
 
 
 
ى

ى-ىىىىإقــــــــــــــرارىىىىىى-
 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 

ىدواحةىاألجنبيىفيىبالدىالمدلمون
 

أقز تأى ها اشتولت عليَ ُذٍ الزسالح إًوا ُْ ًتاج جِذي الخاص، تاستثٌاء ها توت اإلشارج إليَ 

لن يقذم هي قثل لٌيل درجح أّ لقة علوي أّ حيثوا ّرد، ّإى ُذٍ الزسالح ككل أّ أي جشء هٌِا 

 تحثي لذٓ أي هؤسسح تعليويح أّ تحثيح أخزٓ.
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 الشريعة كالقانكف في الجامعة اإلسبلمية بغزة
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 تعاىل:اهلل قال 
َبَدَأ اْْلَْلَق ُثمَّ اَّللَُّ  ُقْل ِسرُيوا ِِف اْْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف ]

 َقِدير  
ٍ
ء  [ُينِْشُئ النَّْشَأَة اْْلِخَرَة إِنَّ اَّللََّ َعََل ُكلِّ ََشْ

 

 (10آية : )سورة العنكبوت
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 اإلهداء

 

 اءداإله
 

 
  للعاملينإلى من أرسله هللا رحمت 

ً
 وبشيرا

ً
 عن القلىب تعب ميسزا

ً
ومزوحا

, وأرس ى مبدأ العدل والقسط بين جميع الشعىب, ومىع الحياة والذهىب

دوان على آلاخزين بغض الىظز عما تزبطهم عالقت الع مالظلم وحز 

 ...باملسلمين, سيدها وسيد الخلق أجمعين محمد 

؛ ملسلمينامع غير  التعامل كيفيتفي الشزع والدًن  عن أحكامإلى الباحثين 

 ليعاملىهم وفق ما أمزهم به رب العاملين...

أمد هللا في إلى من كان لهم الفضل علّي بعد رب العاملين, والدّي الحبيبين 

 ...في عليين مقامهماعمزهما وجعل 

 ...الطزيق, سوجي الغالي أدامه هللامصاعب إلى من ساهدوي وتحمل معي 

 للمسلمين... ابنيإلى قزة عيني 
ً
 الغالي الىليد حفظه هللا وجعله سخزا

 حفظهم هللا ..., ألاكارم إخىاوي وأخىاتيإلى 

 إلى أعمامي وأخىالي وعماتي وخاالتي حفظهم هللا ...

...
ً
, أو قدم لي عىها

ً
 إلى كل من علمني حزفا

هدي ثمزة جهدي املتىاضع, سائلت املىلى 
ُ
 القبىل واملغفزة... أ
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 ذكرىوتقدور

 وتقديرشكر 
ره, كأرشدنا ف سبيؿ الحؽ فيسٌ كبيٌ  الككف لئلنساف كأمتعو, يسرٌ الحمد هلل الذم خمؽ الخمؽ فأبدعو, ك 

َلئِْن ] :انطبلقان مف قكلو تعالىو, كامتف عمينا بإتماـ الرسالة كسيؿ سبمو, بالعقكؿ لطمب العمـ ففيمٌ 

َِزيَدكَُّؽمْ  َٕ [َشَؽْرُتْم 
شكران عظيمان عمى ما أليـ, كعممني مالـ أكف أعمـ, أشكره  فإف الشكر هلل , (1)
 , كشكر العالميف بتيسيره كفضمو.شكر العارفيف بحقو 

قراران كعرفانان  فضيمة : بالفضؿ ألىؿ الفضؿ فإنني أتكجو بخالص الشكر إلى الدكتكر الجميؿكا 
 بالجامعة اإلسبلمية بغزة.رئيس قسـ الشريعة اإلسبلمية الدكتكر سالـ عبد اهلل أبك مخدة, 

رشادم, فمو مني جزيؿ الذم تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى بحثي, كلـ يدخر جيدان  في تكجييي كا 
 الشكر كالتقدير, كأسأؿ اهلل أف يجزيو خير الجزاء كالعطاء.

 :لجنة المناقشة العمميةكما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لعضكم 

 حفظو اهلل.      ىنيةمازن إسماعيل الدكتكر:  األستاذ فضيمة

 حفظو اهلل.             محمـد سعيد العمور :فضيمة الدكتكر

 المذيف تكرما بقبكؿ مناقشة رسالتي.

كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى منارة حياتي كنكر عيني كالدم الحبيب األستاذ الدكتكر: ماىر حامد 
, حفظو اهلل كرعاه, رئيس لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسبلمية, الذم كاف سندان لي دكمان في الحكلي

 الحياتية كالعممية.جميع أمكرم 

صرح العمـ, كالمرتع الخصب, الجامعة اإلسبلمية, ميد العمماء, إلى  الجزيؿكما كأتقدـ بالشكر 
 المربي الفاضؿ,, كأخص كمياتيا كأقساميايف عمييا بكافة كمربية األجياؿ, كالقائمكمنبع العطاء, 
كالشكر مكصكؿ إلى , -حفظو اهلل-مازف إسماعيؿ ىنية  منبع العمـ األستاذ الدكتكر/ كاألب الحنكف

                                                 

 (.7) سكرة إبراىيـ: مف اآلية (1)
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 ذكرىوتقدور

كميتي كمية الشريعة كالقانكف بطاقمييا األكاديمي كاإلدارم ممثمة في عميدىا د. رفيؽ أسعد رضكاف, 
 كؿ مف لو فضؿ عمٌي كؿ باسمو كلقبو.لك 

الشكر كالتقدير مكصكؿ إلى جميع األىؿ كاألحبة, لكؿ مف كقؼ معي كلك بالسؤاؿ عنى, كلـ ك 
 ينسني بدعكة صالحة في ظير الغيب.

كشكرم الخالص كالخاص إلى جدم الحاج/ أبك ماىر كجدتي الحاجة/ أـ ماىر؛ لما أكلياني مف 
 خالص الدعاء كشجعاني عمى إتماـ دراستي.

خالصان لكجيو الكريـ, كفي ميزاف أف يميمني التكفيؽ كالسداد, كأف يجعؿ ىذا العمؿ  داعيةن اهلل 
 . حسناتنا أجمعيف
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 مقدمة

  مقدمة 
 كالسبلـ كشريعتو, كالصبلة كحكمو, بأمره, القائميف ألنعمو, الشاكريف حمد العالميف, رب هلل الحمد
أمَّا , ك الديف يـك إلى عمى ىديو سار كمف كصحبو, آلو, كعمىد محم سيدنا البشير, اليادم عمى
 :بعد
 عمى اإلنسانية بيد ليأخذ كالنكر؛ اليدل برسالة الخالدة, اإلسبلـ برسالة نبيو بعث قد  اهلل فإف
 كيدفعيا شأنيا, يصمح؛ للمحياة بمنيج أرسمو اآلخرة, كصبلح الدنيا صبلح كالصبلح؛ الخير درب
 .كىدايتيا فطرتيا درب عمى
 منيج ؛ باعتبارهكتشريعاتو أحكامو تتكامؿ بؿ أجزاؤه, تتناقض ال متكازنان  منيجان  اإلسبلـ منيج فكاف
 فيو أمران  يترؾ ال شامؿ منيج ألنو مدل؛ أكسع كفي معانيو, أدؽ في العدؿ يحقؽ كعدؿ, حؽ

  .إليو كجيو إال اإلنساف أمر صبلح
كلما شكمت ببلد اإلسبلـ مساحة شاسعة مترامية األطراؼ, قد حباىا اهلل جؿ جبللو بخيرات كنعـ  

أراد  المقصد كالمبلذ لمفكلما كانت ببلد المسمميف , كفيرة, كأماكف طبيعية رائعة تسر الناظريف
ة كاألماكف التاريخيكـ ىائؿ مف اآلثار كالتحؼ مف فييا  لما؛ التركيح كالترفيو كالنزىة كاالستجماـ
في ببلد المسمميف تعكد بالنفع الكبير ( السياحة)لما كانت ك , الشاىدة عمى حضارات كأمـ عظيمة

الببلد عمى كتنعـ  ك...,ترفيو كتركيح  :فيتحقؽ لمسائح مبتغاه مف ؛عمى السائح كالبمد المقصكد
في ببلد  (سياحة األجنبي)كلىمَّا كىثيرى الحديث اليـك عف , تنعش اقتصادىا القكمي ماديةبعكائد 

ُـّ بيا, كأصبحٍت كسائؿ اإلعبلـ تيغًرم الناس بيا,  ركثي تصار حيث المسمميف,  مف دكؿ العالـ تيت
ا أٍف  ؛كتعمؿ صنكفنا مف ألكاف الدعايات ليا, في عصر عظيمتى فيو الرغبة في الشيكات كاف لزامن

األمة ببياف ما تدعك الحاجة إلى بيانو فكاف بحثي ىذا مف منطمؽ كاقعنا يقكـ بعضه مف أفراد ىذه 
 كىك تحت عنكاف:  ليمقي الضكء عمى ىذا المكضكع؛ الذم نعيش

 س اح  األجييب يف ب   املسلنني

 كأف المتكاضع, الجيد في ىذا يكفقني لكجيو كأف يجعمو خالصا أف, ككرمو بٌمنو اهلل تعالى فأساؿ
, كلقد آثرت قبؿ الخكض في تفاصيؿ , كًنعـ المعيفالمكلى نعـ سبحانو فيك أدائو عمى يعينني

كذكر الجيكد , كأىداؼ البحثكأسباب اختيارم لو, , كأىميتو, أف أبيف طبيعة المكضكع؛ المكضكع
 لمبحث مبينة الفصكؿ كالمباحث, كذلؾ كفؽ الترتيب اآلتي: , كقد كضعت خطةالسابقة

 



 
 

 

 
 س 

 مقدمة

ى:أهموةىالبحثى-أواًل
غنية , ككف ببلد المسمميففي في ببلد المسمميف,  (سياحة األجنبي (مكضكع تكمف أىمية

معتقداتيـ, كلغاتيـ, : , مع اختبلؼجميع أرجاء المعمكرةباألماكف التي يقصدىا األجانب مف 
في بياف  لذا أحببت أٍف أيسًيـ بجيدو متكاضع أحتسبو عند اهلل  تعالى؛ كثقافاتيـ, كسمككيـ, كغاياتيـ

 .بياف آثارهمع التنقُّؿ,  ذلؾأحكاـ 
ىدببىاالختوارثانوًا:ى

ي الختيػار ىػذا المكضػكع مػف دعتنػ , فػإف ىنػاؾ أسػبابنفػة الػذكرإضافة ألىمية المكضكع آ
 أىميا:

 إظيار سماحة كسبؽ الشريعة اإلسبلمية لمتعاطي مع كؿ األحكاؿ كالظركؼ. .1

 األجنبي.بياف األحكاـ الفقيية الخاصة بالسائح  .2

 تصحيح المفاىيـ الخاطئة عف التعامؿ مع السائحيف األجانب .3

كػكف المكضػكع لػـ يبحػث مػف قبػؿ حسػب عممػي إضافة شيء جديد إلى المكتبة اإلسػبلمية,  .4
 .كاهلل أعمـ

ى:أهدافىالبحثى-ثالثًا
: مف عمييا يطرأ كما المعاصرة الحياة بكاقع المكضكع ىذا ربطىييدؼ ىذا البحث إلى

ى.كتطكرات مستجدات
ىالجكودىالدابقة:ى-ًارابع

 ,عمى حد عممي شاممة دراسة ضمف بحثي مكضكعات أفراد جمعت قد دراسة أف أعمـ ال
 مكضكعات ضمف اإلسبلمي الفقو في القدامى العمماء تناكليا قد البحث مكضكع أفراد بعض أف إال

 في حكارات أك متفرقة, ضمف دراسات المعاصركف العمماء تناكليا قد األخرل كاألفراد السياحة,
 -:البحث مكضكع أفراد بعض تناكلت التي الدراسات ضمف كمف المختمفة اإلعبلـ كسائؿ

)دراسة  ,بعنكاف: أحكاـ السياحة كآثارىا ,لياشـ بف محمد بف حسيف ناقكر ماجستير رسالة  -1
تكمـ د كق ,, قسـ الدراسات اإلسبلميةق1422سنة مقارنة(, قدمت لجامعة أـ القرل شرعية 

كأحكاـ الرخص فييا, كالسياحة في ببلد المسمميف كالكفار,  ,الباحث عف: مفيكـ السياحة
تطرؽ في بحثو إلى ذكر كما ككسائؿ جذب السياح , كآثار السياحة, كاألماكف المخصكصة

 . حكـ سياحة الكفار في ببلد المسمميف كحكـ دخكليـ إلى المساجد
أحكاـ السياحة في الفقو : بعنكاف ,بف عمي بف عبد اهلل شرؼ لسميماف: رسالة دكتكراة -2

لمعاـ , درماف في السكداف )دراسة فقيية مقارنة بالقانكف اليمني( مقدمة لجامعة أـ, اإلسبلمي



 
 

 

 
 ح 

 مقدمة

كىذه الدراسة ناكلت السياحة بشكميا العاـ فيما يخص السائح المسمـ كمايتعرض لو , ـ2010
 ف.مف إجراءات كقكانيف في دكلة اليم

بعنكاف أحكاـ السائح غير المسمـ في , لعبد المحسف بف عبد العزيز الغيث :رسالة ماجستير  -3
عاـ كد اإلسبلمية في السعكدية عبف س مقدمة لجامعة محمد,)دراسة مقارنة(  ,الجزيرة العربية

كتعريؼ السياحة في , ق, كقد تكمـ الباحث عف تعريؼ السائح كحدكد جزيرة العرب1428
كحقكؽ السائح , في المممكة إقامة السائح كخركجوككذلؾ تكمـ عف , كالنظاـ السعكدمالفقو 

 . السعكدم في الفقو كالنظاـكالتزاماتو 
رسالة ماجستير لناصر عبد اهلل عبد المحسف العبيد بعنكاف: "حماية السائح بيف الشريعة  -4

ػ, كقد تكمـ الباحث عف ى1424كالنظاـ", مقدمة لجامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية لعاـ 
السياحة كأنكاعيا كحقكؽ السائح ككاجباتو كحماية السائح مف االعتداءات التي قد يتعرض ليا 

 كعف الييئات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية التي ليا صمة بالسياحة.

 بعد آثرت فقد ؛متكاممة دراسة تجمعو لـ التي الميمة القضايا مف المكضكع ىذا كاف كلما 
 اإلخبلص يرزقني أف العظيـ اهلل كأسأؿ المتكاضعة, الدراسة بيذه أتناكلو أف اهلل عمى التككؿ

 .كالسداد كالتكفيؽ
 

ى  
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 مقدمة

ى:خطةىالبحثى-ًاخامد
أىداؼ , سبب اختياره, : أىمية المكضكعاشتممت عمىقد ك , المقدمة مف البحث ىذا يتككف

 النحك عمى قسمتو كقد كفصميف, تمييدم, كفصؿ, منيجو, خطة البحث, الجيكد السابقة, البحث
 :التالي

 يالتنه دالفصل 

 ع ق  املسلنني بغريهه

 .: أصؿ العبلقة بيف المسمميف كغيرىـالمبحث األول

 .: عقد األماف كعبلقتو بالسياحةالمبحث الثاني
 

 الفصل األول

 الس اح  وحق ق السائح

 .كأنكاعيا ,أسبابيا: ماىية سياحة األجنبي لببلد المسمميف المبحث األول:

 .حكـ سياحة األجنبي لببلد المسمميف كضكابطوالمبحث الثاني: 

 .كالتزاماتو األجنبي حقكؽ السائحالمبحث الثالث: 
 

 الفصل الثاىي

 األحلاو الش ع   املرتتب  على س اح  األجييب

 .األماكف المسمكح بزيارتيا لمسائح األجنبي:  المبحث األول
 .معامبلت السائح األجنبي أحكاـ: نيالمبحث الثا

 أحكاـ خركج السائح األجنبي عف التزاماتو. :ثالثالمبحث ال
 كقيسّْمت إلى قسميف: سادسًا: الخاتمة:

 : أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحثالقسم األول
 : التكصيات.القسم الثاني
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 مقدمة

ىمنكجوةىالبحث:ى-دابعًا
جمع المادة العممية لمكضكع الدراسة, مف خبلؿ  اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي ثـ التحميمي في

 . كتب الفقو المختمفة
 أما بالنسبة لعممية التكثيؽ, فقد اعتمدت الباحثة الخطكات اآلتية:

عزك اآليات القرانية في البحث إلى سكرىا كرقميا مف السكرة, بحيث جعمت بيف زخرفتيف  -1
 ككتبت بخط بارز مع ضبطيا بالشكؿ. ]...[

ف كانت اآل ف كانت جزء مف اآلية كا  ية كاممة كتبت في اليامش سكرة )كذا( اآلية )كذا(, كا 
 كتبت في اليامش سكرة )كذا( مف اآلية )كذا(.

ف كانت في "..."تخريج األحاديث النبكية الكاردة في البحث, كجعميا بيف قكسيف -2 , كا 
ف كاف الصحيحيف_ البخارم كمسمـ_ أك احدىما اكتفيت بالعزك إلييما أك إلى أحدى ما, كا 

في غيرىما فيتـ تخريج الحديث منيا أك مف بعضيا مع نقؿ الحكـ عميو ما أمكف, 
ٌنؼ الذم كرد فيو الحديث كالمؤلؼ كالكتاب كالباب مع  كاعتمدت في اليامش ذكر الميصى
ف كاف الحديث قد كرد بمفظ أحدىما أشرت  ذكر الجزء كالصفحة كرقـ الحديث إف كجد, كا 

ف تـ التخريج في مرة سابقة أشرت إليو بسبؽ تخريجو.إليو بقكلي: كالمف  ظ لو, كا 
الرجكع إلى المصادر األصمية المعتبرة في الفقو اإلسبلمي؛ بحيث يستمد كؿ قكؿ مف  -3

 مصدره.
الرجكع إلى معاجـ المغة, ككتب المصطمحات كالفقو؛ لمتعرؼ عمى المصطمحات كالمفاىيـ  -4

 الكاردة في البحث.
 كضعتو بيف عبلمتي تنصيص "..." مع تكثيؽ ذلؾ في اليامش.عند نقؿ النص حرفيان  -5
عند التكثيؽ مف المصدر أك المرجع اعتمدت الباحثة عمى ذكر عنكاف المرجع, ثـ اسـ  -6

 الشيرة لممؤلؼ, ثـ الجزء كالصفحة إف كاف ذا أجزاء.
 قبؿ الحديث في حكـ أم مسألة تحاكؿ الباحثة أف تعطي تكصيفان لممسألة.  -7
 : سألة الفقيية تتبع الباحثة الخطكات التالية ما أمكفعند بحث الم -8

 تصكير المسألة. -
 تحديد آراء العمماء في المسألة. -
 ذكر سبب الخبلؼ ما أمكف. -
 سرد أدلة كؿ رأم. -
 بياف كجو الداللة مف الدليؿ. -



 
 

 

 
 ك 

 مقدمة

 مناقشة األدلة ما أمكف. -
 استنباط الرأم الراجح في المسألة. -
 بياف مسكغات الترجيح. -

 تذييؿ الرسالة بفيارس: لآليات, كاألحاديث, كاآلثار, كالمصادر كالمراجع, كالمحتكيات.   -9
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رالقةىالمدلمونىبغورهم

 املبحث األول
 أصل العالقة بني املسلمني وغريهم

 :تقسيمات الدور في اإلسالم -أواًل 
 باعتبار لؤلرض الفقياء تقسيـ معرفة مبنية عمى مدل, معرفة أصؿ العبلقة بيف المسمميف كغيرىـ

 كدار الحرب, دار اإلسبلـ, دار ىي ثبلث دكر إلى األرض الفقياء قسـ حيث كالحرب اإلسبلـ
 أنو :ذلؾ ككجو الدكؿ, مف بغيرىا اإلسبلمية الدكلة عبلقة لتطكر تابعان  التقسيـ ىذا جاء كقد العيد,

 اإلسبلـ دار  :ىما داريف إلى الدنيا الفقياء قسـ ؛ كغيرىـ المسمميف بيف قائمة الحركب كانت لما
 عبلقة إيجاد إلى الحاجة دعت ؛الحركب كىدأت اإلسبلمية الدكلة شؤكف استقرت كلما الحرب, كدار

, العيد دار ىي ثالثة دار فظيرت ؛المعاىدات طريؽ عف كغيرىـ المسمميف بيف جديدة طبيعية
 كيتضح ذلؾ في:

 تعريف دار اإلسالم:
ف اختمفت ألفاظيا متفقة في المضمكف كالمعنى, متعددةبتعاريؼ دار اإلسبلـ عرؼ العمماء   إالٌ  كا 

: مفتعالى ىي األرض أك البمد التي تظير فييا أحكاـ اهلل : اإلسبلـكميا تدكر حكؿ أف دار أنيا 
كنشر دعكتو, كتطبيؽ أحكامو, كتككف الغمبة كالسيادة فييا ألحكاـ اإلسبلـ, سكاء  إعبلء كممتو,

 , كيتضح ذلؾ في التالي:غير المسمميف ـكاف معظـ سكانيا مف المسمميف, أأ

 لدار اإلسالم:القدامى تعريف الفقياء  - أ
 . (1)"الدار التي تظير فييا أحكاـ اإلسبلـ": بأنيا عرفيا الحنفية -
 (2)"الدار التي تجرم فييا أحكاـ اإلسبلـ": بأنيا عرفيا المالكية -
ف لـ يكف فييا ": بأنيا عرفيا الشافعية - ما كانت تحت استيبلء رئيس الدكلة اإلسبلمية كا 

 .(3)"مسمـ
عمييا أحكاـ اإلسبلـ كما لـ تجر  تبأنيا: "الدار التي نزليا المسممكف كجر  عرفيا الحنابمة -

ف الصقيا"  .(4)عمييا أحكاـ اإلسبلـ لـ تكف دار اإلسبلـ كا 

                                                 

 (.7/130) الكاساني بدائع الصنائع: (1)
 (.2/167) الصاكم (, بمغة السالؾ:2/285ابف رشد) المقدمات المميدات: (2)
 (.4/230مي)ثاليي تحفة المحتاج: (3)
 .(1/366ابف القيـ ) أحكاـ أىؿ الذمة : (4)
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قامة األحكاـ تأتي تبعان لمسمطة ": بأنيا وعرفيا الظاىريةرالقةىالمدلمونىبغورهم الدار التي تغمب عمييا السمطة اإلسبلمية كا 
 .(1)"أقيمت أحكامو ؛ اإلسبلـفما داـ أف السمطة الغالبة ىي سمطة 

 تعريف العمماء المحدثين لدار اإلسالم: - ب
: "دار اإلسبلـ ىي الدكلة التي تحكـ بسمطاف المسمميف, كتككف المنعة كالقكة فييا قال أبو زىرة

 .(2)لممسمميف"
: "تشمؿ دار اإلسبلـ الببلد التي تظير فييا أحكاـ اإلسبلـ, أك يستطيع قال عبد القادر عودة

اإلسبلـ, فيدخؿ في دار اإلسبلـ كؿ بمد سكانو كميـ أك  سكانيا المسممكف أف يظيركا فييا أحكاـ
أغمبيـ مسممكف, ككؿ بمد يتسمط عميو المسممكف كيحكمكنو, كلك كانت غالبية السكاف مف غير 

كيدخؿ في دار اإلسبلـ كؿ بمد يحكمو كيتسمط عميو غير المسمميف, ما داـ فيو كما , المسمميف
سكاف مسممكف, يظيركف أحكاـ اإلسبلـ, أك ال يكجد لدييـ ما يمنعيـ مف إظيار أحكاـ 

 . (3)اإلسبلـ"
: "دار اإلسبلـ لفظ اصطبلحي يقصد بو الببلد التي تخضع لحاكـ مسمـ, ينفذ فييا يمشريقال ال

 .(4)أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, كيسكنيا المسممكف كغير المسمميف"
: "دار اإلسبلـ ىي الببلد التي غمب فييا المسممكف ككانكا فييا آمنيف قال القمعجي وقنيبيو 

 .(5)يحكمكف بأنظمة اإلسبلـ"
 ىذه ىي تعاريؼ لبعض العمماء المتقدميف كالمتأخريف لدار اإلسبلـ.

أف العمماء الحظكا معنى السيادة كغمبة األحكاـ في غالب  :كالناظر في ىذه التعاريؼ يتضح لو
ف كاف البعض ال يشترط السيادة كالسمطة   تكفي عنده غمبة األحكاـ.بؿ تعاريفيـ كا 

 فيي دار إسبلـ.؛ فإذا تحققت السيادة كالسمطة لممسمميف عمى أرض كغمبت فييا أحكاميـ
 : وخالصة ىذه التعاريف

كؿ ما كاف مف الببلد في سيادة اإلسبلـ كأقيمت فيو ىي  :(لعدؿدار اكتسمى)أف دار اإلسبلـ 
 فييـ المسممكف كغير المسمميف. ـكاف سكانيا مف المسمميف أأشعائره كنصبت فيو أحكامو سكاء 

                                                 

 (.13/140) ابف حـز المحمى: (1)
 .(53ص ) أبك زىرة العبلقات الدكلية في اإلسبلـ: (2)
 (.1/275) عبد القادر عكدة التشريع الجنائي اإلسبلمي: (3)
 (.2/320اليمشرم كاخركف) :القامكس اإلسبلمي (4)
 (.205ص )قمعجي, كقنيبي معجـ لغة الفقياء: (5)



 

المدلمونىبغورهمرالقةى  
 

 

 
4 

 الفصلىالتمكودي

"دار اإلسبلـ اسـ لممكضع الذم يككف تحت يد المسمميف كعبلمة ذلؾ أف  السرخسي:" قاؿفي ذلؾ رالقةىالمدلمونىبغورهم
ف سكنيا أىؿ ذمة أك كقاؿ , (1)يأمف فيو المسممكف" ابف حجر: "دار اإلسبلـ ما كانت في قبضتنا كا 

قاؿ ابف سعدم:"دار اإلسبلـ ىي التي يحكميا المسممكف كتجرم فييا األحكاـ  , ك(2)عيد"
الرافعي: "ليس مف كقاؿ , (3)"اإلسبلمية كيككف النفكذ فييا لممسمميف كلك كاف جميكر أىميا كفاران 

سبلمو, فالدار تعتبر دار شرط دار اإلسبلـ أف يككف  فييا مسممكف, بؿ يكفي ككنيا في يد اإلماـ كا 
إسبلـ كلك كاف جميع سكانيا مف أىؿ الذمة ما داـ الحكـ كالسيادة كتطبيؽ األحكاـ فييا 

 .(4)لممسمميف"
 
 :تعريف دار الكفر 

ف اختمفت ألفاظيا متفقة في المضمكف كالمعنىمتعددة بتعاريؼ  (دار الكفر)عرؼ العمماء  ككميا , كا 
ىي الدار التي تظير فييا أحكاـ الكفر كتككف السمطة فييا لغير  (:دار الكفر)تدكر حكؿ أف 

 المسمميف.
 لدار الكفر: القدامى تعريف الفقياء - أ

بأنيا الدار التي يجرم فييا أمر رئيس الكافريف كيخاؼ فييا المسممكف  ": الحنفية ياعرف -
 .(5)"مف الكفار

 . (6)فقالكا بأنيا:"الدار التي تظير كتجرم فييا أحكاـ الكفار" المالكيةعرفيا  -
 .(7)بأنيا: "الدار التي ال يثبت لممسمميف عمييا يد" عرفيا الشافعية -
 .(8)بأنيا: "الدار التي تغمب فييا أحكاـ الكفر" عرفيا الحنابمة -

 

                                                 

  (.3/81)السرخسي :رشرح السير الكبي (1)
 (.222/ 4مي)ثاليي تحفة المحتاج: (2)
 (1/92السعدم)الفتاكل السعدية: ابف  (3)
 (8/14)الرافعي فتح العزيز: (4)
 (10/114السرخسي) , المبسكط:(2/265: التياكني)كشؼ اصطبلحات الفنكف (5)
 (.3/23)(, المدكنة الكبرل: مالؾ2/167(, بمغة السالؾ:الصاكم)2/285المقدمات المميدات: ابف رشد ) (6)
 (.191ص)الماكردم األحكاـ السمطانية: (7)
(, كشاؼ 1/485(, المقنع بحاشيتو:ابف قدامة)4/121)(, االنصاؼ: المرداكم3/313ابف مفمح) المبدع: (8)

 (.3/43)القناع: البيكتي 
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ألف ؛ الكفار كتغمب فييا أحكاميـ: "بأنيا الدار التي يممكيا كيحكميا وعرفيا الظاىرية -رالقةىالمدلمونىبغورهم
 .(1)كافرا" ـكاف مسمما أأالدار إنما تنسب لمغالب عمييا كالحاكـ فييا كالمالؾ ليا سكاء 

بؿ  ؛ىي الدار التي ال يككف فييا السمطاف كالمنعة لمحاكـ المسمـ: تككف دار الكفر ذلؾفعمى 
 الغمبة فييا ألحكاـ الكفر.

 تعريف العمماء المعاصرين لدار الكفر:  - ب
: "دار الكفر ىي الدار التي تسيطر عمييا عقيدة الكفر كتحكـ فييا شرائعو, قال سيد قطب -

 .(2)فتشمؿ كؿ بمد تطبؽ فييا أحكاـ الكفر كتحكمو شريعة الكفر"
تشمؿ كؿ الببلد غير اإلسبلمية التي ال تدخؿ تحت  :: "دار الكفروقال عبد القادر عودة -

الببلد تحكميا دكلة  تمؾسمطاف المسمميف, أكال تظير فييا أحكاـ اإلسبلـ, سكاء أكانت 
تحكميا دكؿ متعددة, كيستكم أف يككف بيف سكانيا المقيميف إقامة دائمة  ـكاحدة, أ
 .(3)اـ اإلسبلـ"يككف, ماداـ المسممكف عاجزيف عف إظيار أحك الـ مسممكف أ

"الببلد التي يككف فييا المسممكف قمة كالحكـ فييا بغير أنظمة  بأنيا :القمعجي قال -
 . (4)اإلسبلـ"

ىي الدار التي ال تجرل عمييا أحكاـ اإلسبلـ, كال  :"دار الكفر وقال عبد الوىاب خالف: -
 .(5)يأمف مف فييا بأماف المسمميف سكاء أكانكا مسمميف أـ ذمييف"

ىي الدار التي تخضع لحكـ الكفار, كاألحكاـ النافذة فييا  :: "دار الكفراليمشريوقال  -
 .(6)"أحكاميـ, كيسكنيا الكفار كغيرىـ

 و خالصة ىذه التعاريف:
ىي دار الكفر : يتضح أف (لدار الكفر)بعد ما ذكرت مف تعريفات الفقياء كالعمماء المعاصريف 

كال تطبؽ فييا أحكاـ اإلسبلـ كال تقاـ فييا شعائره سكاء  ,الدار التي يحكميا كيسيطر عمييا الكفار
 كاف فييا سكاف مسممكف أك لـ يكف فييا أحد مف المسمميف.أ

                                                 

 (.13/140) المحمى: ابف حـز (1)
 (.157, 150ص )معالـ في الطريؽ: سيد قطب (2)
 (.1/375) التشريع الجنائي اإلسبلمي: عبد القادر عكدة (3)
 (.205ص )القمعجيمعجـ لغة الفقياء:  (4)
 (.69ص )السياسة الشرعية: عبد الكىاب خبلؼ (5)
 (.2/320القامكس المحيط: اليمشرم كآخركف) (6)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم اإلماـ مالؾ:  , كقاؿ(1)لكفر فييا"ابظيكر أحكاـ  (دار كفر)ؿ الكاساني: "تصير الدار قافي ذلؾ  
كقاؿ ابف سعدم: "إف دار , (2)"ذاؾظاىرة يكمكانت ألف أحكاـ الجاىمية  ؛"كانت مكة دار كفر

ـ الكفر, كيككف النفكذ فييا لمكفار, كىي عمى اكلتي يحكميا الكفار كتجرم فييا أحالكفر ىي ا
 اببلد كفار حربييف, كببلد كفار ميادنيف بينيـ كبيف المسمميف صمح كىدنة, فتصير إذ: نكعيف

إف ": في ذلؾالشككاني , كقاؿ (3)دار كفر كلك كاف بيا كثير مف المسمميف" ؛كانت األحكاـ لمكفار
فإف كانت األكامر كالنكاىي في الدار ألىؿ الكفر, بحيث ال يستطيع مف , االعتبار بظيكر الكممة

كال يؤثر  ,دار كفرتمؾ فييا مف المسمميف أف يظير دينو إال لككنو مأذكنا لو بذلؾ مف أىؿ الكفر, ف
نما ظيرت بعد  ظير بقكةتظيكر بعض الخصاؿ اإلسبلمية, ألنيا لـ  المسمميف, كال بصكلتيـ,كا 

 . (4)اإلذف فييا مف الكفار"
 أساس ومعيار التفريق بين الدارين:

مف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة لمداريف كما خمصت إليو الباحثة مف تعريؼ لكؿ مف الداريف 
فحيث تككف السيادة  ,كليس السكاف, اتضح أف معيار التفريؽ بيف الداريف ىك السيادة كالسمطة

, فيي دار اإلسبلـ كلك كاف فييا بعض مف غير المسمميف ؛كالسمطة لئلسبلـ كتقاـ الشعائر الدينية
أف المقصكد بالسيادة كالسمطة ىنا ىك:الحرية في ممارسة الشعائر الدينية كتطبيؽ : كالجدير ذكره

 األحكاـ الشرعية كليس ديف الحاكـ أك القائد األعمى لمببلد.
 : دار العيدعريف ت 

عف اإلماـ أبي  (الماكردم)بعد العيد كالصمح, فنقؿ  (دار العيد)اختمفت أنظار الفقياء في اعتبار 
منسجـ مع أصمو في اعتبار األرض دار إسبلـ, إذا  ذلؾك  (5) حنيفة أنيا بالصمح صارت دار إسبلـ

خركف: بأنيا قسـ مستقؿ عف آ كقاؿ, األماف بالعيد ذلؾأمف فييا المسممكف عمى أنفسيـ, كيتحقؽ 
لى ك  لـ تتحقؽ فييا صفات كؿ مف دار اإلسبلـ اإذ, دار اإلسبلـ كدار الحرب ذىب  ذلؾالحرب, كا 

لتمييَّزى الدكر بعضيا عف بعض, فكمما ظير  ؛ىك األليؽ بالتقسيمات ذلؾكلعؿ , (6)اإلماـ ابف القيـ
مع مركر الزمف شكؿ مف أشكاؿ األراضي لـ تجتمع فيو األكصاؼ كالشركط السابقة, اصطمح عمى 

 .تسميتو تسميةن خاصة تميزه عف غيره
                                                 

 (.7/130بدائع الصنائع: الكاساني) (1)
 (.3/23المدكنة الكبرل: مالؾ) (2)
 (.1/92سعدم)الالفتاكل السعدية: ابف  (3)
 (.4/575السيؿ الجرار: الشككاني) (4)
 (138ص)األحكاـ السمطانية: الماكردم (5)
 (.1/267أحكاـ أىؿ الذمة: ابف قيـ ) (6)
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المدلمونىبغورهمرالقةى  :تعريف دار العيد عند الفقياء 

 :(1)يطمؽ العيد كيراد بو عدة معاف منيا :العيد لغة

[ٓ َيـَاُل َطْفِدي الظَّادِِيَ ]األماف, قاؿ تعالى:  -1
 .أماني :أم (2)

ييقىاؿ في ذمتي, كالمعاىد الذمي, :أم ,تقكؿ ىذا في عيدم: الذمة  -2 أعطىاهي  :عىاىىدى الذّْمّْيٌ : كى
ك ميعىاىىد داىً عى فىييكى مي  عيدان 

(3). 
[َطاَهْدُتمْ  َوَأْوُفوا بَِعْفِد اَّللَِّ إَِذا]المكثؽ كاليميف يحمؼ بيا الرجؿ, قاؿ تعالى:   -3

 يعم:, كتقكؿ(4)
 .الميثاؽ ألنو كليٌ ؛ العيد عيد اهلل ألفعمف كذا, كمنو كليٌ  عميَّ :عيد اهلل كميثاقو, كتقكؿ

[َوَما َوَجْدَكا َْٕكَثِرِهْم ِمْن َطْفدٍ ]قاؿ تعالى:  :الكفاء -4
 .مف كفاء :أم (5)

ْ َأْطَفْد إَِلقُْؽْم َيا َبـِي ]قاؿ تعالى: : الكصية  -5 [آَدمَ َأََل
: أم ,في كذا إليَّ  دى يً عى : كيقاؿ ,(6)

 .أكصاني
في  مف المكاثيؽ, كأكثر ما يطمؽ العيد ككؿ ما كاف بيف العباد, كؿ ما عكىد اهلل عميو  -6

 . (7)الحديث عمى أىؿ الذمة

 :اصطالحاً  دار العيد

 كتسمى دار المكادعة كدار الصمح كدار المعاىدة, كىي:

عمى أف تككف تمؾ األرض ليـ كلممسمميف الخراج  ,كؿ بمد صالح اإلماـ أىميا بترؾ القتاؿ  -1
 .(8)عنيا

 

                                                 

ص (, مختار الصحاح :الرازم )2/435(,المصباح المنير: الفيكمي)312, 3/311)لساف العرب: ابف منظكر  (1)
 (.2/640خريف )آ(, المعجـ الكسيط: الزيات ك 460

 .(124) يةآسكرة البقرة:  (2)
 (.2/633المعجـ الكسيط: الزيات كآخريف ) (3)
 .(91)ةيآسكرة النحؿ:  (4)
 .(102ية )آسكرة األعراؼ :  (5)
 .(60) يةآسكرة يس : (6)
الرازم  (, مختار الصحاح :2/435الفيكمي) المصباح المنير: (,312, 3/311) لساف العرب: ابف منظكر (7)

 (.2/640)(, المعجـ الكسيط: الزيات كأخريف 460)ص 
 (.2/22(, المدكنة: مالؾ)3/4(, كشاؼ القناع: البيكتي)7/30الكاساني) بدائع الصنائع: (8)
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دار الكفر التي عقد أىميا العيد بينيـ كبيف المسمميف, بعكض أك بغير عكض بحسب   -2رالقةىالمدلمونىبغورهم
 .(1)المصمحة التي تعكد عمى المسمميف

 .كبيف المسمميف عبلقة سممية ال حربية دار العيد أم أف العبلقة بيف أىؿ
 

 الخالصة:
ألف المعاىدة يمكف أف تككف ؛ كىك الذم أميؿ إليو, لعؿ التعريؼ الثاني أشمؿ مف التعريؼ األكؿ

بعكض أك بغير عكض, بينما التعريؼ األكؿ اشتمؿ عمى صكرة كاحدة كىي المصمحة عمى 
 . عكض

 , كىك مقصد أساس في المعاىدة.يفمسممتحقيؽ المصمحة لم :كما حدد التعريؼ الثاني
 كما أف التعريؼ الثاني فيو استحضار لمكاقع المعاصر.

 أساس العيد ومقصده:
تككف مصمحة المسمميف فيو ىي الراجحة أساس العيد كمقصده ظيكر مصمحة المسمميف فيو حيث 

 كيككف إلى مدة معينة كبشركط إسبلمية.
 .(2)أىؿ اليدنة, كأىؿ األمافك أىؿ الذمة,  ابف القيـ:كأىؿ العيد عمى ثبلثة أصناؼ كما قاؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ابف قيـ (,أحكاـ أىؿ الذمة:4/232الشربيني) (, مغني المحتاج:138الماكردم )ص  األحكاـ السمطانية: (1)
(, معجـ لغة 54أبك زىرة )ص  (,العبلقات الدكلية في اإلسبلـ:1/92(,الفتاكل السعدية: ابف سعدم)2/465)

 (.205القمعجي )ص  الفقياء:
 .(2/475) قيـالأحكاـ أىؿ الذمة: ابف  (2)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم  :أصل العالقة بين المسممين وغير المسممين -ثانياً 
في مجتمع إسبلمي أكانت  , سكاءتختمؼ مف زمف إلى آخرالَّ األصؿ في عبلقة المسمميف بغيرىـ, أ

ذا اختمفت إسبلميغير  ـأ العبلقة, فإنما يعكد اختبلفيا إلى أحكاؿ المسمميف مف جية, أك  تمؾ, كا 
أنيا ألف مف أكلى خصائص األمة المسممة,  ذلؾ ؛اختبلؼ مكاقؼ غيرىـ منيـ مف جية أخرل

ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف َوَتـَْفْوَن َطِن ] , قاؿ تعالى:(أمةه داعية) اْدُـَؽِر َوُتْمِمـُوَن ُكـُتْم َخْرَ ُأمَّ

[بِاَّللِّ
فالمسمـ داعو أينما حٌؿ كارتحؿ, كحيثما كجد, ككمما كاف أكثرى احتكاكان بغيره برزت تمؾ  (1)

 الًخصيصة الدعكية في حياتو, كما ىك شأف كجكد المسمميف في المجتمعات غير اإلسبلمية,
, (عبلقةه دعكيةه )بيف المسمميف كغيرىـ ككجكد غير المسمميف في الدكلة اإلسبلمية, فأىصؿي العبلقة 

عمى أساسيا تتنٌكع مكاقؼ اإلسبلـ منيا كتتحدد التي تنبثؽ منيا العبلقات الجزئية التفصيمية, ك 
 العبلقات األخرل.

ذا كانت عبلقة المسمميف بالمسمميف, تقكـ عمى أساس المحبة كالمكدة, كالكالء كالنصرة,  :كا 
 , الدعكة كالرحمة, كالعدؿ :فإف عبلقة المسمميف بغيرىـ تقكـ عمى أساس ,...ك كاإلحساف كاإليثار

 ...ك الميساًلميف, كمحاربة المحاربيف كالكفاء, كالبىراء, كمسالىمةً 
ف تحديدى  العبلقات, أك تغيرىا مف حاؿ إلى حاؿ, رىٍىفه بحاؿ األمة الداعية ككاقعيا مف  تمؾكا 

ٍعؼو أك قكة مف جية, كبمكاقؼ اآلخري مسالمةن مف جية أخرل, كما ىك  ـالدعكة حربان أ تمؾف مف ضى
منكط بالمصمحة العامة لممسمميف القريبة منيا كالبعيدة, التي يراىا اإلماـ المسمـ, فيقدرىا كيحددىا 

ٍصران, كال تيترؾ أك  ىك التقديراتي لبلجتيادات الفردية  تمؾمف ينكب منابو مف أىؿ الحؿ كالعقد حى
فرد أك جماعة, خشية أف تتأثر بحكادث جزئية, أك تنطمؽ مف مصالح آنٌية, أك كاآلراء الشخصية ل

 أك ... مف ردكد أفعاؿ عكسية
 

 :(األصل)معنى كممة 
 تطمؽ كممة األصؿ في المغة عمى معنييف:

 نو يبتنى عميو, بناء حسٌيان أك معنكيان.إأساس الشيء الذم يبنى عميو غيره, مف حيث  أحدىما:
, أك ما أيخذ منو الشيء مثؿ: القطف أصؿ المنسكجات؛ ألنيا تنشأ منو كتؤخذ. الشيءمنشأ  ثانييما

َـّ كثر استعمالو حتى قيؿ: أصؿي كؿّْ شيء: ما يستند ذلؾ الشيء إليو؛ فاألب أصؿ لمكلد, كالنير  ث

                                                 

 (110عمراف: مف اآلية ) سكرة آؿ (1)
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أصؿ لمجدكؿ. كما يطمؽ أيضان عمى ما يتكقؼ عميو الشيء, كعمى المبدأ في الزماف, أك عمى العمة رالقةىالمدلمونىبغورهم
 .(1)ي الكجكدف

َـّ نقؿ عمماء الشريعة كممة  ر, مشتركان اصطبلحيان, فأصبح يطمؽ بإطبلقات  (األصؿ)ث إلى معافو أيخى
 :متعددة كىي

 .الدليؿ :األصؿ بمعنى -1
 .الراجح :األصؿ بمعنى -2
 .المقيس عميو الذم يقابؿ الفرع في القياس :األصؿ بمعنى -3
 تيرىدُّ إلييا الضكابط كاالستثناءات, كتتفرع عنياالقانكف كالقاعدة الكمية التي  :األصؿ بمعنى -4

 األحكاـ.
 .المستصحىب :األصؿ بمعنى -5
 .(2)األصؿ بمعنى القاعدة المستمرة -6

 كىك القاعدة المستمرة. (األصؿ)ىك المعنى األخير لكممة  كالمراد في ىذا البحث
بإطبلقاتيا كمعانييا ال تعني حكمان تكميفيان مف الكجكب  (األصؿ)كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف كممة  

فإذا قمنا: األصؿ في العبلقة بيف المسمميف كالحربييف ىك الحرب أك السمـ أك  ,...ك, كالحرمة
نما  ,عبلقة بأنو كاجب أك حراـ مثبلن ال تمؾأننا نصدر حكمان تكميفٌيان عمى  :الدعكة, فإف ىذا ال يعني كا 

العبلقة كالصّْبلت بيف المسمميف كغيرىـ مف األمـ كالدكؿ  تمؾةى العامة التي تحكـ نبيّْف فقط القاعد
 غير المسممة.

 
 األصل في عالقة المسممين مع غيرىم السمم أم الحرب؟

 التالي:اختمفت مذاىب الفقياء قديمان كحديثان في أصؿ العبلقة بيف المسمميف كغيرىـ عمى النحك 
: إلى أف األصؿ (3)كالشافعية كالحنابمة الفقياء مف الحنفية كالمالكية: ذىب جميكر المذىب األول

ككافقيـ بالقكؿ عدد مف العمماء المعاصريف  منيـ: سميماف  ,في العبلقة مع غير المسمميف الحرب
 .(4)كعبد الكريـ زيداف ,بف حمداف

                                                 

 (.1/20) (, المعجـ الكسيط: الزيات كآخريف1/109) مقاييس المغة: ابف فارس (1)
 (, فكاتح الرحمكت: ابف نظاـ الديف1/25) الحاجب(, مختصر المنتيى: ابف 1/7) نياية السكؿ: اإلسنكم (2)

(1/8.) 
 (, الميذب:1/466) (, الكافي: ابف عبد البر5/441) لبابرتيا :رشرح العناية مع شرح فتح القدي (3)

 .(112-3/111البيكتي) (, كشاؼ القناع:2/259)الشيرازم
 (.407)ص الكجيز في أصكؿ الفقو: عبد الكريـ زيداف (4)
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, القرضاكم, أبك زىرة, ف)محمد رشيد رضاالفقياء كالباحثكف المعاصرك أكثر  : ذىبالمذىب الثانيرالقةىالمدلمونىبغورهم
القكؿ عند  ذلؾ إلى أف األصؿ في العبلقة مع غير المسمميف ىي السمـ, كلـ يعرؼ :(1) (الزحيميك 

 . (2)المتقدميف مف الفقياء إال عند الخطابي
 سبب الخالف:

 يرجع خبلؼ العمماء في ىذه المسألة إلى:
الشرعية بما يتكافؽ مع االختبلؼ في قراءة النصكص الشرعية فكؿ ينظر إلى النصكص  -1

لبلستدالؿ باألدلة المطمقة التي تأمر بقتاؿ  :األكؿ مذىباألصؿ الذم تبناه, فذىب أصحاب ال
إلى العمة في األمر بالقتاؿ كىي  :الثاني مذىبالمشركيف حتى يؤمنكا, بينما ذىب أصحاب ال

 . دفع ببلىـ عف المسمميف
األحكاـ مف تمؾ ت الدكلية الحديثة عمى مناط ثر لمتطكرافكرة الحاكمية هلل فبل يترتب أم أ -2

 حيث المآؿ.
فاإلرث الفقيي كاف متأثران بالظركؼ السياسية , االختبلؼ في قراءة التراث الفقيي لمسمؼ -3

 كالكاقعية لمعالـ آنذاؾ كأنو يجب االجتياد في الزمف الحالي بحسب المتغيرات الدكلية.
ثر لمتطكرات الدكلية التي ظيرت في العصر إلى اعتبار األ :الثاني نظر أصحاب المذىب  -4

باعتباره التقسيـ ؛ الحديث التي ينبغي أف يككف األصؿ في العبلقة مع غير المسمميف ىك السمـ
 الذم ينسجـ مع حقيقة الشريعة اإلسبلمية كيستكعب المتغيرات.

 :األول مذىبأدلة أصحاب ال
 المسمميف كغيرىـ بالكتاب كالسنة: بأف الحرب ىي األصؿ في العبلقة بيف: استدؿ القائمكف

 :أواًل: من الكتاب

ًة َكََم ُيَؼاتُِؾوَكُؽْم َكافَّةً ] :قكلو تعالى -1 كَِي َكافَّ  .(3) [َوَقاتُِؾوا ادُْْْشِ
كَِي َحْقُث َوَجْدُُتُوُهمْ ] كقكلو: -2 ُرم َفاْقُتُؾوا ادُْْْشِ َْشُفر اْْلُ ْٕ [َفنَِذا اِْكَسَؾَخ ا

(4). 
َٓ  َقاتُِؾوا] قكلو: -3 َم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َو ُموَن َما َحرَّ َٓ ُُيَرِّ ِخِر َو ْٔ َٓ بِاْلَقْوِم ا َٓ ُيْمِمـُوَن بِاَّللَِّ َو َيِديـُوَن ِديَن  الَِّذيَن 

ْزَيَة َطْن َيٍد َوُهمْ  قِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلؽَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْْلِ [َصاِغُرونَ  اْْلَ
(5). 

                                                 

 (, العبلقات الدكلية في اإلسبلـ:1/256: القرضاكم)(, فقو الجياد11/281رشيد رضا ) محمد تفسير المنار: (1)
 .(47ص(الزحيمي العبلقات الدكلية في اإلسبلـ:, (94أبك زىرة)ص

 .(24)ص المعاىدات: الخطابي (2)
 .(36) يةمف اآل التكبة:سكرة  (3)
 .(5) يةمف اآل التكبة:سكرة  (4)
 .(29) التكبة: آيةسكرة  (5)
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بُّوا ُكتَِب ] قكلو: -4رالقةىالمدلمونىبغورهم
َطَؾقُْؽُم اْلِؼَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُؽْم َوَطَسى َأْن َتْؽَرُهوا َشْقًئا َوُهَو َخْرٌ َلُؽْم َوَطَسى َأْن ُُتِ

َٓ َتْعَؾُؿونَ  [َشْقًئا َوُهَو ََشٌّ َلُؽْم َواَّللَُّ َيْعَؾُم َوَأْكُتْم 
(1) 

ِخَرِة َوَمْن ُيَؼاتِْل ِِف َسبِقِل اَّللَِّ َفُقْؼَتْل َأْو َفْؾُقَؼاتِْل ِِف َسبِقِل اَّللَِّ الَِّذيَن ] قكلو: -5 ْٔ ْكَقا بِا َقاَة الدُّ وَن اْْلَ َيْْشُ

[َيْغؾِْب َفَسْوَف ُكْمتِقِه َأْجًرا َطظِقًَم 
(2) 

 : وجو الداللة
ىذه اآليات كاضحة الداللة في أف األصؿ في العبلقة مع غير المسمميف ىك الحرب فقد  

كىـ  لكتاب ما لـ يعطكا الجزية  عف يدو غير المسمميف مف الكفار كأىؿ ابقتاؿ  أمر اهلل 
 .(3)صاغركف

 األحاديث النبوية: -ثانياً 
ٍغنىـً   قىاؿى قىاؿى أىٍعرىاًبيّّ ًلمنًَّبيّْ  ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمُّ  يأىبي  ما ركم عف -1 ؿي ييقىاًتؿي ًلٍممى الرَّجي

ؿي ييقىاًتؿي ًلييٍذكىرى  ييقىاًتؿي ًلييرىل مىكىانيوي كىالرَّجي ٍف قىاتىؿى ًلتىكيكفى  : "فىقىاؿى ؟ المًَّو  مىٍف ًفي سىًبيؿً  ,كى مى
 (4)"كىًممىةي المًَّو ًىيى اٍلعيٍميىا فىييكى ًفي سىًبيًؿ المَّوً 

ًفي سىًبيًؿ  ًربىاطي يىٍكـو  قاؿ:"--أف رسكؿ اهلل " سيؿ بف سعد الساعدم  ما ركم عف -2
ٍيره ًمفٍ  مىٍييىا المًَّو خى مىا عى نَّةً , الدٍُّنيىا كى ـٍ ًفي اٍلجى ًدكي مىٍكًضعي سىٍكًط أىحى مىا   كى ٍيره ًمٍف الدٍُّنيىا كى خى

مىٍييىا يىا اٍلعىٍبدي ًفي, عى كحي ةي يىري ٍكحى ا ًفييىا" كىالرَّ مى ٍيره ًمٍف الدٍُّنيىا كى سىًبيًؿ المًَّو كىاٍلغىٍدكىةي  خى
(5). 

