اُ الٕلد مل ٖكَ ٖ كن أبآ عمْٗ يف الدة

ٖتجااالُ ٖٔتطابقاُ يف وةَ ضةٗخسأ أٔال وٍّىةا لمةدةاع، ٔقةد ٖؿةن بّىةا        

 األوس اُ ٖرِبا ضٕٖا اىل ضٕيف ادتّاا.

لقد ومكت ال تٕٝ ادتّااٖٛ قمٕب العساقٗني الؿااقني، حتٜ اقتد ِةرا  

حبّي اىل جّاا اىل االٔالا الؿػاز ٔاىل أؾةحاب االعةراز وةَ السجةاه،     

 لٍطاٞ ٖتطابقَ اىل ضٕيف ادتّاا.ٔالػٕٗا الكباز بن حتٜ ا

لقد كاٌت ال تٕٝ الدةاعٗٛ الك اٟٗٛ وداةعةٛ عةَ اذتة ، ٔةاٖةٛ ذتسٖةٛ      

العقٗدٚ، ٔالةيت اشكةت زٔيف التكةحٗٛ ٔال ةداٞ يف ٌ ةٕع العةساقٗني الةرَٖ        

تقدوٕا اىل ضٕيف ال ةداٞ ٔالتكةحٗٛ لةدزٞ الػةس ٔال طةاا ٔادتّالةٛ العىٗةاٞ        

االٔغةاا، بة ٌ ظ زقةٗٛ ٔقمةٕب      ٔالكاللٛ الػىطاٞ وَ ِةؤالٞ الةدٔاعؼ  

 ُ ٖٔةةستكظ يف اهلةةٕاُ ٔتةةساٝ وةةَ ذه اىل ذه ٔوةةَ ٖةةٍِٗةةٛ لبقةةٜ العةةسا  

ٔلكَ العساقٗني لبةٕا ٌةداٞ املسجعٗةٛ ٔتطةابقٕا اىل وٗةداُ       جّالٛ اىل جّالٛ.

ادتّاا ٔاالضتػّاا يف ضبٗن ا،، وؿحٕبا بالدعاٞ لقبةٕه االعىةاه بٍٗةاو    

 .باإلمياُ الؿٛ ٔقمٕب عاوسٚ 

 مرجع الصرعية يف مدرسة أهل البيت : أواًل
الػةةسٖعٛ ِةة٘ اال ةةاز املسجعةة٘ الةةرٙ ٖتحةةدا عمةةٜ اضاضةةْ الػةةسعٗٛ،    

هلةةا ٔالقٕاعةةد ٔاالحكةةاً  املبةةاا ٔالػةةسعٗٛ ِةة٘ ٌطةة  ستةةدا ٔٔاقةةح وةةَ 
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 ٔ س  اضتٍبا ّا. أالتّاابعااِا ادتمٗٛ وَ حٗث وؿدزِا اً وَ حٗث 

الػةةسع٘ ٔالطةةمطاُ   ٔعمةةٜ ِةةرا تقطةةي الػةةسعٗٛ اذتةةاكي اىل اذتةةاكي    

 ادتاٟس.

يف شوةةَ اذتكةةٕز، ٔإوةةا يف شوةةَ   ٔاذتةةاكي الػةةسع٘ ِةةٕ املعؿةةًٕ  

الػٗبٛ ةّي ال قّاٞ ادتاوعُٕ لػساٟط ٔالٖٛ أوس األوةٛ ٔقٗااتّةا ٔهلةي أِمٗةٛ     

الطمطٛ عمٜ الٍاع باألذُ العاوٛ لمٍٗابٛ عَ املعؿًٕ أٔ وةَ إذُ لةْ ال قٗةْ    

 .ادتاو  لمػساٟط يف الطمطٛ

 :  لصرعية يف ميظور عله السياسةاثاىيًا
الػةةسعٗٛ يف عمةةي الطٗاضةةٛ تعةةر قبةةٕه ٔزقةةا ادتىاعةةٛ حبةة  الٍخةة      

ٔاملؤضطةةاو الطةةمطٕٖٛ القاٟىةةٛ يف اذتكةةي، ٔوةةا ٖرتتةة  عمةةٜ ذلةةا القةةٕه   

ٔالسقا وَ غٕٗع الطاعٛ لمقٕاعد ٔالقسازاو اليت تؿةدزِا تمةا الٍخة     

ِرا التعسٖف ٖتؿةف  اُ  ،ٔاليت تعد الشوٛ لبقاٞ تما املؤضطاو ٔةاعمٗتّا

باذتٗاا ٔالعىٕوٗٛ الةيت تؤِمةْ لمتطبٗة  عمةٜ كةن اجتىعةاو، غةري اُ ِةرا         

التعسٖف ٖمق٘ باالٌتقاااو ٔذلا باُ و ًّٕ الػسعٗٛ ٖستكةص عمةٜ و ةاِٗي    

السقا العاً ٔالطاعٛ( ٔال ٖتطةس  اىل وقةدواو ٔزكةاٟص أٔ الػةسٔيت الةيت      )

 ٔ  ققّا.أ ؿن مبقتكاِا الٍظاً عمٜ الػسعٗٛ 

لرا وَ أبسش احملأالو إللباو الػسعٗٛ ٔذلةا وةَ  ةاله حتدٖةد إ ةايت      

 عاوٛ لمػسعٗٛ وٍّا:
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الطمطٛ التقمٗدٖٛ: حٗث الػسعٗٛ تطتٍد اىل االعتقاا يف قدضٗٛ التقالٗد  .0

ٔتستَّ مبىازضٛ الطمطٛ  بقا هلا، ٔوا  ظٜ اذتةاكي وةَ وكاٌةْ عمةٜ     

 أضاع تما التقالٗد.

ةّٗةا الػةسعٗٛ عمةٜ االعتقةاا بةاُ اذتكةاً        الطمطٛ القإٌٌٗٛ: اليت تقًٕ .2

ٖؿمُٕ اىل اذتكي ٔميازضٌْٕ مبقتكٜ القإٌُ أٔ القةٗي العقالٌٗةٛ الةيت    

اضتقسو عمٜ اضاع االت ا  أ ال سض، ٍِٔةا غةسعٗٛ اذتكةي تقةرتُ     

 مبدٝ االلتصاً بتما القٕاٌني 

الطةةمطٛ الكازٖصوٗةةٛ: الةةيت تعتىةةد غةةسعٗتّا عمةةٜ االعتقةةاا ٔاعةةرتاىل     .3

باُ تكُٕ القٗااٚ متتما مساو اضتثٍاٟٗٛ  ازقةٛ لمعةااٚ تةؤاٙ    االتباع 

 اىل الٕالٞ التاً ٔالثقٛ املطمقٛ يف غخـ القاٟد.

يف الػسعٗٛ، مبعٍٜ اُ حتدٖد أضظ الػسعٗٛ  االجتآٔيف الٕاق  ةاُ ِرا 

او الثقاةٗٛ لقكٗٛ الػةسعٗٛ  ٗيف عمي الطٗاضٛ ٖعر اعرتاةا قىٍٗا بارتؿٕؾ

الػسعٗٛ ٔزكاٟصِا يف أٙ ٌظاً ختتمةف وةَ حالةٛ اىل    مبعٍٜ اُ حتدٖد اضظ 

ا سٝ ٔة  اعتبازاو لقاةٗةٛ ٔتازخيٗةٛ ٔاقتؿةااٖٛ ٔاجتىاعٗةٛ  اؾةٛ بكةن       

 زتتى  مبا ٖؿع  حتدٖدٓ يف تعسٖف عاً.

 :  الصرعية يف املفووو االسالميثالثًا
ِٕ االلتصاً باألحكاً الػسعٗٛ وَ جاٌ  الٍخبٛ اذتاكىٛ ٖقةٕا تمقاٟٗةا     

ٔ إ از لقةايف ستكةًٕ بالةدَٖ ٔالػةسٖعٛ اىل حتقة  السقةا       أاً عاً يف ظن ٌظ

ٔالقبٕه ادتىاع٘ ٔالطاعٛ، حٗث ٖطّي الةدَٖ ٔالػةسع يف تػةكٗن جاٌة      
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أضاض٘ ٔوّي وَ ٌط  القٗي عٍد الٍاع، ٔحتدٖد اجتاِاو القبٕه ٔالسقةا  

 أٔ السةض لدّٖي.

 األٔه لمػسعٗٛ: الٍاع املبدأ

الٍاع إذا وٍحٕا ب ٌ طّي ةساًا أ ٠ِٗٛ ح  اذتكي ٔااازٚ غؤٌّٔي ةاُ 

ِرا ال سا أٔ اهل٠ٗٛ ضٕىل تقًٕ عمٜ األضاضني الٕجداُ ٔاملؿمحٛ. ِٔةرا  

الدميقسا ٗةٛ( قةد اضةتعىمت الكمىةٛ يف أكثةس وةَ       )المُٕ وَ اذتكي بةدّٖ٘  

الٍظي وعٍٜ، ٖٔعر اعطاٞ ح  تقسٖس املؿري بٗد الٍاع. ةّي الرَٖ ٖقسزُٔ 

ٔالقةةٕاٌني ٖٔعٍٗةةُٕ املٍ ةةرَٖ ضةةٕاٞ كةةاُ ِةةرا كمةةْ باملباغةةسٚ أٔ بالٕاضةةطٛ     

 املٍتخبني أٔ بالتم ٗ .