تَّىقاؿ:" ما ركم عف ابف عمر أف رسكؿ اهلل  -3 يىٍشيىديكا أىٍف الى : أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى
ييٍؤتيكا الزَّكىاةى  ًإلىوى ًإالَّ اهللي  ييًقٍيميٍكا الصَّبلةى كى مَّدىان رىسيٍكؿي اهلًل كى ميكا ؛ فىًإذىا فىعىميكا ذىًلؾى  كىأىفَّ ميحى عىصى

ـٍ كىأى  ـٍ ًإالَّ ًمنّْي ًدمىاءىى مىى اهللً  ٍمكىالىيي ـٍ عى ؽّْ اإًلٍسبلـً كىًحسىابييي  .(6)"ًبحى
 
 

                                                 

 (216البقرة: آية)سكرة  (1)
 (74النساء: آية)سكرة  (2)
 (.22/67جامع البياف: الطبرم) (3)
 (.4/86(,)3126ح) لممغنـ:مف قاتؿ  :الجياد كالسير: باب :كتابالبخارم, صحيح البخارم:  (4)
 (.4/35(,)2892في سبيؿ اهلل: ح)كتاب الجياد كالسير: باب فضؿ رباط يـك البخارم, صحيح البخارم:  (5)
 (, صحيح مسمـ:1/14(, )25كتاب: اإليماف, باب: فإف تابكا كأقامكا الصبلة,ح)البخارم, صحيح البخارم:  (6)

كيقيمكا  كتاب: اإليماف, باب: األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل, مسمـ,
 (1/51(,)32الصبلة,)ح

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&SearID=31&IndexItemID=6800',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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 وجو الداللة:رالقةىالمدلمونىبغورهم
نبيان  باهلل تعالى ربان, كبمحمد  :كؿ مف ال يؤمفأف يقاتؿ   فقد أمر اهلل ػتعالى نبيو محمدان 

, كعميو تككف حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل كيمتزمكا أحكاـ اإلسبلـ كرسكالن,
 .(1)العبلقة بيف المسمميف كغير المسمميف ىي الحرب

 
 الثاني: مذىبأدلة أصحاب ال
 : المذىب بالكتاب كالسنة ذلؾاستدؿ أصحاب 

 الكتاب: -أوالً 
[إِّن اَّللَّ َٓ ُُيِّب ادُْْعَتِدينَ  اَّللِّ اّلِذيَن ُيَؼاتُِؾوَكُؽْم َوَٓ َتْعتَُدَواْ َوَقاتُِؾوْا ِِف َسبِقِل ]قكلو تعالى: -1

(2)  
وهُ ] قكلو تعالى: -2 ْ ُُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَزُّ يِن َوََل ْ ُيَؼاتُِؾوُكْم ِِف الدِّ ْم َٓ َيـَْفاُكُم اَّللَُّ َطِن الَِّذيَن ََل

يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن  إَِلْقِفْم إِنَّ اَّللََّ ُُيِبُّ ادُْْؼِسطِيَ َوُتْؼِسُطوا  ََم َيـَْفاُكُم اَّللَُّ َطِن الَِّذيَن َقاَتُؾوُكْم ِِف الدِّ إِكَّ

ْم َفُلوَلئَِك ُهُم الظَّادُِونَ  [ِدَياِرُكْم َوَضاَهُروا َطَذ إِْخَراِجُؽْم َأْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتَوَّلَُّ
(3). 

ا َخَؾْؼـَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْكثَى َوَجَعْؾـَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ يَ ] قكلو تعالى:  -3 ا الـَّاُس إِكَّ َ لَُّيُّ

[َأْكَرَمُؽْم ِطـَْد اَّللَِّ َأْتَؼاُكْم إِنَّ اَّللََّ َطؾِقٌم َخبِرٌ 
(4). 

 وجو الداللة:
كىك دفع اإلعتداء, ككذلؾ بينت أال , الذم مف أجمو كاف القتاؿفيذه اآليات جاءت مبينة لمسبب 

المسامحة كالمسالمة كالمعاشرة الجميمة في الدنيا,  مبنية عمى اآليات أف العبلقة مع غير المسمميف
فيككف كالمعاممة بالحسنى كتبادؿ المصالح بحسب الظاىر, مع عدـ الرضا عف حاليـ ككفرىـ 

السمـ مالـ يعتدكا أك يخرجكا المسمميف مف ديارىـ, كاآلية الثالثة أتت ىك  األصؿ في العبلقة معيـ
ىذه اآليات  تدؿ عمى أف األصؿ في عبلقة , كبالتالي عامة تشمؿ المسمميف كغير المسمميف

 .(5)المسمميف مع غيرىـ ىي السمـ
  

                                                 

 (.1/169) اإليماف: ابف تيمية (1)
 (.190سكرة البقرة : آية ) (2)
 .(9-8) الممتحنة:آيةسكرة  (3)
 .(13آية) الحجرات: (4)
 (1/41المكالة كالمعاداة: الجمعكد) (5)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم  :السنة -ثانياً 
ٍيرىةى ما ركم   ًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى : , عى كا), قىاؿى ـٍ فىاٍصًبري , فىًإذىا لىًقيتيميكىي  (1)(الى تىمىنٍَّكا ًلقىاءى العىديكّْ

 وجو الداللة: 

 يدؿ الحديث بمفيكمو أف األصؿ في العبلقة بيف المسمميف كغير المسمميف ىي السمـ. 
 الترجيح:

ف األصؿ في عبلقات إ :القائؿ, الثانيمذىب النظر الصحيح يؤيد ما ذىب إليو أصحاب ال  
 العبلقة, تمؾكذلؾ بما يتناسب مع أىداؼ  كالحرب عارض لدفع الشر ,المسمميف بغيرىـ ىك السمـ

لمناس فإذا لـ تقؼ الدكلة أماـ نشر الدعكة كالديف اإلسبلمي  كأعظـ أىدافيا ىك تبميغ دعكة اهلل 
ال فالحرب ىي العبلقة في , فالعبلقة معيا السمـ الترجيح ما جاء في كمما يقكم ىذا , الحالةتمؾ كا 

َؾَم َفََم َجَعَل اَّللُ َلُؽْم ]: آيات كتاب اهلل تعالى, قاؿ تعالى َفنِِن اْطَتَزُلْوُكْم َفَؾْم ُيَؼاتُِؾْوُكْم َوَألَْؼْوا إَِلْقُؽُم السَّ

[َطَؾْقِفْم َسبِْقلً 
ْؾِم َفاْجـَْح ] , كقاؿ تعالى:(2) ْل َطَذ َّلََ َوإِْن َجـَُحوا لِؾسَّ ِؿقُع اْلَعؾِق ا َوَتَوكَّ ُه ُهَو السَّ [ماَّللَِّ إِكَّ

(3). 
  

 
 
 

  

                                                 

(, صحيح مسمـ 4/63()3026باب: ال تمنكا لقاء العدك ,ح), صحيح البخام: البخارم, كتاب: الجياد كالسير (1)
 (.3/1362(,)1741الجياد كالسير باب: كراىة تمني لقاء العدك,ح):مسمـ كتاب: 

 (90سكرة النساء : مف اآلية) (2)
 (.61نفاؿ: اآلية)سكرة األ (3)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم
 عقد األمان وعالقته بالسياحة: املبحث الثاوي

 حقيقة عقد األمان 
 

 األمان لغة:عقد تعريف 
 كصؿ: أم ,كهكنح الحبؿ طرفي عقد :فنقكؿ كالقكة, اإلحكاـ :منيا معاف عدة لو المغة في :العقد 

 .(1)كصميا فأحكـ تمسكيما بعقدة باآلخر أحدىما
كأما المعنى , فيك الربط :أما المعنى المادم, معنى مادم كمعنى معنكم :كالعقد لو معنياف 

 , كىك المراد ىنا.(2)كالتكثيؽ اإلبراـ: فيك : المعنكم
 ,فبلف العدك فى مَّ أى و, ك نٍ كآمى  وي نى مٍ أى : يقاؿ,كىك االطمئناف مف األمف, كاألمف ضد الخكؼ, لغة: األمان 

, قد أمنتؾ, كأمف البمد اطمأف فيو أىمو: أم ,لؾ األماف :يقاؿ, العدك ميؤىمَّفك  ,أعطاه األماف: أم
َقاَل َهْل آَمـُُؽْم َطَؾْقِه ]قاؿ تعالى: , كثؽ بو, كاطمأف إليو, أك جعمو أمينان عميو: كأمف فبلف عمى كذا

[إِٓ َكََم َأِمـْتُُؽْم َطَذ َأِخقهِ 
استجاره كطمب : كاستأمف إليو, منو األمافكيقاؿ: استأمنو: طمب , (3)
: مكضع األمف, كاألميف :كالمأمف, استجار كدخؿ دار اإلسبلـ مستأمنان  :حمايتو, كاستأمف الحربي

 .(4)المستجير ليأمف عمى نفسو
 :األمان اصطالحاً عقد ف يتعر 
 -:(5)التعريفات عمى النحك التالي تمؾك , رؼ عقد األماف بتعريفات متعددةعي 

 األمان عند األحناف:عقد 
"ىك أف يحاصر الغزاة مدينة أك حصنان  :عرفكه أيضان قد , ك (6)نكع مف المكادعة في التحقيؽ"" :األماف

 .(7)مف حصكف الكفرة فيستأمنيـ الكفار فيؤمنكىـ"
                                                 

 (.87-4/86(, مقاييس المغة: ابف فارس)3/296لساف العرب: ابف منظكر) (1)
 (.341المفردات: األصفياني)ص (2)
 (.64سكرة يكسؼ: اآلية)  (3)
مختار  (,182-1/181) اليمشرم كآخركف (,القامكس المحيط:22, 13/21)ابف منظكر العرب:لساف  (4)

 .(1/28الزيات كاخركف ) (,المعجـ الكسيط:1/25الفيكمي ) (,المصباح المنير:26ص )الرازم الصحاح:
 لـ أجد لعقد األماف تعريفان عند الحنابمة. (5)
 .(4/298فتح القدير:الشككاني ) (6)
 .(9/4318بدائع الصنائع:الكاساني) (7)
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 :المالكية عقد األمان عندرالقةىالمدلمونىبغورهم
أك العـز عميو مع استقراره تحت حكـ اإلسبلـ  ,"ىك رفع استباحة دـ الحربي كرقو كمالو حيف قتالو

 .(1)مدة ما"
 الشافعية: عقد األمان عند

 .(2)"ىك عقد يفيد ترؾ القتؿ كالقتاؿ مع الكفار"
 

 مناقشة التعريفات:
بأف األماف نكع مف المكادعة, ليس  : األكؿ يظير أف تعريؼ األحناؼ :بالنظر لمتعريفات السابقة

 تعريفيـ الثاني فيكما أدخؿ فيو المعاىدات كالذمة, األماف كليس مانعان فتبلن ألنكاع تعريفان شام
ىك بذلؾ غير شامؿ كىك في حاؿ محاصرة مكاف أك حصف ك  :تعريؼ خاص بنكع مف أنكاع األماف

 اء كالرسؿ كمف ىك في دار اإلسبلـ.لؤلماف كأماف السفر  ألف ىناؾ أنكاع
, فقكلو: "رفع استباحة دـ حربي "احترز بو عف رفع كأما تعريؼ المالكية فيك تعريؼ جامع مانع 

" حيف قتالو" احترز بو عف الصمح : "رقو" خرج بو المعاىدات, كبقكلو :استباحة دمو بالعفك, كبقكلو
 .(3)كالمعاىدات

ألف قكليـ بأف عقد األماف ىك ترؾ القتؿ كالقتاؿ ال ؛ فيك تعريؼ غير شامؿ :كأما تعريؼ الشافعية 
 حده بؿ يشمؿ المعاىدات كعقد الذمة.يخص األماف ك 

 التعريف المختار:
بعد عرض تعريفات عقد األماف عند الفقياء كمناقشتيا, فإف التعريؼ المختار ىك تعريؼ المالكية  

"ىك رفع استباحة دـ الحربي كرقو كمالو حيف قتالو أك العـز عميو مع استقراره  ككف عقد األماف:
 .تحت حكـ اإلسبلـ مدة ما"

كبيف  ممف ليس بينو, لؤلجنبياإلذف ىك  ف عقد األماف في عصرنا الحاضر:إ :كيمكف القكؿ
منح تأشيرة كىك متمثؿ في عصرنا الحاضر ب ,الدكلة اإلسبلمية مدَّة ٌما , بدخكؿالمسمميف عيد

 .دخكؿال
 األمان:ة عقد أدلة مشروعي -ثانياً 

 .الكتاب, كالسنة, كالمأثكر, كاإلجماع :كردت مشركعية عقد األماف في

                                                 

 .(2/283) الصاكم حاشية الشرح الصغير: (1)
 .(4/236) الشربيني مغني المحتاج: (2)
 .(2/283) الصاكم حاشية الشرح الصغير: (3)
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 الكتاب: األدلة منقةىالمدلمونىبغورهمرال
كَِي اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّى َيْسَؿَع َكلَم اَّللَِّ ُثمَّ َأْبؾِْغُه َمْلَمـَُه َذلَِك بِ ]قكلو تعالى:  ُْم َقْوٌم ٓ َوإِْن َأَحٌد ِمَن ادُْْْشِ َلََّّ

[َيْعَؾُؿونَ 
(1) 

 وجو الداللة:
معنى قكلو تعالى:  ألف ؛لمف طمبو مف المشركيف فصريح في جكاز عقد األماص فاآلية ن

ارىؾى ]  .(2)أم: فأمنو حتى يسمع كبلـ اهلل كىك القرآف [فىأىًجٍرهي ] :استأمنؾ, كقكلو :أم [اٍستىجى
أداء رسالة, أك تجارة, أك  :قاؿ ابف كثير: "كالغرض أف مف قدـ مف دار الحرب إلى دار اإلسبلـ في

طمب صمح, أك ميادنة, أك حمؿ جزية, أك نحك ذلؾ مف األسباب, كطمب مف اإلماـ أك نائبو أمانان 
 .(3)أعطي أمانان ما داـ مترددان في دار اإلسبلـ, كحتى يرجع إلى مأمنو ككطنو"

 السنة: األدلة من
قاؿ: "ذمة المسمميف كاحدة يسعى بيا أدناىـ فمف أخفر  أف النبي  ما ركم عف عمي  -1

ال يقبؿ منو يكـ القيامة عدؿ كال , كالناس أجمعيف, كالمبلئكة ,مسممان فعميو لعنة اهلل
 . (4)صرؼ"

 :وجو الداللة
ألف الذمة المراد بيا في الحديث ؛ الحديث نص صريح في جكاز عقد األماف مع غير المسمميف

أماف المسمميف لممشركيف جائز, كباألماف يحـر التعرض ليـ ما دامكا في أماف  أف: األماف, فمعناه
أدنى  مف المسمميف حتى لك كاف أمٌ  كيتكلى شأنو ,يعقد األماـ: المسمميف, قكلو: "أدناىـ" أم
 المسمميف مرتبة كالعبد كغيره.

في أدناىـ  تخمأقميـ, كؿ كضيع بالنص, ككؿ شريؼ بالفحكل, فد :أم" قاؿ ابف حجر: "أدناىـ 
 (5)المرأة كالعبد"

يسعى بذمتيـ أدناىـ, يريد أف العبد كمف كاف في معناه مف الطبقة الدنيا : قاؿ الخطابي: "قكلو
 .(6)ال جياد عمييـ إذا أجاركا كافران أمضى جكارىـ كلـ تخفر ذمتيـ" فكالنساء كالضعفاء الذي

                                                 

 .(6) التكبة: اآليةسكرة  (1)
 .(2/903(, أحكاـ القرآف :ابف العربي)8/75) قرطبيالجامع ألحكاـ القرآف: ال (2)
 .(2/337ابف كثير) تفسير القرآف العظيـ: (3)
 .(3/20()1870باب: حرمة المدينة,ح) ,كتاب: الحج ,البخارم صحيح البخارم: (4)
 (.6/274ابف حجر ) فتح البارم: (5)
 .(3/184الخطابي) :معالـ السنف (6)



 

المدلمونىبغورهمرالقةى  
 

 

 
18 

 الفصلىالتمكودي

ٍدتيوي يىٍغتىًسؿي  ذىىىٍبتي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو "أنيا قالت:   ما ركل عف أـ ىانئ -2رالقةىالمدلمونىبغورهم ـى اٍلفىٍتًح فىكىجى ا عى
فىاًطمىةي اٍبنىتيوي تىٍستيريهي  مىٍيوً , كى مٍَّمتي عى : أىنىا أيُـّ ىىاًنئو ًبٍنتي أىًبي طىاًلبو , فىسى : مىٍف ىىًذًه؟ فىقيٍمتي , فىقىاؿى

. فىمىمَّا فىرىغى مً  بنا ًبأيْـّ ىىاًنئو : مىٍرحى . فىقىاؿى ٍمتىًحفنا ًفي ثىٍكبو كىاًحدو مَّى ثىمىاًنيى رىكىعىاتو مي ـى فىصى ٍف غيٍسًمًو قىا
مىػيّّ أىنَّوي قى  ـى اٍبفي أيمّْي عى : يىا رىسيكؿى المًَّو زىعى ٍرتيوي فىقيٍمتي فيبلىفى اٍبفى ىيبىٍيػرىةى ػ فىقىاؿى , اًتؿه رىجيبلن قىٍد أىجى

ٍف أى رىسيكؿي المَّو  ٍرنىا مى ٍرًت يىا أيَـّ : قىٍد أىجى  .(1)ىانئ"جى
 وجو الداللة:

ف مف يماف الرجاؿ المسممالحديث دؿ عمى جكاز أماف المرأة المسممة لغيرىا مف الكفار, فأ
 ان ذكر  سكاء أكاف قاؿ الصنعاني: "كاألحاديث دالة عمى صحة أماف الكافر مف كؿ مسمـ,, باب أكلى

 .(2)شامؿ لكؿ كضيع, كتعمـ صحة أماف الشريؼ باألكلى", لقكلو "أدناىـ" فإنو ان أـ عبد ان أنثى, حرَّ  ـأ
 

 من المأثور: األدلة
اًئشىةى ما ركم   -1 مىى اٍلميٍسًمًميفى " قىالىٍت:  عىٍف عى ٍرأىةي لىتيًجيري عى  .(3)"ًإٍف كىانىًت اٍلمى
اًئشىةى ما  -2 ٍؤًمًنيفى " , قىالىٍت: ركم عىٍف عى مىى اٍلمي ٍرأىةي لىتيًجيري عى كزي  ًإٍف كىانىًت اٍلمى  .(4)"فىيىجي

 
 اإلجماع: -رابعاً 

إلى زماننا ىذا عمى جكاز عقد األماف مع غير  انعقد إجماع األمة مف عيد رسكؿ اهلل 
 (5)المسمميف

 : مدة عقد األمان وأركانو -ثالثاً 
 :األمانعقد مدة 

المستأمف إذا أراد الدخكؿ إلى دار اإلسبلـ كطمب األماف, يعقد معو األماف مدة مؤقتة, كقد 
 :مذاىبثبلثة  عمىالمدة  تمؾاختمؼ الفقياء في تحديد 

                                                 

 .(6/273) (,3977ح) كتاب الجياد: باب أماف النساء كجكارىف, البخارم, صحيح البخارم: (1)
 (.4/1366الصنعاني ) سبؿ السبلـ: (2)
 (.8/57()8630السنف الكبرل: النسائي, كتاب: السير, باب: إعطاء الكليدة األماف, ح) (3)
, السنف الكبرل: البييقي, (3/84()2764باب: في أماف المرأة,ح), كتاب: الجياد, أبك داكد سنف أبي داكد: (4)

 .(8/335(,)16814في الفرقة, ح)كتاب: الجياد, باب: النيي عف القتاؿ 
الشربيني  (, مغني المحتاج:2/185الدسكقي ) (, حاشية الدسكقي:7/105الكاساني ) بدائع الصنائع: (5)
 (.8/398ابف قدامة ) (, المغني:4/236)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم أف مدة األماف يجب أال تبمغ السنة, فإف  :(1)الحنفية ككجو لمشافعيةما ذىب إليو  :األول مذىبال
ذميان بعد تنبيو اإلماـ عميو في أنو إف قاـ سنة كضعت عميو  الجزية, كصار أقاـ سنة فرضت عميو

بل , ففالحربي إذا دخؿ دار اإلسبلـ يطمب األماف عقد معو األماف لمدة مؤقتة أقؿ مف سنة, الجزية
نما يسمح لو باإلقامة اليسيرة  .يمكف مف اإلقامة الدائمة أك الطكيمة, كا 

 فأف مدة األماف يجب أال تزيد ع: (2)كالمشيكر عند الشافعيةالمالكية ما ذىب إليو  :الثاني مذىبال
أما النساء: فبل يحتاج في , في حؽ الرجاؿ المستأمنيف ذلؾأربعة أشير, كيبمغ بعدىا المأمف, ك 

 أمانيـ إلى التقييد بمدة معينة.

مقيدان بمدة  ـمطمقان أ سكاء أكاف يجكز عقد األماف : أنو(3)الحنابمة ما ذىب إليو: الثالث مذىبال
 بخبلؼ عقد اليدنة فإنيا ال تجكز إال قصيرة. ,كانت المدة طكيمة أك قصيرةأسكاء ك 

 األدلة:

مدة عقد األماف  بالمعقكؿ عمى أف مذىبال ذلؾاستدؿ أصحاب : األول مذىبأدلة أصحاب ال 
 :يجب أال تبمغ سنة بما يمي

, مدة تجب فييا الجزية كتجكيز السنة فأكثر فيو قطع لمجزية كفيو مضرة لممسمميف قالكا: إف السنة 
لئبل  ؛ككنو معارض لؤلصؿ العاـ الذم ال يسمح لمحربي اإلقامة في دار اإلسبلـ إال بدفع الجزية

عانة األعداء عمييـ عمى المسمميف منو ضرر يمحؽ  .(4)كذلؾ بأف يتجسس عمى مصالحيـ كا 

                                                 

(؛ شرح 5/327(؛ شرح فتح قدير:ابف اليماـ )2/234)نظاـ(؛ الفتاكل اليندية :ال3/268شرح الكنز: النسفي) (1)
(؛ 10/281(؛ ركضة الطالبيف:النككم )4/238(؛ مغني المحتاج: الشربيني )1/344السير الكبير:الشيباني)

 (.146األحكاـ السمطانية:الماكردم )ص 
(, تحرير األحكاـ:ابف 2/217(, أسيؿ المدارؾ:الكشناكم )75قكانيف األحكاـ:العز بف عبد السبلـ )ص  (2)

(, السراج كالكىاج 9/268(, تحفة المحتاج:الييثمي )2/421رقاكم )(, حاشية الشرقاكم:الش349ص )جماعة
 (.240:الغمراكم)ص 

(, 578-2/577)(, غاية المنتيى:الكرمي207, 4/206(, اإلنصاؼ:المرداكم)8/400المغني:ابف قدامة ) (3)
(, 4/331(, الكافي:ابف قدامة )3/107(,كشاؼ القناع :البيكتي)3/393المبدع:ابف مفمح )
 (.1/518(, المقنع بحاشيتو :ابف قدامة)2/352الزكائد:الييثمي)

: الشربيني مغني المحتاج؛ (2/234) : البمخي(, الفتاكل اليندية4/351): ابف ىماـشرح فتح القدير (4)
 .(3/268): النسفيشرح الكنز؛ (4/238)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم أف مدة عقد األماف القياس عمى ب مذىبال ذلؾاستدؿ أصحاب : الثاني المذىبأدلة أصحاب  
 :بما يمي أربعة أشير بالنسبة لمرجاؿ, أما النساء فبل تحديد لمدة إقامتيف

قكلو لمدة اليدنة التي أعطاىا الشارع لممشركيف أربعة أشير فالقياس عمى مدة اليدنة,  - أ
[َأْرَبَعَة َأْشُفرٍ َفِسقُحوا ِِف إَْرِض ]تعالى: 

صفكاف بف أمية تمؾ  ىادف الرسكؿ قد ك , (1)
 (2)المدة فقط.

لئبل يترككا في  ؛التقييد بمدة معينة بالنسبة لمرجاؿ جاءبالنسبة لمتفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء   - ب
 (3)ةدار اإلسبلـ ببل جزية, أما المرأة فميست مف أىؿ الجزي

تجكز أف مدة عقد األماف القياس عمى ب ذلؾ المذىباستدؿ أصحاب : الثالث مذىبأدلة أصحاب ال
 :بما يمي ألكثر مف سنة

ألف الجزية إنما تككف ؛ جزيةدفع  لو اإلقامة في دار اإلسبلـ مف غير تأف المستأمف أبيح
ألنو خارج حدكد ؛ مف السائح األجنبي ؤخذبحؽ أىؿ الذمة  ككذلؾ فإف مدة الجزية سنة  كلـ ت

جكز لو اإلقامة في ببلد المسمميف أكثر أىؿ الذمة الذيف يعطكف الجزية فت بخركج كصفو مفالسنة 
لو اإلقامة أكثر مف  جاز دكف دفع الجزية لمدة سنةلو اإلقامة  ت, فإذا جاز مف سنة دكف دفع الجزية

ْزَية]قياسان ليا عمييا, كقكلو تعالى:  سنة دكف دفع الجزية متزمكنيا كلـ يرد أم ي [َحتَّى ُيْعُطوا اْْلِ
كألف اآلية ؛ جكز اإلقامة مف غير التزاـ لياتكىذا مخصكص منيا باالتفاؽ, فإنو حقيقة اإلعطاء 

 .(4) صتخصصت بما دكف الحكؿ فنقيس عمى المحؿ المخصك 
 :الترجيح

بعد استعراض آراء الفقياء في المدة التي يجكز لممستأمف البقاء فييا في دار اإلسبلـ خمصت 
إلى أف الذم يتفؽ مع سماحة اإلسبلـ كيسره كما يقتضيو عصرنا الحاضر ىك تجكيز الباحثة 

 األماف ألكثر مف سنة حسب ما يراه اإلماـ مف الحاجة كالمصمحة.
 -أسباب الترجيح:

تككف  ذلؾفم ؛ف مدة األماف مف األمكر التي لـ يرد فييا نص صريح يدؿ عمى تحديدىاأ -1
ا اإلماـ باجتياده بحسب الحاجة كالمصمحة فبل تتقيد مدة مف األمكر االجتيادية التي يقدرى

كَِي اْسَتَجاَرَك ]قاؿ اإلماـ الرازم عند تفسيره آلية قد ك , األماف بمدة معينة َوإِْن َأَحٌد ِمَن ادُْْْشِ

                                                 

 (.2التكبة: آية)سكرة  (1)
 .(4/260الشربيني ) مغني المحتاج:, (5/148السنيكي) شرح البيجة: (2)
 (.4/238مغني المحتاج :الشربيني) (3)
 (.8/400ابف قدامة ) المغني: (4)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم
[َفَلِجْرهُ 

بل يعرؼ فالميمة المعطاة لممستأمف  تمؾليس في ىذه اآلية ما يدؿ عمى مقدار : (1)
التكقيت بؿ المتعيف الرجكع إلى  ذلؾكقاؿ الشككاني: "ال دليؿ عمى ,  (2) بالعرؼمقداره إال 

بتصحيح األماف كلـ تقيد بكقت, لكف يجكز  كقد جاءت, ما في األدلة مف اإلطبلؽ
ف كاف لمدة طكيمة أف  لممسمميف إذا كاف األماف الكاقع مف أحدىـ مطمقان أف يؤقتكه, كا 

ال رد إلى المصمحة, فإف رضي مف كقً يجعمكه لممدة التي تقتضييا  ع لو األماف بذلؾ كا 
 .(3)مأمنو"

بأف األصؿ عدـ جكاز إقامة الحربي في دار اإلسبلـ أكثر مف سنة إال : قكؿ الحنفية -2
ألنو يجكز أف يقيـ غير المسمـ باألماف أكثر مف سنة كتندفع ؛ بالجزية خبلؼ الكاقع

كالتجسس  :ذ البداية إذا خيؼ منو الضررمضرتو بمراقبتو, أك عدـ عقد األماف معو من
اَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَقاَكًة َفاْكبِْذ إَِلْقِفْم َطَذ َسَواٍء إِنَّ اَّللََّ ٓ ُُيِبُّ ]لقكلو تعالى:  ,(4)كالخيانة ا ََتَ َوإِمَّ

ائِـِيَ  [اْْلَ
(5). 

الفارؽ كغير قياس مع  قياس الشافعية عقد األماف عمى عقد اليدنة في تحديد المدة فيك  -3
ألف عقد اليدنة مغاير لعقد األماف, فاليدنة ىي ميادنة الكفار لكقؼ القتاؿ,  ؛صحيح

 .(6)كاألماف ىك اإلذف ليـ بدخكؿ دار اإلسبلـ لمدة مؤقتة
 

 
  

                                                 

 .(6) آية التكبة:سكرة  (1)
 .(4/399)ابف تيمية :رالتفسير الكبي (2)
 (.4/563الشككاني) السيؿ الجرار: (3)
 .(308آثار الحرب: الزحيمي) (4)
 (.85آية) األنفاؿ:سكرة  (5)
 .(10/563)الرافعيالشرح الكبير: (6)
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 :أقسام عقد األمانرالقةىالمدلمونىبغورهم
 األماف إلى قسميف:عقد ينقسـ 
 :األول: أمان عامالقسم 

ال يصح إال حيث باتفاؽ الفقياء  ذلؾقمعة, ك ك البمدة أاللناحية أك ا ى لممجمكع كأىؿكىك ما يعط
 . (1)ألنو مف المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر كتمحيص ؛مف اإلماـ أك نائبو

 :الثاني: أمان خاصالقسم 
أيضان اتفؽ الفقياء عمى جكازه  فذلؾأك لفرد مف األفراد,  ,لقافمة, أك لحصف صغير ىعطىك ما يي 

  (2)مف اإلماـ أك نائبو كمف آحاد المسمميف
 

  :األمان عقد أركان
 األماف يعتمد عمى ركنيف أساسيف:عقد 

ألف عقد  ؛: كىك الذم يتكلى عقد األماف, كىك اإلماـ أك نائبو في األمف العاـنؤم  الركن األول: الم  
كمو  ذلؾمفاسد ك كدرء نظر كاجتياد, كيترتب عميو كجكد مصالح  إلى األماف مف العقكد التي تحتاج

كال خبلؼ بيف الفقياء في أنو يجكز لكؿ فرد مف أفراد , ال يمكف أف يتكافر إال في اإلماـ أك نائبو
)اإلسبلـ ك البمكغ : كىي الرعية عقد األماف الخاص كلك لـ يأذف لو اإلماـ, إذا تكافرت فيو الشركط

 .(3) ر(كالعقؿ كاالختيا
كىك المستأمف: كىك في الغالب اإلنساف الكافر الذم يدخؿ الديار اإلسبلمية  الركن الثاني: الم َؤمَّن

عمى غير نية اإلقامة المستمرة بيا بؿ إقامتو فييا محددة بمدة معمكمة يدخؿ فييا بعقد يسمى )عقد 
إقامتو تككف يككف قصده التجارة, أك العمؿ في الديار اإلسبلمية, كال بد أف  األماف( كغالبان ما

ألنيا إذا كانت مؤبدة كأخذت صفة الدكاـ, يتحكؿ إلى ذمي كيصير مف رعايا الدكلة ؛ مؤقتة
 .(4)اإلسبلمية

 
                                                 

(, تحفة 2/185الدسكقي) ( ,حاشية الدسكقي:2/17الكشناكم) أسيؿ المدارؾ: (,2/140اليداية:المرغيناكم ) (1)
 (.3/105(,كشاؼ القناع:البيكتي )10/278(, ركضة الطالبيف:النككم )9/266الييتمي ) المحتاج:

 ة.جع السابقاالمر  (2)
الدسكقي  (, حاشية الدسكقي:1/252الشيباني ) (, شرح السير الكبير:7/106الكاساني ) بدائع الصنائع: (3)

(, 4/284(, األـ: الشافعي )2/17المدارؾ: الكشناكم ) (, أسيؿ1/383ابف رشد ) (,بداية المجتيد:2/185)
 (.8/398ابف قدامة) (, المغني:146الماكردم )ص  األحكاـ السمطانية:

 (.68بك زىرة )ص أ, العبلقات الدكلية في اإلسبلـ: (3/389(, المبدع: ابف مفمح )8/396المغني: ابف قدامة) (4)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم  
 يشترط لصحة عقد األماف شركط كىي كالتالي:شروط عقد األمان: 

 عدم اإلضرار بالمسممين:  -3
لصحة عقد األماف عند جميع الفقياء عدـ كجكد الضرر منو عمى المسمميف فمك أمَّف مسمـ يشترط 
  أبي سعيد الخدرم عف لما ركم ؛ (1)أك طميعة كفار, أك مف فيو مضرة لـ يصح أمانو, جاسكسان 
 .(2)"ال ضرر كال ضرار"قاؿ:   أف النبي

 يتفؽ مع المصالح المرسمة التي ىي مف أصكؿ التشريع الميمة في الشريعة اإلسبلمية. ذلؾك 
 وجود المصمحة في األمان: -1

بالرغـ مف االتفاؽ عمى شرطية عدـ الضرر إال أف الفقياء  اختمفكا في كجكد المصمحة ىؿ يعتبر 
 -عمى مذىبيف: ؟ أـ ال؟ شرطا لصحة عقد األماف 

: إلى أف ظيكر (3)إليو جميكر العمماء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة: ما ذىب المذىب األول
حتى كف فيو ضرر صح ؿ الشرط في انتفاء الضرر فإف لـ يب, في األماف ان المصمحة ليس شرط

ف لـ يكف فيو مصمحة.  كا 
إلى أنو يشترط في عقد األماف أف يككف لمصمحة فبل  :(4): ما ذىب إليو الحنفيةالمذىب الثاني

يعقد األماف إف لـ تكجد مصمحة, كذلؾ بأف يككف عقد األماف في حاؿ يككف بالمسمميف ضعؼ 
 قكة. كبالكفار

 :أدلة أصحاب المذىب األول
 :تحقؽ المصمحة لعقد األماف بالكتاب كالسنةاستدلكا لما ذىبكا اليو مف عدـ اشتراط 

كَِي ] :قكلو تعالى -1 ُْم َوإِْن َأَحٌد ِمَن ادُْْْشِ اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّى َيْسَؿَع َكلَم اَّللَِّ ُثمَّ َأْبؾِْغُه َمْلَمـَُه َذلَِك بَِلََّّ

[َقْوٌم ٓ َيْعَؾُؿونَ 
(5)

.  

                                                 

؛ (4/238): الشربيني مغني المحتاج؛ (3/361):المكاؽالتاج كاإلكميؿ ؛(4/300):ابف ىماـشرح فتح القدير (1)
 .(3/104):البيكتيكشاؼ القناع ؛(1/154): البمخيالفتاكل اليندية؛(5/132):السنيكيشرح البيجة

ابف ماجو, كتاب: األحكاـ, باب: مف  (,سنف ابف ماجو:5/55)(,2876مسند اإلماـ أحمد: االماـ احمد ,ح) (2)
صحيح, شرح صحيح ابف حديث  األلباني: قاؿ عنو (2/784,)(2340)حبنى في حقو ما يضر بجاره, 

 (. 2/784ماجو: عبد الباقي)
: (, الفركع2/166): الرافعي(, الشرح الكبير8/77):الرمميالمحتاج (, نياية4/238) : الشربينيمغني المحتاج (3)

 .(3/361): المكاؽ(, التاج كاإلكميؿ6/249)ابف مفمح
 .(3/247الزيعمي) الحقائؽ: (, تبييف4/300ابف ىماـ) ير:(, شرح فتح القد9/4318بدائع الصنائع: الكاساني) (4)
 .(6آية) التكبة:سكرة  (5)
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 :وجو الداللةرالقةىالمدلمونىبغورهم
 اآلية تكجب إعطاء األماف لمف طمبو بدكف ظيكر مصمحة في ذلؾ.

عاـ الفتح فكجدتو  قالت ذىبت إلى رسكؿ اهلل  أنيا عف أـ ىانئ بنت أبي طالبما ركم  -2
أنا أـ ىانئ بنت أبي : فقمت؟ مف ىذه  :فقاؿ ,يغتسؿ كفاطمة ابنتو تستره بثكب فسممت

في  مرحبا بأـ ىانئ فمما فرغ مف غسمو قاـ فصمى ثماني ركعات ممتحفان  :فقاؿ ,طالب
أجرتو فبلف بف  يا رسكؿ اهلل زعـ ابف أمي عمي أنو قاتؿ رجبلن  :ثـ انصرؼ فقمت, ثكب
 (1)"كذلؾ ضحى, قد أجرنا مف أجرت يا أـ ىانئ :"فقاؿ رسكؿ اهلل ,ىبيرة

 أف النبي أمَّف مف أمنت أـ ىانئ دكف ظيكر مصمحة. : الحديث يكضحوجو الداللة
 

 أدلة أصحاب المذىب الثاني:
 -:معقكؿاشتراط كجكد المصمحة لعقد األماف بالاستدلكا لما ذىبكا إليو مف  

كاف بالمسمميف , الميـ إال إذا ماف يتضمف تحريـ القتاؿ فيتناقضأف القتاؿ فرض كاأل -1
ألنو إذ ذاؾ يككف قتاالن معنى لكقكعو كسيمة إلى االستعداد لمقتاؿ فبل ؛ ضعؼ كبالكفرة قكة
 .(2)يؤدم إلى التناقض

الحرب كقرب انتصار المسمميف لكاف فيو ضرر عمى لك جاز األماف في حاؿ اشتداد  -2
ألنو  ؛المسمميف, كذلؾ باستغبلؿ الكفار لؤلماف لمخبلص مف الكقكع في أيدم المسمميف

بإعطاء األماف ليـ يتكقؼ القتاؿ كال يحقؽ المسممكف منيـ ما أراد اهلل مف فريضة 
 .(3)الجياد

 الترجيح:
أف مطمؽ عقد االماف إلى أف الرأم الراجح ىك  :الباحثةبعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ خميصت 
إذ ال معنى لنفي الضرر دكف تحقؽ المصمحة خاصة , يحقؽ مصمحة, لذا كجب عدـ كقكع الضرر

في بناء عقد األماف, إذ األصؿ أف عقد األماف مبني عمى مراعاة تحقيؽ المصمحة كليس انتفاء 
عمييا الجميكر إذ كانت العمة في تأخيره: حتى يسمع ؛ كىذا كاضح مف اآلية التي اعتمد الضرر
 فكانت المصمحة كاضحة., كبلـ اهلل

 كىك أمبلن في إسبلـ ذلؾ الشخص. , كأما الحديث ففيو مصمحة كذلؾ

                                                 

 .(17سبؽ تخريجو )ص (1)
 .(9/4318بدائع الصنائع :الكاساني) (2)
 (.9/4318بدائع الصنائع :الكاساني) (3)



 

المدلمونىبغورهمرالقةى  
 

 

 
25 

 الفصلىالتمكودي

 :مكمفاً  نالمؤم   أن يكون -1رالقةىالمدلمونىبغورهم
ككذلؾ  ,ألنيما مناط التكميؼ, فقد أجمع الفقياء عمى أف المجنكف ال يصح أمانو؛ بالغان عاقبلن : أم 

 :مذاىبكاختمفكا في صحة أماف الصبي المميز إلى ثبلثة , (1)زالصبي غير الممي
 .ال يصح أمانوأنو  :(2)الحنفية, كالشافعية, كالحنابمةما ذىب إليو  األول: مذىبال

 : أنو(3)المالكية كالحنابمة في ركاية كمحمد بف الحسف مف الحنفية ما ذىب إليو :الثاني المذىب
 .يصح أمانو

يصح أمانو بشرط إذف اإلماـ لو بإعطاء : أنو (4)سحنكف مف المالكية ما ذىب إليو: الثالث المذىب
 األماف.

 
 األدلة:

 -يمي: المعقكؿ بما: استدلكا باألول مذىبأدلة أصحاب ال
 .(5)أف الصبي غير مكمؼ كمرفكع عنو القمـ حتى البمكغ -1
كمنافع, كمضار, فيحتاج إلى غزارة  نبني عميو مصالح كمفاسد,تألنو  ؛األماف أمره خطير -2

أف األماف لصيؽ : أم ,عقؿ كرجاحة نظر في العكاقب, كليس الصبي مف أىؿ ىذا المقاـ
كالصبي ال يستطيع تقدير ذلؾ, السيما إذا  ,الصمة بسبلمة الدكلة اإلسبلمية, كحفظ كيانيا

 .(6)سمؾ العدك معو مسمؾ الخداع كالتغرير لمحصكؿ عمى األماف

                                                 

(, المدكنة: 10/70(, المبسكط: السرخسي )2/140(, اليداية: المرغيناكم )7/106بدائع الصنائع: الكاساني ) (1)
(, أسيؿ 1/383(, بداية المجتيد: ابف رشد )2/185) ي(, حاشية الدسكقي: الدسكق3/42ؾ )االماـ مال

(, تحفة المحتاج: 4/237(, مغني المحتاج: الشربيني )4/284(, األـ: الشافعي )2/17المدارؾ: الكشناكم )
(, 2/180(, المحرر )8/396(, المغني: ابف قدامة )547(, السراج الكىاج: الغمراكم )ص9/266الييثمي )

 (.3/104(, كشاؼ القناع: البيكتي )3/389(, المبدع: ابف مفمح )4/330الكافي: ابف قدامة )
(, اليداية: المرغيناكم 4/176(, حاشية ابف عابديف: ابف عابديف )7/106بدائع الصنائع: الكاساني ) (2)

(, ركضة الطالبيف: النككم 4/237(, مغني المحتاج : الشربيني )4/284(, األـ: الشافعي )2/141)
 (.3/104)(, كشاؼ القناع: البيكتى 8/297غني: ابف قدامة )(, الم10/279)

(,أسيؿ المدارؾ:الكشناكم 383/ 1بداية المجتيد: ابف رشد )؛ (7/106نائع: الكاساني )بدائع الص (3)
 . (8/397(,المغني: ابف قدامة )2/17)

 .(2/7(,حاشية العدكم: العدكم )2/173المنتقى: الباجي) (4)
 .(3/196)(,حاشية العدكم: العدكم2/173الباجي)المنتقى:  (5)
 (238الزحيمي )ص  آثار الحرب: (6)
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الحالة ال  تمؾالصبي ال يعرؼ مصمحة المسمميف, كقد يعطي األماف في غيرىا, كفي    -3رالقةىالمدلمونىبغورهم
يزاؿ قاصران كالقاصر في الشريعة اإلسبلمية ال تسمـ لو أمكالو حتى يبمغ الرشد, فما داـ ال 

 .(1)يجكز كال يحؽ لو حكزة أمكالو كال يؤمف عمييا فمف باب أكلى ال يصح أمانو
 .(3)لمبالغيف دكف غيرىـ (2)(كيسعى بذمتيـ أدناىـ): --الخطاب في قكلو   -4

 
 الثاني:  مذىبأدلة أصحاب ال

 :بالسنة كالقياس كالمعقكؿاستدلكا 
 .(5)ؿ الصبي كغيرهمفإنو يش (4)(كيسعى بذمتيـ أدناىـ): --عمـك قكلو   -1
مسمـ مميز يعقؿ اإلسبلـ فصح أمانو كالبالغ, كفارؽ المجنكف بأنو ال قكؿ لو  الصبي -2

 .(6)أصبلن 
أىمية األماف مبنية عمى أىمية اإليماف كالصبي الذم يعقؿ اإلسبلـ مف أىؿ اإليماف فيككف   -3

 .(7)مف أىؿ األماف كالبالغ
الصبي المميز قد أشرؼ عمى البمكغ كسف الرشد, كما قارب الشيء أعطى حكمو في    -4

كثير مف األحكاـ كأماف الكفار مف ىذه األحكاـ, فكاف أماف الصبي المذككر بمثابة اإلذف 
 .(8)ال يفسدكا فييا كي ؛في دخكؿ ببلد اإلسبلـ ال في اإلقامة بيا

 أدلة أصحاب المذىب الثالث:
األماف مف العقكد الميمة كالتي تحتاج إلى سعة نظر كقكة بصيرة, كالصبي المميز  استدلكا بأف

لذلؾ ضـ إلى أمانو إذف اإلماـ فإف أعطي اإلذف  ؛ناقص لعدـ اكتماؿ مداركو فبل يؤمف انخداعو
ال فبل  .(9)كاف بيا كا 

                                                 

 (.384ص )أبك زىرة نظرية الحرب: (1)
قاؿ (, 8/19(,)4679سنف النسائي: النسائي, كتاب :القسمة,باب :القكد بيف األحرار كالمماليؾ في النفس,ح) (2)

 (.460/ 4اليادم ), تنقيح التحقيؽ: ابف عبد صحيحاأللباني:حديث 
 (238الزحيمي )ص  آثار الحرب: (3)
 سبؽ تخريجو. (4)
 (.3/104(,كشاؼ القناع: البيكتي)3/389ابف مفمح ) (,المبدع:4/1366الصنعاني ) سبؿ السبلـ: (5)
 (8/397ابف قدامة ) المغني: (6)
 (7/106الكاساني) بدائع الصنائع : (7)
 (.238ص )الزحيمي الحرب:(,آثار 2/173الميزاف:الشعراني ) (8)
 .(2/71(؛ حاشية العدكم: العدكم )2/173المنتقى: الباجي ) (9)
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مونىبغورهمرالقةىالمدل  الترجيح:
 , لؤلسباب التالية:المميزلصبي اعدـ صحة أماف  ,الفقياء كأدلتيـ يظير أف الراجح راءبعد عرض آ

 .سدان لمذريعة -1
 .منعان لما قد يحصؿ مف المساكئ كالمشاكؿ -2
 .؟الصبي ال يحسف التصرؼ فيما ينفعو فكيؼ فيما ينفع غيره  -3

 
 :(المستأمنالسائح األجنبي)توافرىا في  الواجبالشروط 

 ىي:ك , عند دخكلو لببلد المسمميف شركط شترط في السائح األجنبيت
فرادل, فجميع مف دخؿ دار اإلسبلـ زيادة  ـدىـ معمكمان سكاء أكانكا جماعة أأف يككف عد  -1

 العدد المأذكف لو بدخكؿ الديار اإلسبلمية بأماف فإنو يخرج منيا كال عصمة لو. فع
 فبل أماف ليـ. ,األماف, فإف لـ يككنكا عالميف بو ذلؾأف يككف المستأمنكف عالميف ب  -2
التجارة مثؿ  األعماؿ المباحة في الشريعة اإلسبلمية, أف يككف القصد مف عقد األماف  -3

 . كغيرىا
أال يقصدكا مف دخكليـ الديار اإلسبلمية الضرر بالمسمميف, كالتجسس عمييـ, كاإلطبلع  -4

فبل يجكز أف يعقد معيـ  ,القصد أك خيؼ منو ذلؾعمى مكاقعيـ العسكرية, فإف عمـ 
 .(1)األماف

أف تككف ىناؾ مصمحة محققة لمدكلة اإلسبلمية مف دخكؿ السائح األجنبي لببلد   -5
 المسمميف.