 املبدأ الثاٌ٘ لمػسعٗٛ: املؿمحٛ االجتىاعٗٛ

ٖستكص ِةرا املبةدأ عمةٜ قكةٗٛ اُ اذتكٕوةٛ إذا كاٌةت تعةبريًا عةَ حكةي          

عٗٛ، الُ الٍاع أٌ طّي ةىَ الطبٗع٘ اُ تعىن عمٜ حتقٗ  املؿاحل االجتىا

الٍاع ال ٖسٖدُٔ ألٌ طّي غري ذلا، ٔلٗظ اذتةاكي وػةاٖسًا لمىحكةًٕ كة٘     

ٖ ةةرتض تقدميةةْ ملؿةةاذتْ عمةةٜ وؿةةاحل احملكةةًٕ. ِٔةةرا ٖٕكةةد كةةُٕ الػةةكن 

الدميقسا ٘ يف اذتكي ِٕ أقىَ االغكاه املتؿةٕزٚ ذت ةظ وؿةاحل االوةٛ،     

قاٟىةا  ٔزمبا عىد بعكّي اىل جعةن اضةاع املؿةمحٛ الةٗاًل وطةتقاًل ٔوةىلزًا       

 .(0)بٍ طْ لؿحٛ الػكن الدميقسا ٘ لمحكي

                                              

 .019ف ،الدكتٕز عبد اذتىٗد وتٕل٘ ،االضالً ٔوباا  ٌظاً اذتكي (0)
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ٔملا كاٌت األوٛ ٌاغ٠ٛ لمحكٕوٛ لتحقٗ  وؿاحل األوٛ، ةٗج  اُ تكُٕ 

 لالوٛ زقابٛ عمّٗا.

ٔاالغكالٗٛ لٕ قمٍا اُ لألوٛ اذت  يف وساقبةٛ ِةرٓ اذتكٕوةٛ الةيت ٌػة و      

لتحقٗ  وؿاحل األوٛ ٔلكَ الطؤاه وَ وٍح ِرٓ الطمطٛ أٔ اذتكٕوةٛ حة    

كةةةي ٔاالاازٚ ٔأعىةةةاه ٌ ةةةٕذ ٔحتدٖةةةد اذتسٖةةةاو ٔاألؾةةةٕه الٕجداٌٗةةةٛ اذت

 االٔىل.

 :  أسباب االزمة الصرعيةرابعًا
ٔ عةدً والٟىةٛ االاعةاٞاو ارتاؾةٛ بةاذت  يف      أالتكازب يف االاعاٞاو  .0

 الطمطٛ مما ٍٖجي عٍْ اٌّٗاز املؤضطاو اذتكٕوٗٛ.

يت أٔ غةري  اُ البٍٜ اذتكٕوٗةٛ قةد ٖعرتّٖةا الت كةا بطةب  التٍةاةظ امل ةس        .2

 املٍظي عمٜ الطمطٛ  ازأ إ از املؤضطاو القاٟىٛ.

اُ اذتكٕوةةةٛ قةةةد تٍّةةةاز بطةةةب  اضةةةتٍاا وةةةىلزاتّي اإلٖدٖٕلٕجٗةةةٛ أٔ    .3

ٔ أاعأاِي بػ ُ اذت  يف الطةمطٛ عمةٜ قةساٞاو غةري وقبٕلةٛ تازخيٗةٛ       

 تٍبؤاو  ا ٠ٛ لمتطٕزاو املطتقبمٗٛ.

 :  مصروعية الفتوىخامسًا
ٞ إٌّا اضتىدو غسعٗتّا وةَ ٔزالةٛ العمىةاٞ     الةيت عسةةت فالةةٛ     لألٌبٗةا

االٌطةاُ ٔغةةّااٚ االٌبٗةةاٞ، ٔذلةةا الُ الػةةّااٚ إوةا وةةَ االٌبٗةةاٞ ٔلاٌٗةةٛ وةةَ   
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يف ِةةرٓ   الةةرَٖ ٖعتةةىلُٔ اوتةةدااًا زباٌٗةةا لمةةٍيب   االٟىةةٛ املعؿةةٕوني  

يف  وةاً  ٔاال ارتط، ٔلالثا املسجعٗٛ اليت تعتىل اوتةدااًا زغةٗدًا لمةٍيب    

  ط الػّااٚ.

ةالػةةّٗد عمةةٜ االٟىةةٛ يف عؿةةس الػٗبةةٛ يف ٖٕوٍةةا اذتاقةةس ِةةٕ املسجعٗةةٛ     

السغٗدٚ اليت تػسىل عمٜ ضري األوٛ ذتىمّا السضالٛ السباٌٗٛ ٔاملطؤٔلٛ عةَ  

التد ن لتعدٖن وطريٚ أٔ اعااتّا اىل  سٖقّا الؿحٗح إذا ٔاجّت اضتساةا 

 .(0) يف زتاه التطبٗ

  ٛ الػةسعٗٛ اىل العةساقٗني    الطةٗد الطٗطةتاٌ٘    ٔبعد وا اعطةٜ مساحة

أوٕز وطةتقبمّي ب ٖةدّٖي    ٔشزع الثقٛ يف ٌ ٕضّي، ٔةمّي وطؤٔلٗٛ تطمٗي

وةةَ  ةةاله ؾةةٍااٖ  االٌتخةةاب ٔعٍةةدوا أةتةةٜ ب تةةٕٝ الةةدةاع املقةةدع لبةةٕا  

 مجٗعا ٌداٞ ال تٕٝ.

 لقةةةد أؾةةةبحت األوةةةٛ وةةةَ ٌاحٗةةةٛ تٍةةةاو٘ أزِةةةا ٔاغةةةػاهلا حٗةةةصًا        

الطٗاضة٘ باتةت وعٗةازًا جِٕسٖةا وةَ وعةاٖري املعاؾةسٚ         أؾٗال اا ةن اجةاه  

ٔزٔحةةًا ذتدالةةٛ التةةازٖخ الطٗاضةة٘، ِٔةةرا ةكةةال عةةَ كٌٕةةْ حقٗقةةٛ غةةسعٗٛ  

 براتّا.

 اُ غةةةسعٗٛ ال تةةةٕٝ الةةةيت اٌطمقةةةت وةةةَ مساحتةةةْ كاٌةةةت  الؾةةةًا        

ٝ لألوٛ االضالوٗٛ مجعةاٞ، ةاٌةْ إذا كاٌةت ال     الؾةًا لمةراو ةةاُ ِةرٓ      تقةٕ

                                              

 .22ف االٌبٗاٞ، الطٗد ستىد باقس الؿدز،(  الةٛ االٌطاُ ٔغّااٚ 0)
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 .ال تٕٝ كاُ  الؾًا لألوٛ

قةةةةعّي إوةةةةاً القٗةةةةاااو الطٗاضةةةةٗٛ ٔٔ لةةةةرا  ا ةةةة  مساحتةةةةْ 

ٔ  وطؤٔلٗاتّي الت زخي  الطٗاضةٗني  مة  وةَ   ٗٛ ٔالٕ ٍٗٛ ٔالػةسعٗٛ الكةبريٚ، 

العساقٗني اُ ٖرتكٕا ارتالىل ٔالتٍاحس  اله ِةرٓ ال ةرتٚ العؿةٗبٛ، ٔتٕحٗةد     

وٕاق ّي باجتآ وٕاجّٛ العدٔ املػرتك، ٔاُ ٖدعىٕا القٕاو املطةمحٛ، الُ  

تٕحةةد الطٗاضةةٗني الٗةةًٕ ِةةٕ مبثابةةٛ قةةٕٚ إقةةاةٗٛ ألبٍةةاٞ ادتةةٗؼ العساقةة٘ يف    

 الؿىٕا ٔالثباو إواً أاعؼ العؿس.

املقدع بالقبٕه االجتىاع٘ العةاً، ٔبالت كٗةد    لقد حظٗت ةتٕٝ الدةاع

ذتػةد الػةعيب،   وَ مجٗ  احساز العامل، ٔاٌبث  وَ ِرٓ ال تةٕٝ املبازكةٛ ا  

  ٛ ٚ   -قةةٕٚ الػةةع  اذتقٗقٗةة ، ِٔةة٘ تػةةكٗالو  -لمىٕاجّةةٛ وةة  اعةةداٞ اذتٗةةا

ٌظاوٗٛ، صتحت يف الطٗطسٚ عمٜ زتسٖاو املٕاجّٛ كقٕٚ زةعت وَ  عطكسٖٛ

 وعٍٕٖاو القٕٚ املطمحٛ.

وٛ العسا  بكاةٛ أ ٗاةّا ٔأاٖاٌّةا ٔوةراِبّا حتةت وظمةٛ     اجتىعت أ قدل

ٔمل تكةةَ وٍطٕٖةةٛ حتةةت ألٕٖةةٛ   ِةةرٓ ال تةةٕٝ الدةاعٗةةٛ ومبٗةةٛ ِةةرٓ الةةدعٕٚ  

ٛ تابعة  أٔ حتت ت لري اِالٗص الطٗاضٛ بن كاٌت ٛوٗمٗػٗأٔ حتصباو  وؤضطاتٗٛ

 عمٍت يف اذتسً اذتطٗر.وَ قٗي الطف اذتطٗر كىا إٌّا أ

 ِةةرٓ ال تةةٕٝ املبازكةةٛ القكةةاٞ عمةةٜ حجةة  التعؿةة      بةةن اضةةتطاعت 

 لةةةبعض االٌتىةةةاٞاو ٔاٌّةةةاٞ التكةةةاااو ٔابعةةةاا  طةةةس ال سقةةةٛ، ٔت كٗةةةد      

 أؾةةالٛ اٌتىةةاٞ ادتةةٗؼ لمةةٕ َ ٔزةةة  تّىةةٛ االزتةةصا  بةةْ، ٔأؾةةبح ادتةةٗؼ    
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  ىةةةةةن مسةةةةةاو ادتةةةةةٗؼ التكةةةةةحٕٙ املةةةةةداة  عةةةةةَ قةةةةةٗي املقدضةةةةةاو  

 ٔاملٕا ٍٛ.

 بازكةةٛ ِةة٘ حتٕٖةةن االٌتىةةاٞ وةةَ   إُ ال كةةٗمٛ األمسةةٜ هلةةرٓ ال تةةٕٝ امل 

الدٔز ارتطاب٘ اىل ٔجٕا ضمٕك٘ تكحٕٙ ٔقة  املالٖةني وةَ الػةباب يف     

أحكاُ الطٕاتس لمةدةاع عةَ املقدضةاو ٔالةٕ َ، ةةىلشو ِةرٓ ال تةٕٝ يف        

ضةٛ  ٔقت تعطن بةْ االزاااو، ٔأؾةاب الةٕالٞ الةٕ ر غةمن، بطةب  غسا      

ٛ  اجابّٛ، ةٍّكت ب  ُ   عبةاٞ األوة اىل ا،، ةقةد   أٌ طةّي  ، ٔقةد بةاع اجاِةدٔ

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَي مِهَ الْمُؤْمِنِنيَ أَوفُسَهُمْ وَأَمْوىَالَهُم  ] :ضالً. قاه تعاىلأٌ طّي لإل اةتدٔا

وَاإلِجنُِولِ   بِأَنَّ لَهُمُ اجلَنَّةَ َُقَبتِلُىنَ فٍِ سَبُِلِ اللّهِ فََُقْتُلُىنَ وََُقْتَلُىنَ وَػْدًا ػَلَُْهِ حَقًّب فِوٍ التووىْاَا ِ  

ََلِوفَ  ُوىَ اْلفَوىْ              ٌَِ بَوبََؼُْتم بِوهِ َو زُ َواْلُقْرآِن وَمَوْه أَْوفَوً بِؼَهْوِدِم مِوهَ اللّوهِ فَبسْتَبْشِورُواْ بِبَوُْؼَُِّمُ الوو

 .(0)[الْؼَظُِمُ

ٖمتح  بطٕيف ادتّاا، ةمي ٖعٕقْ البعد اُ ٖسضن املاه أ ٖةدعٕ   مل ٔوَ

 بمطاٌْ لدة  اعتداٞ األغساز.

سكاو ال تٕٝ قد الدٔاعؼ اٌّا زاو االعتداٞ الٕاق ، ٔاةة   ٔوَ ب 

ف ب ع األغةساز،  لٛ ال طاا، ٔقعكعٛ قٕٝ الػس، لٗكالػس املتٕق ، ٔاشا

                                              

 .000 اآلٖٛ ،( ضٕزٚ التٕب0ٛ)
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 .(0)[أَن َََُّفَّ بَأْشَ الوََِهَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًب وَأَشَدُّ تَنَُِّالً] :قاه تعاىل

ملةؤوٍني وةَ السجةاه ٔالٍطةاٞ     كىا اُ ِرٓ ال تٕٝ املبازكةٛ وٍعةت أذٝ ا  

 ٔاال  اه ٔالػٕٗا، ةّ٘ اليت اضتٍقرتّي وَ ِؤالٞ الدٔاعؼ الٕحٕؽ.

 :  تعريف الدفاع سادسًا
 ٍٖقطي الدةاع اىل ٌٕعني ِىا:

 (الدةاع االضتعدااٙ)الدةاع لدة  االعتداٞ  :الٍٕع األٔه 

ال جةاز املطةتحقني    ِٕٔ الدةاع ذت ظ بالا العسا  وَ تعدٙ الدٔاعؼ

 لػك  ادتباز  ٕةا وَ اضتٗالٞ الدٔاعؼ أعداٞ اإلضةالً عمةٜ العةسا  ال   

  .ضاوح ا، ٔت سٖ  كمىتْ ٔٔحدتْ

  (ساأ العدٔ: الدةاع لطسا األعداٞ )الدةاع أل الٍٕع الثاٌ٘

ِةةٕ الةةدةاع لطةةسا الةةدٔاعؼ عةةَ العةةسا  ٔقةةسآ ٔأزاقةةْٗ ٔإ ةةساأ        

    ٔ الطةع٘ اىل صتةاٚ العةساقٗني وةَ اٖةةدٙ     الةدٔاعؼ وٍّةا بعةد التطةمط عمّٗةةا 

أةتةٜ جةدٌا    ِٔرا أةكةن أٌةٕاع ادتّةاا ٔقةد     .الدٔاعؼ التك ريَٖ املعتدَٖ

الةةدةاع أةكةةن أٌةةٕاع  بةةاُ ِةةرا األعمةةٜ الػةةٗخ جع ةةس كاغةةف الػطةةاٞ 

ٔأعظةةي ٔضةةاٟن القةةسب لةةسب العبةةاا لةةرا اةتةةٜ ةقّا ٌةةا اذا ااز      ، ادتّةةاا

لمةدعٕٚ اإلضةالوٗٛ ٔاةةاع لطةسا     االوسٖني اوتثاه ٔجٕب ادتّةاا االبتةداٟ٘   
                                              

 .84االٖٛ  ،( ضٕزٚ الٍطا0ٞ)
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الك از عَ بالا اإلضالً تعني الثاٌ٘ وٍّىا لألٔلٕٖٛ القطعٗٛ ٔلعدً اغرتايت 

  .األذُ يف الثاٌ٘

 واألدلة على وجوب الدفاع 

 ٛ الػسٖ  اآلٖاوأٔال: 

 ٔالزٖة  يف ا ةال    (0)[وَقَوبتِلُىاْ فِوٍ سَوبُِلِ اللّوهِ الووََِهَ َُقَوبتِلُىوََُّمْ      ] :قٕلْ تعةاىل  .0

ْ   اآلٖةةٛ عمةةٜ القتةةاه ذت ةةظ الةةدَٖ ٔلةةدة      ٔاملةةساا يف ضةةبٗن ا، ؾةةدق
 .(2)اضتٗالّٟي عَ بالا املطمىني

هُ لِلّهِ] :قٕلْ تعاىل .2 وعٍاِا ٔجٕب  (3)[وَقَبتِلُى ُمْ حَتوً الَ تََُّىنَ فِتْنَةٌ وََََُّىنَ الدَِّ

ٖةٛ الةت عمةٜ    ٔاآل .قتاه الك از ل٠ال تق  ةتٍْ وَ ذِةاب الةدَٖ أ ضتةٕٓ   
 ٔجٕب الدةاع بقطىْٗ. 

  ٛ: الطٍْ الػسٖ لاٌٗا

اُ ادتّةاا بةاب وةَ أبةٕاب     ) زٔٙ عَ االواً عم٘ بَ اب٘  ال   .0

 لبةةةاع التقةةةٕٝ ٔازع ا،   ِٔةةةٕ، ادتٍةةةٛ ةتحةةةْ ا، رتاؾةةةٛ أٔلٗةةةاٞٓ   

ا، لٕاب الره ٔمشمْ الةبالٞ  ةىَ تسكْ ألبطْ ، اذتؿٍٗٛ ٔجٍتْ الٕلٗقٛ

 ٔغكةةة  ا، ، ادتّةةةاا  بتكةةةٗٗبالؿةةةػاز ٔأاٖةةةن اذتةةة  وٍةةةْ  ٔاٖةةةث

                                              

 .091 اآلٖٛ ،ضٕزٚ البقسٚ (0)
 .380ف ،4، أالػٗخ جع س كاغف الػطاٞ ،كػف الػطاٞ( 2)
 .093 اآلٖٛ ،( ضٕزٚ البقس3ٚ)
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 .(0)(عمْٗ برتكْ ٌؿستْ

أال ا ةةىلك )يف ؾةةحٗح ابةةَ  الةةد  زٔٙ عةةَ االوةةاً ستىةةد البةةاقس  .2

قةاه  ، : بمٜ جعمةت ةةداك  ؟ قمتْؾمْ ٔةسعْ ٔذزٔٚ ضٍاؤا باإلضالً

  ٚ(2)(ٔةسعْ الصكاٚ ٔذزٔٚ ضٍاوْ ادتّااأوا أؾمْ ةالؿال. 

 اع : االمجلالثا

زٖ  يف قٗاً االمجاع عمةٜ ٔجةٕب الةدةاع عةَ الةبالا ٔالعبةاا وةَ         ال

  .ٖاوزاألغساز وَ املعتدَٖ بن ذلا وَ الكسٔ

                                              

 .03حدٖث  ،04، ف05أ، العاوم٘اذتس  ، ( ٔضاٟن الػٗع0ٛ)
 .3حدٖث  ،باب وَ أبٕاب وقدوٛ العباااو ،اذتس العاوم٘ ،ٔضاٟن الػٗعٛ (2)



 



 

 املبحث الثاىي 
 توى على مجيع املباىي الفقوية شرعية الف 

ٗٛ عمٜ مجٗ  وباٌ٘ ال قْ تكَ ٌاقؿٛ الػسعاُ ِرٓ ال تٕٝ املبازكٛ مل 

  الطٗاض٘:

  شرعيتوا على مبيى والية الفقيى: أوال
آ يف اذتكةةي ِةةٕ ٔالٖةةٛ ال قٗةةْ لةةٗظ وعٍةةآ جعةةن األوةةٛ     ةةةاُ كةةاُ وبٍةة 

لٗظ وعٍآ اضتبداا ال قْٗ باإلاازٚ ٔالطمطٛ  كىا، اإلضالوٗٛ مبٍصلٛ القاؾسٚ

  .ٔاملعاٖري اإلضالوٗٛلمىؿاحل  زعاٖٛ كٗ ىا غاٞ أُ وػٕزٚ أٔ

ٔودزضةٛ ارتم ةاٞ ِةٕ اُ البٗعةٛ      ِن البٗةت  ةاُ ال س  بني ودزضٛ أ

ضب  يف متكني ٔل٘ األوس غعبٗا وَ ممازضٛ  حط  ودزضٛ أِن البٗت 

  .حط  ودزضٛ ارتم اٞ ةّ٘ غسيت لتحقٗ  أؾن الٕالٖٛ لْ، ٔالٖتْ

 شرعيتوا على مبيى الصورى: ثاىيا
كةظ تقاضةي الٕظٗ ةٛ بةني ال قٗةْ ٔاألوةٛ       تع اُ ٌظسٚ الطٗد الؿدز 

  ٞ ٛ    ، ملبٍآ يف  الةٛ االٌطاُ ٔغةّااٚ األٌبٗةا الدٍٖٗةٛ   ةةاُ ال قٗةْ ميثةن الػةسعٗ