 
 :عقد األمان وعالقتو بسياحة األجنبي -اً رابع

 عالقة السائح األجنبي بتقسيمات الدور:
ييا كسكاف الببلد اإلسبلمية فإنني بعد بياف تقسيمات الدكر في اإلسبلـ كبياف العبلقة بيف ساكن

الدكر كمف خبلليا نستطيع معرفة  تمؾصنؼ السائح األجنبي فيما يناسب حالتو في أستطيع أف أ
جد أف السائح األجنبي يدخؿ كما لو مف حقكؽ, فأ , كيفية التعامؿ معو كما يترتب عميو مف كاجبات

 ترتب عميو أحكاـ ساكنييا.بالتالي تضمف سكاف الدار الثالثة دار العيد ك 
                                                 

(, أسيؿ المدارؾ: الكشناكم 54/227(, فتح القدير: ابف اليماـ )106, 7/105بدائع الصنائع: الكاساني ) (1)
(, 4/238الشربيني )(, مغني المحتاج: 174(, قكانيف األحكاـ الشرعية: العز بف عبد السبلـ )ص 2/17)

 (.3/389(, المبدع: ابف مفمح )8/398(, المغني: ابف قدامة)2/331الميذب: الشيرازم)
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رالقةىالمدلمونىبغورهم , سائح األجنبياألماف لم القدر الذم بو يتحقؽ ,باألدلة الشرعية كأقكاؿ السمؼ الصالح تبعد أف بينك 
مف لؤلجنبي : اإلذف , كلما كاف عقد األماف ىكاألماف ذلؾكالجية المخكلة شرعان أف تعطي مثؿ 

 , كىك متمثؿبدخكؿ الدكلة اإلسبلمية مدَّة ٌما غير المسمميف, ممف ليس بينيـ كبيف المسمميف عيد
 .دخكؿالمنح تأشيرة في عصرنا الحاضر ب

ماؿ الشخص المأذكف لو بالدخكؿ كفؽ نظاـ دخكؿ الببلد مقركنا باحتراـ دـ ك فالتأشيرة ىي: إذف ب 
  .(1)الدكلة المانحة لمتأشيرة

ىك طالب األماف؛ كالمراد بو ىنا: كؿُّ مف أيذف لو بدخكؿ الدكلة اإلسبلمية مدة  كالسائح األجنبي:
 ر المسمميف؛ كىـ بالنظر إلى الغرض الذم جاءكا مف أجمو, أربعة أنكاع رئيسة:ما, مف غي

 تعرؼ عمى اإلسبلـ عف كثب.الذيف يطمبكف ال -أكالن 
 كأعضاء السمؾ الدبمكماسي.السفراء  -ثانيان 
 زيارة أك سياحة أك غيرىا.طالبكا حاجة خاصة مف  -ثالثان 
 التجار كالمستثمركف. -رابعان 

متأشيرة كبيف لالطرفيف, بيف المانح  التأشيرة في حقيقتيا ىي عقد أماف متبادؿ بيف ف: إيمكف القكؿ
ف لـ يحصؿ بينيما تقرير لفظي بدليؿ أف صاحب التأشيرة ييمنح كامؿ , عمى عقد األماف طالبيا, كا 

لمجرد ككنو يحمؿ اإلذف الذم ىك بمثابة  ؛قبؿ الدكلة المانحة لمتأشيرة كمطمؽ األماف كالحماية مف
جاء بغير تأشيرة دخكؿ فإنو ال يحظى بشيء السائح األجنبي  بالدخكؿ, بخبلؼ لك أف عقد أماف

حالتو األكلى, كما أنو ال يستطيع أف يطالبيـ بحقكؽ الدخكؿ كالحماية كاألمف كما  مما حظي بو في
 .(2)كاف يحمؿ اإلذف كالتأشيرة في الدخكؿ لك

ماإما بمساف القاؿ , كطالبيا لكجدنا أنو ك نظرنا في المقابؿ إلى صاحب التأشيرةكل بمساف الكتابة  كا 
إما  كما أسمفت المانحة لمتأشيرة عف غرضو مف سفره إلى ببلدىـ؛ فيك كالحاؿ قد أعرب لمجية

ما ما لغرضأك سياحة لزيارة صديؽ أك رحـ طالب يقصد الدراسة, كا  ما لغرض العبلج, كا  العمؿ  , كا 
نما ألمر  كىذه كميا, كالتجارة تمميحات بؿ كتصريحات تفيد األماف, كأنو لـ يقصدىـ لشرٍّ أك سكء, كا 

السفر إلى  التأشيرة كاإلذف فيييعطى األساس  ذلؾكعمى  ر,األمكر السممية اآلنفة الذك مف

                                                 

 (,29/9/2009المصرية:قتؿ السائحيف كالرد عمى شبيات المجيزيف,) دار اإلفتاء (1)
alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1252-http://www.dar 

(2) http://www.alukah.net/Literature_Language/8/22768 , أحكاـ األماف كالمستأمف في القانكف
  (19/6/2010, شبكة األلككة األدبية كالمغكية)العتيبي مطر بف سعد: الدكلي اإلسبلـ

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1252
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=1252
http://www.alukah.net/Literature_Language/8/22768/
http://www.alukah.net/Authors/View/Literature_Language/2575/
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 الفصلىالتمكودي

يمر  ميف إال بعد أفالسائح في ىذا الزماف إضافة إلى ما تقدـ فيك ال يدخؿ ببلد المسم, ك (1)ببلدىـرالقةىالمدلمونىبغورهم
يجب الكفاء  بسمسمة عديدة مف األمانات كالعيكد المفظية, كمف جيات متعددة كمختمفة كميا جائزة

كشركة الطيراف التي تقميـ,  فيـ أكالن يتمقكف عبارات الترحيب كاألماف مف عماؿ, بيا كمراعاتيا
ؽ أف حجزكا الفندؽ الذم ربما سب العامؿ في الطائرة, إلى أماف مكظفي مركران بترحيب كأماف الطاقـ

 ببلدىـ, مركران بأماف كترحيب عماؿ كمكظفي المطار, مركران بأماف سائقي السيارات, و كىـ فيفي
المعارؼ ليـ مف  مركران بأماف كترحيب أرباب المطاعـ كالمحبلت التي يزكركنيا, مركران بأماف بعض

الدعكية أك السياحية التي  العممية, كالمراكز المسمميف, مركران بأماف العامميف في بعض المؤسسات
بأماف الناس في الشارع كىـ يبتسمكف ليـ  معيا, مركران  ان مسبق ان يزكركنيا, كالتي قد يككف ىناؾ ترتيب

كبعضيا , ان أمانات كعيكد مركبة كمغمظة بعضيا يقكم بعض كميا تمؾف, كيرحبكف بيـ, كيضيفكنيـ
 . (2)إخفاره أك اإلعراض عنيا, أك بيا, ال يجكز االستيانة ان يكثؽ بعض

 الخالصة:
مما سبؽ يتضح لمباحثة أف العبلقة بيف عقد األماف كسياحة األجنبي تتمثؿ في ككف عقد األماف 

كبما  وك مال ومقركنا باحتراـ دم لمسائح األجنبي إذف بدخكؿ الببلدىك:لتأشيرة ا المتمثؿ اليكـ في
فمكال عقد األماف لما تمكف السائح , الدكلة المانحة لمتأشيرة نظاـيترتب عميو مف ضماف حقكقو كفؽ 

عرفان  السائح عندما يدخؿ ببلد المسمميف يركف عمى ما يعتقده ,ألجنبي مف دخكؿ الببلد اإلسبلميةا
,  كلك دخؿ السائح األجنبي ببلد المسمميف دكف عقد الزمان لجميع الناس عمى أنو أماف ممـز كجائز

الدخكؿ, لما تحققت لو حقكقو مف حفظ الماؿ كالنفس كحرية التنقؿ بؿ لكاف مباح  األماف أك تأشيرة
ينفي سياحتو في  ؛فانتفاء عقد األماف لمسائح األجنبي, الدـ كعيرضة لميبلؾ كلما أقدـ عمى الدخكؿ

 .ببلد المسمميف

                                                 

مكقع أبك بصير الطرطكسي ,, عبد المنعـ مصطفى حميمةمف دخؿ ديار غير المسمميف بعيد مالو كما عميو:  (1)
 .http://www.altartosi.com/book/book24/index.html الشيخ الطرطكسي, 

 المرجع السابؽ (2)
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الدواحةىوحقوقىالدائح
 املبحث األول 

 اأسباهبا وأوىاعه: املسلمنيمفهىم سياحة األجنيب لبالد 

 
 مفيوم السياحة: -أوالً 

 السياحة لغة:
يقاؿ: سىاح في األرض يىًسٍيحي ًسيىاحن كىك أصؿ يدؿ عمى استمرار الشيء,  (س م ح)مف: السياحة

انان, أم: ذىب ان كسىيىحى  -عمى عدة معاف منيا: كتأتي السياحة في المغة ,كسيييكحى
 . (1)"الذىاب في األرض لمعبادةابف فارس:"السياحة ىي: قاؿالتنقؿ في الببلد لمعبادة,  -1
كرجؿ سائح في األرض  ,"ساح فبلف في األرض مىرَّ التنزه أك االستطبلع كالكشؼ, فيقاؿ: -2

قكلو كمنو  (3)إلى بمد طمبان لمتنزه أك االستطبلع كالكشؼ"؛ مف بمدمتنقؿ  :,أم (2)كسىيَّاحه 
َْرِض َأْرَبَعَة َأْشُفرٍ  ] تعالى: ْٕ [َفِسقُحوا ِِف ا

(4).  
 لمعبادة أك فتدؿ عمى التنقؿ في الببلد, كثيرة في المغة تحمؿ معافالسياحة أف : مما سبؽ يتبيف

 . لمتنزه أك لبلستطبلع كالبحث كالكشؼ كنحك ذلؾ
 

 السياحة اصطالحًا:
كانت مصطمح تعددت معانيو, ف فيي, عرفت منذ القدـ قبؿ مجيء اإلسبلـ: السياحة كمصطمح

جبارىا عمى السير في األرض , السياحة في مفيـك بعض األمـ السابقة مرتبطة بتعذيب النفس كا 
تعاب البدف كيربطو , فجاء اإلسبلـ ليرتقي بمفيكـ السياحة ,(5)في دنياىان  ليا أك تزىدان  عقاباى ؛ كا 

 :كمف ذلؾ, كالغايات الشريفة, العظيمة هبمقاصد
, فكانت السياحة بمعناىا ىي الكسيمة ألداء السياحة في المفيـك اإلسبلمي بالعبادةاقترنت  -1

فريضة الحج التي تطمب االنتقاؿ مف مكاف اإلقامة  إلى البمد الحراـ, ككذلؾ فإف السياحة 
                                                 

 (3/120معجـ مقاييس المغة:ابف فارس ) (1)
 (.246ص )المفردات في غريب القرآف, )األصفياني(: (2)
 (2/467المعجـ الكسيط: الزيات كأخركف) (3)
 (2سكرة التكبة: مف اآلية) (4)
 (1/110فتح البارم : ابف حجر) (5)
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ةى أيمًَّتي " قاؿ: أف النبي  لما ركم عف أمامة ؛ بالمفيكـ اإلسبلمي ىي الجيادالدواحةىوحقوقىالدائح ًإفَّ ًسيىاحى
 .(1)"الًجيىادي ًفي سىًبيًؿ المَّوً 

كقد جاء في القرآف الكريـ , تفكر كالتدبراالعتبار كالب اقترنت السياحة في المفيـك اإلسبلمي -2
َْرِض َفاكظُُروا َكْقَف َبَدَأ ]قاؿ تعالى: : األمر بالسير في األرض في عدة مكاطف ْٕ ُقْل ِسُروا ِِف ا

ْؾَق ُثمَّ اَّللَُّ ُيـِشُئ  ٍء َقِديرٌ اْْلَ ِخَرَة إِنَّ اَّللََّ َطَذ ُكلِّ ََشْ ْٔ [الـَّْشَلَة ا
ُقْل ِسُروْا ِِف إَْرِض ُثمَّ ] :كقاؿ , (2)

بِيَ  [اكُظُروْا َكقَْف َكاَن َطاقَِبُة ادَُْؽذِّ
َْرِض َفاكُظُروا َكقَْف َكاَن َطاقِبَُة ]: كقاؿ , (3) ْٕ ُقْل ِسُروا ِِف ا

[ادُْْجِرِميَ 
كٍا ", قاؿ صاحب محاسف التأكيؿ في تفسير اآليات: المقصكد بقكلو: (4) , "قيٍؿ ًسيري

ىـ السائركف الذاىبكف في الديار ألجؿ الكقكؼ عمى اآلثار, تكصبل لمعظة بيا كاالعتبار 
 . (5)كلغيرىا مف الفكائد

الدعكة إلى  أال كىك اإلسبلـ مف أسمى مقاصدمقصد ب اقترنت السياحة في المفيكـ اإلسبلمي -3
كمف , كىك كظيفة الرسؿ كاألنبياء, كتبميغ البشرية النكر الذم أنزؿ عمى محمد , اهلل تعالى

في اآلفاؽ يعممكف  كقد انتشر صحابة نبينا محمد , بعدىـ أصحابيـ رضكاف اهلل عمييـ
 .كيدعكنيـ إلى كممة الحؽ, الناس الخير

كقد , بالعمـ كالمعرفةبعبادة الصياـ ككذلؾ ارتبطت اقترنت السياحة في المفيكـ اإلسبلمي   -4
كلقد , لغرض طمب العمـ كنشره؛ سبلـسيرت أعظـ كأقكل الرحبلت السياحية في صدر اإل

يعممكف أىمية طمب العمـ كفضؿ ذلؾ, ككذلؾ فضؿ السفر في  كاف أصحاب رسكؿ اهلل 
اهلل مف المدينة مسيرة  عبد بف رحؿ جابر)فقد , طمب العمـ فتمثَّمكا ذلؾ كخرجكا في طمب العمـ

كعف كثير بف قيس , (6)(اهلل بف أنيس بمغو عف عبد شير في حديث عف رسكؿ اهلل 
كنت جالسنا مع أبي الدرداء في مسجد دمشؽ, فجاءه رجؿ فقاؿ: يا أبا الدرداء إني )قاؿ:

قاؿ:  ,ما جئت لحاجة لحديث بمغني أنؾ تحدثو عف رسكؿ اهلل  جئتؾ مف مدينة الرسكؿ 
مىف سمؾ طريقا يطمب فيو عمما سمؾ اهلل بو طريقا مف "يقكؿ:  فإني سمعت رسكؿ اهلل 

                                                 

, قاؿ األلباني: (2/314(,)2486كتاب )الجياد(,باب)النيي عف السياحة(,ح) :داكد: أبي داكد يسنف أب (1)
 .(1/53حسف, التعميؽ كالرغيب)

 (.20العنكبكت: اآلية)سكرة  (2)
 (.11األنعاـ:اآلية)سكرة  (3)
 (.69النمؿ:اآلية) سكرة (4)
 (.16/225محاسف التأكيؿ: القاسمي ) (5)
 (.1/173(,)78صحيح البخارم:البخارم: كتاب العمـ: باب, الخركج في طمب العمـ,ح) (6)
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ف العالـ ليستغفر لو مف في الدواحةىوحقوقىالدائح ف المبلئكة لتضع أجنحتيا رضا لطالب العمـ, كا  طرؽ الجنة, كا 
ف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ  السمكات كمف في األرض, كالحيتاف في جكؼ الماء, كا 

ف األنبياء لـ يكرثكا دينارا القمر ليمة الب ف العمماء كرثة األنبياء, كا  در عمى سائر الككاكب, كا 
فطالب العمـ يخرج متكخينا مقصدنا , (1)"كرثكا العمـ, فمف أخذه أخذ بحظ كافرإنما كال درىما, 

كالمبلئكة تضع لو أجنحتيا رضى بما يصنع,  ال سامينا كسياحةن مف أركع ما تككف, كيؼ
فسياحة طالب العمـ, كخركجو كرحمتو في طمب العمـ ىي عبادة, بؿ ىي مف أفضؿ العبادات, 

يِن َولُِقـِْذُروا َقْوَمُفْم ]اهلل تعالى:  ذلؾ قاؿكفي  َٓ َكَػَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمـُْفْم َصائَِػٌة لَِقَتَػؼَُّفوا ِِف الدِّ إَِذا َفَؾْو

ُفْم َُيَْذُرونَ  [َرَجُعوا إَِلْقِفْم َلَعؾَّ
(2) 

اِمُدونَ ]: كمف ذلؾ ما قالو بعض التابعيف في قكلو   -5 اكُِعوَن  التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن اْْلَ ائُِحوَن الرَّ السَّ

افُِظوَن  اِجدوَن أِمُروَن بِادَْْعُروِف َوالـَّاُهوَن َطِن ادُْـَؽِر َواْْلَ ُدودِ السَّ ِ ادُْْمِمـِيَ  ِْلُ [اَّللِّ َوَبْشِّ
اختمؼ كقد  ,(3)

 (, السَّاًئحيكفى المفسريف في المراد مف كممة )
 ف.ك الصائم: ـى (السائحيف)كد بػ أف المقص :جميكر السمؼ ذىب

طبلب العمـ؛ ينتقمكف مف بمد  (,ىـالسائحيف): أف المقصكد بػ (5)كعكرمة (4)النيسابكرم ذىب 
 .إلى بمد في طمب العمـ

 
 : الخالصة

اإلسبلـ فسرت  بعدد مف التفاسير تتضح في إلى أف السياحة في : مما سبؽ خمصت الباحثة
 تالي:ال

كزيارة  كالصياـ, ,كالحج :عبادة هلل في األرض ألمكر حث عمييا اإلسبلـ مفالسير  -1
الغزك في ك  ,التفكير كاالعتبارك , التزاكر في اهلل كصمة األرحاـك , الدعكةك  المساجد الثبلثة,

عىٍف  , كيؤيد ذلؾ ما ثبتطمب الرزؽ الحبلؿ, ك التجارة أك, العبلجك , كطمب العمـ, سبيؿ اهلل
: كىافى النًَّبيُّ  , قىاؿى جٍّ أىٍك عيٍمرىةو ًإذىا قىفىؿى ًمٍف غىٍزكىةن  اٍبًف عيمىرى مىى كيؿّْ شىرىؼو ًمفى أىٍك حى ييكىبّْري عى

                                                 

: األلباني(, قاؿ 3/317(,)3641ح)كتاب:العمـ, باب: الحث عمى طمب العمـ, سنف أبي داكد: أبك داكد, (1)
 .(1/53التعميؽ كالرغيب ), حسف

 (.122) سكرة التكبة:اآلية (2)
 (.112سكرة التكبة: اآلية ) (3)
 .(4/211) تفسير النيسابكرم: النيسابكرم (4)
 .(7/429(, تفسير القرآف العظيـ:ابف كثير)2/408فتح القدير: الشككاني) (5)
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, ثيَـّ يىقيكؿي الدواحةىوحقوقىالدائح ٍمدي, ": األىٍرًض ثىبلىثى تىٍكًبيرىاتو لىوي الحى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي, لىوي الميٍمؾي كى
ا بّْنىا حى , آًيبيكفى تىاًئبيكفى عىاًبديكفى سىاًئحيكفى ًلرى مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره دىؽى المَّوي كىٍعدىهي, كىىيكى عى , صى ًمديكفى

ـى األىٍحزىابى كىٍحدىهي  ٍبدىهي, كىىىزى رى عى نىصى  .(1)"كى
 .(2)فميست مف عمؿ ىذه األمة ,الخركج في البرية مف غير مقصد معيف  -2

 :السياحة عند المعاصرين -ثانياً 
بقدر اختبلؼ ككؿ مف ىذه التعريفات يختمؼ عف اآلخر , تعددت تعريفات السياحة عند المعاصريف

 -الزاكية التي ينظر منيا الباحث في معنى السياحة,  كىي كالتالي:
ىي ظاىرة انتقاؿ شخص أك أشخاص مف ك تعريؼ السياحة بكصفيا ظاىرة اجتماعية:"  -1

 .(3)أك خارج حدكد دكليـ", محاؿ إقامتيـ المعتادة إلى أماكف أخرل داخؿ دكليـ
ىي التفاعبلت االقتصادية المباشرة كغير "تعريؼ السياحة بكصفيا ظاىرة اقتصادية:  -2

المباشرة الناجمة عف كصكؿ زكار مف خارج الدكلة إلى إقميـ أك دكلة أخرل بعيدة عف 
 .(4)مكطنيـ األصمي"

ىي جميع أشكاؿ السفر  "تعريؼ السياحة بناء عمى دكرىا في تنمية العبلقات الدكلية: -3
مف األنشطة الخاصة كالمختارة التي تتـ , كىي مجمكعة (5)كاإلقامة لمسكاف غير المحمييف"

 .(6)خارج المنزؿ كتشمؿ اإلقامة كالبقاء بعيدان عف المنزؿ"
 
 الخالصة:

كالسفر كاإلقامة المؤقتة  التنقؿ بعد عرض التعريفات السابقة خميصت الباحثة إلى أف السياحة ىي: 
 اجتماعية أـ اقتصادية أـغراض متعددة سكاء أكانت دينية أـ أل ؛خارج مكاف السكف األصمي

 .ال لمكسب كالعمؿ كاإلقامة, نحك ذلؾأـ عممية, 
 

 :السائح اصطالحاً  -ثالثاً 
 :اختمفت تعريفات السائح بناء عمى االختبلؼ في تعريؼ السياحة عمى النحك التالي

                                                 

 .(3/7)(1797بخارم, كتاب: الحج, باب: ما يقكؿ إذا رجع مف حج أك عمرة,ح):الصحيح البخارم (1)
 .(1/105اقتضاء الصراط المستقيـ: ابف تيمية ) (2)
 .(12التخطيط السياحي: الصيرفي)ص (3)
 .(23أسس تسكيؽ الخدمات السياحية العبلجية: اياد النسكر)ص (4)
 .(19ترجمة برىـ )ص ككلنيات, شتاينكة, جغرافية السياحة ككقت الفراغ: (5)
 .(5جغرافية السياحة: محمد عبد الحكيـ ,حمدم الديب)ص (6)
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ارج إقامتو العادية أك خ :" الفرد الذم ينتقؿ مف مكاف إقامتو الدائمة إلى منطقةىكالسائح  -1الدواحةىوحقوقىالدائح
الزيارة المتعارؼ عمييا  ؛ بيدؼ تحقيؽ غرض معيف مف أغراض السياحة أكمكاف عممو
 .(1))"تزيد عف ثبلثة أشير ساعة كال (24)كبشرط أال تقؿ مدة الزيارة عف, ماعدا العمؿ

امة السائح: كؿ شخص لديو كقت فراغ يقكـ خبللو برحمة إلى أماكف جديدة بغرض اإلق -2
يعيش في حالة استرخاء  عباء المرتبطة بالعمؿ كيصبح حران األالمؤقتة كلكي يتحمؿ مف كؿ 

 .(2)كاستجماـ كاستمتاع"
ىك زائر يمكث لميمة كاحدة عمى األقؿ في بمد اليدؼ أم أف مدة زيارتو ال تقؿ : السائح -3

 .(3)ساعة"( 24)عف
 
 الخالصة:

الذم ينتقؿ مف  الشخصىك : السائحبعد عرض التعريفات السابقة لمسائح  خميصت الباحثة إلى أف 
كاف أسكاء ؛ بيدؼ تحقيؽ غرض معيف إقامتو أخرل خارج مكاف مكاف إقامتو الدائمة إلى منطقة

شرط أال تقؿ مدة الزيارة عف عمميان,  , أـبلجيان ع ذلؾ الغرض دينيان, أـ اجتماعيان, أـ اقتصاديان, أـ
 .ساعة (24)
 

 :ماىية األجنبي -رابعاً 
 األجنبي لغة:

: غىًريباألجنبي: "مف )جنب(  نيبه َسقَّاَرٌة  َوَجاَءْت ] :كفي تفسير قكلو تعالى, كرىجؿ جاًنبه كجي

وُه بَِضاَطًة  َواَّللَُّ َطؾِقٌم بََِم َيْعَؿُؾونَ  َفَلْرَسُؾوا َذا ُغَلٌم  َوَأََسُّ ٰى َهٰ [َواِرَدُهْم َفَلْدََلٰ َدْلَوُه َقاَل َيا ُبْْشَ
(4)

قاؿ مجاىد ، 
كىذىًلؾى الجاًنبي , جمع جنب كىك الغريب, : ىـ أجناب الناس يعني الغرباء(سىيَّارىة)بالالمقصكد  كى

نابةً : كيقاؿ ,كاألىٍجنىبيُّ كاألىٍجنىبي  ـٍ لجاًر الجى  .(5)لجار الغيربة" :, أمًنٍعـ القىٍكـي ىي
 األجنبي اصطالحًا:

 عمى معافو متعددة منيا: (األجنبي)يطمؽ لفظ 

                                                 

 .(171ؽ كالنشاط  السياحي : عبكم)ص ص(,فف إدارة الفناد34التسكيؽ السياحي: عبيدات ) (1)
 .(26السياحة الحديثة: محمكد كامؿ) (2)
 .(25التخطيط السياحي: غنيـ, نبيتا سعد) (3)
 (.19سكرة يكسؼ: اآلية ) (4)
 .(1/277ابف منظكر)لساف العرب:  (5)
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 .(1)الكافر الذم يعيش في ببلد اإلسبلـ  -3الدواحةىوحقوقىالدائح
 .(2)غير بمده األصمي يعيش فيالمسمـ أك العربي الذم   -1
 .(3)البعيد مف الٌنسبة كالقرابة -1

 الخالصة:
 يظير بعد ذكر تعريؼ األجنبي  في المغة كاالصطبلح أف  المعنى المراد لمفظ األجنبي ىك:    

, أـ ذميان, أـ أكاف مسممان الشخص الذم ال يتمتع بجنسية الدكلة التي يتكاجد فييا سكاء   -3
 . حربيان  مستأمنان أـ معاىدان, أـ

 غير المسمـ مف الذمي أك المعاىد أك المستأمف أك الحربي الذم دخؿ ببلد المسمميف.  -1
 المعنى ىك المراد في ىذه الدراسة.ىذا ك 
 

 :(4)أسباب السياحة ودواعييا -خامسا ً 
 تتعدد أسباب السياحة كدكاعييا بتعدد أغراضيا كاليدؼ منيا كىي كالتالي:

 أسباب دينية: -3
التدفؽ  ىيك  , تعتبر السياحة الدينية مف أىـ أسباب السياحة, كىي مف أقدـ أنكاع السياحة 

عمى األماكف الدينية  بيدؼ التعرؼ ؛المنظـ مف السكاح القادميف مف الداخؿ أك الخارج
كزيارة المساجد كاألضرحة أك أماكف  :الديف أك المعتقد ذلؾما تمثمو مف قيـ ركحية لكتاريخيا ك 

النكع مف السياحة يقكم الكازع الديني كينعش الجانب  ذلؾكب, مثؿ مكة كالمدينة العبادة
 كتتمثؿ فيما يمي:, (5)الركحي
 لى األ الكنائس, ماكف المقدسة مثؿ مكة المكرمة, القدس, الفاتيكاف, السفر لمحج كا 

 ككذلؾ زيارة األماكف الدينية المشيكرة.

                                                 

 (.1/74معجـ المناىي المفظية: بكر أبك زيد ) (1)
 .(1/74معجـ المنادىي المفظية: بكر أبك زيد ) (2)
 .(2/399بادم)أبصائر ذكم التمييز:الفيركز  (3)
-133)صكآخركف (, تسكيؽ الخدمات السياحية:إلياس174-172فف إدارة الفنادؽ كالنشاط السياحي: عبكم) (4)

136). 
 (,189)ص عبكم فف إدارة الفنادؽ كالنشاط السياحي: (,132)ص خركفآلياس ك إ تسكيؽ الخدمات السياحية: (5)

 .(141(,مبادئ السياحة:الطاىر)ص17االقتصاد السياحي:السكر)ص

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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الدواحةىوحقوقىالدائح
  األمػة أال كىي الدعكة إلى ديف اهلل بالحكمة شريفت بيا ىذه  تأدية الرسػالة التي

َسـَةِ ] كالمكعظة الحسنة ْؽَؿِة َوادَْْوِطَظِة اْْلَ ْم بِالَّتِي ِهَي  اْدُع إََِل َسبِقِل َربَِّك بِاْْلِ َوَجادَِّْلُ

[َأْحَسنُ 
(1). 

 قاؿ ,السير في أرض اهلل تعالى لمتأمؿ كالعظة كاستخبلص الدركس كالعبر  :[ ُقْل

ْؾَق ُثمَّ اَّللَُّ ُيـِشُئ الـَّْشَلةَ  ِِف ِسُروا  َْرِض َفاكظُُروا َكقَْف َبَدَأ اْْلَ ْٕ ٍء  ا ِخَرَة إِنَّ اَّللََّ َطَذ ُكلِّ ََشْ ْٔ ا

[َقِديرٌ 
(2). 

 
تمثؿ في رغبة السائح في التعرؼ عمى مجمكعة المعتقدات كالسمككيات تأسباب ثقافية:  -1

السياحة المثقفكف  تمؾييتـ بك , البمداف التي سيزكرىاكالثقافة كالحضارة كأسمكب الحياة في 
 .كالميتمكف بالمعالـ الحضارية كالتاريخية مثؿ حضارة مصر الفرعكنية

 
, بدائع األقطارك عجائب األمصار, : تتمثؿ في رغبة السائح في رؤيةأسباب تاريخية:  -1

 , كتاريخ الحضارات القديمة كالمكاقع األثرية.كمحاسف اآلثار
 

: تتمثؿ في رغبة السائح في معرفة ما يدكر مف حكادث الساعة كالتقدـ تعميميةأسباب  -4
يتكجو إلييا األفراد التي مختمؼ البمداف ك التي تككف في المؤتمرات  كحضكر, العممي

لحضكرىا مع الترفيو, بحيث تككف مجيزة بأماكف لئلقامة كقاعات لحضكر المؤتمرات ك 
في طمب العمـ, فتجد  لقد كاف السمؼ يرحمكفك , كخدمات كثيرة غيرىا اتصاؿكسائؿ 

مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو " : قاؿ  كقد, الكاحد منيـ يسافر مف أجؿ حديث كاحد يطمبو مىٍف سى
نَّةً   .(3)" ًعٍممنا, سىيَّؿى المَّوي لىوي طىًريقنا ًإلىى اٍلجى

 
 إلى األماكف التي تتميز بجكو األفراد بالتكجو كرغبة  ,تفريج اليـ تتمثؿ فيأسباب ترفييية:  -5

, ـمترفيو كاالستمتاع فقط بحيث يمارس فييا األفراد ىكاياتيل طمبا ؛األفرادفيقصدىا  ريح مي 
أك طعاـ كاحد, يسأـ منو, ال سيما إذا , أف المبلـز لمكاف كاحد أجرل العادة فإف اهلل 

                                                 

 .(125) اآلية سكرة النحؿ: (1)
 .(20) سكرة العنكبكت: اآلية (2)
(, 223سنف ابف ماجو: ابف ماجو, كتاب: اإليماف كفضؿ الصحابة كالعمـ, باب: الحث عمى العمـ, ح) (3)

 (, قاؿ األلباني: صحيح.1/81)
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 ,بغيرىا انجمى عنو اليـكثير, فإذا انتقؿ عف تمؾ الحالة أك تشاغؿ  كاف اإلنساف عنده ىـالدواحةىوحقوقىالدائح
ككذلؾ التركيح عف النفس بما أباح اهلل ليا ىك مسرح لبلستئناس البرمء الخالي مف 

 .(1)"كلكف ساعة كساعة"لحنظمة بف عامر:  قكؿ النبي ؿ عمى ذلؾ يدلكمما الصخب, 
 

المعدنية  كالمياه رغبة الفرد في زيارة المنتجعات الصحية تتمثؿ فيأسباب صحية:  -6
ألغراض العبلج كالمداكة, أك الراحة النفسية بعد اإلصابة  ؛كالمصحات العبلجية كغيرىا

السياحة عبلج الجسد مف األمراض في  تمؾإذ يككف اليدؼ مف , مة نفسيةبمرض أك أز 
 . مراكز تمتمؾ كفاءات عالية, مع ترفيو النفس

 
, تتمثؿ في السياحة مف أجؿ األعماؿ كالحصكؿ عمى الصفقات التجاريةأسباب اقتصادية:  -7

ميـ في مجاالن لمشؾ أف السياحة صناعة ميمة ليا تأثير اقتصادم كدكر  كمما ال يدع
َْرَض ]قاؿ اهلل تعالى: , العمؿ كمصدر رزؽ ميـ زيادة فرص ْٕ ًٓ  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُؽُم ا َذلُو

[َفاْمُشوا ِِف َمـَاكِبَِفا َوُكُؾوا ِمْن ِرْزقِِه َوإَِلْقِه الـُُّشور
, ال يككف إال بالتحرؾ كاكتساب المعيشة, (2)

 .المشركعة كاتخاذ الكسائؿ
 

الفرد كرغبة  ب,زيارة األحباب مف األقارب كاألرحاـ كاألصحاتتمثؿ في  أسباب اجتماعية: -8
, الرحبلت الجماعية في أياـ اإلجازات لمترفيو كزيادة النشاط النفسي كالجسدمفي القياـ ب

بىؿو  كمما يؤيد ذلؾ ما ركم عف قىاؿى المَّوي ": يىقيكؿي   قاؿ: سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً  ميعىاذي ٍبفي جى
تىعىالىى , كىاٍلميتىبىاًذًليفى : تىبىارىؾى كى , كىاٍلميتىزىاًكًريفى ًفيَّ اًلًسيفى ًفيَّ , كىاٍلميتىجى ابّْيفى ًفيَّ بًَّتي ًلٍمميتىحى بىٍت مىحى كىجى

جابة دعكات األفراح كالمناسبات , زيارة العمماء كالصالحيف في اهلل تعالى ككذلؾ, (3)"ًفيَّ  كا 
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو , التي ليس فييا منكرات ًف اٍبًف عيمىرى قىاؿى ـٍ ييًجًب الدٍَّعكىةى فىقىٍد : عى ٍف لى "مى

ى المَّوى كىرىسيكلىوي"  .(4)عىصى
 

                                                 

 (.4/944( )2750ح), صحيح مسمـ: مسمـ :كتاب التكبة: باب:فضؿ دكاـ الذكر كالفكر في أمكر اآلخرة (1)
 .(15سكرة الممؾ: اآلية) (2)
, قاؿ األلباني: صحيح, (2/133(,)2007مكطأ مالؾ: مالؾ, كتاب:الجامع, باب: المتحابيف في اهلل, )ح (3)

 .(5011المشكاة)ص
 .قاؿ عنو أحمد: صحيح لغيره, (9/202(,)5263مسند أحمد: أحمد,ح) (4)

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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 خامسًا: أقسام السائح األجنبي:ةىوحقوقىالدائحالدواح
 يمكف تقسيـ السائح األجنبي إلى أربعة أقساـ كاآلتي:

 القسم األول:
 أىؿ الحرب: )الذيف لـ يدخمكا في عقد الذمة, كال يتمتعكف بأماف المسمميف كال عيدىـ(. 

 القسم الثاني: 
 أىؿ الذمة: )الذيف أقركا في دار اإلسبلـ عمى كفرىـ بالتزاـ الجزية كنفكذ أحكاـ اإلسبلـ فييـ(.

 القسم الثالث:
 ب مدة معمكمة لمصمحة يراىا(.أىؿ العيد: )الذيف صالحيـ إماـ المسمميف عمى إنياء الحر  

 القسم الرابع:
 .(1) : )الكافر يدخؿ دار اإلسبلـ بأماف(فالمستأم 

 كسيأتي تفصيميا في المبحث الثاني بإذف اهلل.

  

                                                 

 (,حاشية ابف عابديف:7/169)كما بعدىا(, بدائع الصنائع: :الكاساني -5/270شرح فتح القدير: ابف اليماـ, ) (1)
الشافعي  األـ: (,4/596اب )( مكاىب الجميؿ: لمخط1/66ابف عبدالبر ) (, الكافي:6/215ابف عابديف )

( ,المغني: ابف 10/204(, ركضة الطالبيف: النككم )239-4/209مغني المحتاج: الشربيني ) ,(4/238)
, (2/873أحكاـ أىؿ الذمة: ابف القيـ ) (,1333-2/1265(, كشاؼ القناع: البيكتي)13/31قدامة )

 .(7/104كسكعة الفقيية الككيتية, )الم
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الدواحةىوحقوقىالدائح
 املبحث الثاني

 حكم سياحة األجنيب لبالد املسلمني وضوابطه
 ,المسمميف رت سياحة األجانب لببلد, ككذلؾ انتشفي زماننا الحاضر السياحة  زدادتا

تكثيؽ ركابط الصداقة كالتعاكف بيف دكؿ العالـ في ىذا العصر كىي سياحة دكلية تعمؿ عمى 
في ببلد المسمميف  جنبيالمميء بالمتغيرات كمف أىـ القضايا المتصمة بذلؾ ما يتعمؽ بسياحة األ

المقدسة في ببلد  ألفكاج مف السياح مف شتى الديانات كالبمداف لزيارة األماكفالببلد  كفتح منافذ
مسمميف, الببلد التاريخية العريقة, كالمناطؽ السياحية ذات الطبيعة الخبلبة في  األماكفالمسمميف ك 

, كحكـ سياحتيـ لببلد السياح أكلئؾفبل بد مف معرفة أقساـ  ممؿ شتى, سياح األجانبال شؾ أف الك 
 المسمميف.

 
 أقسام السياح األجانب في بالد المسممين: -والً أ
بالنظر إلى عصمتيـ كطبيعة العبلقة بينيـ كبيف المسمميف إلى أربعة  سياح األجانبينقسـ ال  

 كتالي: أقساـ 
 : القسم األول

الذيف لـ يدخمكا في عقد الذمة, كال يتمتعكف بأماف المسمميف كال " أىؿ الحرب أك الحربيكف:
 . (1)"عيدىـ

 :القسم الثاني
دار اإلسبلـ عمى كفرىـ بالتزاـ الجزية كنفكذ أحكاـ اإلسبلـ  ىـ الذيف أقركا فيك "أىؿ الذمة:  

أىؿ الذمة بينيـ كبيف المسمميف عيد مخصكص بإقرارىـ في ديار اإلسبلـ بعد الفتح ك , (2)"فييـ
 مقابؿ التزاميـ بالجزية كنفاذ أحكاـ اإلسبلـ فييـ مع بقائيـ عمى دينيـ.

 

                                                 

(, حاشية ابف عابديف: 7/169كما بعدىا(, بدائع الصنائع: الكاساني )-5/270شرح فتح القدير: ابف اليماـ, ) (1)
الجكاىر (, عقد 4/596(, مكاىب الجميؿ: الحطاب )1/66(, الكافي: ابف عبدالبر )6/215ابف عابديف )

(, ركضة 239-4/209( مغني المحتاج, الشربيني )4/238( األـ: الشافعي )1/479الثمينة : ابف شاس )
(, كشاؼ 13/31(, المغني: ابف قدامة )21/117تكممة المجمكع: المطيعي ), (10/204الطالبيف: النككم )
 .(2/873أحكاـ أىؿ الذمة: ابف القيـ ), (1333-2/1265القناع: البيكتي )

 .ةجع السابقاالمر  (2)
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 القسم الثالث:الدواحةىوحقوقىالدائح
, (1)"صالحيـ إماـ المسمميف عمى إنياء الحرب مدة معمكمة لمصمحة يراىاىـ الذيف ك "أىؿ العيد:  
العيد ىك الصمح أك اليدنة أك المسالمة أك المكادعة كتفاصيمو تختمؼ باختبلؼ األحكاؿ ك 

فالذمي كالمستأمف معاىد مخصكص, أما المعاىد فيك أعـ إذ ال يمـز أف يككف ذميان كال  ,كالمصالح
 , كىذا القسـ خارج عف ىذه الدراسة.(2)مستأمنان كعصمتو باقية مع كجكده خارج ديار المسمميف

 :القسم الرابع
مف  ,أمافالمستأمف في األصؿ: الطالب لؤلماف كىك الكافر يدخؿ دار اإلسبلـ ب"المستأمنكف:  

كالمستأمف بينو كبيف المسمميف عيد , (3)"الرسؿ كالتجار كالمستجيركف: غير استيطاف ليا كمنيـ
 مخصكص بدخكلو دار اإلسبلـ بأماف, فاألماف ألىؿ الذمة مؤبد, كلممستأمنيف مؤقت.

 
 .(4)حكم دخول السائح األجنبي الحربي لبالد المسممين -ثانياً 

 .(5)ديار المسمميندخول السائح األجنبي المستأمن أو الذمي  -ثالثاً 
 
 

  

                                                 

(, حاشية ابف عابديف: 7/169كما بعدىا(, بدائع الصنائع: الكاساني )-5/270شرح فتح القدير: ابف اليماـ, ) (1)
(, عقد الجكاىر 4/596(, مكاىب الجميؿ: الحطاب )1/66(, الكافي: ابف عبدالبر )6/215ابف عابديف )

(, ركضة 239-4/209( مغني المحتاج, الشربيني)4/238)( األـ: الشافعي 1/479الثمينة: ابف شاس )
(, كشاؼ 13/31(, المغني: ابف قدامة )21/117(, تكممة المجمكع: المطيعي )10/204الطالبيف: النككم )
 .(2/873(, أحكاـ أىؿ الذمة: ابف القيـ )1333-2/1265القناع: البيكتي )

 .(121-7/120المكسكعة الفقيية الككيتية ) (2)
(, حاشية ابف عابديف: 7/169كما بعدىا(, بدائع الصنائع: الكاساني )-5/270ح فتح القدير: ابف اليماـ, )شر  (3)

(, عقد الجكاىر 4/596(, مكاىب الجميؿ: الحطاب )1/66(, الكافي: ابف عبدالبر )6/215ابف عابديف )
(, ركضة 239-4/209)( مغني المحتاج, الشربيني 4/238( األـ: الشافعي )1/479الثمينة: ابف شاس )
(, كشاؼ 13/31(, المغني: ابف قدامة )21/117تكممة المجمكع: النككم ), (10/204الطالبيف: النككم )
 .(2/873أحكاـ أىؿ الذمة: ابف القيـ ), (1333-2/1265القناع: البيكتي )

 سيتـ عرض المسألة بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني بإذف اهلل. (4)
 لتفصيؿ في الفصؿ الثاني بإذف اهلل.سيتـ عرض المسألة با (5)
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 الفصلىاألول

الدواحةىوحقوقىالدائح  :(1)ضوابط سياحة األجنبي لبالد المسممين -رابعاً 
لقد جاءت شريعتنا الحكيمة بكثير مف األحكاـ التي تنظـ السياحة كتضبطيا كتكجييا كي تحافظ 
عمى مقاصدىا, كال يتجاكز بيا إلى االنفبلت أك التعدم, فتعكد السياحة مصدر شر كضرر عمى 

 كبالنظر في أدلة مشركعية السياحة كمقاصد الشريعة كمبادئيا كالقكاعد الفقيية كالقيـالمجتمع, 
 : كاآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية يمكف لنا أف نستنبط جممة مف الضكابط عمى النحك التالي

 
 ضوابط تتعمق بالسائح األجنبي:  - 3

 احتراـ السائح لمقيـ كاآلداب كاألخبلؽ كالعادات كالتقاليد اإلسبلمية في ببلد المسمميف. .أ 
 كالمظير كالتصرفات. االلتزاـ باالحتشاـ في المباس .ب 
 الدعكة إلى المنكر أك المجاىرة بمعصية.عدـ  .ج 
 عدـ القياـ بأم عمؿ ضد اإلسبلـ كالمسمميف. .د 
 عدـ اإلضرار بمصالح المسمميف العامة كالخاصة. .ق 
 احتراـ مشاعر كأحاسيس المسمميف بعدـ استفزازىـ بالقكؿ أك التصرؼ المخالؼ. .ك 
 يف.مأف ال يككف صاحب سكابؽ عدائية لئلسبلـ كالمسم .ز 

 ضوابط تتعمق بالعاممين في السياحة: -1
خبلص العمؿ هلل تعالى, كاستحضار أىمية ذلؾ في عمؿ السياحة. .أ   صدؽ النية كا 
 جعؿ السياحة كسيمة مف كسائؿ الدعكة إلى اهلل تعالى. .ب 
 تمثؿ األسكة كالقدكة الحسنة في القكؿ كالفعؿ كالتصرفات كحسف المعاممة. .ج 
 اإلسبلمية كالمظير الحضارم لؤلمة اإلسبلمية.بياف الصكرة المشرقة لمشريعة  .د 
 ., أك االستعانة بالمترجميف األمناءالمعرفة كالدراية بمغة السياح .ق 
 كجكد الخبرة الكافية كفف التعامؿ مع السياح. .ك 
ظياره في أحسف صكرة. .ز  حسانو كا   إتقاف العمؿ كا 
 
 
 

                                                 

ىذه الضكابط بأنكاعيا الثبلثة مستنبطة مف النظر في األدلة الشرعية العامة المتعمقة بالسياحة إضافة إلى  (1)
المبادئ كالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية كالقكاعد الفقيية كالقيـ كاآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية كفتاكل كمقاالت 

 متعددة.
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 فصلىاألولال

الدواحةىوحقوقىالدائح  ط تتعمق بالييئات السياحية:ضواب -1
مشركعية السياحة كالعمؿ بيا بحيث تحقؽ مقاصد الشريعة تكافرالمشركعية: كنقصد بيا  .أ 

اإلسبلمية كىى: حفظ الديف كحفظ العقؿ كحفظ النفس كحفظ الًعرض كحفظ الماؿ, كما تعيف 
 اإلنساف عمى الذكر كالعبادة, كأل سياحة تمس ىذه المقاصد فيى حراـ.

الضابط  السابؽ  التزاـ الطيبات كالكسائؿ المشركعة: كىذا الضابط مف مكجبات تحقيؽ .ب 
كنقصد بالطيبات أف تككف السياحة فى مجاؿ الطيبات سكاء فى المأكؿ أك المشرب أك الكبلـ 

 أك السمكؾ, كالكسائؿ المؤدية إلييا مشركعة, كتجنب الخبائث كالفكاحش.
تحقؽ القيـ األخبلقية الفاضمة: بحيث تساىـ السياحة فى تنمية القيـ األخبلقية, أك عمى  .ج 

افظة عمييا, كمف القيـ األخبلقية: المعاممة الحسنة كالصدؽ كاألمانة كالحب األقؿ المح
 كالتعاكف كالعفة كالنزاىة كالكـر كالجكد كتجنب الفحش كالرذيمة كاالنحبلؿ كالتسيب.

تمثؿ السمككيات الميذبة السكية: مف خبلؿ االلتزاـ بالقيـ اإليمانية كاألخبلقية التي تحقؽ  .د 
 مكؾ المتميز فى كؿ شئ كىذا مف مكجبات السياحة فى اإلسبلـ.أكتساىـ في تشكيؿ الس

االلتزاـ بفقو األكلكيات اإلسبلمية: كىى الضركريات فالحاجيات فالتحسينات عمى مستكل  .ق 
 العمؿ السياحي, كىذا يحقؽ التكازف المنشكد فى العمؿ السياحي المعتبر. 

يران صادقان عف اإلسبلـ, كحتى اإلتقاف كاإلحساف فى أداء العمؿ السياحى ليككف ذلؾ تعب .ك 
يينظر إلى المسمـ أنو رائد كحضارل يحتذل بو, كال يجكز اإلىماؿ كالتقصير كالتعدل عمى 

 حقكؽ السائح أك ابتزاز مالو أك التغرير بو أك التدليس عميو.
المحافظة عمى الفرائض كالكاجبات المشركعة: فبل يجكز أف تؤدل السياحة إلى تعطيؿ القياـ  .ز 

 ائض أك ضياع الكاجبات الدينية.بالفر 
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 الفصلىاألول

الدواحةىوحقوقىالدائح
 املبحث الثالث

 حقوق السائح األجنيب والتزاماته
 

ترتب عمى كما كت ترتب عمى دخكؿ السائح األجنبي لببلد المسمميف التزامات اتجاه الدكلة,ت
الدكلة حقكؽ اتجاه السائح األجنبي, كلما كاف السائح األجنبي كما أسمفت الذكر في الفصؿ 

دخؿ ببلد المسمميف بعقد أماف فيك مستأمف تجب لو حقكؽ المستأمف كتترتب عميو التمييدم قد 
 التزاماتو, كىذا ما سأتناكؿ الحدث عنو بالتفصيؿ فيما يمي:

 حقوق السائح األجنبي: -أوالً 
كيشمؿ األماف عمى نفسو كمالو كأىمو, كسائر أمكر حياتو فمف دخؿ ببلد المسمميف : األمان  -1

أف يأمف عمى نفسو كمالو كعرضو, ككذلؾ يأمف مف أم اعتداء أك معاقبة  بعقد األماف يقتضي
يجب عمى إماـ المسمميف أف : كقد جاء عف الفقياء بأنيـ قالكا في ذلؾ, (1)دكف كجو حؽ

ينصر المستأمنيف ما دامكا في دارنا, كأف ينصفيـ ممف يظمميـ, كما يجب عميو ذلؾ في حؽ 
 .(3)"(2)ألنيـ تحت كاليتنا ؛أىؿ الذمة

كىذه الحقكؽ التي أعطاىا اإلسبلـ لمسائح األجنبي الذم دخؿ ببلد المسمميف بعقد األماف 
 تدؿ عمى كجكب الكفاء بالعيد كعدـ الغدر, كمف ذلؾ ة التي الكريمالقرآنية اآليات مستمدة مف 

 -: الدليؿ عمى ذلؾك مسمميف ال ببلدالعيد الذم يعقد مع المستأمف لدخكلو الكفاء ب
 الكتاب:من  -3

[َوَأْوُفوا بِاْلَعْفِد إِنَّ الَْعْفَد َكاَن َمْسُموًٓ ] قكلو تعالى:  -
َوإَِذا ُقْؾتُْم َفاْطِدُلوا ]تعالى:  كلوق, ك (4)

[َوَلْوَكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْفِد اَّللَِّ َأْوُفوا
ِِتِم]تعالى:  كلوق, ك (5) ُّوا إَِلْقِفْم َطْفَدُهْم إََِل ُمدَّ [َفَلُِت

(6). 

                                                 

 (109-4/108:)سرخسيال :شرح السير الكبير (1)
(, 9/4321(, بدائع الصنائع:الكاسانى)3/104((,كشاؼ القناع:البيكتي4/238مغني المحتاج:الشربيني ) (2)

 (.2/88الشرح الصغير:الدردير )
ذىب الفقياء إلى أنو "ال يجكز مفاداتو باألسير المسمـ كال يجكز أخذ الجزية منو فيقكؿ العدكم في حاشيتو:  (3)

: العدكم " حاشية العدكمف حرمة قتمو كاسترقاقو كعدـ ضرب الجزية عميو"كاعمـ أف ثمرة األماف العائدة عمى المؤمَّ 
(2/7). 
 .(34) سكرة االسراء:اية (4)
 (.152األنعاـ: اية) سكرة (5)
 .(4) التكبة: اية سكرة (6)
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 الفصلىاألول

الدواحةىوحقوقىالدائح  الداللة: وجو
 .عمى كجكب الكفاء بالعيد كتحريـ الغدر كالخيانة دلت اآليات السابقة 

 من السنة: -1
ضيا غدران كخيانةن كالتي مف قعمى كجكب الكفاء بالعيكد جميعان كعدـ ن النبكية أيضان دلت السنة  

 مف ذلؾ:ك ببلد المسمميف, بينيا العيكد التي تعقد مع المستأمنيف لدخكليـ 
ف ريحيا تكجد ":  ابف عمر قاؿ: قاؿما ركم عف  - أ مف قتؿ معاىدان لـ يرح رائحة الجنة كا 

 .(1)"مف مسيرة أربعيف عامان 
  وجو الداللة:

 ,أك التعرض لو بشيء لسائح األجنبيادؿ الحديث الشريؼ بصريح عبارتو عمى حرمة  قتؿ  
 . المعاىديف الذيف يحـر قتميـلككنو مف  ؛بالعيد كالتـز بو ىماأكف
 . (2)"لكؿ غادر لكاء يـك القيامة يعرؼ بو": قاؿ أف رسكؿ اهلل  بف عمر ركم عف ا ما  - ب

 وجو الداللة:
كيفتضح , أف الغادر لمعيكد ينصب لو يكـ القيامة لكاء يعرؼ بو: في ىذا الحديث بيف الرسكؿ 

لى األخبلؽ اإلسبلمية ا ذلؾألف فعمو  ؛عمى رؤكس األشياد لتي تنص عمى يسيء إلى اإلسبلـ كا 
 .عدـ الغدر كالخيانة

, : لمسائح األجنبي الحؽ في ممارسة شعائره الدينية كالتمتع بحرية العقيدةحرية االعتقاد والدين -2
 حيث قاؿحرية الديف  ألف األصؿ المقرر في اإلسبلـ, داخؿ ببلد المسمميف التي دخميا بأماف

ينِ ]: المكلى  [ٓ إِْكَراَه ِِف الدِّ
كلكف ينبغي أف يبيف لو أف اإلسبلـ ىك الديف الحؽ, كالذم  ,(3)

بيح عقد األماف لو ىك اإلطبلع يجب عمى جميع البشرية اعتناقو, ألف مف الًحكىـ التي مف أجميا أي 
كالدكلة اإلسبلمية ال تكره الذمي كىك مف رعاياىا , عمى محاسف اإلسبلـ كعدالتو كمف ثـ دخكلو فيو

 . كىك أجنبي عنيا سائح األجنبيتكره ال أالٌ باب أكلى عمى تغيير دينو, فمف 
 
 
 

                                                 

(, كتاب: )الجزية كالمكادعة(, صحيح البخارم: البخارم: (1)  (3166ح) باب: )إثـ مف قتؿ معاىدان بغير جـر
(2/202.) 