أٙ اذتاكىٗةةٛ ، وةةٛ متثةةن ارتالةةةٛ العاوةةٛةاأل، متثةةن الػةةسعٗٛ الػةةعبٗٛٔاألوةةٛ 

 ٛ قةةًٕ بةدٔزِا ِةةرا بٕؾةة ّا كمٗةا و ٕقةةا ٔختتةةاز اذتةةاكي   ِٔةة٘ ت، الطٗاضةٗ
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  .وٍّا ٔوكم ا وَ قبمّا بؿ تْ ةساا

ً  طٔاوا ال قْٗ ةّٕ اج ْ يف وسحمةٛ غٗابة    د املٕقٕع٘ لةدٔز املعؿةٕ

ٖٔتةةد ن لتعةةدٖن املطةةريٚ  ، تػةةسٖعا ٔالسقٗةة  الػةةاِد الةةرٙ ميةةازع أزاً 

  . سٖقّا الؿحٗح اذا ٔاجّت اضتساةًا ٔاعااتّا اىل

الطةةمطٛ التػةةسٖعٗٛ   ٔاوةةا األوةةٛ ةقةةد اضةةٍد الّٗةةا الطةةٗد الؿةةدز       

وةٛ ٖت ِةن   ٔاُ أز األ، ، ةّ٘ ؾاحبٛ اذت  يف ممازضةٛ الطةمطتني  تٍ ٗرٖٛٔال

ٝ  ةعمٗا عمةٜ زكةٍني ستكىةني    ٔاُ ٌظسٖةٛ الطةٗد الؿةدز    ، : ارتالةةٛ ٔالػةٕز

 الطٗاضةةٗٛ  ةاذتاكىٗةةٛ، ٔأ ملػةةسٔعٗٛ الطةةمطٛاقاوةةت عمةةٜ تسكٗةة  وةةص

   ٝ ٓ اىل الػةةسعٗٛ الػةةعبٗٛ ٔاذتاكىٗةةٛ   وطةةتٍد، متازضةةّا األوةةٛ عةةىل الػةةٕز

  .ميازضّا ال قْٗ باالضتٍاا اىل املػسٔعٗٛ الدٍٖٗٛ االٖدلٕجٗٛ

اذا حةةسزو األوةةٛ ٌ طةةّا وةةَ ٌظةةاً جبةةاز ةخةةط   ) :قةةاه الطةةٗد الؿةةدز

ارتالةٛ ٍٖتقن اىل األوٛ ةّ٘ متازع أزِا يف ارتالةةٛ يف اال ةاز التػةسٖع٘    

شُووىاَي وَأَمْوورُ ُمْ ] :قٕلةةْ تعةةاىل،  الكةةسميتنيتنيٗالقاعةةدتني القةةسيٌ اا اىلاضةةتٍا

َواْلمُؤْمِنُوىَن َواْلمُؤْمِنَوبُ  بَْؼهُوُهْم أَْولَُِوبع بَؼْوأْ ََوأُْمرُونَ بِوبْلمَْؼرُونِ وَََنْهَوْىنَ ػَوهِ          ، ](0)[بَُْنَهُمْ

 .(2)[الْمُنََّرِ

                                              

 .38 اآلٖٛ ،( ضٕزٚ الػٕز0ٝ)
 .70 اآلٖٛ ( ضٕزٚ التٕبٛ،2)
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الػةٕزٝ    سٖ  ةالٍـ األٔه ٖعط٘ األوٛ ؾالحٗٛ ممازضٛ أوٕزِا عَ

عةةَ ٔالةةٍـ الثةةاٌ٘ ٖتحةةد  ، وةةامل ٖةةسا ٌةةـ  ةةاف عمةةٜ  ةةالىل ذلةةا  

ٔاُ كن وؤوَ ٔلة٘ لخ ةسَٖ ٖٔسٖةد بالٕالٖةٛ تةٕل٘ أوةٕزٓ بقسٍٖةٛ        ، الٕالٖٛ

      ْ ٔالةٍـ ظةاِس يف ضةسٖاُ    ، ت سٖ  األوةس بةاملعسٔىل ٔالٍّة٘ عةَ املٍكةس عمٗة

  .الٕالٖٛ بني كن املؤوٍني ٔاملؤوٍاو بؿٕزٚ وتطأٖٛ

 ا على مبيى اذن الفقيى يف السلطة: شرعيتوثالثا
ْ تٍبٗةْ األوةٛ    اُ ٌظسٖٛ املريشا الٍةاٟٗر يف  املمةٛ ِةٕ االكت ةاٞ ب  ةر      ٔتٍصٖة

األذُ وَ املسج  ادتاو  لمػساٟط يف الطمطٛ لتتؿةف بالػةسعٗٛ حٗةث قةاه     

بن ٖك ة٘ اذٌةْ يف الؿةحٛ ٔاملػةسٔعٗٛ     ، عدً لصًٔ تؿدٙ غخـ اجتّد)

اُ عىةن عةٕاً الػةٗعٛ    املطم  وَ البدّٖٗاو الػٍٗٛ عَ البٗةاُ حتةٜ    ِٔرا

 .(0)(األوس عمٜ ِرا

بػةةسعٗٛ الطةةمطٛ وةةَ الةةرٙ    ٔقةةد اذُ مساحةةٛ الطةةٗد الطٗطةةتاٌ٘   

 . الػع  العساق٘ يف ممازضٛ الطمطٛ ٍٖتخبْ

 رابعا: شرعيتوا على مبيى دور األمة
ٖٕجة  تةد ن املسجة  املٍتخة  وةَ       اُ مساحٛ الطٗد الطٗطتاٌ٘ 

دٙ لألوةٕز العاوةٛ الةيت ٖتٕقةف عمّٗةا ح ةظ       قبن ال قّةاٞ يف اجتىة  لمتؿة   

                                              

 .29ف الٍاٟٗر،املريشا  ،( تٍبْٗ االوٛ ٔتٍصْٖ املم0ٛ)
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حٗةث  ، سعٗٛكثسٖٛ ٔاُ إزااٚ األوٛ ِ٘ ضب  الػٔقد أ ر مببدأ األ، الٍظاً

ٌةْ لةْ الٕالٖةٛ عمةٜ     حة  وةَ حقةٕ  الػةع  أل    جعن ةتٕآ يف االٌتخاباو ك

ةاذتكٕوٛ عٍد الطٗد وَ زحةي  ، ميثمّيغكن اذتكٕوٛ ٔوَ  ا تٗازٌ طْ يف 

  .الػع 

ىني ماُ اعتقاا مساحتْ بالٕالٖٛ يف األوٕز العاوةٛ املطةببٛ وةَ قبةن املطة     

اُ مساحتةْ   ٔذلةا مبةا  ، ِ٘ اليت أعطت الػسعٗٛ يف ةتٕٝ الدةاع املقةدع 

ر وةسجعّي الةرٙ ٖكةُٕ حكىةْ ٌاةة      ا تٗازاعطٜ الػسعٗٛ بٗد العساقٗني يف 

لرا عٍدوا اةتٜ مساحتْ ب تٕٝ الدةاع املقدع كاٌت غةسعٗتّا وةَ   ، عمّٗي

  .اٍٖٗا هلي ساقٗني بعدوا زقٕا ٔا تازٔٓ وسجعًاالع

تؿبح ةتٕآ غسعٗٛ ٔومصوٛ إذا أ تازٓ الػةع  ملقةاً القٗةااٚ    اُ املسج  

اُ تكُٕ ةتٕآ ومصوٛ لمػةع  ٖتىتة  بؿة تني    الدٍٖٗٛ، ةاملسج  الرٙ ٍٖبػ٘ 

لْ اُ  كي  جيٕش املػسٔعٗٛ ٔاملقبٕلٗٛ ةاملػسٔعٗٛ تعطْٗ ح  باذتكي ٔاال ال

 . وَ جاٌبّي الٍاع ٔاُ كاُ وقبٕاًل

ٖكُٕ وقبٕال وَ اجتى  لَ  ةالرٙ ال، لطمطٛتعطْٗ ا ةإٌّأاوا املقبٕلٗٛ 

ٛ   ، ميتما الطمطٛ اليت متكٍْ وَ اذتكي  ٔاُ كاُ حكىْ وةَ الٍاحٗةٛ الػةسعٗ

التكمٗف وٍجةصا حبقةْ.    ً ٔجٕا القدزٚ أ الطمطٛ ال ٖؿبح  عدٔو جاٟصًا،

اُ قبٕه الٍاع ملسجعٗٛ وا ضٕىل ٖؿن اىل وسحمٛ ال عمٗٛ ٖٔؿةاحبْ االلةاز   

   الاز  ازجٗٛ عمْٗ.ٔاال بق٘ يف ا از القٕٚ أُ تست ٛ عمٗال

ٔكىا اُ اجتّد ٖكُٕ حاٟصا عمٜ وٍؿة  القكةاٞ ضةٕاٞ زجة  الٍةاع      
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الٗةةةْ اً مل ٖسجعةةةٕا وةةة  ال ةةةاز ، ِٔةةةٕ اٌةةةْ اذا قبةةةن وةةةَ الٍةةةاع ل ؿةةةن 

االقاةٗٛ( اىل املسحمٛ ال عمٗٛ وة  تستٗة    )ارتؿٕواو ةطٕىل تٍتقن الؿ ٛ 

بق٘ يف وسحمٛ القٕٚ أُ تستٗ  االلةاز، ةةاُ جسٖةاُ     الاز عٍٗٗٛ كثريٚ، ٔاال

كةا كةرلا، ة ؾةن    ٔالٖٛ املسج  يف االوةٕز العاوةٛ لالوةٛ االضةالوٗٛ ِةٕ اٖ     

  االلاز ارتازجٗٛ وٍٕ ٛ بتٕلٗةٛ وةَ قبةن االوةٛ ٔالقبةٕه      املقاً ست ٕظ ٔتست

 بْ.