 (2/206()3186(,ح))إثـ الغادر )الجزية كالمكادعة(, باب: كتاب: البخارم: صحيح البخارم: (2)
 (.256سكرة البقرة: مف اآلية) (3)
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 الفصلىاألول

 إظيار السائح األجنبي لعباداتو ومعتقداتو في بالد المسممين:الدواحةىوحقوقىالدائح
اتفؽ جميكر الفقياء في جكاز مباشرة السائح األجنبي لشعائره الدينية كمعتقداتو كاختمفكا في إظيارىا 

 في أمصار المسمميف:
: أنو يجكز لمسائح األجنبي أف يباشر شعائره الدينية (1)جميكر الفقياء: ما ذىب إليو المذىب األول

 .بعيدان عف أمصار المسمميف, فيمنع مف المجاىرة بيا في أمصار المسمميفداخؿ مكاف إقامتو 
: أنو يجكز لمسائح األجنبي إظيار شعائره الدينية كما يعتقد (2): ما ذىب إليو الحنفيةالمذىب الثاني
ف كجد فييا مسمميف. حمو في القرل  كالمكاضع التي ال تعد مف أمصار المسمميف كا 

أنو يجكز لمسائح األجنبي إظيار معتقداتو كشعائره إذا : (3): ما ذىب إليو الشافعيةالمذىب الثالث
 ف. انفرد في قرية كحده ليس معو مسممك 

 األدلة:
 :استدل أصحاب المذاىب الفقيية لما ذىبوا إليو بالمعقول

مف إظيار شعائره الدينية في أمصار المسمميف ألف أمصارىـ مكاضع يمنع السائح األجنبي  أف
إظيار شعائر اإلسبلـ, فبل يصح إظيار شعائر تخالفيا لما فيو مف معنى االستخفاؼ بالمسمميف 
كالمعارضة ليـ, أما في القرل كالمكاضع التي ليست مف أمصار المسمميف فبل يمنعكف مف ذلؾ 

 .(4)ـ في أماكف عبادتيـ المخصكصة في ببلد المسمميفيجكز ليـ إظيار شعائرىفييا, ف
 إليو من الكتاب بالتالي:ويمكن االستدالل لما ذىبوا 

ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ ] قولو تعالى: - أ َسـَِة َوَجاِدَّْلُ ْؽَؿِة َوادَْْوِطَظِة اْْلَ [اْدُع إََِل َسبِقِل َربَِّك بِاْْلِ
(5) 

اِدُلوا َأْهَل اْلؽَِتاِب إَِّٓ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إَِّٓ الَِّذيَن َضَؾُؿوا ِمـُْفْم َوُقوُلوا آَمـَّا بِالَّ ]قولو تعالى:  - ب ِذي َوَٓ ُِتَ

ُؽْم َواِحٌد َوَكْحُن َلُه ُمْسؾُِؿونَ  ـَا َوإََِّلُ [ُأكـزَل إَِلْقـَا َوُأكـزَل إِلَقُْؽْم َوإََِّلُ
(6) 

أف أىؿ الكتاب مؤمنكف باهلل غير مشركيف بو؛ فيـ متأىمكف لقبكؿ  دلت األياتوجو الداللة: 
كفي كمجادلتيـ غير مظنكف بيـ المكابرة, مجادلتيـ بالحسنى ألنيـ  كقد أكصى المكلى الحجة, 

                                                 

 الشربيني المحتاج: (, مغني3/133) (, كشاؼ القناع: البيكتي9/2336) الكاساني بدائع الصنائع: (1)
 .(2/736(ابف القيـ (, أحكاـ أىؿ الذمة:4/257)

 .(9/2336بدائع الصنائع:الكاساني) (2)
 .(4/257 (مغني المحتاج:الشربيني (3)
 (.4/57(؛ مغني المحتاج: الشربيني)3/133(؛ كشاؼ القناع: البيكتي )7/113بدائع الصنائع: الكاساني) (4)
 (.125) سكرة النحؿ: اآلية (5)
 (.46سكرة العنكبكت: اآلية) (6)
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ف كاف في مجادلتيـ بالحسنى إظيار لشعائرىـ بطريقة  شعائرىـ اإلسبلـ عمى دليؿ عمى اظيارالدواحةىوحقوقىالدائح كا 
 .(1)ير مباشرة عف طريؽ المجادلةغ

َك بِهِ ُقْل يَ ]قولو تعالى:  - ج َٓ ُكْْشِ َّٓ اَّللََّ َو َشْقئًا  َلْهَل اْلؽِتَاِب َتَعاَلْوا إََِل َكؾَِؿٍة َسَواٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْم َأَّٓ َكْعُبَد إِ

ا ُمْسؾُِؿونَ َوَٓ َيتَِّخَذ َبْعُضـَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َفنِْن َتَولَّْوا َفُؼوُلوا  َيَلْهَل اْلؽِتَاِب َِلَ  اْشَفُدوا بَِلكَّ

وَن ِِف إِْبَراِهقَم َوَما ُأكـزَلِت التَّْوَراُة َواإِلْكِجقُل إَِّٓ ِمْن َبْعِدِه َأَفَل َتْعِؼُؾوَن.َها َأْكُتمْ  اجُّ َهُمَِٓء َحاَجْجُتْم  ُُتَ

وَن فِقََم َلْقَس َلُؽْم بِِه ِطْؾٌم َواَّللَُّ اجُّ [ َيْعَؾُم َوَأْكتُْم َٓ َتْعَؾُؿونَ فِقََم َلُؽْم بِِه ِطْؾٌم َفؾَِم ُُتَ
(2). 

أف يدعكىـ لمحكار, كالحكار يتضمف إظيار كؿ  كاف يأمر رسكلو  إف اهلل  وجو الداللة: 
 .فريؽ ما لديو مف أفكار كمعتقدات

 
الحؽ في حرية التنقؿ في ببلد المسمميف: لمسائح األجنبي حرية التنقؿ في دار اإلسبلـ  -3

األماكف  إال, بمقتضى عقد األماف الذم أعطي لو حيف دخكلو لمببلد, رغبكاإلقامة حيث 
كالحـر كببلد الحجاز أك ما  التي كرد النيي في منع المشركيف مف دخكليا أك اإلقامة فييا

  .(3)اشترط عميو عدـ دخكليا في عقد األماف
الحؽ في التمتع بالمرافؽ العامة لمدكلة اإلسبلمية: لمسائح  األجنبي في ببلد المسمميف   -4

ككسائؿ المكاصبلت كمشركعات الرم كاإلنارة , الحؽ في التمتع بجميع مرافؽ الدكلة العامة
:" قاؿ  أف النبي أبك ىريرة قد جاء عف الصحابي كاألماكف العامة كمياه الشرب, ف

, ككذلؾ فإف الديف الحنيؼ جعؿ الدكلة تكفؿ (4)الماء كالكبلء كالنار" ثبلث ال يمنعف:
السائح األجنبي عند عجزه كحاجتو, فعمى الدكلة اإلسبلمية سد حاجتو كعدـ تسميمو لميبلؾ 
عانة المحتاج ككما ىك مسمـ بو  ماداـ في دار اإلسبلـ فاإلسبلـ يأمر بالعدؿ كاإلحساف كا 

في كؿ  ": قاؿ , ففي ذلؾ حكران عمى المسمـ بؿ تشمؿ كؿ حي أف ىذه المعاني ليست
 .(5)"كبد رطب أجر

                                                 

 (.20/182التحرير كالتنكير: ابف عاشكر) (1)
 (.66-64اآليات):سكرةآؿ عمراف (2)
كىذا ما سأتناكلو , (532-8/530ابف قدامة) (, المغني:2/300ىبيرة)ابف  اإلفصاح عف معاني الصحاح: (3)

 بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني.
 .(12/277قاؿ أحمد: حديث صحيح, مسند أحمد ) (2/826(,)2473ابف ماجو, ح ) سنف ابف ماجو: (4)
 (.8/3376,) (5751ح)فضؿ ساقي البيائـ المحترمة كاحتراميا,  مسمـ: كتاب المساقاة, باب: مسمـ: صحيح (5)
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كسائر المعامبلت المالية, مع أىؿ دار  الحؽ في البيع كالشراء كالتجارة كالصناعة: -5الدواحةىوحقوقىالدائح
ذلؾ اإلسبلـ, فبل يمنع مف التعامؿ معيـ في البيع كالشراء, بؿ ىك أمر مباح ما داـ 

ابف رشد:  ذلؾ قاؿكفي , (1)الشريعة اإلسبلمية كغير مخالؼ لياالتعامؿ مطابقان ألحكاـ 
في منعيـ مف  قاؿك  ,(2)"كأما مبايعة أىؿ الحرب كمتاجرتيـ إذا قدمكا بأماف فذلؾ جائز"

ال يجكز أف يباعكا مما يستعينكف بو في حركبيـ مف كراع أك سبلح أك  شراء السبلح:"
لما يترتب عميو مف إلحاؽ الضرر  ,(3)"قتاليـ حديد كال شيئان مما يرىبكف بو المسمميف قي

ذا اشترل ال, بالمسمميف بتقكية أعدائيـ الكافريف اآلالت  تمؾشيئان مف  سائح األجنبيكا 
إلى دارىـ, كليـ أف يبيعكه قبؿ الخركج مف دار اإلسبلـ  الرجكع بيا الحربية يمنعكف مف

المعامبلت  تمؾسيتـ عرض ك , (4)أجبركا عمى بيعو اكيتسممكا ثمنو, فإف أبكا إال الخركج بي
 بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني إف شاء اهلل.

التمتع في الزكاج ك حؽ الحؽ في التمتع بالحقكؽ العائمية كالزكاج: لمسائح األجنبي ال -6
بأف يتزكج مستأمنة أك ذمية, كما , مف غير المسمماتبجميع الحقكؽ العائمية مف الزكاج 

, بشرط عدـ مخالفتو النظاـ العاـ لمدكلة اإلسبلمية بيا إلى دار الكفر كيحؽ لو العكدة
زكاج الكافر بالمسممة مطمقان فقد أجمع الفقياء عمى أنو يحـر , فميس لو أف يتزكج بمسممة

 .(5)يرهكاف كتابيان أـ غأسكاء 
 فمسمميال ببلدالخركج مف في  حؽ ال مسائح األجنبيلالحؽ في مغادرة ببلد المسمميف:  -7

 . رغبمتى  كالرجكع إلى بمده دار الكفر 
 

  

                                                 

 (, كركضة الطالبيف:2/17)الكشناكم (, كأسيؿ المدارؾ:4/1525السرخسي ) شرح السير الكبير: (1)
 (.8/523)ابف قدامة (, كالمغني:10/280النككم)

 (.2/289المقدمات : ابف رشد) (2)
 (.2/289المقدمات : ابف رشد) (3)
 (.2/234(, كالفتاكل اليندية :البمخي)3/278شرح السير الكبير:السرخسي )  (4)
, (2/115اليداية :المرغيناكم ) (,17/ 2, أسيؿ المدارؾ : الكشناكم )(7/106بدائع الصنائع:الكاساني) (5)

, (10/280,281الطالبيف : النككم ) كركضة, (2/56( الميذب: الشيرازم)3/72)الجامع ألحكاـ القرآف:القرطبي 
 .(7/131المغني: ابف قدامة)
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الدواحةىوحقوقىالدائح  واجبات السائح األجنبي في بالد المسممين: -ثانياً 
ترتب عميو كاجبات تجاه الببلد د المسمميف بتأشيرة الدخكؿ فإنو تالسائح األجنبي بدخكلو ببل

 الكاجبات متمثمة فيما يمي: تمؾأىـ المضيفة لو ك 
الخضكع ألنظمة الببلد اإلسبلمية كاألحكاـ الشرعية: عمى السائح األجنبي أف يخضع  -1

أكاف في لجميع األنظمة اإلسبلمية في ببلد المسمميف كيطبؽ عميو النظاـ اإلسبلمي سكاء 
, العقكبات المفركضة عميو  في الحدكد, فيمنع مف التعامؿ بالربا معامبلتو أـ عقكده أـ
ؿ بالربا بينو كبيف ذمي أك مستأمف آخر فإنو يمنع مف ذلؾ ألنو في فحتى لك كاف التعام

القتؿ كالسرقة كالزنا, كالتجسس عمى , كيمنع مف (1)اكنظامي ادار اإلسبلـ كيمتـز بأحكامي
 كىذا ما سأتناكلو بالتفصيؿ في الفصؿ الثاني. (2)المسمميف

االمتناع عما فيو إضرار لممسمميف أك ازدراء بالديف اإلسبلمي أك أعبلـ المسمميف: فيجب   -2
شعر بأف فيو إىانة لممسمميف, احتراـ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, كاالمتناع عف كؿ ما يي عميو 

, ككذلؾ اهلل أك كتابو أك رسكلو أك دينو أك ذكرىـ بسكء أك غير ذلؾ كانتقاصان لدينيـ, كسبّْ 
ـ فيمنع مف بيع الخمكر يمنع السائح األجنبي مف االستخفاؼ بالمسمميف  كاإلضرار بي

عطكا كماأ, األفعاؿ فييا ابتذاؿ كاستيزاء بالمسمميف كبعقيدتيـتمؾ ألف مثؿ  ؛كالخنازير
 .(3)األماف ليستخفكا بالمسمميف كيضركا بيـ فيمنعكا مف ذلؾ

 : لدين اهلل تعالىازدراء السائح األجنبي  
اهلل بالسب  ديفدخؿ بمدنا بتأشيرة األماف بإذف كلي األمر, ثـ تعدل عمى لما كاف السائح األجنبي 

 : فيؿ حكمو أف ينتقض أمانو؟
 سائح األجنبيأف ال : إلى(4): ذىب جميكر العمماء مف المالكية كالشافعية كالحنابمةاألول مذىبال

بشيء مف التنقيص أك االستيزاء  إذا طعف في ديف اإلسبلـ أك تكمـ في حؽ اهلل تعالى أك رسكلو 
 . قد انتقض عيده بذلؾ يككف

 

                                                 

 (188/189الخراج :أبي يكسؼ)ص (1)
 .(8/533) المغني: ابف قدامة ؛(8/113: القرطبي)الجامع ألحكاـ القرآف (,3/251)السرخسي شرح السير الكبير: (2)
  .(8/533المغني: ابف قدامة ) ؛(3/251) شرح السير الكبير: السرخسي (,9/4335) بدائع الصنائع: الكاساني (3)
(, مغني المحتاج: 2/280(, التاج كاإلكميؿ: المكاؽ )3/390حاشية ابف عابديف: ابف عابديف ) (4)

, مجمكع فتاكل ابف تيمة: ابف كمابعدىا( 3)ص الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ: ابف تيمية( 4/135الشربيني)
 .(3/291تيمية )
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الدواحةىوحقوقىالدائح إذا طعف في ديف اإلسبلـ أك تكمـ في  سائح األجنبيأف ال: (1)الحنفية إليو ذىبما  الثاني:  مذىبال
 ه.ال ينتقض عيد, بشيء مف التنقيص أك االستيزاء حؽ اهلل تعالى أك رسكلو 

 :األدلة
  :دين اهللالقائمين بنقض عيد المستأمن إذا سب أصحاب المذىب األول أدلة 
 الكتاب: دليميم منأكالن: 

ُموَن ]قاؿ اهلل تعالى:   َم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َوٓ َيِديـُوَن َقاتُِؾوا الَِّذيَن ٓ ُيْمِمـُوَن بِاَّللَِّ َوٓ بِاْلَقْوِم أِخِر َوٓ ُُيَرِّ َما َحرَّ

ْزَيَة َطْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  قِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الْؽَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْْلِ [ِديَن اْْلَ
(2). 

 :وجو الداللة
كفى في قكلو تعالى:"  اًغري ـٍ صى ٍف يىدو كىىي تَّى ييٍعطيكا اٍلًجٍزيىةى عى      , فالصغار كالذلة يناقضيما سب "حى

عمى سب الرسكؿ فيذا دليؿ عمى أنو ليس ذليبلن, بؿ دليؿ  السائح األجنبي, فمك تجرأ الرسكؿ 
 .يعتبر منافيان ليذه اآلية العظيمة ذلؾف ,تكبره كعتكه كتجبره

 دليميم من السنة:ثانيًا: 
ـ كلد لو منيا ابناف مثؿ المؤلؤتيف, أف رجبلن أعمى كانت لو أي  :ابف عباسما ركم عف   -1

كتقع فيو, فينياىا فمـ تنتو, كيزجرىا فمـ تنزجر, فمما كاف ذات ليمة  فكانت تشتـ النبي 
, فما صبر سيدىا أف قاـ إلى معكؿ فكضعو في بطنيا, ثـ اتكأ عمييا حتى ذكرت النبي 

 .(3))أال أشيد أف دميا ىدر): فقاؿ النبي أنفذه, 
 :وجو الداللة

أماف أك ذمة  نقض األماف كالعيد, فميس ىناؾ أىدر دميا كأقر قتميا, فمف باب أكلى النبي  أف 
 .طالما سب رسكؿ اهلل 

كقد كاف شاعرا ككاف ييجك النبي كأصحابو كيحرض , قصة كعب بف األشرؼ الييكدم   -2
أذل اهلل مف لكعب بف األشرؼ فإنو قد ": رسكؿ اهلل , فقاؿ عمييـ كفار قريش في شعره

 .(4)"نعـ :قاؿ ؟يا رسكؿ اهلل أتحب أف أقتمو :فقاؿ محمد بف مسممة فقاـ, كرسكلو
ألنو ؛ الحديث صريح الداللة بقتؿ مف أذل اهلل كالنبي فقد طمب النبي مف يقتؿ كعبوجو الداللة: 

 .كبو يككف انتقاض عيده إذا فعؿ ذلؾ آذل اهلل كرسكلو

                                                 

 .(3/390عابديف: ابف عابديف)حاشية ابف  (1)
 .(29سكرة التكبة:اآلية ) (2)
 (.2/112(,)102سنف الدار قطني: الدار قطني,ح) (3)
 .(3756(,)ص4037)ح قتؿ كعب بف األشرؼ, المغازم, باب: صحيح البخارم: البخارم, كتاب: (4)
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الدواحةىوحقوقىالدائح  :دين اهلل تعالىبعدم نقض عيد من سب  القائمين أصحاب المذىب الثاني أدلة -ثانياً 
سب الرسكؿ كفر, كىك كافر, فيذه ال تزيد عمى كفره استدؿ أبك حنيفة عمى قكلو بالمعقكؿ فقاؿ: 

 . (1), فبل ينتقض عيدهكفران أك نقكؿ: حتى لك زادت فإنيا تزيد في عذابو في اآلخرة
 الترجيح:

كذلؾ ألف الذم يستيزئ  ؛أف المذىب األكؿ ىك الراجح يظيربعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ 
 يصؿ إلى الكفر كييدر دمو فمف باب أكلى نقض عيده., بديف اهلل تعالى

المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ في دار اإلسبلـ كعدـ  يجب عمى السائح األجنبي  -3
 الخركج عمييما.

 :المترتبة عميو الضرائب التجاريةااللتزاـ بدفع   -4
 : فرض الضرائب التجارية عمى السائح األجنبيحكم 

 (2)األمكاؿ التي تفرضيا الدكلة عمى التجار إذا مركا بتجارتيـ في أرضيا""الضريبة التجارية ىي: 
اتفؽ العمماء عمى أخذ الضرائب التجارية مف أىؿ الحرب إذا ترددكا بتجارتيـ عمى ببلد 

 الضرائب عمى مذىبيف: تمؾ, كاختمفكا في مقدار (3)المسمميف
: أنو يؤخذ مف السائح األجنبي إذا كانت سياحتو (4)ما ذىب إليو جميكر الفقياء المذىب األول:

 أخذت تمؾ الضريبة مف تجار المسمميف أـتجارية عند دخكلو ببلد المسمميف العيشر مطمقان, سكاء 
 ال.

السائح األجنبي إذا كانت سياحتو تجارية : أنو يؤخذ مف (5)ما ذىب إليو الحنفية المذىب الثاني:
 عند دخكلو ببلد المسمميف مقدار ما يؤخذ مف تجار المسمميف.

 سبب الخالف:
 . يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلؼ الركايات المنقكلة في تحديد مقدار الضريبة

 
  

                                                 

 (5الصاـر المسمكؿ: ابف تيمية )ص (1)
  (67السياسة المالية: عبدالكريـ الخطيب )ص (2)
, (1/354) (, فتح القدير: الشككاني1/520) (, الفكاكو الدكاني: النفراكم2/37) بدائع الصنائع: الكاساني (3)

  .(13/230ابف قدامة ) المغني:
(, 7/507) الطالبيف:النككم(, ركضة 1/520(, الفكاكو الدكاني: النفراكم,)2/321الدردير) الشرح الصغير: (4)

 .(13/233(, المغني: ابف قدامة )1/345(, أحكاـ أىؿ الذمة: ابف القيـ )7/76الكسيط: الغزالي )
 (.135الخراج : أبي يكسؼ )ص, (5/288شرح السير الكبير: الشيباني) (5)
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 األدلة:الدواحةىوحقوقىالدائح
 أواًل: أدلة أصحاب المذىب األول:

إنما العشكر عمى الييكد "قاؿ:  أف رسكؿ اهلل : ما ركم عف حرب بف عبيد اهلل  -3
 .(1)"كالنصارل كليس عمى المسمميف عشكر

طَّاًب " ما ركم عف انس بف سريف أنو قاؿ:  -1 عىؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى مىى  جى اًلؾو عى أىنىسى ٍبفى مى
طَّاًب  مىٍيًو عيمىري ٍبفي اٍلخى مىى مىا بىعىثىًني عى : أىٍبعىثيؾى عى اًلؾو دىقىًة اٍلبىٍصرىًة, فىقىاؿى ًلي أىنىسي ٍبفي مى . صى

ًيدى ًإلىٍيؾى  طَّاًب الًَّذم عى تَّى تىٍكتيبى ًلي عىٍيدى عيمىرى ٍبًف اٍلخى : الى أىٍعمىؿي ذىًلؾى حى كىتىبى ًلي أىٍف فى , فىقيٍمتي
ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًؿ اٍلميٍسًمًميفى ريٍبعى اٍلعيٍشرً  ارىًة ًنٍصؼى , خي ًمٍف أىٍمكىاًؿ أىٍىًؿ الذّْمًَّة ًإذىا اٍختىمىفيكا ًلمتّْجى كى

", اٍلعيٍشرً  ٍرًب اٍلعيٍشرى ًمٍف أىٍمكىاًؿ أىٍىًؿ اٍلحى كى
(2). 

طَّابً   -1 اًر اٍلميٍسًمًميفى   - - كىتىبى عيمىري ٍبفي اٍلخى ٍذ ًمٍف تيجَّ : " أىٍف خي ًإلىى أىًبي ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمّْ
مً  ـه, كى ا ًدٍرىى مىى اٍلًمائىتىٍيًف فىًمٍف كيؿّْ أىٍربىًعيفى ًدٍرىىمن مىا زىادى عى ـى, كى ٍمسىةى دىرىاًى اًر ًمٍف كيؿّْ ًمائىتىٍيًف خى ٍف تيجَّ

ًمفٍ  رىاًج ًنٍصؼى اٍلعيٍشًر, كى : يىٍعًني:  أىٍىًؿ اٍلخى , قىاؿى رىاجى اٍلعيٍشرى اًر اٍلميٍشًرًكيفى ًممٍَّف الى ييؤىدّْم اٍلخى تيجَّ
ٍرًب"  .(3)أىٍىؿى اٍلحى

  وجو الداللة من األقوال:
, ىي حتو تجاريةذا كانت سياة التجارية عمى السائح األجنبي إعمى أف الضريب :دلت األقكاؿ السابقة

 العيشر عند دخكليـ ببلد المسمميف.
 ثانيًا: أدلة أصحاب المذىب الثاني:

كمف أىؿ , " كاف يأخذ مف المسمميف الزكاة: أنو  --كاف مذىب عمر بف الخطاب   -1
 . (4)الحرب العشر تاما, ألنيـ كانكا يأخذكف مف تجار المسمميف مثمو إذا قدمكا ببلدىـ"

" أف تجاران مف قبمنا مف المسمميف : - -عمر بف الخطاب  كتب أبك مكسى األشعرم إلى  -2
, خذ أنت منيـ كما يأخذكف يأتكف أرض الحرب فيأخذكف منيـ العشر, قاؿ: فكتب عمر 

 .(5)مف تجار المسمميف"

                                                 

, (3/169) (3046ح) لذمة,في تعشير أىؿ ا الخراج كاإلمارة كالفيئ,  باب: سنف أبي داكد: أبي داكد, كتاب: (1)
 قاؿ عنو األلباني: ضعيؼ.

 (.9/353السنف الكبرل: البييقي : كتاب :الجزية, باب: مايأخذ مف الذمي إذا اتجر,) (2)
 (2/204(, قاؿ عنو ابف رجب في األمكاؿ: أبك عبيد, حسف لغيره, )2/346تمخيص الحبير: ابف حجر, ) (3)
 (.169الخراج : القرشي,)ص (4)
 (.135, )صالقرشيالخراج:  (5)
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كنحك , " أف يؤخذ مف تجار الحرب إذا قدمكا عمى المسمميف: أمر عمر بف الخطاب   -3الدواحةىوحقوقىالدائح
 .(1)عمييـ"ما يأخذ أىؿ الحرب مف تجار المسمميف إذا قدمكا 

 وجو الداللة:
ذا كانت سياحتو تجارية بمثؿ ما أنو يعامؿ السائح األجنبي إ, الركايات عف عمر  تمؾدلت 

 يعاممنا بو أىؿ بمدىـ.
 الترجيح:

بالنظر إلى األدلة التي ساقيا أصحاب المذىبيف  يظير أنيا مستمدة مف أقكاؿ كأفعاؿ عمر بف 
ىك أكؿ مف كضع نظاـ العيشر في اإلسبلـ,   - -كمعمـك أف عمر بف الخطاب , الخطاب 

فكاف يأخذ العيشر باجتياده بما يراه مناسبان فيأخذه تارة كيتركو أخرل, كيسأؿ عف مقدار ما يأخذكه 
منا تارة أخرل, فالمسألة اجتيادية يرجع أمرىا لما يراه الحاكـ مف مصمحة, كىك الراجح عند 

 الباحثة.
يجب عمى السائح األجنبي إذا كانت سياحتو تجارية  فدخؿ ببلد المسمميف كمعو ماؿ كاتجر بو في ف

, إف كاف نظاـ الببلد (2)ببلد المسمميف كجبت عميو ضريبة تجارية عمى ما اتجر بو مف ماؿ
 اإلسبلمية يفرض الضريبة.

 
 :الخالصة

, أما ببلد المسمميفأف يمتـز بيا ما داـ في  سائح األجنبيىي أىـ الكاجبات التي يجب عمى ال تمؾ
مخالفتو تقدر بما يتناسب مع أحكاـ الفقو اإلسبلمي كفركعو التي  إذا فرط في شيء مف ذلؾ, فإف

باحة , ك دمو راىد, أك إناقضان لمعيد إعتباره قد تصؿ إلى أك إيقاع العقكبة عميو, أك  ,مالو لممسمميفا 
 .فيككف كالحربي الذم دخؿ دار اإلسبلـ بدكف أمافاألمر بمغادرتو ببلد المسمميف 

 
 

  

                                                 

 (.2/104أخبار القضاة: ككيع ) (1)
 .(1/354): الشككانير(, فتح القدي2/37) بدائع الصنائع: الكاساني (2)



 
 

 انفصم انثانً
 األحكاو انشرعية املرتتبة 

 عهى سياحة األجنبً
 

 املبحث األول

 األماكه املسمىح بزيارهتا للسائح األجنيب 
 

  وياملبحث الثا

 أحكام معامالت السائح األجنيب

 

  ثالثاملبحث ال

 أحكام خروج السائح األجنيب عه التزاماته
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 املبحث األول

 األماكه املسمىح بزيارهتا للسائح األجنيب وضىابطه
  
 دخول السائح األجنبي لألماكن المقدسة:  -أوالً 
مف البمداف, كذلؾ لكجكد  عف غيرىا تميزىا ليا فضائؿ كخصائصال شؾ أف ببلد المسمميف  

المساجد كما أشبييا في كؿ مكاف  :كاألماكف المقدسة في اإلسبلـ ىي األماكف المقدسة فييا,
أحبّْ الببلد إلى اهلل )قاؿ:   اهللأف رسكؿ  قاؿ: عف أبي ىريرة فمخصص لطاعة اهلل تعالى, 

بيت اهلل الحراـ كمسجد رسكلو سيد  ,فالحرماف الشريفا, كعمى رأس ىذه المساجد, (1)(مساجدىا
: رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو ا ما ركم مكمما يدؿ عمى فضمي, األناـ  ٍمرىاءى, قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىًدمّْ ٍبًف حى عىٍف عى
 : ٍزكىرىًة فىقىاؿى مىى الحى لىٍكالى أىنّْي " كىاًقفنا عى ٍيري أىٍرًض المًَّو, كىأىحىبُّ أىٍرًض المًَّو ًإلىى المًَّو, كى كىالمًَّو ًإنًَّؾ لىخى

" رىٍجتي اؿي قاؿ , كفي فضؿ المسجد األقصى مسرل النبي  (2)أيٍخًرٍجتي ًمٍنًؾ مىا خى : "الى تيشىدُّ الرّْحى
مىٍسًجًد الرَّسيكًؿ  , كى رىاـً ى"ًإالَّ ًإلىى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى: المىٍسًجًد الحى مىٍسًجًد األىٍقصى , كى

أعظـ األماكف  , فيي(3)

ىذه األماكف المقدسة ميد اإلسبلـ كميبط الكحي كمشرؽ ك ، أعظـ االمقدسة عمى اإلطبلؽ كحرمتي
لذلؾ ال بد مف العناية الرسالة الخاتمة التي جمعت القمكب المتنافرة ككحدت القبائؿ المتناحرة, 

ف كؿ كافر كباغ كعدكو كعف كؿ شر كفتنة, كعف كؿ شيء مماكف المقدسة كحمايتيا كصيانتيا باأل
 .مخالؼ لمديف

 : حدود الحرم المكي -3
 :المكي عمى النحك التاليحدكد الحـر اختمؼ العمماء في تحديد 

 
 
 
 

                                                 

 (.1/464) (671ح) ,كتاب: المساجد, باب: فضؿ الجمكس في مصبله بعد الصبحصحيح مسمـ: مسمـ,   (1)
, كقاؿ عنو: حسف صحيح, * الحزكرة قاؿ (2/145()1587سنف الترمذم: الترمذم, باب: فضؿ مكة, ح) (2)

 .مكضع بمكة عند باب الحنَّاًطيف ىيابف كثير: 
 .(2/60(,)1189كالمدينة, )حة, باب: فضؿ الصبلة في مسجد مكة صحيح البخارم: البخارم, كتاب:الجمع (3)
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 :مذاىبفيو ثالثة  ( التنعيم)الجية الشمالية جية المدينة األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .فارغعيـ عند بيكت نما يقارب ثبلثة أمياؿ دكف التأف حده : (1)ما ذىب إليو أكتر الفقياء -
 .أربعة أمياؿأف حده  :(2)ما ذىب إليو بعض المالكية -
 .خمسة أمياؿأف حده  :(3)كقاؿ الباجي مف المالكية  -

 -:مذىبانالجية الجنوبية من طريق اليمن ففيو 
  . (5)ما يقارب سبعة أمياؿ عند أضاة لبف: أف حده (4)ما ذىب إليو أكثر الفقياء -
 . ستة أمياؿ: أف حده (6)بعض عمماء الشافعيةما ذىب إليو  -

 :مذاىبالجية الشرقية من جية طريق الطائف عمى طريق عرفة من بطن عرنة  ففيو أربعة  
 . (8)كقيؿ ثمانية عشر ميبلن  ,ما يقارب أحد عشر ميبلن  : أف حده(7)ما ذىب إليو الباجي المالكي -
 تسعة أمياؿ. أف حده :(9)بعض المالكية ما ذىب إليو -
 . سبعة أمياؿ أف حده: (10)بعض الشافعية كالحنابمةما ذىب إليو  -

 
 
 

                                                 

(,القرل لقاصد أـ القرل: الطبرم )ص 164ص )األحكاـ السمطانية: الماكردم (,2/131أخبار مكة: األزرقي ) (1)
 (63الزركشي )ص  ,إعبلـ الساجد:(76الجراعي )ص  (,تحفة الراكع كالساجد:651

 (.1/57الفاسي ): شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ (2)
 .(7/192)باجيالمنتقى شرح المكطأ:ال  (3)
( 164(, األحكاـ السمطانية: الماكردم )ص 63ص)إعبلـ الساجد: الزركشي (,2/131)أخبار مكة: األزرقي  (4)

  (.76(, تحفة الراكع كالساجد: الجراعي )ص 1/58شفاء الغراـ: الفاسي )
تحفة الراكع كالساجد: )كتعرؼ اآلف بإضاءة., أضاة لبف: ىي مستنقع الماء, كلبف: جبؿ طكيؿ لو رأساف (5)

 (.76الجراعي, ص
 (.651ص )(, القرل لقاصد أـ القرل: الطبرم63ص )إعبلـ الساجد:الزركشي (6)
 .(7/192)المنتقى شرح المكطأ: الباجي (7)
(, إعبلـ الساجد : الزركشي)ص 164األحكاـ السمطانية :الماكردم )ص  (,2/130زرقي )األ أخبار مكة: (8)

(, القرل لقاصد أـ القرل: 140خرداذبو )ص بف ا الممالؾ كالمسالؾ: ,(2/331(, الميذب : الشيرازم)63
 .(,76(, تحفة الراكع كالساجد: الجراعي )ص 1/56(, شفاء الغراـ: الفاسي)651الطبرم )ص 

 .(1/56شفاء الغراـ :الفاسي ) (9)
(, الميذب: الشيرازم 165(, األحكاـ السمطانية: الماكردم )ص 193ص ) األحكاـ السمطانية :أبي يعمى (10)

 .(3/483) (, الفركع : ابف مفمح3/82النككم ) تيذيب األسماء كالمغات:(, 2/331)
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 :مذىبانجدة ففيو جية الجية الغربية أي من لذرروةىالمترتبةىاألحكامىا
 عشرة أمياؿ.  : أف حده(1)أكثر العمماءما ذىب إليو  -
 ثمانية عشر ميبلن. أف حده: (2)ما ذىب إليو الباجي المالكي -

 :وقد حدده بعض العمماء المعاصرين بالكيمو متر
 كبينو كبيف مكة ستة كيمك مترات. :حده مف جية الشماؿ التنعيـ -
 إثنا عشر كيمك متران. :حده مف جية الجنكب أضاة لبف -
 ستة عشر كيمكا متران. :حده مف جية الشرؽ الجعرانة -
 .(3)خمسة عشر كيمك مترا :مف جية الغرب الشميسي -

 

  

                                                 

 (,1/85) الفاسي (, شفاء الغراـ:164الماكردم )ص (, األحكاـ السمطانية:2/131) أخبار مكة: األزرقي (1)
(, 2/331الشيرازم) (, الميذب:77تحفة الراكع كالساجد: أبي بكر الجراعي )ص (,63)ص إعبلـ الساجد

 (.3/483) : ابف مفمحالفركع
 .(7/192المنتقى شرح المكطأ: الباجي ) (2)
 .(689, 1/688فقو السنة :السيد سابؽ) (3)
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 الحرم المكي:السائح األجنبي  حكم دخول -1األحكامىالذرروةىالمترتبةى
مف يقـك  السابقة يجكز لمكافر دخكلو بإذف مف اإلماـ أكاتفؽ الفقياء عمى أف ما كاف خارج الحدكد 

 . مقامو, لكف ال يجكز لو سكناه كاستيطانو
 :يفمذىبكاختمفكا في دخكليـ الحـر المكي إلى 

كىك , (1)الجميكر مف فقياء المالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىريةما ذىب إليو : األول مذىبال
ال : أنو (2)كقتادة كعطاء كسعيد بف جبير كمجاىد مركم عف جابر بف عبد اهلل كابف عباس 

لكافر الذمي دخكؿ الحـر المكي ال مقيمان كال ماران بو, كلك لمصمحة لمسائح األجنبي أك ايجكز 
ذا اآلذف لو, ك  ى, ك إف دخمو بإذف لـ يعزر كأنكر عمعزر المسمميف, فإف دخمو مشرؾ بغير إذف ا 

حتى لك جاء الكافر  ,أراد الكافر دخكؿ الحـر ليسمـ فيو, منع مف الدخكؿ حتى يسمـ قبؿ دخكلو
اإلماـ أك مف يقكـ مقامو ليتسمـ الرسالة خارج حدكد  إليوألداء رسالة يحـر عميو الدخكؿ, كيخرج 

ذا دخؿ الكافر الحـر كمات فيو حـر دفنو فيو, كدفف في الحؿ, فإف دفف في, الحـر الحـر نقؿ  كا 
 .إلى الحؿ إال أف يككف قد بمى فيترؾ فيو كما تركت أمكات الجاىمية

جكز لو دخكؿ المسجد الحراـ ي السائح األجنبيأف : (3)فقياء الحنفيةما ذىب إليو : الثاني مذىبال
أف يقيـ فيو لكف ال يستكطنو كأيضان يجكز لو  سائح األجنبيكال يمنع مف دخكلو كسائر المساجد, كلم

كما ال يمنعكف مف  ال يمنعكف مف دخكؿ المسجد الحراـ," صاحب السير الكبير: قاؿ, دخكؿ الكعبة
 .(4)دخكؿ سائر المساجد, كيستكم في ذلؾ الحربي كالذمي"

 
 

                                                 

 القرطبي (, الجامع ألحكاـ القرآف: 3/14) الخرشي (, مختصر خميؿ:3/184) الخطاب مكاىب الجميؿ: (1)
أسنى  (,4/247,248) الشربيني (, مغني المحتاج:2/912ابف العربي ) (, أحكاـ القرآف:8/104)

 (, ركضة الطالبيف: النككم308الدمشقي)ص  (, رحمة األمة:4/214المطالب: السنيكي, )
 األـ: الشافعي (,8/90نياية المحتاج: الرممي ) (,2/331) الشيرازم الميذب: (,10/309,310)
المغني: البف (, 167(, األحكاـ السمطانية: الماكردم )ص173)ص الزركشي إعبلـ الساجد: (,4/177)

 اإلنصاؼ: (,3/134,135) (, كشاؼ القناع: البيكتي423, 3/422)ابف مفمح (, المبدع:8/531) قدامة
 .(4/243) ابف حـز المحمى: (,1/185قيـ )الابف  :أحكاـ أىؿ الذمة (,4/240) المرداكم

 البحر المحيط:(, 8/3101(, تفسير القاسمي: القاسمي)8/104القرطبي) الجامع ألحكاـ القرآف: (2)
 .(2/349(, فتح القدير: لمشككاني )5/28الزركشي)

(, عمدة القارم: العيني 89 -3/88(, أحكاـ القرآف: الجصاص )1/135شرح السير الكبير: السرخسي) (3)
 (.6/337الدر المختار: الحصكفي), (325ص )ابف نجيـ(, األشباه كالنظائر: 200 -4/199)

 (.1/135شرح السير الكبير: السرخسي)  (4)
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 سبب الخالف:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ُكوَن يَ ] تعالى:يرجع سبب الخبلؼ بيف الفقياء إلى اختبلفيـ في تأكيؿ قكلو  ََم ادُْْْشِ َا الَِّذيَن آَمـُوا إِكَّ َلُّيُّ

َراَم َبْعَد َطاِمِفْم َهَذا َوإِْن ِخْػُتْم َطْقَؾًة َفَسْوَف ُيْغـِقُؽُم اَّللَُّ ِمْن َفْضؾِِه إِْن َشاَء  َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا إِنَّ اَّللََّ َطؾِقٌم ادَْْسِجَد اْْلَ

[َحؽِقمٌ 
فمف رأل أف النيي خاص بتمكينيـ مف الدخكؿ الحـر بالصكرة التي كانكا عمييا في  (1)

النيي عاـ في كؿ حاؿ كاف عمييا المشرؾ فالعمة في ككنو أف الجاىمية أجاز دخكليـ, كمف تأكؿ 
 . منع دخكلو لمحـر مطمقا ان مشرك

 األدلة:
 مف دخكؿ المسجد الحراـ: سائح األجنبي الكافرأدلة الجميكر القائميف بمنع ال -أكالن 

 استدلكا بالكتاب, كالسنة, كالمأثكر, كالمعقكؿ.
 دليميم من الكتاب: -أ 
ُكوَن َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا]قكلو تعالى:  -1 ََم ادُْْْشِ ا الَِّذيَن آَمـُوا إِكَّ َ َراَم َبْعَد َطاِمِفْم َهَذا َوإِْن ِخْػتُْم  َيا َأُّيُّ ادَْْسِجَد اْْلَ

[َفَسْوَف ُيْغـِقُؽُم اَّللَُّ ِمْن َفْضؾِِه إِْن َشاَء إِنَّ اَّللََّ َطؾِقٌم َحؽِقمٌ َطْقَؾًة 
(2). 

 : وجو الداللة
ىـ الذيف  مشركيفبنفي اليقكؿ ابف كثير: "أمر اهلل تعالى عباده المؤمنيف الطاىريف دينا كذاتان, 

 .(3)ككاف نزكليا في سنة سبع"نجس دينان عف المسجد الحراـ, كأف ال يقربكه بعد نزكؿ ىذه اآلية 
كقاؿ أبك السعكد: "نيى اهلل المؤمنيف عف أف يقرب المشرككف المسجد الحراـ أم عف تمكينيـ مف 

منزلة  قرباف المسجد الحراـ, كعمؿ ىذا بأنيـ نجس إما لخبث باطنيـ أك ألف معيـ الشرؾ المنزؿ
يغتسمكف كال يجتنبكف النجاسات فيي مبلمسة النجس الذم يجب اجتنابو, أك ألنيـ ال يتطيركف كال 

 .(4)ليـ"
 فاآلية نص صريح في منع الكفار مف دخكؿ المسجد الحراـ, ألف ال ناىية, كالنيي يفيد التحريـ.

 ذكر أكثر المفسريف أف اآلية نص في تحريـ الدخكؿ. ك
 َواْلَقْوِم َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهقُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَؾًدا آِمـًا َواْرُزْق َأْهَؾُه ِمَن الثََّؿَراِت َمْن آَمَن ِمـُْفْم بِاَّللَِّ ]قكلو تعالى: -2

ِخِر َقاَل َوَمْن َكَػَر َفُلَمتُِّعُه َقؾِقًل  ْٔ [ا
(5). 

 
                                                 

 (.28التكبة: آية)سكرة  (1)
 (.28التكبة: آية)سكرة  (2)
 (.2/346تفسير القرآف العظيـ: ابف كثير) (3)
 (.2/539أبي السعكد) تفسير أبي السعكد: (4)
 (.126ية)مف اآل البقرة:سكرة  (5)
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 وجو الداللة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
أم بمكة كىك ما قبؿ الفتح فدؿ عمى تحريميا  [َفُلَمتُِّعُه َقؾِقًل َوَمْن َكَػَر ]: المقصكد بقكلو تعالى 

 .(1)عمى الكافر بعد الفتح
 دليميم من السنة: -ب 
ال يجتمع مسمـ "قاؿ:  ف أف النبي ك ما ركل اإلماـ الشافعي أنو سمع عددان مف أىؿ العمـ يرك  -1

 .(2)"كمشرؾ في الحـر
 (3)(ال يدخؿ مشرؾ المسجد الحراـ)قاؿ:  عف عطاء أف النبي  مما رك  -2
الخراج كال  ال ينبغي لمسمـ أف يؤدم)قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  وبمغ أنو اإلماـ الشافعي ما ركل -3

 .(4)(لمشرؾ أف يدخؿ الحـر
 ىذه النصكص صريحة في منع المشركيف مف دخكؿ المسجد الحراـ.: وجو الداللة من األحاديث

 دليميم من المأثور: -ج 
 .(5) "ال يدخؿ أحد مكة إال محرمان ": قكؿ ابف عباس  -1

 :وجو الداللة
 مكف إحرامو فامتنع دخكلو.يكالكافر ال  

  .(6)"ال يقرب المسجد الحراـ مشرؾ":  ةكقتاد ما قالو جابر  -2
 دليميم من المعقول: -د
ع نأف المسجد الحراـ أفضؿ أماكف العبادات لممسمميف كأعظميا كأنو محؿ النسؾ فكجب أف يم -1

 .(7)مف دخكلو غير المسمميف
نزؿ فمف المسجد الحراـ كمف مكة بغير كجو حؽ  أف المشركيف ىـ الذم أخرجكا النبي  -2

 .(8)القرآف يعاقبيـ بالمنع مف دخكلو بكؿ حاؿ مف األحكاؿ
 

                                                 

 .(175ص )إعبلـ الساجد في أحكاـ المساجد: الزركشي (1)
 لـ أجد لو أصبلن في كتب الحديث. (4/177األـ : الشافعي) (2)
 لـ أجد لو أصبلن في كتب الحديث.  (2/331)الميذب: الشيرازم (3)
 .كقاؿ عنو ابف حجر : إسناده جيد (13/392(,)18598البييقي,)ح معرفة السنف كاآلثار: (4)
 (.13/392(,)18597معرفة السنف كاآلثار:البييقي,)ح (5)
 (5/28المحيط :الزركشي) البحر (6)
 (3/136)(, كشاؼ القناع: البيكتي3/423ابف مفمح ) المبدع: (7)
 (.4/214أسنى المطالب: السنيكي) (8)
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رروةىالمترتبةىاألحكامىالذ  الكافر المسجد الحرام:السائح األجنبي بجواز دخول  القائمين أصحاب المذىب الثانيأدلة  -ثانياً 
أمر بأف يضرب ليـ قبة في  أف كفد ثقيؼ لما جاءكا إلى رسكؿ اهلل مف السنة بما ركم  استدلكا

نما أنجاس الناس )المسجد فقيؿ ىـ أنجاس فقاؿ:  ليس عمى األرض مف نجاستيـ شيء, كا 
 .(1)(أنفسيـ

 وجو الداللة:
المسجد الحراـ دخكؿ  سائح األجنبييجكز لمف أجاز دخكؿ كفد ثقيؼ المسجد كىـ كفار, أف النبي 

 . (2)قياسان عمى دخكلو سائر المساجد
 :األدلة مناقشة

 :أدلة أصحاب القكؿ األكؿمناقشة  -أكالن 
ا الَِّذيَن ي]:استدالؿ الجميكر بقكلو تعالى الحنفية  ناقش - أ َ ُكوَن َكَجٌس َفل َيْؼَرُبواَلُّيُّ ََم اْدُْْشِ  آَمـُوا إِكَّ

َراَم َبْعَد َطاِمِفْم َهَذا َوإِْن ِخْػُتْم َطقَْؾًة َفَسْوَف ُيْغـِقُؽُم اَّللَُّ ِمْن َفْضؾِِه إِْن َشاَء  إِنَّ اَّللََّ َطؾِقٌم اْدَْسِجَد اْْلَ

[َحؽِقمٌ 
 ىي:ك , مف عدت كجكه (3)

نما تدؿ عمى  السائح األجنبي الكافر اآلية ال تدؿ عمى منع  -1 مف الدخكؿ عمى أية ىيئة, كا 
أنيـ كانكا م منعو مف الدخكؿ عمى الكجو الذم كانكا اعتادكا عميو في الجاىمية عمى ما رك 

  .يطكفكف بالبيت عراة
نما مف حيث التدبير كالقياـ بعمارة المسجد الحراـ "بالقرب "المراد -2  ,ليس المنع مف الدخكؿ كا 

 .(4)إلييـ كال يمكنكف منو بحاؿ ميسف
 :النيي عف تمكينيـ مف الحج كالعمرة بدليؿ ما يمي في اآلية, المراد مف النييأف   -3

فإف تقييد النيي بذلؾ يدؿ عمى اختصاص المنيي عنو بكقت  [َبْعَد َطاِمِفْم َهَذا]قكلو تعالى:   -
 العاـ. ذلؾمف أكقات العاـ, أم ال يحجكا كال يعتمركا بعد 

"كأال يحج بعد  : ,ينادم بسكرة براءة   حيف أرسمو رسكؿ اهلل  - -قكؿ عمي بف أبي طالب  -
 .(5)"ىذا العاـ مشرؾ

                                                 

 (.3/88)(, أحكاـ القرآف :الجصاص135, 1/134شرح السير الكبير: الشيباني) (1)
 .ةجع السابقاالمر  (2)
 (.28التكبة:آية)سكرة  (3)
 (.3/88)الجصاص :(, أحكاـ القرآف135, 1/134باني)الشيشرح السير الكبير:  (4)
 (.1/77)(,4655, ح)باب :ما يستر مف العكرة, كتاب: الصبلة, صحيح البخارم: البخارم (5)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى فإف خشية الفقر إنما تككف بسبب انقطاع تمؾ المكاسـ كمنع  [َوإِْن ِخْػتُْم َطقَْؾةً ]قكلو تعالى:   -
الحج, فإف ذلؾ يضر بمصالحيـ المالية المشركيف مف الحج كالعمرة حيث كانكا يتاجركف في مكاسـ 

 فأخبرىـ تعالى بأف اهلل يغنييـ مف فضمو.
إجماع المسمميف عمى كجكب منع المشركيف مف الحج كالكقكؼ بعرفة كمزدلفة كسائر أعماؿ   -

ف لـ تكف    .(1)األفعاؿ في المسجد الحراـ تمؾالحج كا 
 كقاؿ الجصاص: إنما معنى اآلية عمى أحد كجييف:

؛ المشركيف الذيف كانكا ممنكعيف مف دخكؿ مكة كسائر المساجدب إما أف يككف النيي خاصان  األكؿ:
 العرب. إال اإلسبلـ أك السيؼ كىـ مشركك ألنيـ لـ تكف ليـ ذمة, ككاف ال يقبؿ منيـ

ماالثاني:  النحر في  بالنداء يكـ أف يككف المراد منعيـ مف دخكؿ مكة لمحج كلذلؾ أمر النبي  كا 
 .(2) يحج بعد ىذا العاـ مشرؾالٌ السنة التي حج فييا أ

 الخالصة:
عف غير مسمـ السائح األجنبي  يتبيف أف المراد بالنيي في اآلية كغيرىا مف النصكص ىك منع 

 .(3)قرباف الحج كالعمرة
 :الثاني مذىبأدلة أصحاب الًا: مناقشة ثاني

 مكف مناقشتو مف كجييف:يقياس الحنفية 
: أنو قياس مع الفارؽ ألف المسجد الحراـ كرد النص في تحريـ دخكلو لممشركيف الوجو األول

بخبلؼ غيره مف المساجد كأيضان لممسجد الحراـ خصائص كأحكاـ تخالؼ غيره مف المساجد, كفي 
ت ابف القيـ: "كال يصح ىذا القياس فإف لحـر مكة أحكامان يخالؼ بيا المدينة عمى أنيا ليس ذلؾ قاؿ

 .(4)عنده حرمان"
: أنو قياس فاسد كباطؿ ألنو في مقابمة النص الصريح الكارد في تحريـ دخكؿ الوجو الثاني

َرامَ ]المشركيف المسجد الحراـ, كىك قكلو تعالى:  ُكوَن َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا اْدَْسِجَد اْْلَ ََم اْدُْْشِ [إِكَّ
(5). 

 

                                                 

أبي  (, تفسير أبي السعكد:3/88الجصاص ) (, أحكاـ القرآف:1/135الشيباني) شرح السير الكبير: (1)
 (.  3/23)األحكاـ: السايس(, تفسير آيات 540, 2/539السعكد)

 (.3/88,89أحكاـ القرآف: الجصاص ) (2)
 (.89, 3/88أحكاـ القرآف: الجصاص ) (3)
 (.1/188) ابف القيـ أحكاـ أىؿ الذمة: (4)
 (.28) سكرة: التكبة: آية (5)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  .(1)"فيك باطؿ كؿ قياس في مقابمة النص الصحيحالقاعدة:"ك 
 الترجيح:

أف رأم الجميكر القائؿ بتحريـ دخكؿ : ظير لمباحثة بعد عرض آراء الفقياء كذكر أدلتيـ كمناقشتيا
 :كذلؾ لؤلسباب التالية, راجحالمسجد الحراـ ىك الرأم ال السائح األجنبي

ُكوَن ]نص صريح ال يحتمؿ التأكيؿ كىك قكلو تعالى: كجكد  -1 ََم اْدُْْشِ َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا ادَْْسِجَد إِكَّ

َرامَ  [اْْلَ
(2). 

عيد  ذالمسمميف من فإ, حيث عمى منع المشركيف مف دخكؿ الحـرالكاقع التاريخي يشيد  -2
أدخميـ  النبي     , كلـ يثبت أفالحـر بدخكؿ ممشركيفإلى كقتنا ىذا لـ يسمحكا ل الرسكؿ 

 .المسجد الحراـ
 مدلكليا الصحيح تأكيؿ باطؿ كغير صحيح.ية عف لآلتأكيؿ الحنفية   -3
مكضع تشريؼ , فيك المسجد الحراـ أفضؿ األماكف المقدسة عمى اإلطبلؽ كحرمتو أعظـ  -4

كراـ مف اهلل  لعباده المؤمنيف كىك عاصمة المسمميف المقدسة فبل ينبغي أف يشغميـ شاغؿ  كا 
جب تطييره مف المشركيف في ,أقدس مكاف لعبادتيـ, بكجكد مظنة المفسدة مف غيرىـ فيو عف

 بمنعيـ مف دخكلو.
مف الحج كالعمرة كما قاؿ الحنفية فمنعيـ مف دخكؿ  أف المراد باآلية ىك منعيـسممنا جدالن  لك -5

 ألف الحـر ىك مكاف أعماؿ الحج كالعمرة. ؛الحـر مف باب أكلى

  

                                                 

 (.4/229أضكاء البياف: الشنقيطي) (1)
 .(28سكرة التكبة: مف اآلية) (2)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  :الحرم المدنيحدود -1
  -عمى النحك التالي:  المدني حدكد الحـر

أم حرتييا   (2)ما بيف البتييا, فإف حدىا (1)حدىا محؿ اتفاؽ بيف العمماء: يةوالغرب يةالشرق الجية
 .الشرقية حرة كاقـ, كالغربية حرة الكبرة

 . (4)إلى ثكر" (3)فقاؿ: "المدينة حـر ما بيف عير قد بيف حدىا النبي : جنوبيةوال ماليةالش الجية
 :المسجد النبوي وغيره من المساجد سائح األجنبيحكم دخول ال-4
 يف:مذىبإلى  دخكؿ السائح األجنبي المسجد النبكم كسائر المساجداختمؼ الفقياء في  
 لمسائح األجنبي يجكز أنو : (5)الحنفية كالشافعية كالحنابمة كالظاىريةما ذىب إليو  األول: مذىبال

كالحنابمة قيدكا الدخكؿ باإلذف مف اإلماـ إال أف الشافعية ,دخكؿ المسجد النبكم كغيره مف المساجد
 .(6)أك مف يقـك مقامو

لمسائح ال يجكز  : أنو(8)كاستحسنو الركياني مف الشافعية (7)المالكيةما ذىب إليو : الثاني مذىبال
 .دخكؿ المسجد النبكم كال غيره مف المساجداألجنبي 

 
                                                 

(, فتح البارم: ابف 1/91(, كفاء الكفاء بأخبار دار المصطفى:السميكرم)226ص )الزركشي  إعبلـ الساجد: (1)
(, القرل لقاصد أـ القرل: محب الديف الطبرم 9/135,136(, شرح النككم عمى مسمـ: النككم)4/83حجر)
ابف النجار (, الدرة الثمينة في تاريخ المدينة: 150(. تحفة الراكع كالساجد: أبي بكر الجراعي )ص672)ص
 (. 2/726(, سبؿ السبلـ :الصنعاني)5/32(, نيؿ األكطار: الشككاني)338)ص

 لبلبة الحرة كالحرة ىي األرض ذات الحجارة السكداء كالبتي المدينة حرتييا الشرقية كالغربية, المصباحا (2)
 (.2/561)الفيكميالمنير:

 الحميفة ميقات أىؿ المدينة, يشبو العير كىك الحمارىك جبؿ كبير مشيكر في قبمة المدينة يقرب مف ذم  عير: (3)
 .(2/561)الفيكميالمنير: المصباح

 (.3/20()1870صحيح البخارم: البخارم, كتاب: الحج ,باب: حـر المدينة بمفظ مابيف عائر ككذا, ح) (4)
الشربيني (, مغني المحتاج: 3/88(, أحكاـ القرآف: الجصاص )1/135)سرخسيال الكبير: شرح السير (5)

(, ركضة الطالبيف: النككم 167الماكردم)ص (,األحكاـ السمطانية:2/331الشيرازم) (, الميذب:4/247)
(, 3/137البيكتي) (, كشاؼ القناع:3/425ابف مفمح ) (, المبدع:8/532ابف قدامة ) (, المغني:10/310)

) (, المحمى:1/190)ابف قيـ أحكاـ أىؿ الذمة:  .(4/243ابف حـز
 (,8/532) ابف قدامة (, المغني:10/310) النككم (, ركضة الطالبيف:4/247) المحتاج: الشربيني مغني (6)

 (.3/425) المبدع : ابف المفمح
ابف  (,أحكاـ القرآف:8/104,105القرطبي) (,الجامع ألحكاـ القرآف:7/192) المنتقى شرح المكطأ: الباجي (7)

 (2/913العربي )
 .(271)ص  الزركشي إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد:, (10/310النككم): ركضة الطالبيف (8)
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 سبب الخالف:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ُكوَن َكَجٌس َفل ]اختبلفيـ في مفيـك قكلو تعالى: يرجع سبب الخبلؼ بيف الفقياء إلى  ََم ادُْْْشِ إِكَّ

َرامَ  [َيْؼَرُبوا ادَْْسِجَد اْْلَ
خاصة بالمسجد الحراـ دكف غيره مف المساجد, أباح  رأل أف اآليةفمف  ,(1)

اآلية عامة  , كمف رأل أفالمسجد النبكم كغيره مف المساجد كىـ الجميكر سائح األجنبيدخكؿ ال
المسجد النبكم كسائر المساجد  سائح األجنبيـ دخكؿ التشمؿ المسجد الحراـ كغيره مف المساجد حرٌ 

 .(2)كىـ فقياء المالكية كمف كافقيـ
 -األدلة:

  :أصحاب المذىب األولأواًل: أدلة 
بالكتاب,  المسجد النبكم الشريؼ كغيره مف المساجد سائح األجنبيالقائميف بجكاز دخكؿ الاستدؿ 

 :كالسنة, كالمأثكر, كالمعقكؿ
 دليميـ مف الكتاب: -أ

كَِي اْستََجاَرَك َفلَِجْرُه َحتَّى َيْسَؿَع َكلَم اَّللَِّ]قكلو تعالى: استدلكا ب -1 [َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْدُْْشِ
(3). 

َرامَ ]قكلو تعالى:  -2 ُكوَن َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا ادَْْسِجَد اْْلَ ََم اْدُْْشِ [إِكَّ
(4). 

قاؿ , الحراـ, فدلت عمى أنيـ ال يمنعكف مف دخكؿ غيره اآلية خاصة بالمسجد وجو الداللة:
 .(5)القاسمي: تدؿ ىذه اآلية عمى أنو يجكز لمكافر دخكؿ المسجد لسماع كبلـ اهلل

 دليميـ مف السنة: -ب
مف بني نجد فجاءت برجؿ  بعث خيبلن قبؿ أنو سمع أف النبي  عف أبي ىريرة  مما رك  -1

المسجد فخرج إليو  ليمامة فربطكه بسارية مف سكارما سيد أىؿ , لو ثمامة بف أثاؿ :حنيفة يقاؿ
ف ؟ماذا عندؾ يا ثمامة"فقاؿ:  رسكؿ اهلل  , فقاؿ: عندم يا محمد خير, إف تقتؿ تقتؿ ذا دـ, كا 

ف كنت تريد الماؿ فسؿ تعط منو ما شئت, فتركو رسكؿ اهلل  حتى إذا  تنعـ تنعـ عمى شاكر كا 
فتركو حتى بعد الغد فذكر مثؿ ىذا , كاف الغد ثـ قاؿ لو: ما عندؾ يا ثمامة؟ فأعاد مثؿ ىذا الكبلـ

                                                 

 .(28) سكرة التكبة: مف اآلية (1)
 .(8/104) الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي (2)
 (.6) آية سكرة التكبة: (3)
 (.28آية) سكرة التكبة: (4)
 (.8/3078القاسمي) تفسير القاسمي: (5)
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أطمقكا ثمامة, فانطمؽ إلى نخؿ قريب مف المسجد فاغتسؿ ثـ دخؿ المسجد  فقاؿ رسكؿ اهلل األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .(1)عبده كرسكلو"فقاؿ: اشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمدان 

 وجو الداللة من ىذا الحديث: 
المسجد النبكم ألف النبي  السائح األجنبي الكافر أك الذميالداللة في جكاز دخكؿ  الحديث ظاىر

 .ربط ثمامة في مسجده كىك كافر ثـ أكرمو اهلل باإلسبلـ بعد ذلؾ 
ميكسه م ما رك  -2 ا نىٍحفي جي : بىٍينىمى , يىقيكؿي اًلؾو , أىنَّوي سىًمعى أىنىسى ٍبفى مى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي نىًمرو عىٍف شىًريًؾ ٍبًف عى

: أىيُّكيـٍ  مىعى النًَّبيّْ  ـٍ قىمىوي, ثيَـّ قىاؿى لىيي وي ًفي المىٍسًجًد ثيَـّ عى , فىأىنىاخى مىؿو مىى جى ؿه عى ؿى رىجي  ًفي المىٍسًجًد, دىخى
مَّده؟ كىالنًَّبيُّ  ؿي األىٍبيىضي الميتًَّكئي  ميحى , فىقيٍمنىا: ىىذىا الرَّجي ـٍ : يىاميتًَّكئه بىٍيفى ظىٍيرىانىٍيًي ؿي ٍبًد ب. فىقىاؿى لىوي الرَّجي فى عى

ٍبتيؾى : »الميطًَّمًب فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ  ؿي ًلمنًَّبيّْ  ,«قىٍد أىجى مىٍيؾى ًفي  : ًإنّْي سىاًئميؾى فىقىاؿى الرَّجي فىميشىدّْده عى
: ؟ فىقىاؿى مىيَّ ًفي نىٍفًسؾى ٍسأىلىًة, فىبلى تىًجٍد عى , آلمَّوي  "سىٍؿ عىمَّا بىدىا لىؾى " المى ٍف قىٍبمىؾى بّْؾى كىرىبّْ مى : أىٍسأىليؾى ًبرى فىقىاؿى

 : ؟ فىقىاؿى ـٍ مىؾى ًإلىى النَّاًس كيمًّْي : أىٍنشيديؾى . «المَّييَـّ نىعىـٍ »أىٍرسى مىكىاًت قىاؿى مّْيى الصَّ ًبالمًَّو, آلمَّوي أىمىرىؾى أىٍف نيصى
 : ٍمسى ًفي اليىٍكـً كىالمٍَّيمىًة؟ قىاؿى كـى ىىذىا الشٍَّيرى ًمفى . «المَّييَـّ نىعىـٍ »الخى : أىٍنشيديؾى ًبالمًَّو, آلمَّوي أىمىرىؾى أىٍف نىصي قىاؿى

 : : أىٍنشيديؾى . «المَّييَـّ نىعىـٍ »السَّنىًة؟ قىاؿى دىقىةى ًمٍف أىٍغًنيىاًئنىا فىتىٍقًسمىيىا  قىاؿى ذى ىىًذًه الصَّ ًبالمًَّو, آلمَّوي أىمىرىؾى أىٍف تىٍأخي
مىى فيقىرىاًئنىا؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ  ا ًجٍئتى ًبًو, كىأىنىا رىسيكؿي مىٍف كىرىاًئي . «المَّييَـّ نىعىـٍ : »عى : آمىٍنتي ًبمى ؿي فىقىاؿى الرَّجي

ك بىًني سىٍعًد ٍبًف بىٍكرو ًمٍف قىٍكًمي, كىأىنى  ـي ٍبفي ثىٍعمىبىةى أىخي  .(2)(ا ًضمىا
 وجو الداللة:

الكافر المسجد ألف ضمامان كاف كافران ككاف السائح األجنبي الحديث ظاىر الداللة في جكاز دخكؿ 
 رسكالن مف جية قكمو ثـ أسمـ بعد ىذه القصة.

 (3)حاجة" والمسجد إذا كانت لو في قاؿ الخطابي: "كفي الحديث مف الفقو جكاز دخكؿ المشرؾ
 .(4)كقاؿ السبكي: "الحديث يدؿ عمى جكاز دخكؿ الكافر المسجد إذا كانت لو فيو حاجة"

كىك جالس في المسجد في أصحابو  أتى الييكد النبي )قاؿ:  ما ركل عف أبي ىريرة  -3
 .(5)(فقالكا: يا أبا القاسـ في رجؿ كامرأة زنيا منيـ

 

                                                 

 .(1/93)(462ح) )دخكؿ المشرؾ المسجد(, باب: الصبلة, كتاب:صحيح البخارم: البخارم,  (1)
 .(1/22( )63ما جاء في العمـ(,ح))صحيح البخارم :البخارم:كتاب: العمـ, باب: (2)
 (.1/327معالـ السنف مع سنف أبي داكد : الخطابي) (3)
 .(4/109)المنيؿ العذب المكركد:السبكي (4)
 (3/1326(, )1699,باب:)رجـ الييكد في الزنى(ح)صحيح مسمـ : مسمـ, كتاب: الحدكد  (5)
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 الحديث:وجو الداللة من األحكامىالذرروةىالمترتبةى
كىك في  المسجد ألف الييكد دخمكا عمى الرسكؿ السائح األجنبي الحديث دؿ عمى جكاز دخكؿ 

 المسجد فمـ يمنعيـ مف الدخكؿ كلـ ينكر عمييـ ذلؾ كلك كاف غير جائز لمنعيـ.

أنزليـ المسجد  عف عثماف بف أبي العاص أف كفد ثقيؼ لما قدمكا عمى رسكؿ اهلل ماركم -4
 الٌ لكـ أ" :  يحشركا كال يعشركا كال يجبكا فقاؿ رسكؿ اهللالٌ لقمكبيـ فاشترطكا عميو أكف أرؽ ليك

 .(1)"تحشركا كال تعشركا كال خير في ديف ليس فيو رككع

 وجو الداللة من الحديث:

أنزؿ كفد ثقيؼ   ألف النبي ؛المسجد سائح األجنبيالحديث يدؿ داللة كاضحة عمى جكاز دخكؿ ال
الخطابي: "كفي ىذا الحديث مف العمـ أف الكافر يجكز لو دخكؿ المسجد  قاؿ ذلؾكفي , في مسجده

 .(2)لحاجة لو فيو أك لممسمـ إليو"

 دليميم من المأثور: -ج 

 قد كاف أبك سفياف بف حرب يدخؿ مسجد النبي )عف سعيد بف المسيب أنو قاؿ:  مما رك  - 1
 .(3)(كىك مشرؾ

 . (4)فيو ليفتؾ بو فرزقو اهلل اإلسبلـ عمير بف كىب قدـ فدخؿ المسجد كالنبي  ماركم أف -2

 دليميم من المعقول: -د 

خش األذل منو, كلـ يرد في الشرع ما أف األصؿ في دخكؿ الكافر المسجد ىك الجكاز ما لـ يي 
 . (5)يخالؼ ىذا األصؿ إال في المسجد الحراـ فيبقى عمى كفؽ األصؿ

 :أصحاب المذىب الثانيثانيًا: أدلة 
 :بالكتاب, كالسنة, كالمأثكر, كالمعقكؿ ,المسجد مطمقان مف دخكؿ  سائح األجنبيبمنع ال كفالقائم استدؿ

 

                                                 

(, سنف ابف 3/421)ما جاء في خبر الطائؼ(, ) كتاب: اإلمارة كالخراج, باب: سنف أبي داكد: أبك داكد, (1)
 ., قاؿ عنو األلباني: ضعيؼ(1/559)فيمف أسمـ في شير رمضاف(, ) باب: ابف ماجة, كتاب: الصبلة, ماجو:

 (.3/421) الخطابي معالـ السنف: (2)
 .(2/914(, كأحكاـ القرآف :ابف العربي)8/532ابف قدامة) المغني: (3)
 .(5/36(, اإلصابة :ابف حجر)8/532)المغني: ابف قدامة (4)
 (.16/26تفسير الفخر الرازم :الرازم) (5)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  دليميم من الكتاب: -أ 

َراَم َبْعَد يَ ]: قكلو  -1 ُكوَن َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا ادَْْسِجَد اْْلَ ََم ادُْْْشِ ا الَِّذيَن آَمـُوا إِكَّ َ [َطاِمِفْم َهَذا َلُّيُّ
(1). 

 وجو الداللة:

اآلية عامة في سائر المشركيف, كسائر المساجد, كدلت عمى المنع مف دخكؿ المسجد الحراـ  - أ
 .نصان, كالمنع مف دخكؿ سائر المساجد تعميبلن بالنجاسة

ُكوَن َكَجٌس ]: قكلو تعالى  - ب ََم اْدُْْشِ سماه اهلل تعالى نجسان فبل يخمك أف يككف نجس العيف  [إِكَّ
ألف العمة كىي النجاسة مكجكدة  ,أك نجس الذات, كأم ذلؾ كاف فمنعو مف المسجد كاجب

 .(2)فيو, كالحرمة مكجكدة في المسجد
قاؿ ابف العربي: "اآلية دليؿ عمى أنيـ ال يقربكف مسجدان سكاه, فإف اهلل تعالى لـ يقؿ ال   - ت

يقرب ىؤالء المسجد الحراـ فيككف الحكـ مقصكران عميو, كلك قاؿ ال يقرب المشرككف 
كاألنجاس المسجد الحراـ لكاف تنبييان عمى التعميؿ بالشرؾ أك النجاسة أك العمتيف جميعان, بؿ 

ـى ]اؿ ببياف العمة ككشفيا فقاؿ: أكد الح رىا بيكا اٍلمىٍسًجدى اٍلحى ا اٍلميٍشًركيكفى نىجىسه فىبل يىٍقرى  يريد [ًإنَّمى
 .(3)كالبد لنجاستيـ, فتعدت العمة إلى كؿ مكضع محتـر بالمسجدية"

[ِِف ُبقُوٍت َأِذَن اَّللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِقَفا اْسُؿه]تعالى:  قكلو -2
(4)  

 الداللة: وجو
 .(5)أف دخكؿ الكفار بيكت اهلل مناقض لترفيعيااألية دالة عمى  
لَة َوَأْكُتْم ُسَؽاَرى َحتَّى َتْعَؾُؿوا َما َتُؼوُلوَن َوٓ ُجـُباً إِٓ َطايَ ]قكلو تعالى: -3 ا الَِّذيَن آَمـُوا ٓ َتْؼَرُبوا الصَّ َ بِِري َلُّيُّ

[َسبِقٍل َحتَّى َتْغَتِسُؾوا
(6). 

 

 

                                                 

 .(28) آية سكرة التكبة: (1)
 (.2/913,914) ابف العربي (, أحكاـ القرآف:8/105القرطبي) الجامع ألحكاـ القرآف: (2)
 .(2/913ابف العربي ) :أحكاـ القرآف (3)
 .(36) سكرة النكر: مف اآلية (4)
 .(8/104) الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي (5)
 .(43) سكرة النساء: مف اآلية (6)



 

 الدواحةىوحقوقىالدائح
 

 

 
69 

 الفصلىالثاني

 الداللة: وجواألحكامىالذرروةىالمترتبةى

المسمـ السكراف كالجنب يمنع مف قرباف الصبلة, كالنيي عف قرباف الصبلة نيى دلت اآلية عمى أف 
 .(1)عف قرباف مكضعيا كىك المسجد فمنع الكافر مف باب أكلى

 دليميم من السنة: -ب 

ًإفَّ ىىًذًه اٍلمىسىاًجدى الى  : "حديث األعرابي الذم باؿ في المسجد عندما قاؿ لو رسكؿ اهلل  .1
ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف"تىٍصميحي ًلشىٍيءو ًمٍف ىىذىا اٍلبىٍكًؿ, كىالى اٍلقىذىًر ًإنَّمىا ًىيى ًلًذٍكًر اهلًل  ًة كى , كىالصَّبلى

(2). 
 ة:وجو الدالل

ف الكافر نجس كال يخمك عف ىذه القاذكرات التي ال تصمح أف تككف في دؿ الحديث عمى أ
قامة الصبلة, كقراءة القرآف, كالكافر ال يفعؿ شيئان المسجد, كأيضان المساجد لذكر اهلل  , كا 

 .(3)منيا فيمنع مف دخكؿ المساجد

 .(4)(ال يقرب المسجد مشرؾ)قاؿ:  أف النبي  جابر  ما ركم عف .2

 : وجو الداللة
 الحديث كاضح الداللة في النيي عف قرباف المشرؾ لمساجد اهلل.

 .(5)قاؿ: "فإني ال أحؿ المسجد لحائض كال لجنب" أف الرسكؿ  عائشة  عف ركمما  .3

 : وجو الداللة
فالكافر مف باب  يفمسمم ـأني دؿ الحديث عمى أنو ال يجكز لمحائض كالجنب دخكؿ المساجد مع

 .(6)أكلى, كىك أيضان ال يخمك مف الجنابة
 
 

                                                 

 (.198ص )تحفة الراكع كالساجد في أحكاـ المساجد: الجراعي (1)
 (,285)كجكب غسؿ البكؿ مف حديث أنس ابف مالؾ( ح) كتاب:الطيارة, باب:صحيح مسمـ: مسمـ,  (2)
(1/237.) 
 (.8/104الجامع ألحكاـ القرآف:القرطبي) (3)
 (2/331الميذب : الشيرازم) (4)
(, سنف ابف ماجة:ابف ماجة, 1/159كتاب: الطيارة, باب:)الجنب يدخؿ المسجد( ) سنف أبي داكد: أبك داكد, (5)

 .(1/212الطيارة, باب:)ما جاء في اجتناب الحائض المسجد( )كتاب : 
 .(8/105الجامع ألحكاـ القرآف :القرطبي) (6)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  دليميم من المأثور: -ج 
كمعو كتاب قد كتب فيو حساب عممو  عمى عمر بف الخطاب  مكسى األشعرم  دخؿ أبك -1

؟ قاؿ إنو نصراني""فقاؿ لو عمر: "ادع الذم كتبو ليقرأه قاؿ:  ـى إنو ال يدخؿ المسجد قاؿ كًل
(1). 

"أنو بصر بمجكسي, كىك عمى المنبر كقد دخؿ المسجد فنزؿ كضربو  عف عمي  مما رك -2
 .(2)كأخرجو مف المسجد"

عف األكزاعي قاؿ: كتب عمر بف عبد العزيز أف امنعكا الييكد كالنصارل مف دخكؿ  مما رك  -3
ُكوَن َكَجٌس ]مساجد المسمميف كأتبع نييو بقكلو تعالى:  ََم اْدُْْشِ [إِكَّ

(3). 
 دليميم من المعقول: -د 

 أف حدث الجنابة كالحيض كالنفاس بمنع المقاـ في المسجد فحدث الشرؾ أكلى.  -1
أف الكافر أسكأ حاالن مف الحائض كالجنب فإنو نجس بنص القرآف, كالحائض كالجنب ليسكا  -2

كمع ىذا ال يجكز ليـ دخكؿ المسجد كالكافر مف  (4)"بنجس بنص السنة "المؤمف ال ينجس
 باب أكلى.

 .(5)كألنو انضـ إلى حدث جنابتو حدث شركو فتغمظ المنع -3
 دليميم من القياس: -ه 

قالكا: إف المساجد كميا بيكت اهلل  د الحراـ بجامع أف كميا بيكت هللقاسكا سائر المساجد عمى المسج
 .(6)تعالى كبيت اهلل الحراـ كيمنعكف مف دخكلو فكذلؾ غيره مف المساجد

 المناقشة:
 مناقشة أدلة أصحاب المذىب األول: 

مف دخكؿ المسجد الحراـ نصان,  السائح األجنبي المشرؾ ال ننكر أف اآلية دلت عمى منع  -1
لكنيا أيضان دلت عمى منعو مف دخكؿ غيره مف المساجد تعميبلن بالنجاسة كلكجكب صيانة المسجد 

                                                 

 .(8/532)المغني: ابف قدامة(, 10/127(,)20910السنف الكبرل: البييقي,ح) (1)
 .(8/532)المغني: ابف قدامة (2)
 (2/346كثير) ( ,تفسير القرآف العظيـ : ابف10/105جامع البياف:الطبرم ) (3)
   (. 1/62()285صحيح البخارم: البخارم,كتاب :الغسؿ,باب : الجنب يخرج كيمشي في السكؽ,ح) (4)
 .(2/617)(, مطالب أكلي النيى: السيكطي8/532المغني :ابف قدامة ) (5)
 (386/ 2)الراكيتيف كالكجييف: أبك يعمى (6)
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عف كؿ نجس, فدلت اآلية عمى أنيـ ال يقربكف مسجدان سكاه ألف العمة كىي النجاسة مكجكدة فييـ األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 . (1)كالحرمة مكجكدة في المسجد

كَِي اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرهُ َوإِْن ]قكلو تعالى:   -2 [َأَحٌد ِمَن اْدُْْشِ
فغاية ما تدؿ عميو ىك جكاز أماف , (2)

 .(3)الكفار كدخكليـ دار اإلسبلـ ال مساجده
ف سممناه فبل  نشؾ في صحتو لكف النبي  الحديث ثمامة,   -3 كاف قد عمـ بإسبلمو كىذا كا 

 .(4)بإسبلمو في المآؿ ال يحكـ لو بو في الحاؿ يضرنا ألف عمـ النبي 
ف كاف صحيحان بأجكبة:  قاؿ القرطبي: "أجاب عمماؤنا عف ىذا الحديث كا 

 أحدىا: أنو كاف متقدمان عمى نزكؿ اآلية:
 كاف قد عمـ بإسبلمو فمذلؾ ربطو. الثاني: أف النبي 

التي ذكرناىا, لككنيا مقيدة حكـ الثالث: أف ذلؾ قضية في عيف فبل ينبغي أف تدفع بيا األدلة 
 القاعدة الكمية.

كيمكف أف يقاؿ إنما ربطو في المسجد لينظر حسف صبلة المسمميف كاجتماعيـ عمييا, كحسف 
آدابيـ في جمكسيـ في المسجد فيستأنس بذلؾ كيسمـ ككذلؾ كاف, كيمكف أف يقاؿ إنيـ لـ يمكف ليـ 

 .(5)"مكضع يربطكنو فيو إال في المسجد كاهلل أعمـ
ألنو كاف , في مسجده كميا كانت قبؿ نزكؿ اآلية أما بالنسبة لمكفكد التي أنزليا النبي  -4

كيحممكف إليو الرسائؿ كاألجكبة, كقد  بالمسمميف حاجة إلييـ, كأنيـ كانكا يخاطبكف الرسكؿ 
 .(6)ليخرج لكؿ مف قصده مف الكفار يسمعكف منو الدعكة كلـ يكف النبي 

 
 :أصحاب المذىب الثانيمناقشة أدلة 

 خاصة بالمسجد الحراـ, كال تتعداه إلى غيره. آليةا -1

                                                 

 (.914 – 2/913أحكاـ القرآف:ابف العربي ) (1)
 (.6سكرة التكبة: مف اآلية ) (2)
 .(8/76)الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي (3)
 .(2/913)أحكاـ القرآف :ابف العربي (4)
 (.8/105)الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي (5)
 البيكتي كشاؼ القناع: (,2/617) السيكطي (, مطالب أكلي النيى:2/914ابف العربي ) أحكاـ القرآف: (6)

(3/137). 
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المترتبةىىاألحكامىالذرروة [ِِف ُبُقوٍت َأذَِن اَّللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِقَفا اْسُؿهُ ] قكلو تعالى:   -2
فيذه اآلية ال تدؿ عمى منع  (1) 

نما غاية ما تدؿ عميو ىك: رفع مساجد اهلل  الكفار مف دخكؿ المسجد النبكم أك غيره, كا 
بالبناء كالصيانة ليا مف األذل كاألقذار, كذكر اهلل فييا بإقامة الصبلة فييا كقراءة القرآف 

 كغيره مف أنكاع الذكر.
, فنحف ال ننكر أف المساجد "ف البكؿ كالقذرأف ىذه المساجد ال تصمح لشيء م :"قكلو   -3

مكف مف يجب تطييرىا عف ذلؾ كالكافر أيضان إذا أراد بالدخكؿ تكسيخيا كالعبث بيا فبل يي 
دخكليا باالتفاؽ, كىذا ما يدؿ عميو الحديث كىك كجكب تنظيؼ كتطيير المساجد عف 

 األكساخ كالقاذكرات.
كعمى فرض , (2)فيك ال يخمك مف مقاؿ "ال أحؿ المسجد لحائض كال لجنب": قكلو   -4

صحتو فيك كارد في منع الحائض كالجنب مف دخكؿ المسجد كليس فيو ما يدؿ عمى منع 
 الكافر مف دخكلو.

, المراد بو قرباف المسجد الحراـ, ": ال يقرب المسجد مشرؾفي حديث جابر  قكلو  -5
 ألنو قالو بعد نزكؿ اآلية مباشرة.

بعض الصحابة في عدـ اإلذف بالدخكؿ, فيي محمكلة عمى أنيـ أما اآلثار المركية عف  -6
رأكا منيـ ما يكجب خركجيـ, مف ابتذاؿ المساجد كالعبث بيا كتكسيخيا, فمف أجؿ ذلؾ 

 كىي أيضان ال تقاكـ النصكص الصحيحة الصريحة الثابتة عف الرسكؿ , أخرجكىـ منيا
ث ثمامة كضماـ كغيرىا مف في إباحة دخكؿ الكفار مسجده كغيره مف باب أكلى كحدي

يدخمكف المدينة, كيدخمكف  كقد كانكا في زمف عمر بف الخطاب ,األحاديث السابقة
المسجد النبكم قادميف مف الشاـ كالعراؽ لمتجارة كلما فيو مصمحة المسمميف, كلك لـ يثبت 

 عمييـ ذلؾ. ألنكر عمر  ىذا عف الرسكؿ 
 (3)أدلتيـ العقمية ال تقكل عمى معارضة كمقاكمة النصكص الكاردة في إباحة الدخكؿ.  -7
قياسيـ سائر المسجد عمى المسجد الحراـ بجامع أنيا كميا بيكت اهلل, فمما ال شؾ فيو أف   -8

المساجد كميا بيكت اهلل, لكف المسجد الحراـ ليس كغيره مف بيكت اهلل, فمو مميزات 
 فمف أجؿ ذلؾ منع الكفار مف دخكلو؛ كخصائص ينفرد بيا عف غيره

                                                 

 (.36سكرة النكر: اآلية ) (1)
كقاؿ عنو ابف رشد "بأنو حديث (, 1/159) معالـ السنف: الخطابي قاؿ عنو الخطابي "بأف العمماء ضعفكه" (2)

 .(1/48) بداية المجتيد: ابف رشد, غير ثابت عند أىؿ الحديث
 .(1/402اختبلؼ الداريف كأثره في األحكاـ الشرعية:عبد العزيز االحمدم) (3)
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 الترجيح:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
السائح أف رأم الجميكر كىك جكاز دخكؿ : كمناقشتيا يتضحبعد عرض آراء الفقياء كأدلتيـ 

لكنو مقيد بعدـ خرابيا أك العبث بيا أك  ىك الراجح, المسجد النبكم كغيره مف المساجد األجنبي
, كذلؾ لؤلسباب , كاحتراميا كعدـ كشؼ العكرة كغمبة تحقيؽ المصمحة الدعكيةتكسيخيا

 -:تاليةال
كحديث ثمامة كحديث  صحة النصكص الكاردة في جكاز دخكؿ الكفار مسجد رسكؿ اهلل  -1

 في مسجده. كأحاديث الكفكد التي كانت تفد عمى رسكؿ اهلل , ضمامة
 عدـ كركد نص صريح في منعيـ مف دخكؿ المساجد. -2
 ذلؾالمساجد لسماع كبلـ اهلل, أك مشاىدة أداء فركضو قد يككف , السائح األجنبي دخكؿ  -3

يدخمكف مساجد  فغير المسمميشاىده اآلف في كقتنا الحاضر فإف سببان في إسبلمو كىك ما ني 
ليسألكىـ عف اإلسبلـ كما يتعمؽ بو مف ؛ في دارىـ ـكانت في دار اإلسبلـ أأالمسمميف سكاء 

 إسبلـ كثير منيـأحكاـ, كبياف محاسنو مما أدل إلى 
ال تتعداه إلى غيره كاآلية, كحديث , المالكية خاصة بالمسجد الحراـ األدلة التي استدؿ بيا -5

كليس فييا عمة صالحة لتعدييا إلى غيره مف المساجد, كما بقي مف األدلة ليس ,  جابر 
 فييا ما يدؿ عمى منعيـ مف الدخكؿ.

 المسجد األقصى: حكم دخول السائح األجنبي -5 
أىؿ الكتاب إلى فمسطيف كالسماح ليـ بزيارة السياح األجانب مف في جكاز دخكؿ اتفؽ الفقياء  

أماكنيـ المقدسة فييا كعمى ىذا عمؿ المسمميف منذ فتحيا اهلل عمى يد عمر بف الخطاب 
(1) ,

كأما دخكؿ السياح الػأجانب المسجد األقصى فينطبؽ عميو ما أسمفت الحديث عنو في حكـ دخكؿ 
 .السياح األجانب المسجد النبكم كسائر المساجد

كأصبح السائح , لييكد لفمسطيف كاستيطانيـ لياامي المسممكف في ىذا الزماف باحتبلؿ كقد ابتي 
األجنبي, كحتى أم مسمـ مف المسمميف, إذا أراد زيارة المسجد األقصى فبلبد لو مف الحصكؿ عمى 

 تأشيرة دخكؿ إسرائيمية.
 المسجد األقصى بتأشيرة إسرائيمية:حكم زيارة  -6

إف دخكؿ السائح األجنبي لببلد المسمميف بعقد أماف مف غير المسمميف قضية معاصرة لـ يبحثيا 
 فاختمفكا فييا عمى فريقيف:كتناكليا الفقياء المعاصريف ,, الفقياء القدامى

                                                 

 (,240, 1/219أحكاـ المساجد في الشريعة اإلسبلمية: إبراىيـ الخضيرم ) (1)
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كالشيخ حامد البيتاكم خطيب  ,(1)رابطة عمماء فمسطيف: منيـ فذىب عدد مف العمماء الفريؽ األكؿ:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
, كالشيخ عكرمة صبرم مفتي فمسطيف سابقا, كمجمع البحكث المسجد األقصى سابقا 

اإلسبلمية بالقاىرة, كمشايخ األزىر المتعاقبيف كالشيخ الدكتكر عبد الحميـ محمكد, كالشيخ جاد 
لشيخ الدكتكر الحؽ عمي جاد الحؽ, كالشيخ الدكتكر نصر فريد كاصؿ مفتي مصر السابؽ, كا

المسجد األقصى السياحة إلى إلى أف: (2) يكسؼ القرضاكم رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف
 ان.لغير أبناء فمسطيف حراـ شرع بتأشيرة إسرائيمية,

الشيخ ك , الدكتكر سعكد الفنيساف مف عمماء السعكديةك الشيخ ابف باز الفريؽ الثاني: ما ذىب إليو 
كزير األكقاؼ  الدكتكر حمدم زقزكؽكالحمبي مف عمماء الدعكة السمفية في االردنمشيكر كالشيخ 

  .بتأشيرة إسرائيمية المسجد األقصى السياحة فيمانع مف  ال :ولى أنإ (3)المصرم
 األدلة: 

 أدلة الفريق األول:
وأطدوا ]اهلل تعالى: إف ىذا ىك السبلح المتاح ليـ, كالقدر الممكف مف الجياد, كقد قاؿ  -1

[َّلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اْلقل ترهبون به طدو اَّلل وطدوكم
, فمـ يأمرنا اهلل إال (4)

بإعداد المستطاع, كلـ يكمفنا ما ال طاقة لنا بو, فإذا سقط عنا نكع مف الجياد ال نقدر 
 إذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما)عميو, لـ يسقط عنا أبدنا ما نقدر عميو, كفي الحديث: 

 .(5)(استطعتـ
يشد مف أزرىـ, كيقكم  ,شراء منيـ كبيعنا ليـ, كسفران إلى ديارىـ ,إف تعاممنا مع األعداء -2

دعائـ اقتصادىـ, كيمنحيـ قدرة عمى استمرار العدكاف عمينا, بما يربحكف مف كرائنا, كما 
يجنكنو مف مكاسب مادية كأخرل معنكية ال تقدر بماؿ, فيذا لكف مف التعاكف معيـ, 

                                                 

(1) http://www.rapeta.ps/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=504  فتكل األستاذ الدكتكر
 ل في رابطة عمماء فمسطيف.ماىر حامد الحكلي رئيس دائرة الفتك 

(2) http://safa.ps/details/news/76369/.html رؤية شرعية نقدية في فتاكل زيارة المسجد األقصى ,
 (.3/462؛ فتاكل معاصرة: القرضاكم )مقالة لؤلستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانو المقدسيبتأشيرة إسرائيمية: 

, مكقع المسمـ, مع الييكد؟: أحمد أبك زيد زيارة األقصى دعـ لمفمسطينييف أـ تطبيع (3)
http://www.almoslim.net/node/85411 

 (.60سكرة األنفاؿ: آية) (4)
 .(9/94()7288ح) صحيح البخارم: البخارم, كتاب: اإلعتصاـ بالكتاب كالسنة, باب: الغقتداء بالنبي, (5)

http://www.rapeta.ps/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=504
http://www.almoslim.net/node/85411
http://www.almoslim.net/node/85411
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وتعاوكوا طذ الز ]كىك تعاكف محـر يقيننا؛ ألنو تعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف, قاؿ تعالى: األحكامىالذرروةىالمترتبةى

[والتؼوى وٓ تعاوكوا طذ اإلثم والعدوان
(1). 

إف التعامؿ مع األعداء المغتصبيف استقباالن ليـ في ديارنا, كسفرنا إلييـ في ديارىـ,  -3
يكسر الحاجز النفسي بيننا كبينيـ, كيعمؿ ػ بمضي الزمف ػ عمى ردـ الفجكة التي حفرىا 
االغتصاب كالعدكاف, كالتي مف شأنيا أف تبقي جذكة الجياد مشتعمة في نفكس األمة, 

مف كاالىا, كتعادم مف عاداىا, كال تتكلى عدك اهلل كعدكىا  حتى تظؿ األمة تكالي
يا أُّيا الذين آمـوا ٓ تتخذوا طدوي ]المحارب ليا, المعتدم عمييا, كقد قاؿ تعالى: 

[وطدوكم أولقاء
(2) . 

إف اختبلط ىؤالء الناس بنا, كاختبلطنا بيـ, بغير قيد كال شرط يحمؿ معو أضرارنا  -4
لمجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية, بنشر الفساد كالرذيمة كاإلباحية التي خطيرة بنا, كتيديدنا 

دارة فنكنيا, كما كراءىا مف أمراض قاتمة فتاكة, مثؿ:  ربكا عمييا, كأتقنكا صناعتيا, كا 
)اإليدز( كغيره.. كىـ قـك يخططكف ليذه األمكر تخطيطنا ماكرنا, كيحددكف أىدافيـ, 

كاء, كنحف في غفمة الىكف, كفي غمرة كيرسمكف خططيـ لتحقيقيا بخبث كذ
ليذا كاف سد الذرائع إلى ىذا الفساد المتكقع فريضة كضركرة: فريضة يكجبيا  ؛ساىكف

 .(3)الديف, كضركرة يحتميا الكاقع
ىي أرض كقؼ إسبلمي, قد احتميا  درتيا المسجد األقصى المبارؾبما فييا  فمسطيفإف  -5

ييكد كىـ أعداء اهلل تعالى, كالحكـ الشرعي المترتب عمى ذلؾ ىك كجكب تحريرىا مف 
دنسيـ, كىذا فرض عيف عمى كؿ أبناء فمسطيف, كفرض كفاية عمى مف يمييـ مف 

 المسمميف إلى أف يتـ التحرير بإذف اهلل تعالى.
ة الصحابة كالتابعيف كأعبلـ األمة التي تؤيد شيد لذلؾ أيضا جممة مف المكاقؼ في حيات -6

, كما أصؿ لذلؾ كتؤكد عدـ جكاز الزيارة لممسجد األقصى كىك تحت االحتبلؿ الصييكني

                                                 

 (.2) سكرة المائدة: آية (1)
 (.1) سكرة الممتحنة: آية (2)
 (.3/462فتاكل معاصرة: القرضاكم) (3)
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برفضو الطكاؼ بالبيت الحراـ كىك بقرب منو كشكؽ إليو ككاف تحت أيدم  عثماف األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .(1)المشركيف

 أدلة الفريق الثاني:
معتمران إلى بيت اهلل العظيـ لكال أف حاؿ بينو كبيف عمرتو أىؿ شرؾ لئيـ  ذىاب النبي  -3

 .فحاكرىـ ك خيرىـ ككمميـ بؿ كأرسؿ عثماف سفيران ليـ
 ك ىمو كسعيو بزيارة بيت اهلل المعظـ مع أنو مغتصب مف كفار أشرار, عـز النبي  وجو الداللة:

كال عـز عميو مع إخراج الكفار لو مف بمده ك فمك كاف مثؿ ىذا محرمان كمعصية لما ىـ بو النبي 
 . غصبيـ لحقو

مَّى ىيكى ": قكؿ النبي   -2 ـى اٍلميصى لىًنٍع ًؿ ًمٍثؿي شىطىًف فىرىًسًو ًمفى كى ىٍف يىكيكفى ًلمرَّجي لىييكًشكىفَّ ألى , كى
ًميعنا ٍيرنا لىوي ًمفى الدٍُّنيىا جى ٍقًدًس خى ٍيثي يىرىل ًمٍنوي بىٍيتى اٍلمى  .(2)"اأٍلىٍرًض حى

يخبر في ىذا الحديث عف كقكع ىذا المسجد الحبيب بأيدم أىؿ عدكاف  أف النبي  كجو الداللة:
يحث أىؿ اإليماف عمى الدنك مف ىذا المسجد قدر االستطاعة  كتخريب, كمع ذلؾ فإنو 

كلك كاف , كاإلمكاف, كال يقاؿ أف المقاؿ خاص بأىؿ ىذه الديار فالحديث يعـ كؿ القادريف األخيار
 . (3)مثؿ ىذا يحـر لبيف النبي العدناف

 الترجيح:
بعد عرض المسألة كأدلة الفريقيف فييا فإف الراجح ىك عدـ جكاز زيارة المسجد األقصى بتأشير 

 .إسرائيمية
 :(4) كمما يؤيد ذلؾ ما قالو كؿ مف

شيخ األزىر السابؽ الشيخ الدكتكر عبد الحميـ محمكد حيث رفض أف يككف مع السادات   -1
 في زيارتو لمقدس.

إف مف " الشيخ جاد الحؽ عمي جاد الحؽ شيخ األزىر كمفتي مصر السابؽ حيث قاؿ:  -2
يذىب إلى القدس مف المسمميف آثـ آثـ...كاألكلى بالمسمميف أف ينأكا عف التكجو إلى 

كتعكد إلى أىميا مطمئنة يرتفع فييا ذكر  تطير مف دنس المغتصبيف الييكد,القدس حتى ت
                                                 

(1) http://www.rapeta.ps/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=504  زيارة المسجد األقصى
 .إسرائيمية: األستاذ الدكتكر ماىر حامد الحكلي, رابطة عمماء فمسطيف كالقدس بتأشرة

 (.2/175اسناده حسف, الترغيب كالترىيب: األلباني), (7/4مجمع الزكائد: الييثمي) (2)
 (.8/20مجمكع فتاكل ابف باز: ابف باز) (3)
(4)http://safa.ps/details/news/76369/.html  , زيارة المسجد األقصى رؤية شرعية نقدية في فتاكل

 .(21/3/2012) بتأشيرة إسرائيمية: مقالة لؤلستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانو المقدسي

http://www.rapeta.ps/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=504
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اهلل كالنداء إلى الصمكات كعمى كؿ مسمـو أف يعمؿ بكؿ جيده مف أجؿ تحرير القدس األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 ."كمسجدىا األسير

كىي  أرفض زيارة القدس, "الدكتكر محمد سيد طنطاكم شيخ األزىر السابؽ حيث قاؿ:  -3
حتبلؿ اإلسرائيمية؛ألف زيارة أم مسمـو ليا في الكقت الراىف ييعد مكبمة بسبلسؿ قكات اال

 ".كتكريسان لسمطتو الغاشمة اعترافان بمشركعية االحتبلؿ اإلسرائيمي,
إف زيارة القدس ال تحقؽ مصمحةن "الدكتكر أحمد الطيب شيخ األزىر الحالي الذم قاؿ:  -4

 ".مطات االحتبلؿلممسمميف,ألنيا تتـ في ظؿ احتبلؿ اسرائيمي كبإذف مف س
الشيخ فكزم الزفزاؼ ككيؿ األزىر األسبؽ كعضك مجمع البحكث اإلسبلمية الذم أيد تحريـ  -5

 .الزيارة لمقدس
إف "الدكتكر عبد المعطي بيكمي عضك مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر الذم قاؿ:  -6

إلى القدس  ثـ أنو يمـز الداخؿ الذىاب إلى القدس اآلف يعطي انطباعان بأف األمكر عادية,
 ".الحصكؿ عمى تأشيرة كىك اعتراؼ بشرعية إسرائيؿ

كالدكتكر محمد عثماف شبير  الدكتكر أحمد عمر ىاشـ عضك مجمع البحكث اإلسبلمية, -7
كالشيخ  كالشيخ حامد البيتاكم خطيب المسجد األقصى كرئيس رابطة عمماء فمسطيف,

 . (1) عكرمة صبرم مفتي فمسطيف سابقان 
الذم , ماىر حامد الحكلي رئيس دائرة الفتكل في رابطة عمماء فمسطيفاألستاذ الدكتكر  -8

 ان.لغير أبناء فمسطيف حراـ شرع المسجد األقصى بتأشيرة إسرائيمية,السياحة إلى  قاؿ:"
كعميو فاف رفض الزيارة لممسجد األقصى كىك تحت االحتبلؿ الصييكني ىك رفض لمسيادة 

نكار لمييمنة الصييكنية, كمحاربة لمتطبيع الصييكنية عميو, كعدـ اعتراؼ  بالشرعية الصييكنية, كا 
مع العدك الصييكني, كتقطيع لممصالح الصييكنية, كسد لخطر كبير قد يجر عمى أبناء األمة 

 .(2)اإلسبلمية, كدرء لمفاسد عظيمة تمحؽ قيـ كمبادئ كنفسية األمة
سياحتو فييا تتناكؿ  األجنبيفإف سياحة , هللقريبان بإذف ا فمسطيف إلى سيادة المسمميف  كعند عكدة

 المسجد األقصى خصكصان كسائر ديار فمسطيف عمكمان فأما سياحتيـ في المسجد األقصىفي 
الستكائو مع سائر المساجد حيث لـ يرد فيو ما كرد في ما ينطبؽ عمى سائر المساجد  فينطبؽ عميو
 . لممساجد, كقد بينت حكـ دخكؿ السائح األجنبي مكة كالمدينة

                                                 

(1) http://safa.ps/details/news/76369/.html  ,مقالة لؤلستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانو المقدسي 
(2) http://www.rapeta.ps/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=504  زيارة المسجد األقصى

 رابطة عمماء فمسطيف., األستاذ الدكتكر ماىر حامد الحكلي كالقدس بتأشرة إسرائيمية:

http://www.rapeta.ps/Rapta/ar/?page=news&portal=mn&id=504
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 :ًا: دخول السائح األجنبي األماكن االستراتيجيةثانياألحكامىالذرروةىالمترتبةى
 حقيقة األماكن االستراتيجية:

 . في كتب الفقو مصطمح االستراتيجية مصطمح حديث لـ يعرؼ قديما لدل الفقياء كلـ يذكر
دارة الجيش., (Strategeos) كممة يكنانية األصؿ :اإلستراتيجيةو   تأصبحك  كتعني فف قيادة كا 

اإلستراتيجية مصطمحاى مألكفاى كمشاعاى تعكدنا أف نسمعو كنردده كنقرأه في حياتنا اليكمية, كانتشر في 
جميع المناشط العممية كالسياسية كاالقتصادية كالعسكرية كالمعمكماتية كاالجتماعية كالتجارية 

ار كالمفاىيـ كالصناعية كغيرىا, بؿ امتد استخدامو إلى األشخاص كاألماكف كالمكاقع كاألفك
دارتيا تاريخيان  ارتبط ,األصؿ عسكرم مصطمح كاإلستراتيجية, كاإلمكانيات , فكانت بفف الحرب كا 

 تعاريؼ اإلستراتيجية القديمة تصب في منظكر العمميات العسكرية, كمنيا: جميع
 .(1)"فف إعداد ككضع الخطط العامة لمحرب اإلسترايجية ىي:"  -1
فف إعداد خطة الحرب كتكجيو الجيش في المناطؽ الحاسمة كالتعرؼ عمى النقاط  :"ىي -2

 .(2)"لضماف النجاح في المعارؾ ؛عات فييااالتي يجب تحشيد أكبر عدد مف القط
إجراءات عممية مبلئمة لمكسائؿ المكضكعة تحت سيطرة القائد في  عرفت أيضان بأنيا:"  -3

 .(3)"سبيؿ تحقيؽ ىدؼ محدد
 العرب االستراتيجية بعدد مف التعريفات منيا:كقد عرؼ 

تدرس طبيعة حيث أعمى مجاؿ في فف الحرب  ىي:" في المدرسة المصرية اإلستراتيجية -1
دارة الصراع المسمح كىي أسمكب عممي نظرم كعممي يبحث في مسائؿ  عداد كا  كتخطيط كا 

, السياسة العسكريةإعداد القكات المسمحة لمدكلة كاستخداميا في الحرب معتمدان عمى أسس 
بيدؼ تحقيؽ المياـ اإلستراتيجية لمصراع  ؛كما انيا تشمؿ نشاط القيادة العسكرية العميا

 .(4)"المسمح ليزيمة العدك
اميا أك التيديد فف اعداد كتكزيع القكات المسمحة كاستخد ىي:"المدرسة العراقيةكفي  -2

 ."(5)لتحقيؽ أىداؼ السياسة ؛طار اإلستراتيجية العامةإباستخداميا ضمف 
 

                                                 

 (245, 175عف الحرب : كبلكزفيتز, ترجمة سميـ شاكر اإلمامي,ص) (1)
 (.1881-1801)صليتريو :فيمسكؼ كعالـ لغكم فرنسي,  (2)
 (.3/231ركاد االستراتيجية الحديثة : مكلتؾ,) (3)
 .(12)ص ,الكمية الحرب العميا ية العسكرية:محاضرات االستراتيج (4)
 .(42), صحمد داكد سميماف: أنظريات األستراتيجية العسكرية الحديثة (5)
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 الخالصة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 -السابقة خمصت الباحثة إلى أف: إلستراتيجيةاتعريفات بعد عرض 

 ,الخطط كالكسائؿ التي تعالج الكضع الكمي لمصراعبكضع  ختصعمـ ي ىي: االستراتيجية  -1
 تية اليالسياساألىداؼ مف أجؿ تحقيؽ  ؛ستخدـ فيو القكة بشكؿ مباشر أك غير مباشرالذم تي 

 .غير ذلؾ السبيؿ مف ايتعذر تنفيذى
ىي مراكز القكة في الدكلة, التي تشمؿ: األماكف العسكرية,  كمخازف : األماكن اإلستراتيجية -2

, كمناطؽ تدريب الجيكش, كالمراكز األمنية كالسرية كأماكف كضع الخطط العسكرية, األسمحة
تمس كياف الدكلة كتتأثر بإطبلع غير المختصيف  هكالمختبرات العممية ككؿ مكاف يحمؿ أسرار 

 بيا كالسائح األجنبي. 
 أىمية األماكن اإلستراتيجية:

أرادت أمة أف  إذاتعتبر األماكف االستيراتيجية في الدكلة ىي أماكف القكة التي تحقؽ األمف لمدكلة ف
لمستكل الفردم كالمستكل ا تحقؽ لنفسيا تقدمان حضاريان مزدىران فبلبد أف يتكافر األمف لدييا عمى

كذلؾ كفؽ ما شيد , كال يمكف تحقيؽ األمف كحفظو إال مف خبلؿ األماكف اإلستراتيجية االجتماعي,
فبل إبداع مف دكف استقرار, كال , كالشعكب ذات الحضارات العريقة بو التاريخ كأكدتو تجارب األمـ