اوا املطتٍد الػسع٘ ل تٕٝ الدةاع املقدع، ةاُ االضةالً غةسع املقأوةٛ    

مٗٛ ٔاليت تكُٕ وّىتّا وٕاجّٛ االٌظىٛ ال اضدٚ الظاملٛ الةيت متةازع   الدا 

العٍف ٔاالزِاب بني الٍاع، ٔاملقأوٛ ارتازجٗٛ تعةر مبٕاجّةٛ االحةتاله    

تىٗةة  اغةةكالْ. ٔاهلجىةةٛ الداعػةةٗٛ مشمةةت املكةةىٌٕني، ٔاملبٍةةٜ ال قّةة٘   

وس ب العصٖةص ٔالطةٍٛ الػةسٖ ٛ بةدٞ بةاأل     لمىقأوٛ وعسٔىل املطةتٍد وةَ الكتةا   

باملعسٔىل ٔالٍّ٘ عةَ املٍكةس، اىل التػةٗري بالٗةد ٔوعٍاِةا املقأوةٛ املطةمحٛ،        

 ٔااٌٜ وساتبّا زةض املطتبد.

ٔوَ املباٌ٘ ال قّٗٛ لمىقأوٛ ارتازجٗٛ ِٕ امجاع املطمىني بةال اضةتثٍاٞ   

عمٜ ٔجٕب الدةاع عَ بالا املطمىني، ٔقد امجة  ةقّةاٞ االوةٛ االضةالوٗٛ     

 ٛ املطمحٛ.عمٜ غسعٗٛ ٔجٕب املقأو

 ٕ ، لألغةةساززا االعتةةداٞ، ٔوٍةة  ارتكةةٕع   اُ ال كةةٗمٛ يف اإلضةةالً ِةة

لرلا جاٞو ةتٕٝ الػةسعٗٛ الٕاجة  الك ةاٟ٘ يف ادتّةاا، ملٍة  ال طةاا يف       

 ٖعٗػةُٕ ةطةاااً   العسا  بن يف كن البالا، اذ تسك ِؤالٞ الدٔاعؼ األغساز
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  .لبحسوَ غري زااع ٖساعّي، ٔال واٌ  ميٍعّي لعي ال طاا ٔالىل ٔا

لقد غخؿت ال تٕٝ املبازكٛ باُ السةٛ باألغساز قطٕٚ باأل ٗاز ٔاُ 

ح و  األغساز الةدٔاعؼ الةرَٖ ال ٖمةُٕٔ    الرَٖ ٖرِ  ةسيت حبّي لمتطاو

 سقةُٕ عمةٜ    ٔاذتةاه ِةٕ غةاِد عٗةاُ ا ةا      جعمٕٓ  سابةا،  عمٜ غ٘ٞ إال

اٌٗٛ، الػس، ٔزب التطاوح  ٕٙ يف ذاتْ اكىل ادتساٟي ةتكةا بادتىاعةٛ اإلٌطة   

َُاْلُ َولََِّوهَّ اللّوهَ        ] :ٔلرلا قاه تعاىل َولَىاَْل َدْفُغ اللّوِه النَّوبَش بَْؼهَوُهْم بِوبَؼْأْ لوفَسَوَد ِ ا

 .(0)[َُو فَهْلْ ػَلًَ الْؼَبلَمِنيَ

املقدضةةاو ٔلةةرلا كاٌةةت ةتةةٕٝ الةةدةاع املقدضةةٛ اةاعةةا عمةةٜ ال كةةٗمٛ  

وَقَبتِلُىاْ فِوٍ سَوبُِلِ اللّوهِ الووََِهَ     ]ٔاإلٌطاٌٗٛ، ٔل٠ال ٖتػم  الػس ٖٔطتػسٝ ال طاا 

 .(2)[َُقَبتِلُىوََُّمْ وَالَ تَؼْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ َُحِبِّ الْمُؼْتَدَِهَ

لقد كاٌت ةتةٕٝ الةدةاع املقةدع غةسعٗٛ اٍٖٗةٛ  الؿةٛ لٕجةْ ا، قةاه         

اَبََُّّوومْ وَافْؼَلُووىا الْرَُْوورَ لَؼَلوَُّوومْ  ََووب أََُّهَووب الوووََِهَ آمَنُووىا ااْكَؼُووىا وَاسْووبُدُوا وَاػْبُوودُوا  ] :تعةةاىل

   .(3)[وَجَب ِدُوا فٍِ اللوهِ حَقَّ جِهَبدِمِ 6تُفْلِحُىنَ

                                              

 .250االٖٛ  ،( ضٕزٚ البقس0ٚ)
 .091االٖٛ  ،( ضٕزٚ البقس2ٚ)
 .78 اآلٖٛ، 77 اآلٖٛ ( ضٕزٚ اذت ،3)
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بطةةب   اُ ال تةةٕٝ الةةدةاع املقةةدع ؾةةدزو لمةةدةاع قةةد الةةدٔاعؼ ال

ٖد مةةْ الظمةةي   ألٌةةْعسقةةٛ االٌط ةةاٞ ٔال عؿةةبٗٛ ألقةةٕاوّي    ألٌّةةااذتىٗةةٛ 

اُ با، ٔالًٕٗ اال ةس ٔبةاذت  يف   ميعٍف عَ القتاه ٔا ا ؾدزو عَ االٔال

 .ٔقٕحاذاتْ الرٙ ٖقٕٝ كمىا قٕٝ اذت  

ٔاذتىد ، اذ اٌطمقت ِةرٓ ال تةٕٝ وةَ جّةٛ غةسعٗٛ وتٗقٍةٛ وةَ وٍػة          

ٔجٕاِا، ٔاٌبثقةت مبٍطمقةاو عقمٗةٛ وؤوٍةٛ عةىل اضةتٍّاض غةسع٘ ٔ ةر         

 ا الق٘، لؿد اٙ جتأش عمٜ كساوٛ الدَٖ ٔالٕ َ.

اُ ةتٕٝ الدةاع املقدع قاتمت أال وعٍٕٖا عىل العدٖد وَ ادتّاو بدٞا 

وةةَ وٕاجّةةٛ الةةراو العساقٗةةٛ ارتةةاٟسٚ القةةٕٝ يف حٍّٗةةا، ٔستازبةةٛ غةةٗا ني   

الٗ ع، ٔاضتٍّاض القٕٚ ٔالعصميٛ ٔالثباو، ِٔةرا ِةٕ الؿةٕو الٍّكةٕٙ     

طاُ البد اُ ٍٖتؿس لؿاحل االٌ املسجع٘ املتىثن بٍّكٕٖٛ االواً اذتطني 

 ٔالٕ َ ٔالدَٖ.

اضةةتطاعت ِةةرٓ ال تةةٕٝ املبازكةةٛ ت ضةةٗظ وػةةسٔع اٌطةةاٌ٘ ٍٖطمةة  وةةَ   

وػسٔعٗٛ تكٍْٕٖ املسجع٘ القٗااٙ لمىٕا ٍٛ املطتىدٚ جةرٔزِا وةَ االز    

، بعةد وةا ضةعت قةٕٝ الكةاله      لالٟىةٛ اال ّةاز وةَ اه البٗةت     املقدع 

ٛ ٔاالضةةتكباز تّىةةٗؼ القةةٕٝ الٕ ٍٗةةٛ، ةكاٌةةت ال تةةٕٝ عبةةازٚ عةةَ ؾةةس  

ٔحققةت وباغتّةا لقةٕٝ     حقٗقٗٛ ودٖٔٛ اٖقظةت الكةىري العساقة٘ الةٕ ر،    

الكاله ٔالعدٔاُ مبا حققتْ وَ تٕاجد قٕٙ يف قمة  الطةاحٛ العساقٗةٛ بةن     

العاملٗةةٛ، لةةرلا ازعبةةت قمةةٕب الكةةثري وةةَ ستةةرتيف االجةةساً بعةةد وةةا عةةاؽ   
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العسا  العدٖد وَ االشواو اليت ؾاحبتّا حتٕالو  طريٚ ٔعىٗقٛ ٔوعقدٚ 

مةةةٜ وطةةةتٕٖاو شت ٗةةةٛ زجحةةةت يف بعةةةض االحٗةةةاُ ك ةةةٛ الؿةةةساع اىل      ع

االزِابني، حتٜ باو العسا  قسٖبا وَ الكازلٛ ٔقاب القٕضني أ ااٌٜ وةَ  

االٌّٗاز، ٔعاٌٜ وَ زِبٛ اُ جتتى  اوي يف ألٛ عسبٗٛ ٔغةري عسبٗةٛ وطةمىٛ    

 االزِاب ٔمتٕه الؿساع عدٚ ٔعدا. ٔغري وطمىٛ لتدعٗي



 

 املبحث الثالث
 مصدر الصرعية

اُ وؿةةدز الػةةسعٗٛ ِةةٕ االوةةٛ يف عؿةةس الػٗبةةٛ عٍةةدوا ال ٖٕجةةد ٌةةـ،   

ٍؿةٗ   تحة  االغةرتاك يف    ٔعمٜ ِةرا تكةُٕ ِة٘ وؿةدز الطةمطاو، ةمةّا      

كي الرٙ تسٖدٓ حاكىا عمّٗا ٔهلا ح  تعٗني غةكن اذتكةي الةرٙ ٖقةًٕ     ااذت

تسآ وَ اذتكةي الةرٙ ا تازتةْ، ٔلكةن ةةسا       تعٗني غكن واةّٗا، ٔهلا ح  

 ٛ لٗطةت اال حقةٕ     وَ أةساا ح  يف ذلا كمْ، الُ حقٕ  االوٛ يف اذتقٗقة

 اةسااِا.

ٔمل ٔاذا كاٌت االوةٛ وؿةدز الطةمطاو كةاُ حاكىّةا حتةت ضةمطاٌّا،        

تكَ ِ٘ حتت ضمطاٌْ، ةتكةُٕ هلةا حسٖتّةا الطٗاضةٗٛ ب كىةن وعاٌّٗةا، الُ       

وٍحةٛ وةَ    ت  ةر اذت  يف ِرٓ اذتسٖٛ حقّا الرٙ اعطةآ االضةالً هلةا، ٔمل    

اذتاكي وَ حكاوّا، ٔلٕ كاُ وٍحٛ وَ حاكي مل ٖكَ حقةا ؾةحٗحًا، الُ   

املٍحةٛ لةْ حة  اضةرتاااِا ةتكةُٕ حسٖتّةا اذا كاٌةت وٍحةٛ وةَ           وَ لْ ح 

حاكي وّداٚ حبقْ يف اضرتاااِا وٍّا، ٔهلةرا ازاا االضةالً اُ جيعةن حة      

االوةةٛ يف حسٖتّةةا الطٗاضةةٗٛ حةة   بٗعٗةةا هلةةا ال تطةةتىدٓ وةةَ حةةاكي، ٔا ةةا     

تطتىدٓ وَ كٌّٕا وؿةدز الطةمطاو يف اذتكةي، ٔإٌّةا بؿة تّا ِةرٓ ٖكةُٕ        

 مطاٌّا ٔال تكةةُٕ ِةة٘ حتةةت ضةةمطاٌْ حتةةٜ تطةةتىد حسٖتّةةا اذتةةاكي حتةةت ضةة

 وٍْ.
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يف عّدٓ ملالةا االغةرت زقةٕاُ ا،     قاه االواً عم٘ بَ اب٘  ال  

ٔلةةٗكَ احةة  االوةةٕز الٗةةا أضةةطّا يف اذتةة  ٔاعىّةةا يف العةةده     )عمٗةةْ: 

بسقةةا ارتاؾةةٛ، ٔاُ  ٔامجعّةةا لسقةةا السعٗةةٛ، ةةةاُ ضةةخط العاوةةٛ جيحةةف 

 لعاوٛ(.ضخط ارتاؾٛ ٖػت س و  زقا ا

لصًٔ العده االجتىاع٘ العاً لمسعٗٛ ٔح ظ قمةٕب   ٌبْ االواً عم٘ 

العاوةةٛ ٔ مةة  زقةةاِي بةةٕجّني احةةدِىا اُ ضةةخط العاوةةٛ لكثةةستّي ال      

ٖقأوْ زقا ارتاؾٛ لقمتّي، بن جيحف بْ ٔال ٍٖت   بسقاّٟي عٍةد ضةخط   

العاوٛ، ٔاٌْ ٔؾف ارتاؾٛ ب ٔؾاىل ٌٔعٕو وروٕوٛ تطتمصً قمٛ االِتىاً 

ٌّي بالٍطبٛ اىل اِىٗةٛ وٍصلةٛ ضةٕاا االعظةي وةَ الػةع  ِٔةي العاوةٛ،         بػ 

  .(0)هلرا ذكسِي بؿ او ستىٕاٚ تٕج  العٍاٖٛ بّي

 :ٔيف االجتآ ٌ طْ ٖقٕه االواً عم٘ 

عةداٞ العاوةٛ وةَ االوةٛ،     الدَٖ ٔمجاع املطمىني ٔالعدٚ لأل ٔا ا عىاا)

 .(2)(ةمٗكَ ؾ ٕك هلي، ٔوٗما وعّي

 بػةةكن قةةا   حاضةةي اُ ِةةدىل ِةةرٓ الطٗاضةةٛ     ٖةةبني االوةةاً عمةة٘  

 تىٗةة  وعاوالتّةةا جيةة  اُ تطةةتّدىل زقةةا الػةةع  ٔحتقٗةة  وؿةةاذتّا،        

 ٔال جيةةٕش ابةةدا اُ ٖكةةح٘ اذتةةاكي مبؿةةاحل الػةةع  وةةَ اجةةن زقةةا ح ٍةةٛ  
                                              

 ( حسٖةةٛ ال كةةس يف االضةةالً، عبةةد املتعةةاه الؿةةعٗدٙ، اهل٠ٗةةٛ املؿةةسٖٛ العاوةةٛ لمكتةةاب،0)
 .56ف ً،2119 ،القاِسٚ

 .268ف ِة،0429، اٖساُ ،ااز الػدٖس ، تٕةٗ  ال كٗك٘،الساع٘ ٔالسعٗٛ( 2)
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قٗىٛ  ارتاؾٛ( ةإُ زقا ِؤالٞ ال)قمٗمٛ وَ الٍاع ِي الطبقٛ االزضتقسا ٗٛ 

 .(0)لْ إواً غك  الػع 

اىل اِةةن الكٕةةةٛ  ٖتكةةىَ كتةةاب االوةةاً اذتطةةني  ٔيف ِةةرا اال ةةاز 

قةد اجتىة  زأٙ ومة٠كي ٔذٔٙ    ) مْ وعْ وطمي بَ عقٗن ةإٌْ كت الرٙ ازض

قةةدوت بةةْ زضةةمكي  اذتجةةٜ ٔال كةةن وةةٍكي ٔال كةةن وةةٍكي عمةةٜ وثةةن وةةا 

 .(2)(ٔقساو يف كتبكي ةاٌ٘ اقدً الٗكي ٔغٗكا

 االضالو٘.امل ًّٕ وا ٖده عمٜ وكاٌٛ االوٛ ٔاالكثسٖٛ ٔالسأٙ العاً يف 

ٔمثةةةٛ وقازبةةةٛ ملٕقةةةٕع االوةةةٛ ٔأزِةةةا ٔؾةةةالحٗتّا، ٖٔتؿةةةن ذلةةةا    

بالػةةٕزٝ، ةةةإذا كاٌةةت الػةةٕزٝ ٔاجبةةٛ ٔومصوةةٛ، ةىةةَ ؾةةاح  اذتةة  يف   

ا تٗاز اذتاكي ٔوساقبتْ ٔستاضبتْ ٔاضتبدالْ؟ ٔوَ ؾاح  اذت  يف ا تٗةاز  

بةدأ  ٖسٝ وعظي عمىاٞ االضالً وةَ احملةدلني اُ و   ؟اِن الػٕزٝ ٔاٌتخابّي

هلةا حة     الػٕزٝ يف االضالً ٍٖطٕٙ عمةٜ اال ةر مببةدأ ضةٗااٚ االوةٛ الةيت      

ٔوٍّا ٖطتىد ضمطتْ، ٔوَ ٍِا ٖقٕه و ةيت وؿةس   تٕلٗٛ زٟٗظ الدٔلٛ ٔعصلْ 

إُ وؿدز قٕٚ ارتمٗ ٛ ِ٘ االوةٛ، ٔاٌةْ ٖطةتىس    )الطاب  ستىد صتٗ  املطٗع٘ 

الطةمطاو   ضمطاتْ وٍّا، ٔإُ املطمىني ِي أٔه أوٛ قالت باُ االوةٛ وؿةدز  

 كمّا قبن اُ ٖقٕه ذلا غريِا وَ االوي.
                                              

 ً،2111عّد االغرت، الػٗخ ستىد وّدٙ مشظ الدَٖ، املؤضطٛ الدٔلٗةٛ، بةرئو،   ( 0)
 .82ف

 .39ف ،الػٗخ امل ٗد، ( االزغاا2)
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ال ةسا،  اُ عدا وَ االحكاً الثابتٛ يف الػسٖعٛ االضالوٗٛ ٖتجأش قدزٚ 

ملتعمقةةٛ بةةاذتكي االحكةةاً أٖعتةةىل حكىةةا وٕجّةةا ضتةةٕ اجتىةة ، ٔوةةَ ذلةةا  

تحد  اىل االوةٛ يف قكةاٖا   ب القساُ الكسٖي عمٜ اُ ٖٔالدٔلٛ، ٔلرلا اأ

 لالوٛ عمٜ أزِا يف  الةٛ ا، تعاىل عمٜ االزض. ٕعٗٛ وٍْاذتكي ٔت

ٖقٕه الػٗخ ستىد وّدٙ مشظ الدَٖ اُ ٔالٖٛ االوٛ عمٜ ٌ طّا، ة ٘ 

الزٖ  اُ الٕالٖةٛ لةْ، ٔال ٔالٖةٛ الحةد يف غة ُ       عؿس ٔجٕا املعؿًٕ 

اذتكةي اال بإذٌةةْ، ٔيف عؿةةس عةةدً ٔجةةٕا املعؿةًٕ عمةةٜ ضتةةٕ ظةةاِس تكةةُٕ   

 .(0)ٌ طّا(وٛ الٕالٖٛ يف ِرٓ اذتالٛ لال

اُ القساُ الكسٖي مل ٖتحد  عَ ٔل٘ االوس بؿٗػٛ امل سا، ٔإ ا حتد  

عَ أل٘ االوس بؿةٗػٛ ادتىة  ٔيف ذلةا تصكٗةٛ لمجىاعٗةٛ، ٔيف ِةرا ت كٗةد        

ٔؾة ّي  عمٜ ٔجٕب اغةرتاك االوةٛ يف ا تٗةاز ألة٘ االوةس، ٔاال ملةا جةاش        

مبةةٛ ٔالقّةةس وةةَ ِةةرٓ االوةةٛ، ةمةةٗظ وٍةةا وةةَ ِةةٕ و ةةسٔض عمٍٗةةا بالػ  بةةاٌّي

 .(2)أاالضتبدا

ٔلرا اُ اذتاكي ال ٖطتىد بقاٞٓ املػسٔع ٔال ٖطتح  ذزٚ وةَ الت ٖٗةد اال   

اذا كاُ وعتىلا عَ زٔيف ادتىاعٛ ٔوطتقٗىا و  اِداةّا، ٔوةَ لةي اُ االوةٛ    

                                              

، ةؤاا ابساِٗي، ااز الكٍٕش العسبٗٛ، برئو، ( ال قْٗ ٔالدٔلٛ ال كس الطٗاض٘ الػٗع0٘)
 .435ف ً،0998

ٛ     ،بسِاُ غٗمُٕ ( حقٕ  االٌطاُ العسب٘،2)  ، بةرئو، وسكةص ازاضةاو الٕحةدٚ العسبٗة
 .025ف ً،0999
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ٔحدِا ِ٘ وؿدز الطمطٛ، ٔالٍصٔه عمٜ ازااتّةا ةسٖكةٛ، ٔارتةسٔأ عةَ     

اذتٗةةاٚ تتكةةاةس كمةةّا عمةةٜ تصكٗةةٛ   زاّٖةةا متةةسا، ٌٔؿةةٕف الةةدَٖ ٔجتةةازب   

 .(0)ذلا

يف لقاٞاتْ إ ا اٌا  ااً  مساحٛ الطٗد الطٗطتاٌ٘  ٖعىل عٍْ ِٔرا وا

لمعساقٗني الٌْ ٖسٝ اُ اذتسٖٛ الطٗاضٗٛ ب كىن وعاٌّٗةا ِة٘ حة  لمعةساقٗني،     

 ِٔرا اذت   بٗع٘ هلي، ال ٖطتىد وَ اذتاكي.