ـ األسس كأبرز القكاعد التي يقاـ كلما كاف األمف ىك أى, اجتماعية مف دكف أمف نيضة عممية أك
البصير ف, اىتـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ باألمف كاألماكف اإلستراتيجية ؛(1)عمييا صرح الحضارات

الرؤية اإلسبلمية قد تجاكزت بأىمية يظير لو أف , بشريعة اإلسبلـ كالكاقؼ عمى أبعادىا كغاياتيا
اإلنساني, كما  كضركرة مف ضركرات استقامة العمرافاألمف لتجعمو فريضة إليية, ككاجبان شرعيان, 

إلقامة الديف, فرتبت عمى  جعمت ىذه الرؤية اإلسبلمية إقامة مقكمات األمف االجتماعي األساس
األمة كثيران مف  فذىب عتي  أحد األسباب التي ييعدُّ األمف, كما ك (2)صبلح الدنيا باألمف صبلح الديف

بأىمية تكافر كؿ مصادر القكة  عناصر الضعؼ كالسقكط, ألنو مف ناحية يغرس فييا حمية الكعي
حركة دائبة كممارسة أخرل كألنو مف ناحية ؛ المتاحة عمى ردع أم محاكلة النتياؾ أمنيا كاستقرارىا

ؼ يتيح الفرصة لمراجعة الذات االبتبلء بالقكة كاالبتبلء بالضع فاعمة كنشاط متجدد, ألف تردده بيف
عادة  .(3)إلى كؿ ذلؾ في ىذا العصر ترتيب األكضاع, كما أحكج أمتنا كتدارؾ الخمؿ كا 

 مما يمي:تأتي شرعية األمف في اإلسبلـ ك 
                                                 

 .(81), صمحمد عبداهلل السماف :اإلسبلـ كاألمف الدكلي (1)
 .(17), صمحمد عمارة :اإلسبلـ كاألمف االجتماعي (2)
 .(14)ص ,مصطفى محمكد منجكد: األبعاد اإلسبلمية لمفيـك األمف في اإلسبلـ (3)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى كافة وٓ تتبعوا خطوات الشقطان إكه لؽم طدو  يلُّيا الذين آمـوا ادخؾوا ِف السؾم]قكلو تعالى:   -1

[مبي
(1). 
 .(2)الناس جميعان لمدخكؿ في السبلـ كاألمفاآلية صريحة في دعكة : وجو الداللة

[الذين آمـوا وَل يؾبسوا إيَمَّم بظؾم أولئك َّلم إمن وهم مفتدون]: قكلو تعالى  -2
(3) 

 وجو الداللة:
 دل عمى الضبلؿ, كالتقكل عمىألمف في حياتيـ إذا آثركا اليي با في اآلية, كعد اهلل المؤمنيف 

, فيذا كاالستخفاؼ كالحؽ عمى الباطؿ, كالتعفؼ عمى الجكر كالظمـ كالترفع عف الظمـالمعصية, 
 .(4)اإلسبلـ يعتبر األمف نعمة كفضؿ دليؿ عمى أف

قيؿ مف  ,فكاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤم" :  رسكؿ اهللقاؿ: قاؿ  عف أبي ىريرة  -3
 .(5)قو"الذم ال يأمف جاره بكائ :يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ

 وجو الداللة:

 .(6)الذم ال يأمف جاره أذاه كسكءاتو اإليماف عف المسمـكماؿ رفع , ف النبي أ 
 دخول السائح األجنبي األماكن اإلستراتيجية: 

أف الفقياء القدامى لـ يتناكلكا الحديث عف حكـ دخكؿ المستأمف أك الذمي أك : مف الجدير ذكره
كلكف حديثيـ انصب حكؿ, حكـ بيع السبلح ليـ, كحكـ  المعاىد إلى األماكف اإلستراتيجية,

تجسسيـ عمى المسمميف كنقؿ المعمكمات األمنية الخطيرة, سأترؾ الحديث عف حكـ بيع السبلح ليـ 
 .لممبحث الثاني بإذف اهلل, كسأبيف ىنا حكـ تجسس السائح األجنبي عمى األماكف اإلستراتيجية

اكف اإلستراتيجية كأخؿ بالمبادئ التي دخؿ عمييا فإنو بذلؾ فالسائح األجنبي إذا ما دخؿ إلى األم
كمما يتمتع بو  يستحؽ العقكبة, كبالتالي تمؾ األماكف؛يصبح جاسكسان يريد أف يتعرؼ عمى أسرار 

يستقر فكقيا األمف, كىي  عمى قاعدة مف أىـ القكاعد التي الدستكر اإلسبلمي الخالد أنو اشتمؿ
كاستخفاؼ المستخفيف باألنفس  دكف بغي الباغيف كعدكاف المعتديف,إقامة الحدكد, التي تحكؿ 

                                                 

 .(208) اآلية سكرة البقرة: (1)
 (.1/179) معاني القرآف: األخفش (2)
 (.82)اآليةاألنعاـ: سكرة (3)
 (.26 محمد عبداهلل السماف: اإلسبلـ كاألمف الدكلي, )ص (4)
 (.5/2240()5670ح), صحيح البخارم: البخارم, كتاب :األدب, باب :إثـ مف ال يأمف جاره بكائقو (5)
 (.3/537مفاتيح الغيب: الرازم) (6)
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كالفتنة, كيطفئ لييب القمؽ  كالمجتمعات كىذه الحدكد بمثابة حاجز يحجز الشر كاألعراضاألحكامىالذرروةىالمترتبةى
كمف أىـ العقكبات التي شرعيا , (1)كاالضطراب, كيييئ لمحياة جكان مف األمف كالسبلـ كاليدكء

 . (لتجسسعقكبة ا)اإلسبلـ لحفظ األمف ىي 
 تجسس السائح األجنبي عمى األماكن اإلستراتيجية في الدولة اإلسالمية:

 خطورة وحرمة جريمة التجسس:
أك مف غيره مف أعظـ الجرائـ المحرمة, سائح األجنبي ف جريمة التجسس عمى المسمميف مف الإ

خبار أعدائيـ بذلؾ,  ألف فييا محاكلة لئلطبلع عمى عكرات المسمميف, كأسرار الدكلة اإلسبلمية, كا 
سس عف طريؽ كاف التجأالجريمة البشعة سكاء تمؾ مما يكجب إنزاؿ العقكبة الرادعة لمرتكبي 

 األجيزة الحديثة المتقدمة. ـ االطبلع أـالسماع أ
 كىي محرمة بالكتاب كالسنة:

 من الكتاب: اتحريميدليل  -1
ُسوا َوٓ َيْغَتْب َبعْ يَ ]قكلو تعالى:  سَّ ا الَِّذيَن آَمـُوا اْجَتـُِبوا َكثِرًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوٓ َِتَ َ ُضُؽْم َلُّيُّ

َم َأِخقِه  اٌب َرِحقمٌ َبْعضًا َأُُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْلُكَل َْلْ ُؼوا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َتوَّ [َمْقتًا َفَؽِرْهُتُؿوُه َواتَّ
(2)  

 : وجو الداللة
نيى عباده المؤمنيف عنو, كالنيي يفيد  اآلية الكريمة نص صريح في تحريـ التجسس, ألف اهلل 

ذا كاف النيي عف تجسس المسمـ عمى المسمـ في أمكره الحياتية البسيطة التحريـ فإف تجسس , كا 
 .(3)غير المسمـ عمى المسمـ في األماكف اإلسترايجية يعتبر أكبر جرمان 

 من السنة: دليل تحريميا -1
كالظف فإف الظف أكذب  إياكـ)قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  ما ركل عف أبي ىريرة  - أ

الحديث, كال تجسسكا كال تنافسكا كال تحاسدكا كال تباغضكا, كال تدابركا, كككنكا عباد اهلل 
 .(4)(إخكانان 

 .(5)عف التجسس" قاؿ: " نيانا رسكؿ اهلل  ركل عف ابف مسعكد  ما - ب

                                                 

 .(24/25السماف: اإلسبلـ كاألمف الدكلي, ص) (1)
 (12سكرة الحجرات: اآلية) (2)
 (1/446المكاالة كالمعاداة: الجمعكد) (3)
(, صحيح 8/19()6064باب :ما ينيى عف التحاسد كالتدابر, ح), صحيح البخارم: البخارم ,كتاب: األدب (4)

 .  (4/1985()2563باب: تحريـ الظف كالتجسس, ح), صمةمسمـ: مسمـ:,كتاب: ال
 ,كقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف.(4/418)(8135ح), المستدرؾ: الحاكـ (5)
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 ن:يوجو الداللة من الحديثاألحكامىالذرروةىالمترتبةى
نيى عنو كالنيي يفيد  عمى تحريـ التجسس بيف المسمميف أنفسيـ, ألف النبي  ف دليؿاالحديث 

 .(1)التحريـ كغيرىـ مف باب أكلى
 

 الدولة اإلسالمية:نقض عيد السائح األجنبي إذا تجسس عمى 
 اختمؼ الفقياء في انتقاض عيد السائح األجنبي بارتكابو جريمة التجسس إلى مذىبيف:

السائح  , أف(2)فقياء الحنفية ما عدا أبا يكسؼ كىك مذىب الشافعية: ما ذىب إليو المذىب األول
 ه.إذا ارتكب جريمة التجسس في دار اإلسبلـ ال ينتقض عيد المستأمفاألجنبي 

ف كاف عينان لممشركيف عمى المسمميف يدؿ عمى عكراتيـ, لـ ينقض  كقاؿ اإلماـ الشافعي: "كا 
 .(3)عيده"

أف  ,(4)يكسؼ مف الحنفية ككأب األكزاعي, ك  كالحنابمة,المالكية ما ذىب إليو   الثاني: مذىبال
إذا تجسس عمى المسمميف في دارىـ ليخبر أىؿ داره بأحكاليـ, كسائر أمكرىـ,  السائح األجنبي,

 .انتقض عيده
 :األدلة

 أواًل: أدلة أصحاب القول األول:
 :قياسبالسنة, كال أصحاب المذىب األكؿ استدؿ

 دليميم من السنة: -أ 
اٍئتيكا أنا كالزبير كالمقداد فقاؿ:  قاؿ: بعثنا رسكؿ اهلل  أنو عمي بف أبي طالب  ما ركم عف
اخو  ةى خى ٍكضى ذيكهي ًمٍنيىا, فىًإفَّ ًبيىا ظىًعينىةن , رى ٍيمينىا, مىعىيىا ًكتىابه فىخي ٍرأىةً , فىاٍنطىمىٍقنىا تىعىادىل ًبنىا خى , فىًإذىا نىٍحفي ًباٍلمى

ٍتوي ًمٍف , لىتيٍخًرًجفَّ اٍلًكتىابى أىٍك لىتيٍمًقيىفَّ الثّْيىابى : فىقيٍمنىا, مىا مىًعي ًكتىابه : فىقىالىتٍ , أىٍخًرًجي اٍلًكتىابى : فىقيٍمنىا فىأىٍخرىجى
اًطًب ٍبًف أىًبي بىٍمتىعىةى ًإلىى نىاسو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ًمٍف , فىأىتىٍينىا ًبًو رىسيكؿى المًَّو , ًعقىاًصيىا فىًإذىا ًفيًو ًمٍف حى

ـٍ ًببىٍعًض أىٍمًر   ."(5)رىسيكًؿ المًَّو أىٍىًؿ مىكَّةى ييٍخًبريىي
                                                 

 (.1/446المكاالة كالمعاداة: الجمعكد) (1)
 (4/188(, األـ:الشافعي)3/435(, أحكاـ القرآف :الجصاص)1/305شرح السير الكبير:السرخسي) (2)
 (.2/67(, شرح صحيح مسمـ:النككم)4/188األـ:الشافعي) (3)
(, 2/205(, كحاشية الدسكقي: الدسكقي)3/119شرح الخرشي: الخرشي ), (190بي يكسؼ)صأالخراج: (4)

( 2/581) السيكطي (, مطالب أكلي النيى:3/394ابف مفمح ) (, المبدع:3/108) البيكتي كشاؼ القناع:
 .(8/8األكطار:الشككاني) (, نيؿ6/169فتح البارم:ابف حجر)(, 2/181) ابف تيمية المحرر:

 (.2/170(,)4556صحيح البخارم:البخارم, كتاب: الجياد, باب: الجاسكس, ح) (5)
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 وجو الداللة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ألف حاطب بف , ال ينتقض عيده إذا تجسس عمى المسمميفالسائح األجنبي الحديث دؿ عمى أف 

ناقضا إليمانو, فقد  ذلؾكأخبر عدكىـ بأخبارىـ, كلـ يكف كىك مسمـ , بمتعة تجسس عمى المسمميف
إذا تجسس عمى المسمميف لـ يكف فعمو ناقضا  السائح األجنبيسماه اهلل مؤمنا مع ما فعمو, فكذلؾ 

 .(1)ألمانو
 :قياسدليميم من ال -ب

قالكا إف المسمـ إذا تجسس في دار اإلسبلـ عمى أمكر المسمميف كأخبر األعداء بذلؾ, لـ يكف 
تجسس عمى أمكر المسمميف في دارىـ لـ يكف  إذا سائح األجنبيتجسسو ناقضا إليمانو فكذلؾ ال

 .(2)ناقضا ألمانو ذلؾفعمو 
بأنو قياس مع الفارؽ, فبل مساكاة بيف المسمـ كبيف المستأمف  في كؿ ما سبؽ, كلكف يرد عمييـ

 الحربي ال في الديف كال في العصمة.
 أدلة أصحاب القول الثاني: -ثانياً 

 -بالسنة كالمعقكؿ:استدؿ أصحاب القكؿ الثاني أيضان 
 دليميم من السنة: -أ 

كىافى رىسيكؿي المًَّو  ًميفنا, كى ٍيننا ألىًبي سيٍفيىافى كىحى كىافى عى ؛ كى يَّافى ًف اٍلفيرىاًت ٍبًف حى قىٍد أىمىرى ًبقىٍتًمًو,  ما ركم عى
: اًر, فىقىاؿى مىقىةو ًمفى األىٍنصى مىى حى : فىمىرَّ عى ـٍ ؿه ًمٍنيي : ًإنّْي ميٍسًمـه,  ًإنّْي ميٍسًمـه, فىقىاؿى رىجي يىا رىسيكؿى المًَّو يىقيكؿي

ـٍ ًإلىى   :فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  االن نىًكمييي ـٍ ًرجى يَّاف"ًإفَّ ًمٍنكي ؛ ًمٍنييـي اٍلفيرىاتي ٍبفي حى ـٍ اًنًي ًإيمى
(3). 

 : وجو الداللة
سائح كال الحديث يدؿ عمى جكاز قتؿ الجاسكس الذمي كأف عممو في التجسس يعتبر ناقضان لمعيد

 .(4)كالذمي في ىذا, بؿ أكلى منو ألنو مف أىؿ الحرب, األجنبي
 
 

                                                 

 القرطبي (, الجامع ألحكاـ القرآف:1/305) السرخسي (, شرح السير الكبير:3/435الجصاص ) أحكاـ القرآف: (1)
(18/25.) 

 (.306, 1/305) السرخسي شرح السير الكبير: (2)
سنف الكبرل: البييقي, كتاب (, ال3/111باب: في الجاسكس الذمي ) ,الجياد أبك داكد, كتاب: أبك داكد:سنف  (3)

 .: صحيح(, قاؿ عنو األلباني9/147) (,17871: باب: الجاسكس مف أىؿ الحرب,ح)السير
 (.8/9نيؿ األكطار: الشككاني) (4)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  دليميم من المعقول:-ب
 يفعؿ شيئان يككف فيو ضرر عمى المسمميف, الٌ بمجرد عقد األماف فقد التـز بأ سائح األجنبيأف ال 

ناقضا لمعيد كالتجسس مف أقبح الجرائـ التي فييا اإلضرار عمى جميع المسمميف فإذا فعمو كاف 
 .(1)الرتكابو ما يخالؼ ما التزمو في عقد األماف

 الترجيح:
إذا تجسس عمى  سائح األجنبيالخميصت الباحثة إلى أف  الفقياء كأدلتيـبعد عرض مذاىب 

 -:تاليةكذلؾ لؤلسباب ال, المسمميف في دارىـ ينتقض عيده
 فقد تحقؽ منو الضرر. إذا تجسس عمى المسمميف في دارىـ سائح األجنبيال -1
 خالؼ مقتضى األماف الذم أعطي لو., إذا تجسس عمى المسمميف سائح األجنبيال -2
 دليؿ عمى سكء نيتو كمقصده. ذلؾف إذا تجسس عمى المسمميف سائح األجنبيال -3

 عقوبة السائح األجنبي إذا تجسس عمى الدولة االسالمية:
ف إذا تجسس عمى المسمميف في دارىـ إلى المستأمالسائح األجنبي في عقكبة الفقياء  ختمؼا

 -:مذىبيف
 , أف(2)فقياء الحنفية ما عدا أبا يكسؼ كىك مذىب الشافعيةما ذىب إليو : األول مذىبال

الحبس لمدة فإف عقكبتو ىي إذا ارتكب جريمة التجسس في دار اإلسبلـ , المستأمفالسائح األجنبي 
إذا لـ يشترط عميو ذلؾ في العقد, أما إذا شرط عميو في عقد األماف  ,طكيمة, بحسب ما يراه اإلماـ

 .(3)الحالة يجكز قتمو" تمؾعدـ التجسس فخالؼ الشرط ففي 
ف كاف عينان لممشركيف عمى المسمميف يدؿ عمى عكراتيـ, عكقب عقكبة  كقاؿ اإلماـ الشافعي: "كا 

 .(4)منكمة, كلـ يقتؿ"
 . (5)يكسؼ مف الحنفية ككأب األكزاعي, كالحنابمة,المالكية ما ذىب إليو ك   الثاني: المذىب

المستأمف إذا تجسس عمى المسمميف في دارىـ ليخبر أىؿ داره بأحكاليـ, كسائر أف السائح األجنبي 
فقالكا: "الجاسكس يتعيف قتمو إال أف يسمـ, , أمكرىـ, فقد صرح المالكية بقتمو إذا تجسس إال أف يسمـ

                                                 

 (.3/119شرح الخرشي:الخرشي) (1)
 .(4/188الشافعي) (, األـ:3/435(, أحكاـ القرآف :الجصاص)1/305السرخسي) شرح السير الكبير: (2)
 (.1/305)شرح السير الكبير: السرخسي (3)
 (.2/67) النككم (, شرح صحيح مسمـ:4/188الشافعي) األـ: (4)
(, 3/108) البيكتي (, كشاؼ القناع:2/205(, كحاشية الدسكقي: الدسكقي)3/119شرح الخرشي: الخرشي ) (5)

(, فتح 2/181) ابف تيمية ( المحرر:2/581السيكطي) (, مطالب أكلي النيى:3/394ابف مفمح ) المبدع:
 (.190,( الخراج:ابي يكسؼ)ص8/8(, نيؿ األكطار:الشككاني)6/169البارم:ابف حجر)
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رروةىالمترتبةىاألحكامىالذ كىك أيضان ما صرح بو  ,(1)يتضمف ككنو جاسكسان كال يستمزمو كال يجكز العقد عميو"ألف األماف ال 
أما الحنابمة: فقالكا: اإلماـ يخير بيف القتؿ كاالسترقاؽ , (2)اإلماـ األكزاعي كأبك يكسؼ مف الحنفية

 .(3)كالمف كأسير الحرب
 -األدلة:

 أدلة أصحاب القول األول: -أوالً 
 -بالسنة, كالمعقكؿ: أصحاب المذىب األكؿ استدؿ

 دليميم من السنة: -أ 
اٍئتيكا أنا كالزبير كالمقداد فقاؿ:  قاؿ: بعثنا رسكؿ اهلل  أنو عمي بف أبي طالب  ما ركم عف
اخو  ةى خى ٍكضى ذيكهي ًمٍنيىا, فىًإفَّ ًبيىا ظىًعينىةن , رى ٍيمينىافىاٍنطىمىٍقنىا تىعىادىل ًبنىا , مىعىيىا ًكتىابه فىخي ٍرأىةً , خى , فىًإذىا نىٍحفي ًباٍلمى

ٍتوي ًمٍف , لىتيٍخًرًجفَّ اٍلًكتىابى أىٍك لىتيٍمًقيىفَّ الثّْيىابى : فىقيٍمنىا, مىا مىًعي ًكتىابه : فىقىالىتٍ , أىٍخًرًجي اٍلًكتىابى : فىقيٍمنىا فىأىٍخرىجى
اًطًب ٍبًف أىًبي بىٍمتىعىةى ًإلىى نىاسو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ًمٍف , فىأىتىٍينىا ًبًو رىسيكؿى المًَّو , ًعقىاًصيىا فىًإذىا ًفيًو ًمٍف حى

ـٍ ًببىٍعًض أىٍمًر رىسيكًؿ المًَّو   ."(4)أىٍىًؿ مىكَّةى ييٍخًبريىي
 : وجو الداللة

ألف حاطب بف , إذا تجسس عمى المسمميف ال يقتؿ المستأمف السائح األجنبيالحديث دؿ عمى أف 
كلـ يأمر النبي  ناقضا إليمانو, ذلؾبمتعة تجسس عمى المسمميف كأخبر عدكىـ بأخبارىـ, كلـ يكف 

 ,إذا تجسس عمى المسمميف لـ يكف  السائح األجنبيفقد سماه اهلل مؤمنا مع ما فعمو, فكذلؾ  بقتمو
 .(5)القتؿ عقكبةفبل تكقع عميو  فعمو ناقضا ألمانو

 
 
 
 

                                                 

 (.2/251مكاىب الجميؿ: الحطاب) (1)
(, نيؿ 6/169(, فتح البارم:ابف حجر)58ص )اختبلؼ الفقياء: الطبرم, (190)ص أبي يكسؼ الخراج: (2)

  .(8/8)األكطار:الشككاني
, المقنع بحاشيتو:ابف (2/181)ابف تيمية (, المحرر:3/394(, المبدع :ابف مفمح)8/523المغني :ابف قدامة) (3)

 (.3/119(, كشاؼ القناع :البيكتي)1/518قدامة)
 (.2/170) (,4556صحيح البخارم:البخارم, كتاب: الجياد, باب: الجاسكس, ح) (4)
 (, الجامع ألحكاـ القرآف:1/305السرخسي) (, شرح السير الكبير:3/435الجصاص ) أحكاـ القرآف: (5)

 (.18/25القرطبي)
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  :قياسدليميم من ال -ب
قالكا إف المسمـ إذا تجسس في دار اإلسبلـ عمى أمكر المسمميف كأخبر األعداء بذلؾ, لـ يكف 

تجسس عمى أمكر المسمميف  إذا سائح االجنبيفكذلؾ ال , كال سببا في قتمو, تجسسو ناقضا إليمانو
 .(1)مكجبا إليقاع العقكبة عميو ذلؾفي دارىـ لـ يكف فعمو 

الحربي ال في  سائح األجنبيبأنو قياس مع الفارؽ, فبل مساكاة بيف المسمـ كبيف ال: عمييـكلكف يرد 
 الديف كال في العصمة.

 ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:
 بالسنة كالمعقكؿ:استدؿ أصحاب القكؿ الثاني أيضان 

 دليميم من السنة: -أ 
يٍ  كىافى عى ؛ كى يَّافى ًف اٍلفيرىاًت ٍبًف حى كىافى رىسيكؿي المًَّو ما ركم عى ًميفنا, كى قىٍد أىمىرى ًبقىٍتًمًو,  ننا ألىًبي سيٍفيىافى كىحى

: اًر, فىقىاؿى مىقىةو ًمفى األىٍنصى مىى حى : فىمىرَّ عى ـٍ ؿه ًمٍنيي : ًإنّْي ميٍسًمـه,  ًإنّْي ميٍسًمـه, فىقىاؿى رىجي يىا رىسيكؿى المًَّو يىقيكؿي
ـٍ ًإلىى " :فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  االن نىًكمييي ـٍ ًرجى يَّاف"ًإفَّ ًمٍنكي ؛ ًمٍنييـي اٍلفيرىاتي ٍبفي حى ـٍ اًنًي ًإيمى

(2). 
 : وجو الداللة

كالذمي في ىذا, بؿ أكلى منو ألنو  سائح األجنبيكال, الجاسكس الذميؿ الحديث يدؿ عمى جكاز قت
 .(3)مف أىؿ الحرب

 دليميم من المعقول:-ب
 يفعؿ شيئان يككف فيو ضرر عمى المسمميف, الَّ أعقد األماف فقد التـز ببمجرد  سائح األجنبيأف ال 

 ؛كالتجسس مف أقبح الجرائـ التي فييا اإلضرار عمى جميع المسمميف فإذا فعمو كاف ناقضا لمعيد
الجريمة  تمؾالرتكابو ما يخالؼ ما التزمو في عقد األماف, ككذلؾ يعاقب بأشد العقكبة المقررة ل

 .(4)كالقتؿ

 الترجيح:

إذا  سائح األجنبيالإلى أف  :بعد عرض المسائؿ السابقة كبياف رأم الفقياء فييا خميصت الباحثة
 .مف المصمحةتجسس عمى المسمميف في دارىـ ينتقض عيده كيعاقب بحسب ما يراه اإلماـ 

                                                 

 (.306, 1/305شرح السير الكبير:السرخسي) (1)
(, السنف الكبرل: البييقي, كتاب 3/111سنف أبك داكد:أبك داكد, كتاب :الجياد ,باب: في الجاسكس الذمي ) (2)

 .(, قاؿ عنو األلباني: صحيح9/147(,)17871السير: باب: الجاسكس مف أىؿ الحرب,ح)
 (.8/9نيؿ األكطار: الشككاني) (3)
 (.3/119الخرشي) خرشي:شرح ال (4)
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 :لتاليةكذلؾ لؤلسباب ااألحكامىالذرروةىالمترتبةى

بعقد ما دخؿ دار اإلسبلـ إال  السائح األجنبي ألف؛ أدلة القائميف بنقض أمانو قكة منطؽل  -1
خبار أعدائيـ بأحكاليـ مف أعظـ  كقد التـز عدـ الضرر بالمسمميف كالتجسس عمييـأماف  كا 

 اإلضرار التي يمحقيا بيـ.
نتقض عيد السائح فيشمؿ األمة كميا في لعمكـ ضرره ؛ف التجسس مف أخطر الجرائـأل -2

 . اإلماـ في حقو ما يراه مناسبان كيأخذ  ليرتاح المسممكف مف شره,؛ الجاسكس األجنبي

التي عمييا  ةاألمر مككؿ إلى ما يراه الحاكـ مف مصمحة كبحسب الحالأف ميؿ إليو فالذم أ
 يككف الحكـ عمى, كبحسب نكع الجريمة كمدل خطكرتيا, الدكلة اإلسبلمية مف القكة كالضعؼ

ساحة إذا تجسس عمى المسمميف في دارىـ, كخاصة في ىذا الكقت الذم يكثر فيو ال السائح األجنبي
 ببلد المسمميف, كالذم تعد فيو السياحة عصب الحياة االقتصادية لمعديد مف الدكؿ.في  األجانب

 دخول السائح األجنبي األماكن االستراتيجية: حكم

كاستحضاران , سمميف كاىتماـ اإلسبلـ بويتضح مما سبؽ ذكره مف مكانة األمف كأىميتو لببلد الم
عدـ جكاز دخكؿ السائح األجنبي لؤلماكف , "درء المفاسد أكلى مف جمب المنافع ": لمقاعدة الشرعية

, األماكف مف خطكرة كأىمية تمؾلعدـ أمف تجسسو عمييا كلما ل ؛االستيرايجية في ببلد المسمميف
األماكف فيو مصمحة  تمؾكيستثنى مف ذلؾ ما إذا كاف اليدؼ مف السماح لمسائح األجنبي  بدخكؿ 

 -لنا مثؿ:

 إلرىاب دكلة الكفر انطبلقان مف قكلو تعالى: ؛إظيار القكة التي تمتمكيا ببلد المسمميف  -1
ْقِل تُ ] ٍة َوِمْن ِرَباِط اْْلَ ْم َما اْستََطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا ََّلُ ُكْم َوآَخِريَن ِمْن َوَأِطدُّ ْرِهبُون بِِه َطُدوَّ اَّللَِّ َوَطُدوَّ

َٓ َتْعَؾُؿوََُُّم اَّللَُّ َيْعَؾُؿُفمْ  [ُدوَِِّْم 
(1) . 

ف بالمشركيف إال ايستعال )ابف تيمية في ذلؾ: حيث قاؿدخكليـ لحاجة أك ضركرة,   -2
كليـ  جيش المسمميف مع فالمشركك  كلك كاف, عمييـ المسمميف قكم جيشأك , لضركرة

ال  .(2)فبل حسف رأم في اإلسبلـ جاز كا 

ألداء المصمحة المرجكة مف السماح ليـ بالدخكؿ كأف يككف خبيران عسكريان إال  جكز دخكليـفبل ي 
 ييرجى االستفادة مف خبرتو شرط أف يؤمف خطرىـ  كمما يؤيد ما ذىبت إليو  ما يمي:

                                                 

 .(60) سكرة األنفاؿ: مف اآلية (1)
 .(2/171المحرر: ابف تيمية ) (2)
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قدـ عمى عمر فتح مف الشاـ, فقاؿ ألبي مكسى: ادع كاتبؾ يقرأه عمى الناس في المسجد.  -1األحكامىالذرروةىالمترتبةى
قاؿ أبك مكسى: إنو ال يدخؿ المسجد. قاؿ عمر: لـ؟ أجنب ىك؟ قاؿ: ال كلكنو نصراني, 

أمنكىـ ال تدنكىـ كقد أقصاىـ اهلل, كال تكرمكىـ كقد أىانيـ اهلل, كال تي "فانتيره عمر كقاؿ: 
 .(1)"هلل, كقد نييتكـ عف استعماؿ أىؿ الكتاب, فإنيـ يستحمكف الرشكةكقد خكنيـ ا

 : وجو الداللة
االستعانة بنصراني عمى أمكر المسمميف حفاظا عمى أمف المسمميف,  رفض عمر بف الخطاب 

كذلؾ السائح األجنبي فيك ال ييؤىمف عمى أمكر المسمميف كخاصة العسكرية منيا لما فييا مف 
 .(2)خطر
كنت عبدان نصرانيان لعمر, فقاؿ: أسمـ حتى نستعيف بؾ عمى بعض أمكر "عف أيسّْؽى قاؿ:   -2

المسمميف, ألنو ال ينبغي لنا أف نستعيف عمى أمكرىـ بمف ليس منيـ فأعتقني لما حضرتو 
 .(3)"الكفاة كقاؿ: اذىب حيث شئت

 وجو الداللة:
 يستأمنو عمى أمكر المسمميف. كي؛ أف عمر شرط عمى  عبده اإلسبلـ 

كَّجى فقد ركم أف  (4)الصحابة مف نكاح غير المسممات منع عمر بف الخطاب   -3 ذىٍيفىةي تىزى حي
ؿّْ سىًبيمىيىا, فىكىتىبى إلىٍيوً أىٍف  عيمىري  يىييكًديَّةن فىكىتىبى إلىٍيوً  مٍَّيتي سىًبيمىيىا, فىكىتىبى , خى رىامنا خى إٍف كىانىٍت حى

رىاـه  ـي أىنَّيىا حى اؼي أىٍف تيعىاطيكا اٍلميكًمسىاًت ًمٍنييفَّ , إلىٍيًو: " إنّْي الى أىٍزعي لىًكنّْي أىخى  .(5)"كى

 وجو الداللة:
العمؿ بالنصكص الشرعية فترة مف الزمف لخكفو مف فتنة كبرل قد تقع  أكقؼ عمر بف الخطاب 

, فضبلن عف عدـ اإلطمئناف مع اإلسبلمي بنتائج أخبلقية سيئةعمى المسمميف, تعكد عمى المجت
اؼي أىٍف تيعىاطيكا اٍلميكًمسىاًت  ألخبلؽ الكتابيات البلتي سكؼ يعاشرىف أبناء المسمميف," لىًكنّْي أىخى كى

 المنع إنما يتحرل مصمحة المجتمع. ذلؾ", فًمٍنييفَّ 

                                                 

 .(10/127(, )20910السنف الكبرل: البييقي, ح) (1)
 (.1/594كفاية األخيار: الحصني) (2)
 .(6/158ابف سعد ) الطبقات: (3)
 .(260) منيج عمر بف الخطاب في التشريع اإلسبلمي: البمتاجي, (4)
 (12129مصنؼ أبي شيبة: ابف أبي شيبة, كتاب: النكاح, باب: مف كاف يكره النكاح مف أىؿ الكتاب,ح) (5)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 املبحث الثاوي

 أحكام معامالت السائح األجنيب
إف السائح األجنبي خبلؿ فترة تكاجده في ببلد المسمميف يككف بحاجة إلى التعامؿ مع المسمميف 

 أـ مبلبس أـ ,أكانت لمكاد تمكينية يقتات بياسكاء  ,ألداء حاجاتو  فيك بحاجة لعممية البيع كالشراء
كجميع المعامبلت المتداكلة اليكمية التي ال غنى عنيا  ,كالعارية ,ككذلؾ فيك بحاجة لئلجارة ,غيرىا

 : تاليكىذا ما سأبيف حكـ الشرع فيو في ىذا المبحث عمى النحك ال

 بيع وشراء السائح األجنبي: أحكام -أوال
كسائر المعامبلت المالية, مع أىؿ دار  حؽ التمتع في مزاكلة البيع كالشراء مسائح األجنبيل

التعامؿ مطابقان  ذلؾاإلسبلـ, فبل يمنع مف التعامؿ معيـ في البيع كالشراء, بؿ ىك أمر مباح ما داـ 
كيجرم عميو مف األحكاـ كالضكابط ما يجرم عمى التعامؿ مع ؛ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 .(1)المسمميف
 ياف حكـ الشرع فييا كىي كالتالي:كاآلف سيتـ عرض بعض المعامبل مع تب

 تعامل السائح األجنبي بالربا في بالد المسممين: -3
ألنو مف الكبائر كمف المكبقات الميمكة  ؛الربا مف العقكد الفاسدة التي يحـر عمى المسمـ التعامؿ بيا

 أكتفي بتعريؼ كاحد لكؿ مذىب كىي:, عرؼ الفقياء الربا بتعريفات عدةك , لصاحبيا
 ."(2))عكض بمعيار شرعي مشركط ألحد المتعاقديف في المعاكضةفضؿ خاؿ عف : بأنو" الحنفيةعرفو 

 (3), ربا الفضؿ كربا النسيئة"تعريؼ أنكاع الربا كؿ نكع عمى حدة: بعرفو المالكية
عمى عكض مخصكص غير معمكـ التماثؿ في معيار الشرع حالة العقد,  عقد" : بأنوعرفو الشافعية

 .(4)"أك أحدىما أك مع تأخير البدليف
 .(5): بأنو"الزيادة في أشياء مخصكصة"عرفو الحنابمة

                                                 

(,  ركضة الطالبيف: النككم 2/17الكشناكم )(, أسيؿ المدارؾ: 4/1525شرح السير الكبير:السرخسي) (1)
 (.8/523(, المغني :ابف قدامة)10/280)
 (.4/272(, المبسكط: السرخسي)170-5/168عابديف,)حاشية ابف عابديف: ابف ) (2)
ربا الفضؿ: ىك الزيادة في مقدار  (,22/50(, المكسكعة الفقيية )182-2/181كفاية الطالب: عمي خمؼ) (3)

 الزيادة في الديف نظير التأجيؿ. احد البدليف المتماثميف, ربا النسيئة: ىك
 (.3/49) (, نياية المحتاج: الرممي4/272المحتاج: الشربيني الخطيب)تحفة (, 10/25تكممة المجمكع: السبكي) (4)
 (.4/122المغني: ابف قدامة,) (5)

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD
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 حكم التعامل بالربا بين السائح األجنبي والمسممين في بالد المسممين:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 اختمؼ الفقياء في حكـ التعامؿ بالربا مع السائح األجنبي في ببلد المسمميف عمى مذىبيف:

: أنو ال يجكز (1)المالكية كالشافعية كالحنابمة : ما ذىب إليو جميكر الفقياء مفالمذىب األول
 ببلد الكفار. أكاف في ببلد المسمميف أـالتعامؿ بالربا مع السائح األجنبي مطمقان سكاء 

في قكؿ:  (3), كبعض الحنابمة(2): ما ذىب إليو أبك يكسؼ كسفياف الثكرم مف الحنفيةالمذىب الثاني
 جنبي في حاؿ انتفاء األماف بيف السائح األجنبي كالمسمـ.أنو يجكز التعامؿ بالربا مع السائح األ

 األدلة:
 :أدلة أصحاب المذىب األول

 استدؿ الجميكر لمذىبيـ بعمـك القرآف الكريـ كالسنة  كالقياس كمف أدلتيـ:
 أواًل: من الكتاب:

َبا ٓ َيُؼوُموَن إِٓ َكََم َيُؼوُم ] قكلو تعالى: -1 قَْطاُن ِمَن ادَْسِّ َذلَِك الَِّذيَن َيْلُكُؾوَن الرِّ الَِّذي َيتََخبَُّطُه الشَّ

َبا َفَؿْن َجاَءُه َمْوِطظَ  َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبقَْع َوَحرَّ ََم اْلَبقُْع ِمثُْل الرِّ ُْم َقاُلوا إِكَّ ِه َفاْكَتَفى َفَؾُه َما بَِلََّّ ٌة ِمْن َربِّ

[َطاَد َفلُوَلئَِك َأْصَحاُب الـَّاِر ُهْم فِقَفا َخالُِدونَ  َسَؾَف َوَأْمُرُه إََِل اَّللَِّ َوَمنْ 
(4). 

َبا إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِيَ يا] قكلو تعالى: -2 ُؼوا اَّللََّ َوَذُروا َما َبِؼَي ِمَن الرِّ ا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ ْ َتْػَعُؾوا  *َأُّيُّ َفنِْن ََل

[َوإِْن ُتْبُتْم َفَؾُؽْم ُرُءوُس َأْمَوالُِؽْم ٓ َتظْؾُِؿوَن َوٓ ُتظَْؾُؿونَ َفْلَذُكوا بَِحْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه 
(5). 

َضاَطَػةً يَ ] قكلو تعالى: -3 َبا َأْضَعافًا مُّ َا الَِّذيَن آَمـُوْا َٓ َتْلُكُؾوْا الرِّ ُؽْم ُتْػؾُِحونَ  َلُّيُّ ُؼوْا اَّللَّ َلَعؾَّ [َواتَّ
(6). 

 : وجو الداللة
السابقة عامة في حرمة الربا دكف تخصيص شخص أك زماف أك مكاف, فكاف جاءت اآليات 

 .(7)التعامؿ بالربا محرما عمى إطبلقو
 
 

                                                 

 (12/135(, اإلنصاؼ :الماكردم)9/488المجمكع: النككم) (1)
 (4/184شرح السير الكبير: الشيباني) (2)
 (4/157مفمح)(, المبدع: ابف 1/318(, المحرر: ابف تيمية)12/135اإلنصاؼ :الماكردم) (3)
 (.275سكرة البقرة: اآلية) (4)
 (.279-278سكرة البقرة: اآلية ) (5)
 (.130سكرة آؿ عمراف: اآلية) (6)
 (8/210(, البحر الزخار : المرتضى)9/488المجمكع : النككم ) (7)
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 ثانيًا: من السنة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
آكؿ الربا كمككمو ككاتبو كشاىديو كقاؿ: ىـ  لعف رسكؿ اهلل "قاؿ: ماركم عف جابر   -1

 .(1)"سكاء
دكف تخصيص شخص أك زماف أك , تعامؿ بالرباكجو الداللة: المعف في الحديث عاـ يشمؿ كؿ مف 

 مكاف.
 القياس: ًا: منثالث

إف حرمة الربا كما ىي ثابتة في حؽ المسمـ فيي ثابتة في حؽ السائح األجنبي الكافر كذلؾ ألنو 
 .(2)مخاطب بالمحرمات مثمنا في الصحيح مف األقكاؿ

 الثاني: أدلة أصحاب المذىب
 الحنابمة لمذىبيـ بالسنة كالمعقكؿ:استدؿ أبك يكسؼ كالثكرم كبعض 

 من السنة:  -أوالً 
 .(3)(إف ىذا ال يصمح فرده) :فقاؿ , تبرا بذىب: اشترل يـك خيبر ما ركم أف سعد بف عبادة 

 : وجو الداللة
لمسائح  فيجكز مع كراىتوشراء سعد بالربا في معسكر المسمميف أم في دار اإلسبلـ  كره النبي 
 .(4)أيضان  األجنبي

 ثانيا: من المعقول:
كبدكف األماف يرجع إلى أصمو كىك اإلباحة , كلكنو دخؿ ببلدنا بأمافماؿ الحربي مباح لممسمـ, 

 .(5)في دار الحرب أكاف في دار اإلسبلـ أـسكاء 
 يجاب عنو:

ككف فإف طريقة الحصكؿ عمييا البد أف تكميما كانت األمكاؿ مباحة , المسممكف ممزمكف بأحكاميـ
 .(6)كال يكجد نص صريح يبيح الربا, ال في الكتاب كال في السنة, مشركعةبطريقة 

 
 

                                                 

 (651(, ص)1598صحيح مسمـ: مسمـ,كتاب: المساقاة, باب : لعف آكؿ الربا كمككمو,ح) (1)
 (9/487(, المجمكع: النككم)5/192)بدائع الصنائع: الكاساني (2)
 (. لـ أجد الحديث في كتب الحديث.4/185شرح السير الكبير: الشيباني) (3)
 المرجع السابؽ. (4)
 (. 381اختبلؼ الداريف كأثره في المناكحات كالمعامبلت : فطاني)(5)
 (15/75مجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (6)
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 الترجيح: األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 بعد عرض المذاىب الفقيية كاألدلة يظير أنو ال يجكز لمسائح األجنبي التعامؿ بالربا مع المسمميف

 . في ببلد المسمميف
 أسباب الترجيح:

اإلسبلـ لو حكـ تعامؿ المسمميف في دار لسائح األجنبي المستأمف تعامؿ المسمـ مع ا  -1
الشرعية, كعصمة ماؿ المسمميف ك  بعضيـ مع بعض, لكجكب التزاـ المسمـ باألحكاـ

 .المعاىديف مف غير المسمميف فييا
عقد الذمة بالنسبة لمذمييف خمؼ عف اإلسبلـ في عصمة الماؿ, كفي كجكب التزاـ أحكاـ  -2

في دار اإلسبلـ بمنزلة  سائح األجنبيكالاإلسبلـ في الدنيا فيما يرجع إلى المعامبلت, 
 .(1)الذمي في ذلؾ

المعامبلت الربكية ككنيا تتـ في دار اإلسبلـ فإف العكاقب ترجع عمى المسمميف, كىذا  -3
 يساعد بعد ذلكفي التعامؿ بالربا بيف المسمميف.

 
 حكم شراء السائح األجنبي السالح أو ما فيو تقوية ألىل الحرب:-1

كانكا في دار الحرب أاتفؽ الفقياء عمى منع بيع األسمحة ككافة كسائؿ الحرب ألىؿ الحرب سكاء 
 .(2)كانكا في حالة حرب معنا أـ في حالة سمـأسكاء , أـ في دار اإلسبلـ مستأمنيف

, (3)فأما الكراع كالسبلح فبل أعمـ أحدان رخص في بيعيا كىك ال يجيز أف يبيعيما"" :قاؿ الشافعي
 .(4)كقاؿ النككم في ذلؾ أيضا:" أما بيع السبلح ألىؿ الحرب فحراـ باإلجماع"

 األدلة:
 استدؿ الفقياء لما ذىبكا إليو بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ:

 :الكتاب -أوالً 
[َوَٓ َتَعاَوُكوْا َطَذ اإِلْثِم َوالُْعْدَوانِ ] قكلو تعالى:

(5). 
                                                 

 (,6/81الكاساني ) (, بدائع الصنائع:1/3067السرخسي) شرح السير الكبير: (,10/84السرخسي) المبسكط: (1)
 .(2/436الجصاص ) أحكاـ القرآف:

 (.435اختبلؼ الداريف: فطاني)ص (2)
 (.7/349األـ: الشافعي) (3)
المدكنة  (,229(, اقتضاء الصراط: ابف تيمية)4/327(, اإلنصاؼ: الماكردم)9/346المجمكع: النككم) (4)

 (.962-7/349المحمى: ابف حـز ), (4/270مالؾ ) الكبرل:
 (2: مف اآلية)سكرة المائدة (5)
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 وجو الداللة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
عانتيـ عمى المعصية كاإلثـ كالعدكاف   .(1)بيع آالت الحرب ألىؿ الحرب فيو تقكية ليـ كا 

 ثانيًا: السنة:
 .(2)"نيى عف بيع السبلح في الفتنة" :أف رسكؿ اهلل  ما ركم عف عمراف بف حصيف 

 : وجو الداللة
 .(3)فأكلى أال يباع ليـالفتنة ىي الحرب الداخمية بيف المسمميف كفتنة الحرب عمى المسمميف أشد, 

 المعقول: -ثالثاً 
في بيع السبلح ألىؿ الحرب تقكية ليـ عمى قتاؿ المسمميف كباعثان ليـ عمى شف الحرب كمكاصمة 

 .(4)كقتؿ مقاتمييـ كدفع فتنة محاربتيـ, القتاؿ الستعانتيـ بو كقد أيمرنا بكسر شككتيـ
 
 و:منحكم شراء السائح األجنبي ما يمكن صنع آلة الحرب -1

و, ألىؿ الحرب عمى مناختمؼ الفقياء في حكـ بيع السائح األجنبي ما يمكف صنع السبلح 
 مذىبيف:

أنو يجكز بيع ما يمكف صنع  :(5): ما ذىب إليو الشافعية كالحنابمة كبعض الحنفيةالمذىب األول
 يتيقف استعماليـ لو في صنع السبلح.و ألىؿ الحرب إذا لـ منالسبلح 

: أنو ال يجكز مطمقان بيع مايمكف صنع (6)ما ذىب إليو الحنفية كالمالكية كالظاىرية المذىب الثاني:
 السبلح بو ألىؿ الحرب.

 سبب الخالف:
المكاد في صنع السبلح,  تمؾيرجع سبب الخبلؼ إلى خبلفيـ في إمكانية التيقف مف استخداـ 

 فاألمر مرىكف باجتياد اإلماـ كتقديره.
 

                                                 

 (.22/141(, مجمكع فتاكل ابف تيمية: ابف تيمية)9/349المجمكع: النككم) (1)
كراىية بعي العصير ممف يعصر الخمر, كالسيؼ ممف يعصي  :باب ,البيكع:كتاب  السنف الكبرل: البييقي, (2)

 (.3/391نصب الراية: ), قاؿ عنو البييقي: ضعيؼ(, 5/327) (10779اهلل عز كجؿ بو, ح )
 (436اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ المناكحات كالمعامبلت:  فطاني)ص (3)
 (.2/10الخطيب)(, مغني المحتاج: الشربيني 5/209فتح القدير: ابف ىماـ)  (4)
(, 4/270المدكنة الكبرل: مالؾ) ,(5/209, فتح القدير: ابف ىماـ)(4/568) سرخسيشرح السير الكبير: ال (5)

 .(2/10المحتاج: الشربيني الخطيب)(, مغني 9/349المجمكع: النككم)
 (.9/65ـ )(, المحمى: ابف حز 5/209(,  فتح القدير: ابف ىماـ)198-2/197الفتاكل اليندية: البمخي) (6)
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 لىالثانيالفص

 األدلة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 :دليل أصحاب المذىب األول

كقد يستعمؿ في , ف بيع ما يصنع بو السبلح ألىؿ الحرب ال يتعيف جعمو عدة حربقالكا إ 
 .(1)غيرىا

 :دليل أصحاب المذىب الثاني
 .(2)يباع كؿ ما ىك أصؿ في آالت الحربف ما يصنع بو السبلح ىك أصؿ السبلح فبل إقالكا  

ذا اشترل ال الرجكع بو إلى دارىـ, كليـ أف  اآلالت الحربية يمنعكف مف تمؾشيئان مف  سائح األجنبيكا 
 .(3)يبيعكه قبؿ الخركج مف دار اإلسبلـ كيتسممكا ثمنو, فإف أبكا إال الخركج بو أجبركا عمى بيعو

 الترجيح:
كف مف شراء ما فيو تقكية مى ال يي  كأدلتيـ خمصت إلى أف السائح األجنبيبعد عرض مذاىب الفقياء 

 قاؿ, ألىؿ دار الحرب مف سبلح أك نحكه, كال يجكز لسكاف دار اإلسبلـ أف يبيعكه شيئان مف ذلؾ
يستعينكف بو في حركبيـ مف كراع أك سبلح أك حديد كال  : "ال يجكز أف يباعكا ممافي ذلؾ ابف رشد

كالسبب مف عدـ بيعيـ آالت الحرب لما يترتب عميو , (4)ي قتاليـ"فكف بو المسمميف شيئان مما يرىب
, الكاقع في زماننا الحاضر أف السبلح شراءه لمسمميف بتقكية أعدائيـ الكافريفمف إلحاؽ الضرر با

 يقع بيف دكؿ كأكثر الدكر انفتاحان ال يكجد بيا محبلت لبيع السبلح لمعامة.كبيعو 
 

 شراكة السائح األجنبي مع أىل بالد المسممين: - ثانياً 
 : تعريؼ الشركة: عرؼ الفقياء الشركة بعدة تعريفات أكتفي بذكر تعريؼ لكؿ مذىب

 .(5)عرفيا الحنفية: "أنيا عقد بيف المتشاركيف في رأس الماؿ كالربح" -1
ليما أم  عرفيا المالكية: "أنيا إذف كؿ مف المتشاركيف لصاحبو في التصرؼ بمالو أك ببدنو -2

 .(6)لو كلشريكو"
                                                 

 (, 2/10(, مغني المحتاج: الشربيني الخطيب)9/349المجمكع: النككم) (1)
 سرخسيشرح السير الكبير: ال(, 198-2/197الفتاكل اليندية: البمخي),(5/209فتح القدير: ابف ىماـ) (2)
 (.9/65(, المحمى: ابف حـز )4/270المدكنة الكبرل: مالؾ), (4/568)
ص )(, أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسبلـ:عبد الكريـ زيداف3/278الكبير:السرخسي)شرح السير  (3)

131,132.) 
 (.2/289المقدمات المميدات:ابف رشد) (4)
 (.5/3حاشية ابف عابديف: ابف عابديف) (5)
 (.5/117مكاىب الجميؿ: الحطاب,) (6)
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 .(1)ئ الثنيف فأكثر عمى كجو الشيكع"ا الشافعية:"أنيا ثبكت الحؽ في شعرفي -3األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .(2)"أنيا االجتماع في استحقاؽ أك التصرؼ": عرفيا الحنابمة -4

 أدلة مشروعية الشركة:
 -بالكتاب كالسنة كاإلجماع:: الشركة مشركعة في اإلسبلـ

َكاُء ِِف الثُُّؾِث َفنِْن ] قكلو تعالى:من الكتاب:  -3 [َكاُكوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفُفْم َُشَ
(3). 

ٍيرىةى, رى من السنة:  -1 : " ًإفَّ المَّوى ما ركم عىٍف أىًبي ىيرى ٍف قاؿفىعىوي قىاؿى ـٍ يىخي ا لى : أىنىا ثىاًلثي الشًَّريكىٍيًف مى
ا" رىٍجتي ًمٍف بىٍيًنًيمى انىوي خى اًحبىوي, فىًإذىا خى ديىيمىا صى أىحى
(4). 