ٍتخبةةٛ القاٟىةةٛ عمةةٜ مل ٖعةةد جةةاٟصا الٗةةًٕ الٕقةةٕىل قةةد الدٔلةةٛ امل ٔلةةرا

ازااٚ الػع ، الُ ازااٚ الػع  البد اُ حتةرتً، ٔاُ اٙ جّةٛ اذا ازااو   

اب، ٔلةٗظ  اُ حتكي الٍاع، ةاُ الطةبٗن الٕحٗةد هلةا ِةٕ ؾةٍااٖ  االٌتخة      

اٚ االوةٛ ٔالػةع    ٔ االٌقالب. لرلا اُ ةكةسٚ ضةٗا   سٖ  التاوس أٔ الػمبٛ أ

 ٛ ُ  ِةة٘ ةكةةسٚ اضةةالوٗ حةة  ا تٗةةاز ٌظةةاوّي   الُ الٍةةاع يف االضةةالً ميمكةةٕ

الطٗاض٘ الرٙ ٖسٖدُٔ، ٔهلي اُ خيتازٔا حكةاوّي كىةا ٖسغبةُٕ يف عؿةس     

 .غٗبٛ املعؿًٕ 

 فتوى الدفاع املقدس واسباب اليصر
جةةاٞو ةتةةٕٝ الةةدةاع املقةةدع يف ٔقةةت حةةسأ وةةَ تةةازٖخ العةةسا  بعةةد  

احتاله جٍاٚ ااعؼ ٔذٖٕه البعةث املٍّةاز ٔمجٗة   ػةاٚ القبٗمةٛ ٔالطاٟ ٗةٛ       

                                              

، وؿةس القةاِسٚ   الػصال٘، ااز الٍّكٛ العسبٗةٛ، ، ستىد االضالً ٔاالضتبداا الطٗاض٘( 0)
 .59ف ً،0997
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و االزِاب جصٞ وَ العةسا  يف شوةَ عةيل الةَِٕ ؾة ٕىل ادتةٗؼ       ٔومٗػٗا

العساق٘ هلٕه التخاذه الرٙ ٔق  يف ؾة ٕىل القةااٚ، ٔتٕا ةؤ اذتكٕوةاو     

ٔا العجةص ٔقةد غةن حسكةٛ     االزِابٗني حتةٜ اأب الٗة ع ٔتؿةٕز    احملمٗٛ و 

باملكةة٘ ضتةةٕ املةةدُ املقدضةةٛ    لمةةدٔاعؼ ضةةّاللطسٖةة  املقأوةةٛ متاوةةًا ٔاُ ا 

ٔالقكاٞ عمٜ غٗعٛ العةسا  االغةأع، ٔلكةَ ةتةٕٝ الةدةاع املقةدع ِة٘        

الؿٕو املقأً لمعٕاٚ اىل الدَٖ اذتقٗق٘، ٌٔػس الٕع٘ املقةأً لالضتةساىل   

ٔالظمي ٔالطػٗاُ الرٙ اضتىدو ال تٕٝ غسعٗتّا وَ ٌّكةٛ ابة٘ االحةساز    

 ، ٔوَ ٌّجْ التكحٕٙ.االواً اذتطني 

ٔقعةةت ِةةرٓ ال تةةٕٝ املبازكةةٛ ؾةةاعقٛ وةةَ الطةةىاٞ عمةةٜ ز ٔع     لقةةد 

العةةساقٗني، ٔأؾةةبحت ؾةةدوٛ ِةةصتّي وةةَ اعىةةاقّي ةٍّكةةٕا وةةَ كبةةٕتّي   

ٔاضةةت اقٕا وةةَ غ مةةتّي، ٌٔ كةةٕا عةةَ كاِمةةّي غبةةاز الكةةعف ٔالةةَِٕ،     

 ٔاٌدةعٕا اىل تمىظ  سٖ  العصٚ ٔالكساوٛ.

 :ٍؿس بطب  ةتٕٝ الدةاع املقدع ةّ٘إوا اِي اضباب ال

ِي اضباب صتايف ةتٕٝ الدةاع املقدع ِٕ حطةَ التقةدٖس الةرٙ    َ أاُ و .0

، ٔاعةاا  زبط الٍّكٛ التكحٕٖٛ مبطريٚ ضٗد الػّداٞ االواً اذتطني 

الٕع٘ اذتقٗق٘ لالوٛ، ٔحطَ التقدٖس ٍِا ِٕ ةّةي الٕاقة  ٔبٍةاٞ عالقةٛ     

 قمةةتتىةة  وةةَ السغبةةاو الطٗاضةةٗٛ الةةيت ال ٗبةةٛ وةة  الٍةةاع، ٔتطّةةري اج

 ٘.الكاِن العساق

ةاُ وَ كةاُ  ، اإل الف يف الدةاع عَ املقدضاو ٔالٕ َ ألجن الدَٖ .2
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ةمةةٗكَ عمةةٜ لقةةٛ ةٗىةةا ٔعةةد ا، وةةَ الٍؿةةس ٔالتعب٠ةةٛ السٔحٗةةٛ      شتمؿةةا

اُ ا، )لبٍٗةاُ املسؾةٕف   كالمىجاِدَٖ ك ٗمٛ ب ُ جتعمةّي يف اةةاعّي   

. ةةاُ األوةٛ   (الرَٖ ٖقاتمُٕ يف ضبٗمْ ؾ ا ك ٌّي بٍٗةاُ وسؾةٕف     

هلا الٍؿس ٔٔعدِا قىَ ا،  ا، باتباعّا لمدَٖ ارتالـ قد اليت تٍؿس

ٖتخمةةف ةاملةةداةعُٕ العساقٗةةُٕ ال ٖبتػةةُٕ وةةَ اةةةاعّي  ال بةةْ ٔٔعةةد ا،

غسقا وَ اغساض الدٌٗا، ٔإ ا ٖبتػُٕ زقٕاُ ا، تعاىل، ٔعصٚ االمياُ 

ٔاِمْ ٔجعن كمىٛ ا، ِ٘ العمٗا ٔكمىٛ الك س ِ٘ الط مٜ. لقةد تطةمح   

ُٕ بطاليف االمياُ ٔالؿىل قبةن ضةاليف الٍةاز، ةةاوٍٕا اُ تةسك لةرٚ       املداةع

عاجمةةٛ ٔوتعةةٛ حٗةةاٚ قاٟىةةٛ ألجةةن حٗةةاٚ اةكةةن ٔضةةعااٚ اكىةةن ٔ ةةري     

 أمشن، ِٔ٘ حٗاٚ الػّداٞ ًٖٕ القٗاوٛ.

ٔاعتقةااِي بةاُ    متطا املداةعني بالةدعاٞ ٔااللتجةاٞ اىل ا، يف ٌؿةسِي    .3

ا، العصٖةةص اذتكةةٗي   الٍؿةةس اال وةةَ عٍةةد   ٔوةةا)دٓ الٍؿةةس بٗةةد ا، ٔحةة  

اذا ا ةةن املعسكةةٛ قةةاه المةةّي اٌةةت   ) ٔاقتةةداِٞي بالسضةةٕه العظةةٗي  

ٔالتٕكةن عمةٜ    .(ٔبا أؾٕه ٔبةا أقاتةن   ريٙ با أجٕهعكدٙ ٌٔؿ

ا، بعد اعداا مجٗ  القٕٝ اليت البد وٍّا، ٔذلا امياٌا باُ الٍؿس وةَ  

ا، تعةاىل  عٍد ا، الرٙ بٗدٓ العصٚ ٔالرلٛ، ٔالٍؿةس ٔاهلصميةٛ ةاالميةاُ بة    

وَلََُنصُرَنَّ اللوهُ مَه ََنصُرُمُ إِنَّ اللوهَ لَقَىٌٌِّ ]ٔالتٕكن عمْٗ وَ أعظي أضباب الٍؿس 

. ةاألميةةاُ بةةا، تعةةاىل، ٔالتؿةةدٖ  بمقاٟةةْ وةةَ أعظةةي اضةةباب    (0)[ػَسَِووسٌ

                                              

 .41 اآلٖٛ ( ضٕزٚ اذت ،0)
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الٍؿس، ٔالثباو يف وٕاقف القتاه، ةةإُ الةرٙ ٖةؤوَ بةاُ لةْ اهلةا غالبةا        

ََوب  ]ْ االهلٗٛ، كىا اودٓ بالقٕٚ السٔحٗٛ ٔادتطةدٖٛ  عمٜ اوسٓ، ميدٓ مبعٌٕت

 .(0)[أََُّهَب الوََِهَ آمَنُىا إِن تَنصُرُوا اللوهَ ََنصُرْكُمْ وََُثَبِّتْ أَقْدَامََُّمْ

عمٜ أِىٗٛ التحم٘ بالؿىل ٔالػجاعٛ ٔالثباو  ت كٗد مساحٛ الطٗد  .4

ٔالقٍةٕيت   الٗة ع  ٔ ةرز مساحتةْ وةَ اُ ٖةدب    ، يف وثن ِةرٓ الظةسٔىل  

لٍةا وةَ العطةاٞ     بن البد اُ ٖكُٕ حةاةصاً ، ٔاإلحبايت يف ٌ ظ أٙ عساق٘

عدٚ تؤكةد   قسيٌٗٛ يٖاؤأٔزا مساحتْ ، يف ضبٗن ح ظ اٍٍٖا ٔوقدضاتٍا

ٞ الؿىل ٔاملسابطٛ ٔعدً التٍاشع ٔحتىن الؿعاب  لةرا   ٔالكةساٞ.  ٔالب ضةا

  ٔاذتصً الؿىل ٔاإلزااٚ القٕٖٛ ٔالعصً الؿاا بجتمب  املداةعُٕ تمبا

، ٖٔقمُٕ عٍد الطى ، ال صع داٟد الرَٖ وَ ؾ اتّي ٖكثسُٔ عٍديف الػ

اك وتٕحؼ قد ٌصع السةةٛ وةَ   عسةتّي باُ عدِٔي الدٔاعؼ عدٔ ةتمل

  .قمبْ

اه الةدٔاعؼ  أتةٕا وةَ حةٕه ٔ ةٕه ٔقةٕٚ لقتة       ن وةا حػد العساقُٕٗ بك .5
 ٔقةةةد كةةةإٌا وؿةةةدا  لقٕلةةةْ    ، ٔالطةةةاليف ضةةةٕاٞ بالعةةةدا  الةةةتك ريٖني

 وَأَػِوودُّواْ لَهُووم مَّووب اسْووتَمَؼْتُم مِّووه قُووىَّ ٍ وَمِووه اِّبَووبِْ الْرَُْوولِ تُرْ ِبُووىنَ بِووهِ ػَوودْوَّ       ]تعةةاىل 

 . (2)[اللّهِ وَػَدُوَّكُمْ

                                              

 .7 اآلٖٛ ( ضٕزٚ ستىد،0)
 .61 اآلٖٛ ،( ضٕزٚ االٌ اه2)
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، ٔمل حتث ال تٕٝ الدةاع املقدع عمٜ التكحٗٛ بةالٍ ٕع الصكٗةٛ ةقةط   

  ِ  بةة ا ىت يف الةدعي املةةال٘ لمىةداةعني حٗةث اُ العةةسا  كةاُ ميةس      بةن ضةا

ٔالبره ، ٛ ٖٕٔاجْ أ طس وعسكٛ ِٕٔ يف حاجٛ واضٛ اىل الدعي املال٘وسحم

ٔاالٌ ةةا  يف ضةةبٗن تصٖٔةةد املعسكةةٛ بالطةةاليف ٔالعتةةاا لتةةتىكَ وةةَ زتابّةةٛ      

 ٞ وة  العمةي كةاُ    ، ٔالٕقةٕىل اوةاً  ػٗةاٌّي ٔاعتةداّٟي    ، الدٔاعؼ األعةدا

   ٛ ٛ   العسا  ميس يف ظسٔىل أشوٛ والٗةٛ اقٗقةٛ ٔحسجة وةَ الٍاحٗةٛ    ٔاٖةاً عؿةٗب

حٗةةث اضتػةةعس العساقٗةةُٕ بةةاُ ةكةةن االٌ ةةا  يف ضةةبٗن ا،    ، قتؿةةااٖٛاال

مَّثَوولُ الووََِهَ َُنفِقُووىنَ أَمْووىَالَهُمْ فِووٍ  ]ٔالةدةاع عةةَ املقدضةةاو بّةةرٓ ال تةةٕٝ املبازكةةٛ  

بػِفُ لِمَه ََشَوبع  سَبُِلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَوبَتَتْ سَبْغَ سَنَببِلَ فٍِ كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ َُهَ

 .  (0)[وَاللّهُ وَاسِغٌ ػَلُِمٌ

ٔقد اضتحكس العساقُٕٗ االحااٖةث الػةسٖ ٛ الةٕازاٚ يف ةكةن ادتّةاا      

 مةف  ٔوَ ، وَ جّص غاشٖا ةقد غصا) باملاه ٔعظٗي أجسٓ ٔلٕابْ لقٕلْ 

 (. شٖا يف ضبٗن ا، ةقد غصاغا

كىا اُ ةتٕٝ الدةاع املقدع حثت عمٜ اُ الدةاع بالمطةاُ اىل جاٌة    

جاِةدٔا بة وٕالكي   ) سضٕه األعظي الحٗث قاه ، ادتّاا بالٍ ظ ٔاملاه

ٔزمبا كةاُ المطةاُ اٌكةٜ عمةٜ عةدٌٔا الةدٔاعؼ وةَ         (ٔاٌ طكي ٔألطٍتكي

                                              

 .260 اآلٖٛ ،( ضٕزٚ البقس0ٚ)
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، ٔبةدعاّٟي اىل ا، ، ٛ عمّٗيٖكُٕ ادتّاا بالمطاُ بإقاوٛ اذتجاذ ، الطٗف

ةْٗ ٌكاٖةٛ بالعةدٔ ٔمل كةاُ     عٍد المقا ٔبالصجس ٔضتٕٓ يف كن وا األؾٕاؤب

 ض حجتّي غمبٛ املطمىني عمٜ عدِٔي ٔيف اح المطاُ وَ الس يف

   ةالً  ٖقتمةٕا غةٗخا ةاٌٗةا ٔال    أٔؾت ال تٕٝ املبازكةٛ اجاِةدَٖ بةاُ ال     .6

ٔاُ ٖطرئا باضةي  ، ٔاوسأٚ ٔاُ  طٍٕا ٖٔؿمحٕا ةاُ ا،    احملطٍني

ٖػةدٔا ٔال ميثمةٕا     ٔيف ضبٗن ا، ٖٔقةاتمٕا أعةداٞ ا، ٔال خيٌٕةٕا ٔال   ا،

ٖٔطعىةةٕا  ، ٔال خيسبةةٕا عةةاوساً   ٖقطعةةٕا الػةةجس   زٖةةٛ ٔال ٔال ٖقتمةةٕا الر

ٔأٔج  اةَ القتمةٜ  ، ٍٖتُّٕ عَ املثمٛ ٔتػْٕٖ االجطاً ٔاُ، االضسٝ

أجبةةت ال تةةٕٝ الةةدةاع  ٖرتكةةِٕي ٌّبةةا لمٕحةةٕؽ كىةةا  لمعةةدٔ حتةةٜ ال

لةةةرا حتمةةةٜ املةةةداةعُٕ  .لالٌتقةةةاًاملقةةةدع ِةةةٕ لؿةةةد عةةةدٔاُ األغةةةساز 

جعةةن ا، وعّةةي  ؿةة او األ القٗةةٛ ٔالقةةٗي اإلضةةالوٗٛ ممةةالالعساقٗةةُٕ با

  .ٔالٍؿس حمٗ ّي



 

 قائنة املصادر واملراجع
 القسيُ الكسٖي.

عبةد ا، ستىةد بةَ     ٕأبة  ،العبةاا  ٜوعسةٛ حجة  ا، عمة   يف اإلزغاا .0
وؤضطةٛ   حتقٗة   ،الػةٗخ امل ٗةد   ستىد بَ الٍعىاُ العكىلٙ البػدااٙ

 .(ِة0404) ،2، يتااز امل ٗد لتحقٗ  الرتا  عمّٗي الطالًيه البٗت 

ٍّكٛ العسبٗٛ، ااز ال ،ستىد الػصال٘ ،االضالً ٔاالضتبداا الطٗاض٘ .2
 .(0997ًوؿس القاِسٚ، )

: الٍاغس ،الدكتٕز عبد اذتىٗد وتٕل٘ ،اذتكياالضالً ٔوباا  ٌظاً  .3
 .(2111ً) ،وٍػ ٚ املعازىل

الػٗخ ستىد بَ  ،إىل حتؿٗن وطاٟن الػسٖعٛ ٔضاٟن الػٗعٛ ت ؿٗن .4
، إلحٗةاٞ الةرتا   وؤضطٛ يه البٗت  حتقٗ  ،اذتطَ اذتس العاوم٘

 .(ِة0404) ، وّس، قي،2يت

حتقٗة : ضةٗد    ،ٍةاٟٗر الوةريشا ستىدةد حطةني     تٍبْٗ االوٛ ٔتٍصٖةْ املمةٛ،   .5
 .قي ،0، يتبٕضتاُ كتاب ،جٕاا ٔزعٜ

ٖٛ اهل٠ٗةةٛ املؿةةس حسٖةةٛ ال كةةس يف االضةةالً، عبةةد املتعةةاه الؿةةعٗدٙ،  .6
 .(2119ً) العاوٛ لمكتاب، القاِسٚ،

7.   ٘ ضةةاو الٕحةةدٚ وسكةص ازا  بسِةةاُ غٗمةةُٕ، ،حقةٕ  االٌطةةاُ العسبة
 .(0999ً) العسبٗٛ، برئو،

ااز  بةةاقس الؿةةدز، الةةةٛ االٌطةةاُ ٔغةةّااٚ االٌبٗةةاٞ، الطةةٗد ستىةةد   .8
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 .(2104ً) ،املعازىل اذتكىٗٛ

 .(ِة0429) ٗك٘، ااز الػدٖس، اٖساُ،تٕةٗ  ال ك الساع٘ ٔالسعٗٛ، .9

 َ، املؤضطةٛ الدٔلٗةٛ،  الػٗخ ستىد وّدٙ مشظ الةدٖ  عّد االغرت، .01
 .(2111ً) برئو،

ااز الكٍةٕش   ْٗ ٔالدٔلٛ ال كس الطٗاض٘ الػٗع٘، ةؤاا ابةساِٗي، ال ق .00
 .(0998ً) العسبٗٛ، برئو،

ٞ    كػف الػطاٞ .02 ، الػةٗخ جع ةس كاغةف    عَ وبّىةاو الػةسٖعٛ الػةسا
٘  الػطةةاٞ،  ،0، يتةةةسع  ساضةةاُ ،حتقٗةة  وكتةة  اإلعةةالً اإلضةةالو

 .إضالو٘وسكص اٌتػازاو اةرت تبمٗػاو  (،ِة0422)