 .(5)أجمع العمماء عمى جكاز الشركةمن اإلجماع:  -1
 -:حكم شراكة السائح األجنبي مع أىل بالد المسممين

 :مذاىب ثبلثة عمىمع السائح األجنبي اختمؼ العمماء في حكـ شراكة المسمـ  
 .الشراكة بيف المسمـ كالكافر عدـ جكاز: (6)ما ذىب إليو أبك حنيفة كمحمد بف الحسف: المذىب األول
المشاركة بيف  جكاز: (8), كىك الصحيح في مذىب الحنابمة(7)المالكية إليو ذىبا م :المذىب الثاني

 .إف تكلى المسمـ التصرؼ المسمـ كغير المسمـ
جكاز : (11), كبعض الحنابمة(10)الشافعيةك  ,(9)مف الحنفية ما ذىب إليو أبك يكسؼ :المذىب الثالث

 المشاركة بينيما مع الكراىة.
 

                                                 

 (.2/211مغني المحتاج: الشربيني الخطيب,) (1)
 (.5/13المغني: ابف قدامة ) (2)
 (12سكرة النساء: مف اآلية) (3)
 (.3/256()3383داكد,كتاب: البيكع, باب:في الشركة,ح)سنف أبي داكد: أبك  (4)
(, مغني المحتاج: الشربيني 5/117(, مكاىب الجميؿ: الحطاب,)5/3حاشية ابف عابديف: ابف عابديف) (5)

 (.5/13(, المغني: ابف قدامة )2/211الخطيب,)
 (.4/ 3)المرغينانياليداية شرح البداية:  (6)
 (.18/89(, شرح مختصر خميؿ: الخرشي )8/377)المكاؽالتاج كاإلكميؿ: (7)
 (.4/287(, الفركع:القرافي)4/ 5المبدع:ابف مفمح) (8)
 (.183/ 5(, البحر الرائؽ: ابف نجيـ)4/ 3) المرغيناكماليداية شرح البداية:  (9)
 (.345/ 1الشيرازم) (, الميذب:4/275النككم) (, ركضة الطالبيف:64/ 14النككم) المجمكع: (10)
 (.5/407المرداكم ) اإلنصاؼ: (11)



 

 الدواحةىوحقوقىالدائح
 

 

 
96 

 الفصلىالثاني

المترتبةىىاألحكامىالذرروة  األدلة: 
 -أدلة أصحاب المذىب األول:

نو " :عف أبي حمزة قاؿ: قمت البف عباس, ما ركم   -1 إف رجبلن جبلبان, يجمب الغنـ, كا 
ليشارؾ الييكدم كالنصراني؟ قاؿ: ال يشارؾ ييكديان كال نصرانيان كال مجكسيان, قاؿ: قمت: لـ؟ 

 .(1)"قاؿ: ألنيـ يربكف, كالربا ال يحؿ
قاؿ: ال تشارؾ الييكد كالنصراني, كال يمركا عميؾ في صبلتؾ, أنو كعف عطاء ما ركم  -2

 .(2)"فإف فعمكا فيـ مثؿ الكمب
قاؿ: ال تصمح مشاركة المشرؾ في بيع بعت عميو؛ ألف المشرؾ أنو الضحاؾ  ما ركم عف -3

 .(3)"يستحؿ في دينو الربا كثمف الخنػزير
الشركة, مما حصمو بطريؽ الربا, أك بيع  تمؾكألنو ال يؤمف أف يككف مالو الذم عقد عميو  -4

 .(4)الخمر كالخنػزير
 أدلة أصحاب المذىب الثاني: 

عف الحسف: أنو لـ يكف يرل بأسان بشركة الييكدم كالنصراني, إذا كاف المسمـ ىك ما ركم   -1
 (5).الذم يرل الشراء كالبيع

كالنصراني,  الييكدمقاؿ: كاف عطاء كطاكس كمجاىد يكرىكف شركة أنو ميث العف ما ركم  -2
 (6)إال إذا كاف المسمـ ىك الذم يرل الشراء كالبيع.

قاؿ: ال بأس بشركة الييكدم كالنصراني, إذا كنت تعمؿ  أنو عف إياس بف معاكيةما ركم  -3
 (7)بالماؿ.

                                                 

كالنصارل,  مكتاب البيكع كاألقضية, باب: في مشاركة الييكد ,ابف أبي شيبة مصنؼ ابف أبي شيبة: (1)
 (.6/8)(20347ح)

كالنصارل,  مكتاب البيكع كاألقضية, باب: في مشاركة الييكد ,ابف أبي شيبة مصنؼ ابف أبي شيبة: (2)
 (.6/8) (20348ح)

كالنصارل,  مبيكع كاألقضية, باب: في مشاركة الييكدكتاب ال ,ابف أبي شيبة مصنؼ ابف أبي شيبة: (3)
 (.6/8) (20352ح)

 (.4/ 5(, المبدع:ابف مفمح)14/64النككم) المجمكع: (4)
كالنصارل,  مابف أبي شيبة, كتاب البيكع كاألقضية, باب: في مشاركة الييكد مصنؼ ابف أبي شيبة: (5)

 (.6/ 5(,)1939ح)
 (.5/6(,)2640ح) كالنصارل, مشيبة, كتاب البيكع كاألقضية, باب: في مشاركة الييكدمصنؼ ابف أبي شيبة: ابف أبي  (6)
 (20353م, ح)كتاب:البيكع كاألقضية, باب: في مشاركة الييكد, مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة (7)

 (.6/8كالنصارل,)
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منتؼ  ذلؾكألف العمة في كراىة ما خمكا بو, ىك معاممتيـ بالربا, كبيع الخمر كالخنػزير. ك   -4األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .(1)سمـ أك كليوفيما حضره الم

 أدلة أصحاب المذىب الثالث:
 استدلكا بما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ كحممكه عمى الكراىة.

 الترجيح:
 -:في التالييمكف القكؿ:إف في المسألة تفصيؿ,  مف خبلؿ ما تقدـ

الشركة, بحسب الشريعة اإلسبلمية, فيي شركة  تمؾإف كاف المسمـ ىك المتصرؼ في  -1
 جائزة.

الشركة, ككاف تصرفو كاقعان بغير  تمؾ الكافر ىك المتصرؼ فيالسائح األجنبي إف كاف  -2
 فيي شركة محرمة. ؛الشريعة اإلسبلمية

 :الخالصة
 ي الشركةشريطة أف يثؽ المسمـ أف التعامؿ يجرم ف, مع السائح األجنبي عقد شركةيجكز لممسمـ  

كأال يمكف شريكو غير , كفؽ قكاعد الشريعة اإلسبلمية كضكابطيا فيما يحؿ كيحـر مف المعامبلت
دكف إجراء رقابة عميو لضماف حصكؿ التصرؼ , المسمـ مف التصرؼ بأمكاؿ الشركة تصرفا مطمقا

 كع.كتجنب التصرؼ غير المشر , المشركع
 

 الرىن عند السائح األجنبي وقبول الرىن منو: -ثالثاً 
 -عرؼ الفقياء الرىف عمى النحك التالي:

 .(2)"جعؿ الشيء محبكسا بحؽ يمكف استيفاؤه مف الرىف كالديكف" أنو :عرفو الحنفية
 .(3)"بذؿ مف لو البيع ما يباع كلك اشترط في العقد كثيقة بحؽ" : أنوعرفو المالكية

 (4)"كفائوجعؿ عيف ماؿ كثيقة بديف يستكفى منيا عند تعذر " : أنوعرفو الشافعية
إف تعذر استيفاؤه ممف ىك , يجعؿ كثيقة بالديف ليستكفى مف ثمنو مالماؿ الذ" أنو :عرفو الحنابمة

 .(5)"عميو
 

                                                 

 (.3/496(, كشاؼ القناع: البيكتي )3/ 5ابف قدامة) المغني: (1)
 (.126/  4اليداية :المرغيناني ) (2)
 .(231/  3حاشية الدسكقي: الدسكقي) (3)
 .(122/  2مغني المحتاج: الشربيني ) (4)
 .(366/  4المغني: ابف قدامة ) (5)
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 أدلة مشروعية الرىن:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 -:بالكتاب كالسنة كاإلجماع: الرىف مشركع

[َفِرَهاٌن َمْؼبُوَضةٌ َوإِْن ُكـُْتْم َطَذ َسَػٍر َوََلْ َِتُِدوا َكاتًِبا ] قكلو تعالى: من الكتاب: -3
(1) 

اشترل مف ييكدم طعامان إلى أجؿ كرىنو  أف النبي  عف عائشة من السنة:  -1
 .(2)درعو"

 .(3)أجمع العمماء عمى جكاز الرىفمن اإلجماع:  -1
 

 حكم الرىن عند السائح األجنبي وقبول الرىن منو:
إلى أنو يصح الرىف بيف أىؿ دار اإلسبلـ كبيف السائح األجنبي المستأمف  ذىب جميور الفقياء:

 .(4)فيجكز أف يككف الراىف مسممان كالمرتيف مستأمنان, كيصح العكس, في دار اإلسبلـ
 :دلةاأل

 دليميم من السنة:
 .(5)(اشترل مف ييكدم طعامان إلى أجؿ كرىنو درعو أف النبي ) ركم عف عائشة 

 : وجو الداللة
ف كانت فييا قكة , إذا صح رىف السبلح لممستأمف فأكلى أف يصح غيره مف األمكاؿ ألف األمكاؿ كا 

 . (6), إال أنيا ال تبمغ درجة السبلحلو
 دليميم من القياس: 

 .(7)إف السائح األجنبي المستأمف بيف أيدينا تجرم عميو أحكامنا فيك كالمسمـ كالذمي في المعامبلت
 

                                                 

 .(283سكرة البقرة: مف اآلية) (1)
 .(1/341(,)1000كتاب :الرىف, باب: مف رىف درعو,ح), صحيح البخارم: البخارم (2)
, (2/122مغني المحتاج: الشربيني ), (3/231حاشية الدسكقي: الدسكقي)(, 4/126المرغيناني ) اليداية: (3)

 .(366/  4المغني: ابف قدامة )
(, حاشيتا قيمكبي كعميرة: قيمكبي 2/121(, مغني المحتاج: الشربيني الخطيب)21/88المبسكط: السرخسي) (4)

ع: كشاؼ القنا ,(5/234نيؿ األكطار : الشككاني) (5/142(, فتح البارم: ابف حجر)2/261كعميرة)
 .(3/320البيكتي)

 (, 1/341(,)1000كتاب :الرىف, باب: مف رىف درعو,ح), صحيح البخارم: البخارم (5)
 (.549(, أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف: ابف القيـ, )ص20/132المبسكط: السرخسي) (6)
 (.549الذمييف كالمستأمنيف: ابف القيـ, )ص(, أحكاـ 20/132المبسكط: السرخسي) (7)
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 الخالصة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 كقبكؿ الرىف منو., الرىف عند السائح األجنبييجكز 

 :الوكالة بين السائح األجنبي والمسمم في بالد المسممين: رابعاً 

 -عرؼ الفقياء الككالة بتعريفات عدة منيا:
اًئزو " أنيا :عرفيا الحنفية رُّؼو جى فُّينا أىٍك عىٍجزنا ًفي تىصى ـى نىٍفًسًو تىرى قىا ٍعميكـو ًإقىامىةي اٍلغىٍيًر مى  (1)"مى

ٍكًتوً " أنيا عرفيا المالكية: كطو ًبمى ٍيرى مىٍشري ٍيًر ًذم ًإٍمرىةو كىالى ًعبىادىةو ًلغىٍيًرًه ًفيًو, غى ؽٍّ غى  .(2)"ًنيىابىةي ًذم حى
, "ىي تفكيض شخص أمره إلى آخر فيما يقبؿ النيابة ليفعمو حاؿ حياتو : أنياعرفيا الشافعية

 .(3)شرعان"كالمراد ما يقبؿ النيابة 
قيكًؽ " أنيا :عرفيا الحنابمة قيكًؽ المًَّو تىعىالىى كىحي ميوي النّْيىابىةي ًمٍف حي رًُّؼ ًمٍثمىوي ًفيمىا تىٍدخي اًئًز التَّصى اٍسًتنىابىةي جى

 .(4)"اآٍلدىًميّْيفى 

 أدلة مشروعية الوكالة:
 -بالكتاب كالسنة كاإلجماع: :ثبتت مشركعيتيا

َا َأْزَكى َصَعاًما ] قكلو تعالى: من الكتاب:  -1 َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم بَِوِرقُِؽْم َهِذِه إََِل اْدَِديـَِة َفْؾَقـُْظْر َأُّيُّ

َٓ ُيْشِعَرنَّ بُِؽْم َأَحًدا [َفْؾَقْلتُِؽْم بِِرْزٍق ِمـُْه َوْلَقتََؾطَّْف َو
(5) 

: دىفىعى ًإلىيَّ رىسيكؿي اهلًل  ما ركممن السنة:  -1 , قىاؿى ًدينىارنا ألىٍشتىًرمى لىوي شىاةن,  عىٍف عيٍركىةى البىاًرًقيّْ
, كىًجٍئتي ًبالشَّاًة كىالدّْينىاًر ًإلىى النًَّبيّْ  ا ًبًدينىارو ٍيتي لىوي شىاتىٍيًف, فىًبٍعتي ًإٍحدىاىيمى , فىذىكىرى لىوي مىا فىاٍشتىرى

ٍفقىًة يىًميًنؾى  كىافى ًمٍف أىٍمًرًه,  (6)"فىقىاؿى لىوي: بىارىؾى المَّوي لىؾى ًفي صى
 .(7)أجمع العمماء عمى جكاز الككالةمن اإلجماع:  -1

 

                                                 

 (400/  4حاشية ابف عابديف: ابف عابديف) (1)
 .(5/181مكاىب الجميؿ: الحطاب) (2)
 (.2/326حاشية قيمكبي كعميرة: قيمكبي كعميرة,) (3)
 .(3/461كشاؼ القناع :البيكتي) (4)
 .(19) سكرة الكيؼ: مف اآلية (5)
 (.2/550()1258سنف الترمذم: الترمذم, كتاب: البيكع,ح) (6)
 الشربيني ( مغني المحتاج:2/125) الخرشي (, جكاىر اإلكميؿ:4/400) حاشية ابف عابديف: ابف عابديف (7)
 ).5/353(, اإلنصاؼ: الماكردم)2/217)
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 :حكم الوكالة بين السائح األجنبي والمسمم في بالد المسمميناألحكامىالذرروةىالمترتبةى
مستأمنان فيجكز أف يككف المككؿ ذميان أك , : اتفؽ الفقياء عمى أنو: ال يشترط في المككؿ اإلسبلـأوالً 

 .(1)أك حربيان 
 الدليل:

كاتبت أمية بف خمؼ كتابان بأف يحفظني في صاغيتي في  "ما ركل عبد الرحمف بف عكؼ أنو قاؿ: 
 .(2)مكة كأحفظو في صاغيتو بالمدينة"

 وجو الداللة:
ف عبد الرحمف بف إكتككيؿ المستأمف لممسمـ, حيث , دليؿ عمى جكاز تككيؿ المسمـ المستأمف ثراأل

أمية بف خمؼ فيما يتعمؽ بأمكره بمكة, كككؿ أمية عبد الرحمف  ؿى كىك مسمـ, ككَّ  -  - عكؼ
 .(3)بأمكره في المدينة"

 : اختمؼ العمماء في تككيؿ المسمـ لمسائح األجنبي الكافر عمى ثبلثة مذاىب:ثانياً 
كَّؿ : ما ذىب إليو المالكية:أنو ال يجكز لممسمـ أفالمذىب األول السائح األجنبي الكافر بأم  ييكى

 .(4)تعامؿ مالي
كّْ : ما ذىب إليو الحنفية: أنو يجكز لممسمـ أف المذىب الثاني السائح األجنبي المستأمف في أم  ؿييكى

 .(6)كيكره تككيمو في السمـ (5)تعامؿ مالي

جنبي الكافر السائح األ, ما ذىب إليو الشافعية كالحنابمة: أنو يجكز تككيؿ المسمـ المذىب الثالث:
 .(7)ه لنفسوبشراء ما يصح لو شراؤ 

                                                 

 (.3/544) (, المجمكع: النككم19/138) (, المبسكط: السرخسي4/480ابف حجر) فتح البارم: (1)
إذا ككؿ المسمـ حربيا في دار الحرب اك دار اإلسبلـ  صحيح البخارم: البخارم, كتاب الككالة, باب: (2)

, كشؼ المشكؿ صاغية الرجؿ: أىىمو كحاشيتو ككؿ مف يصغى ًإلىٍيًو: أىم يًميؿ, (4/480) (,2179جاز,ح)
 .(1/219(مف حديث الصحيحيف: الجكزم

(3)  
(, الككالة في الفقو اإلسبلمي: طالب 5/118) الحطاب (, مكاىب الجميؿ:4/50المدكنة الكبرل: مالؾ,) (4)

 .(127مقبؿ)ص
 (.19/139المبسكط: السرخسي) (5)
 (. 12/216المبسكط: السرخسي) (6)
 (, المغني: ابف2/137) (, حاشية قيمكبي كعمير: قيبمكبي كعميرة13/544تكممة المجمكع: السبكي:) (7)

 (.5/73قدامة)
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 األدلة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 أدلة أصحاب المذىب األول:

[َولَن ََيَعَل اَّللُ لؾؽافريَن َطَذ اُدممـَي سبقلً ] :قكلو تعالى في الكتاب -3
(1). 

كجو الداللة: تككيؿ السائح األجنبي في معامبلت المسمميف يعطيو لكنان مف الييمنة عمى المسمميف 
 .(2)يتنافى مع مدلكؿ اآلية كىذا ما
 المعقول:  -1
, تككيؿ السائح األجنبي في معامبلت المسمميف يعطيو لكنان مف الييمنة عمى المسمميف - أ

 . (3)ككذلؾ لك ككؿ في قبض ديف مف مسمـ ربما يغمظ عميو في طمبو أك يستعمي عميو
ما إما لعدـ , السائح األجنبي الكافر ال يتحرل الحؽ كالحبلؿ في تصرفاتو  - ب معرفتو, كا 

وا َلْو َتْؽُػُروَن َكََم َكَػُروا] قاؿ تعالى: (4)إلرادتو إطعاـ المسمـ الحراـ [َفَتُؽوُكوَن َسَواءً  َودُّ
(5). 

 أدلة أصحاب المذىب الثاني:
 المعقول:من 
كال اإلسبلـ بيف الطرفيف فتجكز ككالة السائح األجنبي لممسمـ , شترط في الككالة العدالةال ت - أ

 المسمـ لمسائح األجنبي.كككالة 
كالسائح األجنبي ال , ألنو محمؿ لمربا؛ يكره  تككيؿ المسمـ السائح األجنبي بعقد السمـ  - ب

مايتحاشى أكؿ الربا إما لجيمو   . (6)العتقاده بجكازه كا 
 -أدلة أصحاب المذىب الثالث:

 من المعقول:
ككالة السائح األجنبي لممسمـ كككالة  كال اإلسبلـ بيف الطرفيف فتجكز, شترط في الككالة العدالةال ت

 .(7)المسمـ لمسائح األجنبي
 

                                                 

 .(141) سكرة النساء: اآلية (1)
 (.2/892المكالة كالمعاداة: الجمعكد) (2)
 الغرناطي (, قكانيف األحكاـ الشرعية:5/118) (, مكاىب الجميؿ: الحطاب4/50) المدكنة الكبرل: مالؾ (3)

 .(356)ص
 .المرجع السابؽ (4)
 (.89سكرة النساء: اآلية) (5)
 (12/216المبسكط: السرخسي ) (6)
 (.5/70(, المغني: ابف قدامة )13/547تكممة المجمكع: المطيعي)  (7)
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 الترجيح:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
كيتككؿ , عنو في القياـ بأمكره بدالن  السائح األجنبييجكز أف يككؿ المسمـ يظير أنو : مما سبؽ

 : تاليةلكف بالشركط ال, عنو
تطميؽ امرأتو كأف يككمو في , مسمـالكالية لو عمى  السائح األجنبي أال يترتب عمى تككيؿ  -1

أك في قسـ , أك في تنفيذ كصية, أك في نظارة كقؼ, أك في رعاية أكالده القصر, المسممة
ولن َيعل اَّلل لؾؽافرين طذ ] تعالى:لقكلو ؛ (1)أك يككمو قاضيا لممسمميف, ميراثو بيف كرثتو

[ادممـي سبقل
(2). 

في شراء مصحؼ كأف يككمو , المسمـأال يككمو في القياـ بالعبادات التي يجكز فييا تككيؿ  -2
وما مـعفم أن تؼبل ] تعالى:لقكلو  ؛ (3)ألنو ال يجكز أف يباع إليو فبل يككؿ بشرائو لغيره

[مـفم كػؼاِتم إٓ أَّم كػروا باَّلل وبرسوله..
(4). 

كال , في القياـ بما ال يجكز شرعا لممسمـ القياـ بو السائح األجنبيأال يتككؿ المسمـ عمى  -3
أك كاف مما يحـر عمى المسمـ كيقر , كأف يعقد لو عقد ربا, غير المسمـ عمى القياـ بويقر 

كأف يتككؿ , أك كاف مما يجكز لممسمـ فعمو دكف غيره, كأف يشترم لو خمرا, غيره عميو
 . (5)أك شراء رقيؽ مسمـ, عنو في تزكيجو بامرأة مسممة

 واستيداعو:قبول الوديعة من السائح األجنبي : خامساً 
 -عرؼ الفقياء الكديعة بتعريفات عدة منيا:

 . (6)داللة" تسميط الغير عمى حفظ مالو صريحا أك" أنياعرفيا الحنفية: 
 .(7)"استنابة في حفظ الماؿ أنيا" عرفيا المالكية:

 
                                                 

عبد  (, أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف:13/547) (, تكممة المجمكع: المطيعي4/254) شرح الكنز: الزيعمي (1)
 (.451الكريـ زيداف)

 (141سكرة النساء: اآلية) (2)
 (, المغني: ابف قدامة2/137) (, حاشية قيمكبي كعميرة: قيمكبي كعميرة13/544) تكممة المجمكع: المطيعي (3)
(5/73.) 
 (54سكرة التكبة: اآلية) (4)
 (.51-4/50المدكنة: مالؾ ) (5)
 (.329-8/328حاشية ابف عابديف: ابف عابديف) (6)
 (.252/  2كفاية الطالب: العدكم ) (7)
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 (1)"الماؿ المكضكع عند أجنبي ليحفظوعرفيا الشافعية: أنيا" األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 (2)"المدفكع إلى مف يحفظو ببل عكضالماؿ عرفيا الحنابمة: أنيا" 

 أدلة مشروعية الوديعة:
 الكديعة مشركعة بالكتاب كالسنة كاإلجماع:

َٓ ] تعالى:قكلو : من الكتاب -3 ُه َو َفنِْن َأِمَن َبْعُضُؽْم َبْعًضا َفْؾُقَمدِّ الَِّذي اْؤُُتَِن َأَماَكتَُه َوْلَقتَِّق اَّللََّ َربَّ

َفاَدَة  ُه آثٌِم َقْؾبُُه َواَّللَُّ بََِم َتْعَؿُؾوَن َطؾِقمٌ َتْؽُتُؿوا الشَّ [َوَمْن َيْؽتُْؿَفا َفنِكَّ
(3) 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  من السنة: -1 ٍيرىةى, قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ٍف ): عى , كىالى تىخي ًف اٍئتىمىنىؾى انىةى ًإلىى مى أىدّْ اأٍلىمى
انىؾى   .(4)(مىٍف خى

عصر مف العصكر اإلسبلمية عمى جكاز اإليداع أجمع العمماء في كؿ من اإلجماع:  -1
 .(5)ألف بالناس حاجة, بؿ ضركرة إلى اإليداع ؛كاالستيداع

 حكم قبول الوديعة من السائح األجنبي واستيداعو:
 :حكـ إيداع السائح األجنبي مالو عف مسمـ في ببلد المسمميف -أوالً 

كيجب عمى أىؿ , عند أىؿ دار اإلسبلـيصح إيداع السائح األجنبي : ذىب جميكر الفقياء إلى أنو
 .(6)فإف طمبيا كجب ردىا إليو, دار اإلسبلـ صيانة الكديعة

 الدليل:
 من الكتاب:
ََماَكاِت إََِل َأْهؾَِفا] :قكلو تعالى ْٕ وا ا [إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمدُّ

(7). 
 وجو الداللة:

 المسمميف فيدخؿ فيو السائح األجنبي. : "أىميا" كىي لفظ عاـ يشمؿ المسمميف كغيرقاؿ 
                                                 

 (.324/  6الطالبيف: النككم )ركضة  (1)
 .(449/  2شرح منتيى اإلرادات: البيكتي ) (2)
 (.283) سكرة البقرة: مف اآلية (3)
( قاؿ عنو 3/290()3535سنف أبي داكد: أبك داكد,كتاب:البيكع,  باب:في الرجؿ يأخذ حقو مف تحت يده, ح) (4)

 األلباني: حسف صحيح.
(, شرح 6/324(, ركضة الطالبيف: النككم )252/  2كفاية الطالب: العدكم ) ,(109/11المبسكط:السرخسي) (5)

 .(382/6المغني :ابف قدامة: ) (449/  2منتيى اإلرادات: البيكتي )
(, جكاىر 2/235(, الفتاكل اليندية: البمخي)4/233)شيباني(, السير الكبير: ال8/91السرخسي) المبسكط: (6)

 (.6/297(, المغني: ابف قدامة)4/296(, األـ: الشافعي:)1/259االكميؿ: صالح عبد السميع)
 (.58سكرة النساء: مف اآلية) (7)
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 من السنة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
كىك في مكة كديعان ألمكاؿ كثير مف المشركيف كلما أراد اليجرة إلى المدينة  كاف رسكؿ اهلل 

 .(1)ليؤدم األمانات كالكدائع إلى أىميا مف المشركيف؛ المنكرة خمؼ عميان مكانو
 وجو الداللة:
الكدائع مف المشركيف دليؿ عمى جكاز قبكؿ الكدائع مف السائح األجنبي في ببلد  قبكؿ النبي 
 المسمميف.

 
 : إيداع المسمم عند السائح األجنبيحكم  -ثانياً 

ما يجكز لو أف , يصح إيداع مسمـ أك ذمي مف أىؿ دار اإلسبلـ عند السائح األجنبي المستأمف
ما  ذلؾألنو ال يجكز تككيمو بشرائو, ك ؛ األجنبيفبل يجكز إيداع مصحؼ عند السائح , يتممكو

 . (2)يظير مف أقكاؿ الشافعية كشركطيـ في المكدع كالكديع
 الدليل:

ِه إِلَْقَك َوِمـُْفْم َمْن إِْن َتْلَمـُْه بِِديـَاٍر ٓ يُ ] قكلو تعالى: ِه َوِمْن َأْهِل الْؽِتَاِب َمْن إِْن َتْلَمـُْه بِِؼـَْطاٍر ُيَمدِّ َّٓ َمدِّ إَِلقَْك إِ

[َما ُدْمَت َطَؾقِْه َقائًَِم 
(3). 

 كجو الداللة:
 بينت اآلية أف األمانة مكجكدة في أىؿ الكاتب فيجكز إيداع المسمـ عند السائح األجنبي.

 
 الخالصة:

لكف يشترط ككف العارية مما السائح األجنبي, ككذلؾ اإليداع عنده, مف  قبكؿ الكديعةيجكز لممسمـ  
ال لـ تجز إعارتيا, أك جياز كمبيكتر, كسيارة :المسمـ االنتفاع بيايجكز لغير  , كمصحؼ, لو: كا 

بحيث يغمب عمى , ككنيـ أمناء, في حاؿ اإليداع يشترط مع ككنيـ غير محاربيف, (4)أك رقيؽ مسمـ
 . أك المماطمة في ردىا, بجحد العارية, ظنو عدـ خيانتيـ

                                                 

 (.186(, فقو السيرة : البكطي)ص2/97السيرة النبكية: ابف ىشاـ) (1)
 (.14/6(, المجمكع: النككم)3/80مغني المحتاج: الشربيني الخطيب) (2)
 (.75سكرة آؿ عمراف: مف اآلية) (3)
 (.3/80مغني المحتاج: الشربيني) (4)
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 والسائح األجنبي:تبادل اليدايا بين المسمم  :سادساً األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 -عرؼ الفقياء اليدية بتعريفات عدة منيا:

 .(1)"تمميؾ تطكع في حياةعرفيا الحنفية: "
 (2)ر عكض"تمميؾ ذم منفعة لكجو المعطى بغي" عرفيا المالكية:
 (3)"لعيف بغير عكض مف غير احتياج تمميؾ: "عرفيا الشافعية

 .(4): "تمميؾ في الحياة بغير عكض"عرفيا الحنابمة
 :أدلة مشروعية اليدية

 بالكتاب كالسنة كاإلجماع: :مشركعة يديةال
ِق َواْدَْغِرِب َوَلؽِنَّ اْلِزَّ َمْن آَمَن ] قكلو تعالى: من الكتاب: -3 لَْقَس اْلِزَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُؽْم قِبََل اْدَْْشِ

ِخِر َواْدََلئَِؽِة َواْلؽَِتاِب  ْٔ َوالـَّبِقَِّي َوآَتى اْدَاَل َطَذ ُحبِِّه َذِوي اْلُؼْرَبى َواْلَقَتاَمى َوادََْساكَِي بِاَّللَِّ َواْلَقْوِم ا

َكاَة َواْدُوُفوَن بَِعْفِدِهْم إَِذا طَ  َلَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ ائِؾَِي َوِِف الرِّ بِقِل َوالسَّ اَهُدوا َواْبَن السَّ

ابِِريَن ِِف اْلَبْلَس  اِء َوِحَي اْلَبْلِس ُأوَلئَِك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم اْدُتَُّؼونَ َوالصَّ َّ [اِء َوالَّضَّ
(5) 

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  من السنة: -1 ٍيرىةى, قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى " تىيىادىٍكا, فىًإفَّ اٍليىًديَّةى تيٍذًىبي كىغىرى : عى
ٍدر  .(6)"الصَّ

 .(7)ديةعمى استحباب اليانعقد اإلجماع من اإلجماع:  -1
 حكم تبادل اليدايا بين المسمم والسائح األجنبي:

 .(8)إلى جكاز قبكؿ اليدية مف السائح األجنبي المستأمف كجكاز اليدية إليوذىب جميور العمماء:
 

                                                 

 .(2/115حاشية الشرقاكم :الشرقاكم) (1)
 .(49 /6مكاىب الجميؿ:الحطاب ) (2)
 .(375 /15المجمكع :النككم) (3)
 (.5/379المغني: ابف قدامة ) (4)
 .(177) مف اآلية سكرة البقرة: (5)
 ., كقاؿ عنو: حديث حسف(15/141()9250مسند أحمد: أحمد,ح) (6)
المغني: ( 375 /15(, المجمكع :النككم)13/364(, التحصيؿ: القرطبي )2/115حاشية الشرقاكم :الشرقاكم) (7)

 (.5/379ابف قدامة )
)6/226(, فتح البارم: ابف حجر)6/104المغني:ابف قدامة ) (8)  (.8/121(, المحمى: ابف حـز
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 األدلة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ٍة َفـَاضَِرٌة بَِم َيْرِجُع ] قكلو تعالى: -1 ِديَّ [ادُْْرَسُؾونَ َوإِِّنِّ ُمْرِسَؾٌة إَِلقِْفْم ِِبَ

(1). 

, كشرع , يقبؿ اليدية كيثني عمييا ككذلؾ كاف سميماف كسائر األنبياءكاف النبي وجو الداللة: 

 .(2)لشرعنامف قبمنا شرع لنا مالـ يكف مخالؼ 
ؿو تيبىاعي, فىقىاؿى ًلمنًَّبيّْ قاؿ , - - ابف عمرما ركم عف  -1 مىى رىجي مَّةن عى اٍبتىٍع  :رىأىل عيمىري حي

بلىؽى لى  ا يىٍمبىسي ىىذىا مىٍف الى خى : ًإنَّمى ٍفدي؟ فىقىاؿى اءىؾى الكى ذىا جى ميعىًة, كىاً  مَّةى تىٍمبىٍسيىا يىٍكـى الجي وي ًفي ىىًذًه الحي
: كىٍيؼى  فىأيًتيى رىسيكؿي المًَّو , اآلًخرىةً  مَّةو, فىقىاؿى عيمىري , فىأىٍرسىؿى ًإلىى عيمىرى ًمٍنيىا ًبحي مىؿو ًمٍنيىا, ًبحي

ـٍ أىٍكسيكىيىا ًلتىٍمبىسىيىا تىًبيعييىا, أىٍك تىٍكسيكىىا : ًإنّْي لى ؟ قىاؿى ا قيٍمتى قىٍد قيٍمتى ًفييىا مى فىأىٍرسىؿى ًبيىا , أىٍلبىسييىا كى
ـى  عيمىري ًإلىى أىخو لىوي ًمٍف أىٍىؿً  مىكَّةى قىٍبؿى أىٍف ييٍسًم

(3). 
 وجو الداللة:

 الحمة إلى أخيو المشرؾ دليؿ عمى جكاز إىداء المسمـ لمسائح األجنبي. إرساؿ عمر  
قالت: قدمت عميَّ أمي كىي مشركة في عيد  -  -أسماء بنت أبي بكرما ركم عف    -2

راغبة. أفأصؿ أمي؟ : إف أمي قدمت كىي متق, فاستفتيت رسكؿ اهلل , رسكؿ اهلل  
 .(4)"نعـ صمي أمؾ: قاؿ

 وجو الداللة:
جاءت إلييا مف مكة كىي دار حرب في كقت اليدنة كأخذت أسماء  أـ أسماء بنت أبي بكر 

فيجكز قبكؿ اليدية مف , ليا أخذه فأجاز النبي , منيا ما جاءت بو مف الزبيب كالسمف كغيره
 . (5)السائح األجنبي

 الخالصة:
اإلىداء لو, بضكابط كشركط فيشترط أف تككف مما يحؿ ك  السائح األجنبييجكز لممسمـ قبكؿ ىدية 

  فبل تككف خمرا أك خنزير أك غيرىا مف النجاسات.

                                                 

 (.35سكرة النمؿ: اآلية) (1)
 (.13/132تفسير القرطبي: القرطبي) (2)
 (,2619صحيح البخارم: البخارم, كتاب: اليبة كفضميا كالتحريض عمييا, باب: قبكؿ ىدية مف المشركيف,ح) (3)
(3/164.) 
 (.3/164(,)2620صحيح البخارم: البخارم, كتاب: األدب, باب:صمة الكالد المشرؾ,ح) (4)
 (.6/227فتح البارم: ابف حجر ) (5)



 

 الدواحةىوحقوقىالدائح
 

 

 
107 

 الفصلىالثاني

األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 املبحث الثالث

 خمالفة السائح األجنيب لعقد األمان

 

 تحرص كؿ دكلة مف الدكؿ عمى كضع نظاـ فعاؿ تضمف بو أمنيا كسبلمتيا الداخمية,
الدكلة, سكاء كاف مف  تمؾالنظاـ كؿ مف يتكاجد عمى إقميـ  ذلؾكمف الطبيعي أف يخضع ل

فالنظاـ كضع لكي يتبعو الجميع دكف تمييز, كبالتالي يخضع , مف الساحة األجانب طنيف أـالمكا
ال تعرض  السائح األجنبي لجميع القكانيف السارية في الببلد, كيمتـز بإحتراميا كعدـ مخالفتيا كا 

 االلتزاـ ضركرة الخضكع التاـ لمسمطات القائمة في الدكلة. ذلؾكيرتبط ب, لمخالؼ لمميسائمةا

كمف المسمـ بو أف السائح األجنبي ممـز شأنو في ذلؾ شأف المكاطف, باحتراـ القكانيف 
فيجب أال تتضمف معامبلتو كسائر , كالمكائح المعمكؿ بيا في الدكلة التي يتكاجد عمى إقميميا

و خركجا عمى قكانيف تمؾ الدكلة ككذلؾ يجب أف يخضع السائح األجنبي كالمكاطف لسمطات تصرفات
فإذا ما خالؼ السائح األجنبي عقد األماف الذم دخؿ الدكلة بو مف خبلؿ , الدكلة القضائية كاإلدارية

ريمة إرتكابو جريمة السرقة, أك جريمة الزنا, أك ارتكابو جريمة القذؼ, أك جريمة الحرابة, أك ج
 -فإنو يعاقب بحسب مقتضى جريمتو, كسيتـ عرضيا كالتالي:, القتؿ

 مخالفة السائح األجنبي عقد األمان بارتكابو جريمة السرقة: -أوالً 
قد يخالؼ السائح األجنبي عقد األماف بارتكابو جريمة السرقة التي تعد مف الجرائـ المحرمة التي 

ثبت تحريميا, كقد , أجنبيان  أكاف السارؽ مسممان أـنصت الشريعة اإلسبلمية عمى تحريميا سكاء 
 :بالكتاب كالسنة كاإلجماع

 -أدلو التحريم:

 من الكتاب -أوالً 
اِرَقُة َفاْقطَُعوا َأْيِدَُّيََُم َجَزاًء بََِم َكَسَبا َكَؽآً ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َطِزيٌز َحؽِقمٌ ]قكلو تعالى:  اِرُق َوالسَّ [َوالسَّ

(1). 

بقطع يد السارؽ, كلك لـ تكف السرقة محرمة كفاعميا قد ارتكب كبيرة   قد أمر اهلل : الداللةوجو 
العقكبة بالشدة,  تمؾكصؼ قد ك , بقطع يد السارؽ بتمؾ الجريمة مف الكبائر, لما أمر اهلل 

                                                 

 .(38) األية سكرة المائدة: (1)
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, كعظـ ذنب فاعمو, كمثؿ  ذلؾككسميا بالنكاؿ, دليؿ أيضان عمى فظاعة األحكامىالذرروةىالمترتبةى كف العقاب ال يك ذلؾالجـر
 .(1)فعؿ محـر فتككف السرقة محرمة عمى إال

كىل   :من السنة ثانيًا: ٍيرىةى ما رى ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ  عى ةى , عى : لىعىفى المَّوي السَّاًرؽى, يىٍسًرؽي البىٍيضى , قىاؿى
ٍبؿى فىتيٍقطىعي يىديهي  يىٍسًرؽي الحى  .(2)"فىتيٍقطىعي يىديهي, كى

, فثبت بالمعف ىك : وجو الداللة أف ذلؾ الطرد كاإلبعاد مف رحمة اهلل, كال يككف إال عمى فعؿ محـر
 السرقة مف الجرائـ المحرمة.

 .(3): فقد أجمعت األمة اإلسبلمية عمى تحريـ السرقة كأف عقكبة فاعميا قطع يدهاإلجماع من -ثالثاً 

 إقامة حد السرقة عمى السائح األجنبي:

عمى المسمـ إذا سرؽ مف مسمـ في ببلد المسمميف, كاكتممت  اتفؽ الفقياء عمى إقامة حد السرقة
 أركانيا كشركطيا.

سرؽ أسكاء كاختمفكا  في إقامة الحد عمى السائح األجنبي المستأمف إذا سرؽ في ببلد المسمميف  
 :مذاىبذمي إلى ثبلثة  ـمف ماؿ مستأمف آخر أ ـمف ماؿ مسمـ, أ

الحنفية كأشيب مف المالكية, كالشافعية في أصح األكجو فقياء كىك ما ذىب إليو : األول مذىبال
إذا سرؽ مف ماؿ المسمـ أك غيره مف الكفار المقيميف ألجنبي اسائح ال: أف (4)كابف حامد مف الحنابمة

 في دار اإلسبلـ ال يقاـ عميو حد السرقة.

كركاية ألبي يكسؼ فقياء المالكية, كالحنابمة, ككجو لمشافعية, كىك ما ذىب إليو : الثاني مذىبال
إذا سرؽ مف ماؿ المسمـ  لسائح األجنبيا: أف (5)األكزاعي كابف أبي ليمىكما ركم عف  مف الحنفية

 أك غيره, يقاـ عميو حد السرقة.

                                                 

 (.3/107سير ابف كثير: ابف كثير)تف (1)
 (.8/159(,)6783البخارم :صحيح البخارم: كتاب الحدكد: باب لعف السارؽ ,ح) (2)
 (9/114(, المبدع: ابف مفمح )1/483كفاية األخيار: الحصني) (3)
(, 4/83عابديف)(, حاشية ابف عابديف:ابف 7/71بدائع الصنائع: الكاساني) (,9/178السرخسي) المبسكط: (4)

(, مغني 10/142النككم) (, ركضة الطالبيف:4/538عميش ) (, منح الجميؿ:3/185تبييف الحقائؽ: الزيعمي)
 (.9/135ابف مفمح) (, المبدع:4/196القيمكبي) (, كقميكبي كعميرة:4/175)الشربيني المحتاج:

(, 2/1080) ابف عبدالبر الكافي: (,9/178) السرخسي المبسكط: ,(7/71) الكاساني بدائع الصنائع: (5)
(, 10/142النككم) ركضة الطالبيف: ,(6/168القرطبي ) الجامع ألحكاـ القرآف: (,16/270) المدكنة: االماـ مالؾ

 (.6/142) (,كشاؼ القناع: البيكتي9/135) ابف مفمح المبدع: (,4/175الشربيني الخطيب) مغني المحتاج:
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الذرروةىالمترتبةىىاألحكام يقاـ  سائح األجنبيأف ال :(1)حسنو النككمفي كجو ك لشافعية ما ذىب إليو ا: كىك الثالث مذىبال
 عميو حد السرقة إذا اشترط عميو ذلؾ في عقد األماف.

 األدلة:
 -: استدلكا بما يمي:األول مذىبأدلة أصحاب ال  -أوالً 
عندما يسرؽ مف ماؿ المسمـ أك غيره في دار اإلسبلـ تكفرت فيو شبية  سائح األجنبيأف ال -1

 ,شبية مسقطة لمحد تمؾلو, ك  مباحسبلـ كميا, فيعتقد أف ذلؾ اإلباحة, ألنو لـ يمتـز بأحكاـ اإل
 .(2)ألف الحدكد تدرأ بالشبيات

لـ يمتـز األحكاـ التي ىي حقكؽ  كالسائح األجنبيأف حد السرقة الغالب فيو أنو حؽ هلل تعالى,  -2
هلل تعالى, كحد السرقة, فمف أجؿ ذلؾ ال يقاـ عميو الحد, بخبلؼ األحكاـ التي ىي حقكؽ 

 .(3)يؤاخذ بيا عميو كيقاـ عميو الحد إذا ارتكب مكجبيا كالقذؼ سائح األجنبيلمعباد, فإف ال
فيما يرجع إلى  بمجرد عقد األماف فقد التـز بأحكاـ اإلسبلـ سائح األجنبيبأف ال: استدالليم رد عمى

سائح األحكاـ, كلك ترؾ ال تمؾالمعامبلت كالحدكد, ألنو سيعصـ دمو كمالو في مقابؿ االلتزاـ ب
يدخؿ دار اإلسبلـ ىكذا بدكف التزاـ ألحكاـ اإلسبلـ, لما كاف لعقد األماف فائدة, كانتفت  األجنبي

الحكمة مف جكازه, ألف مف أىـ الحكـ التي شرع اهلل مف أجميا عقد األماف ىك االلتزاـ بأحكاـ 
االلتزاـ كبما انو مشركط عميو , اإلسبلـ, لئلطبلع عمى محاسنو كعدالتو, مما يككف سببان في اعتناقو

 .(4)بأحكاـ اإلسبلـ العامة, تنتفي شبية اإلباحة التي يعتقدىا
ألف حؽ اهلل تعالى ىك حؽ المجتمع  ؛االستدالؿ فيو ضعؼ ذلؾبأف  :االستدالل الثاني ويرد عمى

نما ني , (5)األحناؼ أنفسيـ قاؿكما  لعظـ خطره كشأنو, فبل يككف الحؽ سببان  ؛سب إلى اهلل تعالىكا 
كعدـ إجراء  ؛سائح األجنبي, ألف إسقاط الحد عف السائح األجنبيفي إسقاط حد السرقة عف ال

 سيككف فيو جرأة لبلعتداء عمى أمكاؿ المسمميف. والعقكبة الشرعية عمي
 
 
 

                                                 

 (.4/175)(, مغني المحتاج:الشربيني الخطيب10/142النككم) ركضة الطالبيف: (1)
 (.9/181)(, المبسكط:السرخسي7/71)بدائع الصنائع: الكاساني (2)
 (.9/181)(, المبسكط:السرخسي7/71)بدائع الصنائع: الكاساني (3)
 .(9/181المبسكط :السرخسي) (4)
 (.9/56المبسكط:السرخسي) (5)
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 :كالقياس, كتاب, كالسنة: استدلكا بالأدلة أصحاب القول الثاني -ثانياً األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 دليميم من الكتاب: -أ 

اِرَقُة َفاْقطَُعوا َأْيِدَُّيََُم ]قكلو تعالى:  اِرُق َوالسَّ [َوالسَّ
(1). 

فيشمؿ السائح األجنبي , لفظ السارؽ في اآلية عاـ يشمؿ المسمـ كغير المسمـ: وجو الداللة
 .(2)المستأمف في دار اإلسبلـ

 -دليميم من السنة: -ب 

كىل   -3 ٍف أىًبي ما رى ٍيرىةى عى ًف النًَّبيّْ  ىيرى ةى فىتيٍقطىعي ,  , عى : لىعىفى المَّوي السَّاًرؽى, يىٍسًرؽي البىٍيضى قىاؿى
ٍبؿى فىتيٍقطىعي يىديهي  يىٍسًرؽي الحى  .(3)"يىديهي, كى

ٍبًع ًدينىارو  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ؛ عىٍف عىاًئشىةى,   -1 : "تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ ًفي ري  .(4)"قىاؿى

 , فيشمؿ السائح األجنبي.عاـ في المسمـ كغيره يفلفظ السارؽ في الحديث: الداللةوجو 

 :(5)دليميم من القياس: من وجيين –ج 

القاذؼ لممسمـ,  سائح األجنبيالقياس عمى حد القذؼ: قالكا: فكما يقاـ حد القذؼ عمى ال -1
 صيانة لؤلعراض, فكذلؾ يقاـ عميو حد السرقة صيانة لؤلمكاؿ.

إذا جنى عميو حفظان  سائح األجنبيالقياس عمى القصاص: قالكا: فكما يقتص لممسمـ مف ال -2
 لؤلركاح, فكذلؾ تقطع يده إذا سرؽ مالو حفظان لؤلمكاؿ.

 -:(6): مف خمسة أكجوقياسالب وأيضًا استدلوا

                                                 

 .(38سكرة المائدة: اآلية ) (1)
 .(10/298جامع البياف: الطبرم) (2)
 (.8/159(,)6783ح) السارؽ,صحيح البخارم: كتاب الحدكد: باب لعف  :البخارم (3)
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَُّيََُم[صحيح البخارم: البخارم: كتاب الحدكد: باب: قكلو تعالى:  (4) اِرُق َوالسَّ  (,6789)ح ]َوالسَّ
(8/160.) 
المغني: ابف  ,(6/134(, الفركع: القرافي)9/135)(, المبدع :ابف مفمح6/142البيكتي) :كشاؼ القناع (5)

 (. 8/268)قدامة
ابف  المبدع: (,4/175) الشربيني (, مغني المحتاج:4/38) عميش (, منح الجميؿ:9/56) السرخسي المبسكط: (6)

 (.6/142البيكتي) كشاؼ القناع: (,6/134القرافي) (, الفركع :9/135) مفمح
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى  األجنبي سائحيقاـ عميو الحد, فإقامة الحد عمى ال سائح األجنبيأف المسمـ إذا سرؽ مف ماؿ ال -1
 إذا سرؽ المسمـ أك غيره في دار اإلسبلـ مف باب أكلى.

ممتـز ألحكاـ اإلسبلـ مدة إقامتو بدار اإلسبلـ فصار كالذمي, كالذمي يقاـ  سائح األجنبيأف ال -2
السرخسي: "المستأمف ممتـز لؤلحكاـ فيما يرجع  ذلؾ قاؿكفي , عميو الحد باالتفاؽ فكذلؾ المستأمف

 .(1)العقكبات, فيعاقب بارتكاب أسباب العقكبات"إلى المعامبلت ك 

أف السرقة مف الفساد في األرض, فبل بد مف عقاب زاجر يمنع كؿ أحد تسكؿ لو نفسو ارتكاب  -3
 الجريمة البشعة في دار اإلسبلـ.تمؾ 

بعقد  سائح األجنبيأف العصمة التي لممسمـ بسبب إسبلمو, كلمذمي بعقد الذمة مكجكدة في ال -4
أمانو المؤقت, الذم أعطاه حؽ اإلقامة المؤقتة في دار اإلسبلـ, كحد السرقة يقاـ عمى المسمـ 

, يقاـ عميو الحد بجامع العصمة سائح األجنبيكالذمي باالتفاؽ, اللتزاميما أحكاـ اإلسبلـ فكذلؾ ال
ال لما كاف لعقد األماف فائدة تعكد عمى المسمميف إذا لـ يمتـز  في دار اإلسبلـ كالتزاـ األحكاـ, كا 

 أحكاميـ.

كما يحصؿ بسرقة المسمـ كالذمي سكاء بسكاء,  سائح األجنبيأف إفساد الماؿ يحصؿ بسرقة ال-5
 فمذا يقاـ عميو الحد, ألف في ذلؾ درءان لكثير مف المفاسد.

 : استدلكا بالمعقكؿ فقالكا:أدلة أصحاب القول الثالث -ثالثاً 
ألنو التـز أحكاـ اإلسبلـ, كالتي  ؛عميو ذلؾ في العقد يقاـ عميو الحدإذا شرط  سائح األجنبيإف ال

 ؛فبل يقاـ عميو الحد ؛منيا إقامة الحدكد عميو كحد السرقة, أما إذا لـ يشترط عميو ذلؾ في العقد
 .(2)لعدـ التزامو ألحكاـ اإلسبلـ

بمجرد عقد األماف فيك ممتـز ألحكاـ اإلسبلـ, اشترط عميو ذلؾ  سائح األجنبيأف ال :ويرد عمى ذلك
 .(3)االلتزاـ باألحكاـ اإلسبلـ العامة, ألف مف أىـ شركط عقد األماف ؛أكلـ يشترط

 
 

                                                 

 (.9/56المبسكط: السرخسي) (1)
 (.4/175)(, مغني المحتاج:الشربيني10/142ركضة الطالبيف :النككم) (2)
 (.2/130اختبلؼ الداريف: عبد الكريـ زيداف) (3)
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 :الترجيحاألحكامىالذرروةىالمترتبةى

أف الرأم الثاني  خمصت الباحثة إلىبعد ذكر آراء الفقياء كأدلتيـ, ما كرد عمييا مف مناقشات, 
في دار اإلسبلـ كاكتممت أركاف كشركط الجريمة إذا سرؽ  سائح األجنبيالقائؿ بإقامة الحد عمى ال

 ة:التاليكذلؾ لؤلسباب  ,ىك الرأم المختار كالذم ينبغي المصير إليو

إذا سرؽ في دار اإلسبلـ, سائح األجنبي أدلة مف قاؿ بكجكب إقامة حد السرقة عمى القكة  .1
كلـ تستطع أدلة المذاىب األخرل مف مجاراتيا في القكة حيث أنيا لـ تسمـ مف الرد  ,قكية
 .عمييا

الجريمة كمفاسدىا ال تنتفي إذا كاف مرتكبيا  تمؾكألف السرقة مف الفساد في األرض, كأضرار  .2
الفساد, كحفظان ألمكاؿ المسمميف  ذلؾصيانة لدار اإلسبلـ مف ؛ , فيقاـ عميو الحدأجنبيان  ان سائح

كردعان كزجران لممجرميف, , كغير المسمميف المقيميف في دار اإلسبلـ, كمنعان النتشار الجرائـ فييا
 كتحقيقان لؤلمف عمى النفس كالماؿ كالعرض لكؿ فرد مف األفراد.

, فتطبؽ ما أمكف التطبيؽ, كتطبيقيا ع .3 السائح مى كألف األصؿ في الشريعة اإلسبلمية العمـك
, فيجب سائح األجنبيلثبكت كالية اإلماـ عمى مف فييا مف ال ؛ميسكر في دار اإلسبلـ األجنبي

غير  ـأمسممان سكاء أكاف تطبيؽ العقكبات الشرعية عمى مف يرتكب الجرائـ في دار اإلسبلـ 
 مسمـ صيانة ليا كمحافظة عمى مف فييا.

تح أبكابان مف الشر كىي جرأتيـ عمى السرقة عدـ تطبيؽ حد السرقة عمى الساحة األجانب سيف .4
 كعمى انتياؾ حرمات المسمميف دكف رادع مف الشرع أك السمطاف.

: إف ما خميصت لو مقيد بحاؿ الدكلة اإلسبلمية مف حيث القكة كالضعؼ في إمكانية تطبيؽ مالحظة
ذلؾ فإف األمر يترؾ ككذلؾ مقيد بمعرفة السائح األجنبي لمحكـ, كعمى , الحد عمى السائح األجنبي

 لمحاكـ ليقرر ما يرل فيو المصمحة.
 :الزنا ارتكاب السائح األجنبي جريمة ثانيًا:

مف أبشع الجرائـ التي نصت الشريعة اإلسبلمية عمى تحريميا  كالزنا مف الجرائـ المحرمة, بؿ ى

 . أكثر مف أف تحصى كأظير مف أف تشرح سيئة لما ليا مف آثار؛ بالكتاب كالسنة كاإلجماع
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 أدلة التحريم:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِقلً ]قكلو تعالى:  : من الكتاب -أ َكى إِكَّ [َوٓ َتْؼَرُبوا الزِّ

(1) . 
خبيثة يجب عمى المؤمنيف  , عظيمةدلت اآلية الكريمة عمى تحريـ الزنا كأنو جريمة: وجو الداللة

 .(2)تدنسيـ, كتيمكيـ, كتفسد أرضيـ كأىميـألنيا ؛ اجتنابيا
ٍبًد المًَّو ما ركم   :من السنة -ب ـي؟ بف مسعكد عىٍف عى : يىا رىسيكؿى المًَّو, أىمُّ الذٍَّنًب أىٍعظى : قيٍمتي , قىاؿى

مىقىؾى  : أىٍف تىٍجعىؿى ًلمًَّو ًندِّا كىىيكى خى ـى مىعىؾى  ,قىاؿى لىدىؾى ًمٍف أىٍجًؿ أىٍف يىٍطعى : أىٍف تىٍقتيؿى كى ؟ قىاؿى : ثيَـّ أىمّّ :  ,قيٍمتي قيٍمتي
اًرؾى  ًميمىةى جى : أىٍف تيزىاًنيى حى ؟ قىاؿى  .(3)"ثيَـّ أىمّّ

كأف ارتكابيا يعد مف أعظـ  الزنا داللة كاضحة عمى تحريـ جريمة كجو الداللة: الحديث يدؿ 

 .الذنكب
كأنو مف الفكاحش القبيحة, لما فيو مف  الزنا :  أجمع عمماء المسمميف عمى تحريـمن اإلجماع -ت

 .(4)ضياع األنساب كتفكؾ األسر, كانحبلؿ المجتمعات كانتشار الفساد في األرض
 

 إقامة حد الزنا عمى السائح األجنبي:
إذا زنى في دار  عمى المسمـ إذا تكافرت أركاف جريمة الزنا اتفؽ الفقياء عمى كجكب إقامة حد الزنا

إذا زنى في دار اإلسبلـ, فبل  سائح األجنبيأما ال, (5)اإلسبلـ, بمسممة, أك بذمية, أك بمستأمنة
 -يخمكا مف حالتيف:

 بكافرة, ذمية كانت أو مستأمنة. سائح األجنبيالحالة األولى: أن يزني ال

 -:مذىبيفالحالة إلى  تمؾفقد اختمؼ الفقياء في كجكب إقامة الحد عميو في 

                                                 

 (.32) سكرة اإلسراء: اآلية (1)
 (.16/48) جامع البياف: الطبرم (2)
 (.8/164(,)6811صحيح البخارم: البخارم, كتاب: الحدكد: باب:إثـ الزناة,ح) (3)
(, كشاؼ 2/110) خيار:الحصني(, كفاية األ2/421(, بمغة السالؾ: الصاكم)4/79االختيار:ابف مكدكد) (4)

 (.6/89: البيكتي)القناع
ابف  (, المغني:2/267) الشيرازم (, الميذب:5/268البابرتي) (, شرح فتح القدير:9/57السرخسي) المبسكط: (5)

 (.73, 9/63)ابف مفمح (, المبدع:9/43)قدامة
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى كالشافعية في أصح , فقياء الحنفية ما عدا أبا يكسؼ, كالمالكيةما ذىب إليو  :األول مذىبال
 إذا زنى بكافرة. سائح األجنبيال يقاـ حد الزنا عمى ال : أنو(1)األكجو كالحنابمة

إذا شرط  (2)مف الحنفية, كالشافعية في كجواألكزاعي ك يكسؼ  كأب, إليوما ذىب  الثاني: مذىبال
 بكافرة. اإذا زن سائح األجنبييقاـ حد الزنا عمى النو : فإعميو ذلؾ في عقد األماف

 األدلة:
 -استدلكا بالكتاب, كالمعقكؿ, كالقياس: أدلة أصحاب المذىب األول:

 من الكتاب:  -3
ُْم َقْوٌم  َوإِْن َأَحٌد ِمنَ ]قكلو تعالى:  كَِي اْستََجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّى َيْسَؿَع َكلَم اَّللَِّ ُثمَّ َأْبؾِْغُه َملَْمـَُه َذلَِك بَِلََّّ اْدُْْشِ

[ٓ َيْعَؾُؿونَ 
(3) . 
 وجو الداللة:
مأمنو, بيذا النص الصريح كفي إقامة الحد  سائح األجنبيأف الشارع أكجب عمينا إببلغ الدلت اآلية 

 .(4)لمتبميغ الكاجب ان تفكيت؛ عميو
 دليميم من القياس: -2

, فإف (5)عمى الحربي غير المستأمف, بجامع عدـ االلتزاـ بأحكاـ اإلسبلـسائح األجنبي قاسكا ال
 الحربي ال يقاـ عميو حد الزنا.

 مف ثبلثة أكجو:: من المعقول -3
 الوجو األول:

عدـ إقامة الحد فيما ىك حؽ  ف حد الزنا مف الحقكؽ الخالصة هلل تعالى, كاألصؿ عندىـإ - أ
كقطع الطريؽ, كال تقاـ عميو الحدكد إال فيما يرجع إلى حقكؽ العباد  هلل تعالى, كالسرقة,

                                                 

(, المغني:ابف 2/267) الشيرازم (, الميذب:5/268البابرتي) شرح فتح القدير: (,9/56السرخسي) المبسكط: (1)
 .(73, 9/63) ابف مفمح :(, المبدع9/43قدامة)

 (, األـ:5/268)البابرتي (, شرح فتح القدير:9/56)المبسكط:السرخسي(, 7/34)الكاساني بدائع الصنائع: (2)
 (.7/258)الشككاني (, نيؿ األكطار:5/274)الشافعي

 (6سكرة التكبة:آية) (3)
 (.58, 9/57المبسكط: السرخسي) (4)
 (.2/346(, الجكىرة النيرة:العبادم)3/183(, تبييف الحقائؽ: الزيعمي)9/56المبسكط:السرخسي) (5)
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ال تضرب  ذلؾألنو لـ يمتزميا, كل ؛كالقصاص كالقذؼ, كأما حقكؽ اهلل تعالى فبل تمزمواألحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .(1)عميو الجزية كال يمنع مف الرجكع إلى دار الحرب

ألف إقامتو لمدة ؛ سائح األجنبيأساسيا الكالية, كال كالية لممسمـ عمى الف إقامة الحدكد إ - ب
 .(2)معمكمة

لـ يدخؿ دار اإلسبلـ عمى سبيؿ اإلقامة كالتكطف, بؿ عمى سبيؿ  سائح األجنبيف الإ - ت
يعاممنا كنعاممو في التجارة كغيرىا, حتى يقضي حاجتو ثـ , مركر كالمككث لفترة محددةال

كف في دخكلو دار اإلسبلـ داللة عمى التزامو بأحكاـ تلـ  ذلؾكل, الكفريعكد إلى داره دار 
اإلسبلـ التي ىي حؽ اهلل تعالى بؿ التـز باألحكاـ التي ىي حؽ لمعباد كالقصاص 

 .(3)كغيره
  :الثاني مذىبأدلة أصحاب ال

 :كتاب, كالسنة, كالمعقكؿ, كالقياساستدلكا بال
 دليميم من الكتاب: -أ 

اِِّن َفاْجؾُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمـُْفََم ِماَئَة َجْؾَدةٍ ]قكلو تعالى:  اكَِقُة َوالزَّ [الزَّ
(4). 

 : وجو الداللة
فرؽ بيف أف يككف ألنيا لـ ت؛ سائح األجنبيدلت اآلية بعمكميا عمى كجكب إقامة حد الزاني عمى ال

 .مسائح األجنبيغيره, فتككف شاممة ل ـالزاني مسممان أ
 دليميم من السنة: -ب 

اءيكا ًإلىى النًَّبيّْ  -1 : ًإفَّ اٍليىييكدى جى , أىنَّوي قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى ـٍ كىاٍمرىأىةن عى بلن ًمٍنيي كا لىوي أىفَّ رىجي , فىذىكىري
ـٍ رىسيكؿي المًَّو  نىيىا, فىقىاؿى لىيي نىا؟ :زى ا تىًجديكفى ًفي التٍَّكرىاًة ًفي شىٍأًف الزّْ ـٍ فىقىاليكا: نى  ,مى يي حي ٍفضى

كىى  , فىأىتىٍكا ًبالتٍَّكرىاًة, فىنىشىري ـى , ًإفَّ ًفييىا الرٍَّج : كىذىٍبتيـٍ ـو ٍبدي المًَّو ٍبفي سىبلى , فىقىاؿى عى ييٍجمىديكفى عىؿى كى ا فىجى
ا بىٍعدىىىا, فىقىاؿى لىوي عى  مى ا قىٍبمىيىا كى عىؿى يىٍقرىأي مى , ثيَـّ جى مىى آيىًة الرٍَّجـً ـٍ يىدىهي عى ديىي : أىحى ـو ٍبدي المًَّو ٍبفي سىبلى

,, فىأىمى  مَّدي, ًفييىا آيىةي الرٍَّجـً دىؽى يىا ميحى , فىقىاليكا: صى فىعىيىا فىًإذىا ًفييىا آيىةي الرٍَّجـً , فىرى رى ًبًيمىا اٍرفىٍع يىدىٍيؾى
 .(5)"فىريًجمىا رىسيكؿي المًَّو 

                                                 

 (1/306) الشيباني (, شرح السير الكبير:7/34الكاساني) (, بدائع الصنائع:9/56,57) السرخسي المبسكط: (1)
 .(9/57المبسكط:السرخسي) (2)
 (.5/268(, فتح القدير:ابف ىماـ)7/34بدائع الصنائع:الكاساني) (3)
 (.2سكرة النكر:اآلية) (4)
 (.8/127(, )6841,ح)أحكاـ أىؿ الذمة كاحصانيـكتاب:الحدكد,  باب: , صحيح البخارم: البخارم (5)
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رجبلن مف أسمـ كرجبلن مف الييكد  قاؿ: "رجـ النبي  اهلل  جابر بف عبدما ركم عف  -2األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 .(1)"كامرأتو

 وجو الداللة من ىذه األحاديث:
النبي    ألف ؛ في دار اإلسبلـ اإذا زن سائح األجنبيدلت األحاديث عمى كجكب إقامة الحد عمى ال

 ف كانكا مف أىؿ الذمة فال كالذمي في إقامة  سائح األجنبيأقاـ حد الزنا عمى الييكد كىـ كا 
قاؿ الشككاني: "كأحاديث الباب تدؿ عمى أف حد الزنا يقاـ , فالحدكد عميو بجامع الكفر كالعصمة
مى إقامة الحد عمى كقاؿ الصنعاني: "كفي الحديث دليؿ ع, (2)عمى الكافر كما يقاـ عمى المسمـ"

 .(3)"االكافر إذا زن

 دليميم من القياس: –ج 

سائح فكما يجب إقامة حد القذؼ عمى ال: قالكا حيث القذؼ,قاسكا حد الزنا عمى حد  -1
 .(4)إذا قذؼ مسممان فكذلؾ يجب إقامة حد الزنا عمى المستأمف األجنبي

قاسكه عمى الذمي فيك كافر ممتـز لجميع أحكاـ اإلسبلـ طكؿ حياتو, كتقاـ عميو جميع   -2
كافر يمتـز بأحكاـ اإلسبلـ, كتقاـ عميو  سائح األجنبيالحدكد, كمعصكـ الدـ, فكذلؾ ال

 .(5)الحدكد ألنو معصـك الدـ مثمو

 دليميم من المعقول: -ت
بمجرد عقد األماف مدة إقامتو  الما دخؿ دار اإلسبلـ فقد التـز بأحكامي سائح األجنبيأف ال -1

كمف , ممتـز ليا إلى أجؿ سائح األجنبيطكؿ حياتو, كال الذم التزميابيا, فصار كالذمي 

                                                 

 .(3/1328كفي لفظ )كامرأة( ) (,1701باب: رجـ الييكد ح) كتاب: الحدكد, صحيح مسمـ: مسمـ, (1)
 (.7/147) الشككاني نيؿ األكطار: (2)
 (.4/12) سبؿ السبلـ: الصنعاني (3)
ابف  (, المحمى:10/106النككم) الطالبيف:(, ركضة 6/222مالؾ) (, المدكنة:4/95ابف مكدكد) االختيار: (4)

(  (.11/158حـز
ابف  (, المحمى:10/106النككم) (, ركضة الطالبيف:6/222مالؾ) (, المدكنة:4/95ابف مكدكد) االختيار: (5)

(  (.7/93الشككاني) (, نيؿ األكطار:11/158حـز
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فيجب أف يقاـ , كالقذؼ كالقتؿ :األحكاـ التي التزميا إقامة الحد عميو إذا ارتكب مكجبواألحكامىالذرروةىالمترتبةى
  .(1)عميو حد الزنا كذلؾ

ألنو حراـ في األدياف كميا, كقد تمكف اإلماـ مف إقامة ؛ يعتقد حرمة الزنا سائح األجنبيال -2
المقصكد مف إقامة الحدكد ألف ؛ الحد عميو ذلؾـ االحد عميو ألنو في دارنا, فيجب أف يق

 . (2)الشرعية ىك تطيير دار اإلسبلـ كصيانتيا مف الفساد
مع قدرة اإلماـ عمى ذلؾ ألنو تحت كاليتو  ى السائح األجنبي,بعدـ إقامة الحد عم :لك قمنا  -3

لكاف ذلؾ مف االستخفاؼ بالمسمميف كما أعطيناه األماف ليستخؼ بالمسمميف كيفسد كيدنس 
 .(3)دارىـ الطاىرة

 الترجيح:

سائح بإقامة الحد عمى ال: أف الرأم القائؿ خمصت الباحثة إلىبعد ذكر آراء الفقياء كأدلتيـ, 
 الحد تطبيؽينظر في في دار اإلسبلـ ك  مكتممة األركاف كالشركط ارتكب جريمة زناإذا  األجنبي
العقكبة حسب ما سائح األجنبي ينظر كيراعى قكة كضعؼ الدكلة اإلسبلمية, فيترؾ تقدير عمى ال

, لثبكت كالية اإلماـ عمى تطبيؽ الحد ميسكر في دار اإلسبلـ يراه الحاكـ مف مصمحة, فإذا ما كاف
 ـائـ في دار اإلسبلـ مسممان كاف أفيجب تطبيؽ العقكبات الشرعية عمى مف يرتكب الجر , مف فييا

 ,الذم ينبغي المصير إليوىك الرأم المختار ك  كىذا ,صيانة ليا كمحافظة عمى مف فييا؛ غير مسمـ
 -:تاليةكذلؾ لؤلسباب ال

الجريمة كمفاسدىا ال تنتفي إذا كاف  تمؾمف الفساد في األرض, كأضرار  جريمة الزنا -3
الفساد, كحفظان  ذلؾصيانة لدار اإلسبلـ مف  ؛, فيقاـ عميو الحدأجنبيان  ان سائحمرتكبيا 

 .االمسمميف كغير المسمميف المقيميف في دار اإلسبلـ, كمنعان النتشار الجرائـ فيي عراضأل
عدـ تطبيؽ حد الزنا عمى الساحة األجانب سيفتح أبكابان مف الشر كىي جرأتيـ عمى   -1

 .انتياؾ حرمات المسمميف دكف رادع مف الشرع أك السمطاف

                                                 

(, البحر 5/268)ابف اليماـ القدير:شرح فتح  (,7/34(, بدائع الصنائع:الكاساني)9/56المبسكط: السرخسي) (1)
 (.3/182الزيعمي) (, تبييف الحقائؽ:5/19ابف نجيـ) الرائؽ:

 المرجع السابؽ. (2)
(, البحر 5/268)(,شرح فتح القدير:ابف اليماـ7/34(, بدائع الصنائع:الكاساني)9/56المبسكط: السرخسي) (3)

 (.3/182(, تبييف الحقائؽ:الزيعمي)5/19الرائؽ:ابف نجيـ)
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, فتطبؽ ما أمكف ا -1األحكامىالذرروةىالمترتبةى سائح لتطبيؽ, كتطبيقيا عمى الاألصؿ في الشريعة اإلسبلمية العمـك
األجنبي ينظر فيو كيراعى قكة كضعؼ الدكلة اإلسبلمية, فيترؾ تقدير العقكبة حسب ما 

, لثبكت كالية تطبيؽ الحد ميسكر في دار اإلسبلـ يراه الحاكـ مف مصمحة, فإذا ما كاف
دار  ائـ فيفيجب تطبيؽ العقكبات الشرعية عمى مف يرتكب الجر , اإلماـ عمى مف فييا
 صيانة ليا كمحافظة عمى مف فييا.؛ غير مسمـ ـاإلسبلـ مسممان كاف أ

 :بالد المسممينبمسممة في السائح األجنبي الحالة الثانية: أن يزني 
 :مذاىبالحالة إلى ثبلثة  تمؾإقامة الحد في في  اختمؼ الفقياء 
إذا  سائح األجنبيال: أف (1)فقياء الحنفية كالشافعية في أصح األكجوما ذىب إليو  األول: مذىبال
 بمسممة ال يقاـ عميو الحد كما إذا زنى بكافرة. ازن
سائح ال: أف (2)فقياء المالكية كالحنابمة في الصحيح مف المذىب ما ذىب إليو الثاني: مذىبال

 بمسممة يقتؿ حدان. اإذا زناألجنبي 
يكسؼ مف الحنفية, ككجو لمشافعية في غير المشيكر, كركاية  كأبما ذىب إليو  الثالث: مذىبال

 .بكافرة اكما إذا زن, عميو الحدبمسممة يقاـ  اإذا زن سائح األجنبيال: أف (3)لمحنابمة
 -األدلة:

 :أدلة أصحاب المذىب األول -أوالً 
بكافرة  اإذا زن سائح األجنبيكىي أف ال, استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بنفس األدلة في الحالة السابقة

 ال يقاـ عميو الحد.
 أدلة أصحاب المذىب الثاني: -ثانياً 

ألنو انتيؾ حرمات الدكلة ؛ بمسممة يقتؿ حدان  اإذا زن سائح األجنبيبالمعقكؿ فقالكا: الكا استدل 
 .(4)اإلسبلمية, كنقض العيد فيجب قتمو كال يجب مع القتؿ حد سكاه

 

                                                 

(, مغني 3/182) الزيعمي (, تبييف الحقائؽ:9/56السرخسي) (, المبسكط:7/34) بدائع الصنائع: الكاساني (1)
 (.7/93)نيؿ األكطار:الشككاني, (127/ 4االنصارم) أسنى المطالب: (,4/147الشربيني) المحتاج:

)ص  ابف جزم قكانيف األحكاـ الشرعية:(, 2/242(, الفكاكو الدكاني: القيركاني)2/421الصاكم) بمغة السالؾ: (2)
 (6/91) البيكتي كشاؼ القناع : (,8/269) ابف قدامة (, المغني:372

أسنى  ,(7/358) الشافعي (,األـ:182/ 3) الزيعمي (, تبييف الحقائؽ:7/34) الكاساني بدائع الصنائع: (3)
 (.9/63ابف مفمح) المبدع: (,4/127االنصارم) المطالب:

 (6/91)اع:البيكتيكشاؼ القن (4)
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 أدلة أصحاب المذىب الثالث: -ثالثاً األحكامىالذرروةىالمترتبةى
إذا كاف  سائح األجنبيالثالث بنفس األدلة التي تكجب إقامة الحد عمى ال مذىباستدؿ أصحاب ال

 .اٍلمىٍزًنيُّ بيا كافرة, كقد تقدمت في الحالة األكلى
 :الترجيح

أف الرأم القائؿ بكجكب إقامة  إلى: خميصت الباحثة, بعد عرض آراء الفقياء في الحالتيف كأدلتيـ
ة ىك األرجح, كذلؾ لؤلسباب مسمم ـاٍلمىٍزًنيُّ بيا كافرة أ تكانأسكاء  األجنبيالسائح حد الزنا عمى 

 :تاليةال

 عمـك النصكص المكجبة إلقامة حد الزنا عمى المسمـ كغيره, كلـ يرد ما يخصص ىذا العمكـ. -1

لكركد النصكص الصحيحة في ىذا كحديث ؛ أف غالب الفقياء قالكا بإقامة حد الزنا عمى الذمي -2
المستأمف كالذمي في غالب األشياء كالديف السائح األجنبي , ك ى,  كقد مض مسعكدعبداهلل بف 

فكؿ منيما كافر, كالعصمة فكؿ منيما معصكـ الدـ كالماؿ, إال أف الذمي عصمتو مؤبدة, أما 
 في إقامة الحدكد.ال تأثير لو  ذلؾالمستأمف فعصمتو مؤقتة ك السائح األجنبي 

كذلؾ  ؛ المستأمف الزاني بمسممة أك كافرةالسائح األجنبي أف المصمحة تقتضي إقامة الحد عمى  -3
لتطيير الدكلة اإلسبلمية مف الجرائـ الخبيثة, كصيانة حرمتيا, كمنع انتشار الفساد في أرضيا 

 كاألمراض الخطيرة.

فيو مف الضرر كالمساكئ القبيحة التي تعـ لما ؛ أف الزنا محـر في جميع األدياف كالشرائع -4
 .الجماعة كميا

, فتطبؽ ما أمكف التطبيؽ, كتطبيقيا عمى ال -5 سائح األصؿ في الشريعة اإلسبلمية العمـك
األجنبي ينظر فيو كيراعى قكة كضعؼ الدكلة اإلسبلمية, فيترؾ تقدير العقكبة حسب ما 

, لثبكت كالية تطبيؽ الحد اإلسبلـميسكر في دار  يراه الحاكـ مف مصمحة, فإذا ما كاف
ائـ في دار فيجب تطبيؽ العقكبات الشرعية عمى مف يرتكب الجر , اإلماـ عمى مف فييا
 .صيانة ليا كمحافظة عمى مف فييا؛ غير مسمـ ـاإلسبلـ مسممان كاف أ
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 فصلىالثانيال

 :القذفعقد األمان بارتكابو جريمة لالسائح األجنبي  مخالفة -ثالثًا األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ألف جريمة القذؼ مف الجرائـ الكبرل المخمة  ؛الحدكد التي أمر اهلل بإقامتياإف حد القذؼ مف  

بالشرؼ كاألخبلؽ, كقد حرميا الشارع كنيى عنيا, كالقذؼ مف الكبائر المكبقة لصاحبيا كالميمكة 
 :تحريمو الكتاب, كالسنة, كاإلجماعلفاعميا, كىك محـر باتفاؽ أىؿ العمـ, كقد دؿ عمى 

 الكتاب:دليل تحريمو من  - أ
ُؾوا َوالَِّذيَن َيْرُموَن ادُْْحَصـَاِت ُثمَّ ََلْ َيْلُتوا بِلَْرَبَعِة ُشَفَداَء َفاْجؾُِدوُهْم َثََمكَِي َجْؾَدًة َوٓ َتْؼبَ ]: قكلو  -1

ْم َشَفاَدًة َأَبدًا َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَػاِسُؼونَ  [ََّلُ
(1). 

 :وجو الداللة
 .(2)بجمد الذيف يرمكف المحصنات كالجمد ال يككف إال عمى فعؿ محـر فقد أمر اهلل 

ْم َطَذاٌب ]قكلو تعالى:  -2 ْكَقا َوأِخَرِة َوََّلُ إِنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْدُْحَصـَاِت الَْغافِلِت اْدُْمِمـَاِت ُلِعـُوا ِِف الدُّ

[َطظِقمٌ 
(3).  

 :وجو الداللة
يرمكف المحصنات بالطرد كاإلبعاد مف رحمتو, كالعذاب العظيـ,  ىذه اآلية قد تكعد اهلل الذيففي 

 .(4)كىذا أيضان ال يككف إال عمى فعؿ محـر

 دليل تحريمو من السنة:  - ب
ٍيرىةى, عىًف النًَّبيّْ  : اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاتً , ما ركل عىٍف أىًبي ىيرى ؟  ,قىاؿى مىا ىيفَّ قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو, كى

 : بىا, كىأىٍكؿي مى )قىاؿى ؽّْ, كىأىٍكؿي الرّْ ـى المَّوي ًإالَّ ًبالحى رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الًَّتي حى , كى , الشٍّْرؾي ًبالمًَّو, كىالسٍّْحري اًؿ اليىًتيـً
نىاًت الميٍؤًمنى  قىٍذؼي الميٍحصى لّْي يىٍكـى الزٍَّحًؼ, كى  .(5)(اًت الغىاًفبلىتً كىالتَّكى

 وجو الداللة:
باالبتعاد عف السبع الميمكة لصاحبيا كالتي منيا قذؼ المحصنات المؤمنات  أمر النبي  

 الغافبلت, كألنيا مف الكبائر كالمحرمات التي يجب اجتنابيا.
 

                                                 

 .(4سكرة النكر: اآلية) (1)
 .(4/104تفسير أبي السعكد: أبك السعكد) (2)
 .(23سكرة النكر: اآلية) (3)
 .(38/20شرح الطحاكية: ابف جبريف) (4)
 .(8/175(,)6857البخارم, كتاب: الحدكد, باب: رمي المحصنات,ح) صحيح البخارم: (5)
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 الفصلىالثاني

األحكامىالذرروةىالمترتبةى  اإلجماع: دليل تحريمو من -ت
 .(1)األمة اإلسبلمية عمى تحريـ القذؼ كأنو مف المكبقات التي يجب اجتنابيا أجمعتفقد 

 :إذا قذف مسممًا أو مسممة السائح األجنبي الحالة األولى:
 أك مسممة إلى مذىبيف: اختمؼ الفقياء في إقامة حد القذؼ عمى السائح األجنبي إذا قذؼ مسممان 

جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية في كجو, كالحنابمة  ما ذىب إليو: المذىب األول
 .(2)يقاـ عميو حد القذؼ :أف السائح األجنبي إذا قذؼ مسممان أك مسممةكالظاىرية

لسائح فقياء الشافعية في كجو إلى عدـ إقامة حد القذؼ عمى اما ذىب إليو المذىب الثاني: 
 .(3)إذا قذؼ مسممان أك مسممة األجنبي
 األدلة:

 أدلة أصحاب المذىب األول:

 من الكتاب:   - أ
ْم َطَذاٌب َطظِ ] قولو تعالى: ْكَقا َوأِخَرِة َوََّلُ قٌم إنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْدُْحَصـَاِت الَْغافِلِت اْدُْمِمـَاِت ُلِعـُوا ِِف الدُّ

قَّ َوَيْعَؾُؿوَن َأنَّ اَّللََّ َيْوَم َتْشَفُد َطَؾْقِفْم َأْلِسـَتُُفْم َوَأْيِدُّيِْم  قِفُم اَّللَُّ ِديـَُفُم اْْلَ َوَأْرُجُؾُفم بََِم َكاُكوا َيْعَؿُؾوَن َيْوَمئٍِذ ُيَوفِّ

قُّ اْدُبِيُ  [ُهَو اْْلَ
(4). 

 وجو الداللة:
القذؼ بالطرد كاإلبعاد مف رحمتو, كالعذاب العظيـ, كىذا ال يككف مف يرتكب جريمة  تكعد اهلل 

 .(5)عمى فعؿ محـرإال 
 

                                                 

 الشربيني (, مغني المحتاج:2/300) الخرشي (, حاشية العدكم:3/195) الميداني المباب في شرح الكتاب: (1)
 (.3/83(, المبدع :ابف مفمح)4/157)
 ابف عابديف (, حاشية ابف عابديف:5/338) البف اليماـ ( شرح فتح القدير:9/109) السرخسي المبسكط: (2)

 (,4/503عميش) (, منح الجميؿ:6/222مالؾ)االماـ  (, المدكنة:2/320ابف رشد) (, بداية المجتيد:4/56)
(, مغني 2/272) الشيرازم الميذب: (,10/106النككم) ركضة الطالبيف: (,2/301الخرشي) حاشية العدكم:

ابف  المحمى: (,6/105البيكتى) (,كشاؼ القناع:10/216) ابف قدامة (, المغني:4/157الشربيني) المحتاج:
(  (.11/274حـز

 . (4/184,185يرة: قيبمكبي كعميرة )حاشية قميكبي كعم (3)
 (.25-23سكرة النكر:اآلية) (4)
 (.39/20شرح الطحاكم: ابف جبريف) (5)
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 الفصلىالثاني

لذرروةىالمترتبةىاألحكامىا  من المعقول:   -ب
المستأمف قد التـز بعقد أمانو حقكؽ السائح األجنبي أف الغالب في حد القذؼ أنو حؽ لمعباد, ك  

 :كألف األئمة األربعة يشترطكف في المقذكؼ أف يككف محصنان كمف شركط اإلحصاف ,العباد
ذميان  ـكافرا مستأمنان أ ـمسممان كاف أد عمى قاذفو المقذكؼ مسمـ فكجب إقامة الح ذلؾاإلسبلـ, ك 

المستأمف كالذمي, كالذمي يقاـ عميو الحد السائح األجنبي متى تكفرت شركط إقامة الحد, كألف 
 .(1)سائح األجنبيباالتفاؽ, فكذلؾ ال

 أدلة أصحاب المذىب الثاني:
 استدؿ أصحاب المذىب الثاني لما ذىبكا إليو بالمعقكؿ:

المستأمف غير ممتـز بحقكؽ اهلل, بؿ إنو غير ممتـز السائح األجنبي حد القذؼ حؽ هلل تعالى ك  
 .(2)ألف مدة إقامتو بدار اإلسبلـ مؤقتة غير مؤبدة كالذمي؛ بأحكاـ اإلسبلـ

 
 : ترجيحال

القذؼ عمى  أف الرأم القائؿ بكجكب إقامة حد إلى: , خميصت الباحثةبعد عرض آراء الفقياء كأدلتيـ
 -السائح األجنبي إذا قذؼ مسممان أك مسممة ىك الراجح, لؤلسباب التالية:

 .لغيره مف المستأمنيف كردع, ول زجرإقامة الحد عمى السائح األجنبي فيو   -1
استخفاؼ ك مفساد في دار اإلسبلـ, عدـ إقامة الحد عمى السائح األجنبي فيو نشر ل -2

 . ساحة األجانبقبؿ ال بالمسمميف, كالتعدم عمى أعراضيـ مف
ما عصـ دمو كمالو إال في مقابؿ التزامو بغالب األحكاـ اإلسبلمية كالتي , السائح األجنبي  -3

 مف جممتيا إقامة حد القذؼ إذا كقع منو في حؽ المسمـ.
قكة كضعؼ الدكلة اإلسبلمية, فيترؾ تقدير , يراعى في تطبيؽ الحد عمى السائح األجنبي -4

ببلد المسمميف تطبيؽ ميسكر في  الحاكـ مف مصمحة, فإذا ما كاف العقكبة حسب ما يراه
فيجب تطبيؽ العقكبات الشرعية عمى مف يرتكب , , لثبكت كالية اإلماـ عمى مف فيياالحد
 .صيانة ليا كمحافظة عمى مف فييا؛ غير مسمـ ـائـ في دار اإلسبلـ مسممان كاف أالجر 

                                                 

(, حاشية ابف عابديف: ابف 5/338)(, شرح فتح القدير: ابف اليماـ9/109المبسكط: السرخسي) (1)
(, المدكنة: 386ص )(, قكانيف األحكاـ الشرعية: ابف جزم 2/4420(, بداية المجتيد: ابف رشد )4/56عابديف)

, الميذب: 106/(10(, ركضة الطالبيف)2/301(, حاشية العدكم:الخرشي)4/503(, منح الجميؿ )6/222)مالؾ
(, كشاؼ القناع: 8/216(, المغني: ابف قدامة)4/157ني)(, مغني المحتاج: الشربي2/336الشيرازم)
 (.11/274(, المحمى:ابف حـز )6/105)البيكتي

 . (4/184,185مكبي كعميرة )حاشية قميكبي كعميرة: قي (2)
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 الفصلىالثاني

 بالد المسممين:المستأمن مستأمنًا آخر أو ذميًا في السائح األجنبي  قذف الحالة الثانية:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
اختمؼ الفقياء في إقامة حد القذؼ عمى السائح األجنبي إذا قذؼ مستأمنان أك ذميان في ببلد 

 :المسمميف إلى مذىبيف

 : (1)جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية, كالحنابمة ما ذىب إليو :المذىب األول
 .ال يقاـ عميو الحدأف السائح األجنبي إذا قذؼ مستأمنان أك ذميان في ببلد المسمميف 

 
المستأمف إذا قذؼ كافران مستأمنان  لسائح األجنبيا: أف (2): ما ذىب إليو الظاىريةالمذىب الثاني

 .ذميان يقاـ عميو حد القذؼ ـكاف أ

 األدلة:

 أدلة أصحاب المذىب األول:
ْم ] تعالى:قولو استدلوا ب  ْكَقا َوأِخَرةِ َوََّلُ إنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن ادُْْحَصـَاِت الَْغافِلِت اْدُْمِمـَاِت لُِعـُوا ِِف الدُّ

قِفمُ َطَذاٌب َطظِقٌم َيْوَم َتْشَفُد َطَؾقِْفْم َأْلِسـَتُُفْم َوَأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُؾُفم بََِم َكاُكوا َيْعَؿُؾوَن َيْوَمئٍِذ يُ  قَّ  َوفِّ اَّللَُّ ِديـَُفُم اْْلَ

قُّ اْدُبِيُ  [َوَيْعَؾُؿوَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اْْلَ
(3). 

أف يككف محصنان كمف شركط اإلحصاف اإلسبلـ, كىنا  اشترطت اآلية في المقذكؼ,وجو الداللة: 
: " مىفٍ  أف النبي  اٍبًف عيمىرى  لما ركل, (4)رألنو كاف؛ لـ يتحقؽ الشرط في المقذكؼ أىٍشرىؾى ًباهلًل  قىاؿى

" فو  .(5)فىمىٍيسى ًبميٍحصى

 

 

                                                 

,(كفاية 2/441(,بداية المجتيد:ابف رشد)98/119(,المبسكط :السرخسي)7/41الكاسانى) بدائع الصنائع: (1)
 (.270, األحكاـ السمطانية:الفراء )ص (2/114األخيار:الحصني)

 (.11/275المحمى: ابف حـز ) (2)
 (.25-23اآلية) سكرة النكر: (3)
كفاية  (,2/441ابف رشد) بداية المجتيد: (,98/119) السرخسي المبسكط: (,7/41) الكاسانى بدائع الصنائع: (4)

 (.270أبي يعمى )ص  السمطانية:, األحكاـ (2/114) الحصيني األخيار:
 (.8/376(,)16940السنف الكبرل: البييقي: كتاب: الحدكد,  باب: مف أشرؾ باهلل فميس بمحصف,ح) (5)
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 الفصلىالثاني

 أدلة أصحاب المذىب الثاني:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
ْم ] قولو تعالى:استدلوا ب ْكقَا َوأِخَرةِ َوََّلُ إنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْدُْحَصـَاِت اْلَغافِلِت اْدُْمِمـَاِت ُلِعـُوا ِِف الدُّ

قَّ َطَذاٌب َطظِقٌم َيْوَم َتْشَفُد َطَؾقِْفْم  قِفُم اَّللَُّ ِديـَُفُم اْْلَ َأْلِسـَتُُفْم َوَأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُؾُفم بََِم َكاُكوا َيْعَؿُؾوَن َيْوَمئٍِذ ُيَوفِّ

قُّ اْدُبِيُ  [َوَيْعَؾُؿوَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اْْلَ
(1). 

 : وجو الداللة
اآلية عامة في كؿ عفيفة  فمف قذؼ العفيفة مف المسمميف أك المستأمنيف فإنو يقاـ عميو الحد  

: "كأما إذا قذؼ الكافر كافران فميس إاٌل الحد فقط, عمى عمـك  قاؿ, لتحقؽ كصؼ اإلحصاف ابف حـز
 .(2)أمر اهلل تعالى فيمف قذؼ محصنة بنص القرآف"

 الترجيح:
ما ذىب إليو الجميكر مف أف  إلى: خميصت الباحثة, الحالتيف كأدلتيـبعد عرض آراء الفقياء في 

ألف اإلسبلـ شرط  ؛المستأمف إذا قذؼ مستأمنان آخر أك ذميان ال يقاـ عميو الحدالسائح األجنبي أف 
كلكف يعزر كيؤدب , ألنو غير مسمـ؛ كالكافر ليس بمحصف لئلحصاف المشركط في المقذكؼ,

إذا قذؼ غيره مف الكفار في دار اإلسبلـ, زجران لو, كردعان لغيره, كمحافظة عمى  سائح األجنبيال
كمحافظة عمى دار اإلسبلـ مف  ؛أعراض المعصكميف في دار اإلسبلـ مف الذمييف كالمستأمنيف

 .(3)اانتشار الفساد فيي
 قذف المسمم السائح األجنبي: الحالة الثالثة:

, (4)فرت فيو الشركطاتك ك  قذؼ مسممان, كجكب إقامة حد القذؼ عمى المسمـ إذا عمىالفقياء  اتفؽ
 -عمى مذىبيف: ,أجنبيان  ان قذؼ سائح كجكب إقامة حد القذؼ عمى المسمـ إذا فيالفقياء اختمؼ 

عمى المسمـ إذا قذؼ ذميان أك  حد القذؼيقاـ  : أنو ال(5): ما ذىب إليو جميكر الفقياءالمذىب األول
 أجنبيان.سائحان 

                                                 

 (.25-23اآلية) سكرة النكر: (1)
 (.11/275المحمى: ابف حـز ) (2)
 .(6/114البيكتي) كشاؼ القناع: (3)
(, 1/479(, كفاية األخيار:الحصيني)246-2/245الخرشي) (, حاشية العدكم:4/93ابف مكدكد) االختيار: (4)

 (.9/85) ابف مفمح المبدع:
(, بداية 6/298الحطاب) (, مكاىب الجميؿ:9/119السرخسي) (, المبسكط:7/41الكاسانى) بدائع الصنائع: (5)

(, 2/114الحصيني) (, كفاية األخيار:229, 4/157الشربيني) (, مغني المحتاج:2/441المجتيد :ابف رشد)
 (.270)ص  الفراء(, األحكاـ السمطانية:85, 9/84المبدع:ابف مفمح) (,114, 6/105كشاؼ القناع:البيكتي)
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 الفصلىالثاني

سائحان عمى المسمـ إذا قذؼ ذميان أك حد القذؼ يقاـ أنو  :(1)الظاىرية ما ذىب إليو المذىب الثاني:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 ا.أجنبي

 األدلة:
 -:أدلة أصحاب المذىب األول

 من الكتاب:  - أ
[إِنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن اْدُْحَصـَاِت الَْغافِلِت اْدُْمِمـَات]قكلو تعالى: 

(2). 
ف إبينت اآلية أف اإليماف كالعفة عف الزنا شرط لكجكب الحد عمى القاذؼ, كحيث : وجو الداللة

 .(3)الكافر غير متكفر فيو ىذا الشرط فبل يحد قاذفو
 من السنة:  - ب
" أف النبي   اٍبًف عيمىرى  ركل فو ٍف أىٍشرىؾى ًباهلًل فىمىٍيسى ًبميٍحصى : "مى قىاؿى

(4) 
 وجو الداللة:

اإلحصاف عف الكافر  الحديث ظاىر الداللة في أف اإلسبلـ شرط لئلحصاف, فقد نفى الرسكؿ 
ألنو لك لـ يشترط اإلسبلـ لكجب الحد عمى قاذؼ الكافر كفي ذلؾ إكراـ ؛ فبل إحصاف إال باإلسبلـ

ذاللو ال إكرامو كعزتو  .(5)لو, ككفره يقتضي إىانتو كا 
 من المعقول: -ت

 . (6)دفعا لعار الزنا عف المقذكؼ كما في الكافر مف عار الكفر أعظـ ؛بالقذؼالحد إنما كجب 
 أدلة أصحاب المذىب الثاني:

 من الكتاب:  - أ
 [َوالَِّذيَن َيْرُموَن ادُْْحَصـَاِت ُثمَّ ََلْ َيْلُتوا بَِلْرَبَعِة ُشَفَداَء َفاْجؾُِدوُهْم َثََمكَِي َجْؾَدةً ]عمـك قكلو تعالى:  
 
 
 

                                                 

)المحمى (1)  .(11/268: ابف حـز
 (4سكرة النكر: اآلية) (2)
 (.3/200(, تبييف الحقائؽ:الزيعمي)7/41بدائع الصنائع :الكاساني) (3)
 (.8/376(,)16940السنف الكبرل: البييقي: كتاب: الحدكد,  باب: مف أشرؾ باهلل فميس بمحصف,ح) (4)
 (.4/157(, مغني المحتاج:الشربيني)7/41بدائع الصنائع:الكاساني) (5)
 (.7/41بدائع الصنائع:الكاساني) (6)
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 الفصلىالثاني

 الداللة:وجو األحكامىالذرروةىالمترتبةى
: "كىذا عمـك تدخؿ فيو الكافرة كالمؤمنة فكجب أف قاذفيا اآلية عامة في كؿ مقذكفة,  قاؿ ابف حـز

 .(1)فاسؽ إال أف يتكب"

 من السنة: - ب
الشرؾ باهلل, كعقكؽ الكالديف, كقتؿ  )عف الكبائر فقاؿ:  قاؿ: سئؿ النبي  أنس بف مالؾ  عف

 .(2)(النفس, قكؿ الزكر
 وجو الداللة:

إف قذؼ الكافرة البريئة مف قكؿ الزكر ببل خبلؼ مف أحد, كقكؿ الزكر مف الكبائر كما بيف رسكؿ 
اهلل 

(3) . 

 الترجيح:
ان ال يقاـ عميو سائحا أجنبيأف المسمـ إذا قذؼ ذميان أك برأم جميكر الفقياء  أف :يتبيف مما سبؽ

 -لؤلسباب التالية:ىك الراجح, مع القكؿ بتعزيره حسب مايراه اإلماـ, الحد

 .ألف اإلحصاف مف شركطو اإلسبلـ, كالكافر ليس بمحصف ألنو غير مسمـ -1
  .ألف عرض الكافر أم كافر كاف ال حرمة لو -2
المكرمة, تمؾ ألنو ال يستحؽ  ؛أعظـ مف عار الكفر, فبل يحد قاذؼ الكافر ان ليس ىناؾ عار  -3

لذمييف كالمستأمنيف يعزر كلكف لممحافظة عمى أعراض المعصكميف في دار اإلسبلـ مف ا
 .(4)القاذؼ ليـ مف قبؿ اإلماـ كما صرح بذلؾ بعض الفقياء

ابف قدامة: "كلكف يجب تأديبو ردعان لو عف أعراض المعصكميف ككفا لو عف  قاؿ ذلؾكفي 
 .(5)أذاىـ

 
 
 

  
                                                 

(1) (  (.11/268المحمى:ابف حـز
 (.4/48(,)3582صحيح البخارم: البخارم, كتاب:األدب باب:عقكؽ الكالديف مف الكبائر, ح) (2)
) المحمى: (3)  (.11/369ابف حـز
 (.270ص)أبي يعمى األحكاـ السمطانية: (4)
 (.8/228المغني : ابف قدامة ) (5)
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 الفصلىالثاني

 نقض السائح األجنبي عقد األمان بارتكابو جريمة الحرابة: -رابعاً األحكامىالذرروةىالمترتبةى
إف جريمة الحرابة مف الجرائـ المحرمة التي أكجب اهلل عمى مرتكبيا العقكبة الرادعة في الدنيا, مع 
الكعيد الشديد الذم تكعد اهلل بو المحارب في الدار اآلخرة, إذا لـ يتب, كأطمؽ عمييا بعض الفقياء 

 كسنة رسكلو  السرقة الكبرل, فبيذا يعظـ ذنبيا كتزداد عقكبتيا, كىي محرمة بكتاب اهلل 
جماع المسمميف.  كا 

 :دليل التحريم من كتاب اهلل-أوالً 
ََم َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَاِرُبوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِِف إَْرِض َفَسادًا َأْن ُيَؼتَُّؾوا َأْو ُيَصؾَّبُ ]قكلو تعالى:  وا َأْو ُتَؼطََّع إِكَّ

ْم ِِف أِخَرِة َطَذاٌب َطظِقمٌ َأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن  ْكقَا َوََّلُ ْم ِخْزٌي ِِف الدُّ [ِخلٍف َأْو ُيـَْػْوا ِمَن إَْرِض َذلَِك ََّلُ
(1). 

 وجو الداللة:
اآلية نص صريح في تحريـ الحرابة, فالقتؿ كالصمب كالقطع كالنفي في الدنيا, كالعذاب في اآلخرة, 

 .(2)يدؿ عمى أف الحرابة محرمة ذلؾال يككف إال عمى فعؿ محـر ك 
 

 تحريم من السنة:الدليل  -ثانياً 
قطع العرنييف كسمؿ أعينيـ كتركيـ في الحرة حتى " أف النبي  ما ركل أنس بف مالؾ 

 .(3)"ماتكا
 : وجو الداللة

أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ كفقأ أعينيـ كتركيـ  محرمان لما قطع رسكؿ اهلل  ذلؾلك لـ يكف فعميـ 
 .(4)حتى ماتكا, قاؿ النككم: "ىذا الحديث أصؿ في عقكبة المحاربيف"

 
 اإلجماع:  دليل التحريم من -ثالثاً 

 .(5)أجمعت األمة اإلسبلمية عمى تحريـ الحرابة كأنيا مف كبائر الذنكب كمف الفساد في األرض 
 

                                                 

 .(33سكرة المائدة: اآلية) (1)
 .(2/732تفسير اإلماـ الشافعي: الشافعي) (2)
 .(3/1296)(,1671ح) ,مسمـ  كتب: القسامة ,باب: حكـ المحاربيف كالمرتديف صحيح مسمـ: (3)
 (.11/153النككم) شرح النككم عمى مسمـ: (4)
(, 2/119) الحصيني (, كفاية األخيار:392ابف جزم)ص  :القكانيف الفقيية(, 4/114ابف مكدكد) االختيار: (5)

 (.9/144ابف مفمح) المبدع:
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 الفصلىالثاني

 في بالد المسممين: الحرابة جريمةارتكاب السائح األجنبي األحكامىالذرروةىالمترتبةى
أما , (1)حارب لممسمميف في دار اإلسبلـكجكب إقامة حد الحرابة عمى المسمـ المي  عمىالفقياء اتفؽ 

بان السائح األجنبي  ماالمستأمف في دار اإلسبلـ فبل يخمك مف حالتيف: فإما أف يككف محارى  .محاًربان  كا 
 

ب في دار اإلسالم من قبل ارَ حَ المستأمن ىو الم  السائح األجنبي أن يكون : الحالة األولى
 المسممين أو غيرىم.

لمستأمف في دار مسائح األجنبي اب لحارً اختمؼ الفقياء في كجكب إقامة حد الحرابة عمى المي  
 -مذىبيف: عمىاإلسبلـ 

المسمـ أك  ال يقاـ الحد عمى : أنوالحنفية, كالشافعية في أصح األكجو ما ذىب إليو :األول مذىبال
 .(2)بينى السائح األجقطع الطريؽ عم الذمي أك المستأمف إذا

يقاـ حد الحرابة عمى المسمـ أك أنو : المالكية كالحنابمة ككجو لمشافعيةما ذىب إليو : الثاني مذىبال
 .(3)سائح األجنبيغيره إذا قطع الطريؽ عمى ال

 الحالة ليست مرادنا في ىذا البحث. تمكو 
 :ىو المحاِرب   السائح األجنبيالحالة الثانية: أن يكون 

المستأمف إذا قطع الطريؽ في دار اإلسبلـ عمى المسمميف كغير المسمميف اختمؼ السائح األجنبي 
 عمى مذىبيف:الفقياء في كجكب إقامة الحد عميو 

 سائح األجنبيال: أف (4)الشافعية كالحنابمةك  ,الحنفية ما عدا أبا يكسؼ ما ذىب إليو :األول مذىبال
تمؾ إال أنو ينتقض أمانو بارتكاب  ,إذا قطع الطريؽ في دار اإلسبلـ ال يقاـ عميو حد الحرابة

 أما الحنفية فقالكا ال ينتقض أمانو, كقاسكا األماف عمى اإليماف, الجريمة عند الشافعية كالحنابمة
 فكذلؾ المستأمف ال ينتقض أمانو بالحرابة.فالمسمـ إذا قطع الطريؽ لـ يكف فعمو ناقضان إليمانو. 

                                                 

 ة.السابقجع االمر  (1)
 ابف عابديف حاشية الدر المختار: (,9/195) السرخسي (, المبسكط:7/91) الكاساني بدائع الصنائع: (2)

قميكبي حاشيتا  (,9/150) الييتمي (, تحفة المحتاج:4/150) األنصارم (, أسنى المطالب:4/113)
 (.196/ 4) عميرةك قميكبي  كعميرة:

(, 2/294) مكاؽال جكاىر اإلكميؿ: (,8/104) الخرشي شرح الخرشي: (,6/314) الحطاب مكاىب الجميؿ: (3)
(, 10/281) المرداكم اإلنصاؼ: (4/175الشربيني) مغني المحتاج: (,6/407االماـ مالؾ) المدكنة:

 (,.3/336) البيكتي شرح منتيى اإلرادات: (,2/105) اليداية: الكمكذاني
مغني  (,8/2)الرممي نياية المحتاج: (,5/1602الشيباني) الكبير:شرح السير  (,9/55السرخسي) المبسكط: (4)

 (.3/396الكرمي) غاية المنتيى: (,149 – 6/78) البيكتي (, كشاؼ القناع:4/180الشربيني) المحتاج:
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 الفصلىالثاني

األحكامىالذرروةىالمترتبةى يقاـ حد الحرابة  :أنو(1)األكزاعي كالمالكية كأبك يكسؼ مف الحنفية ما ذىب إليو :الثاني مذىبال
 .إذا قطع الطريؽ في دار اإلسبلـ ؛سائح األجنبيعمى ال
 األدلة:

 : األول مذىبأدلة أصحاب ال 

كَِي اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرهُ َوإِْن ]: قولو تعالىاستدلوا بالكتاب ب -أ [َأَحٌد ِمَن اْدُْْشِ
(2). 

 : وجو الداللة
ذلؾ ل ان مأمنو, كفي إقامة حد الحرابة عميو تفكيت سائح األجنبيأمر المسمميف إببلغ ال أف اهلل 

 .(3)الحؽ فبل يقاـ عميو
 من القياس:و  -ب

ال تقاـ عميو الحدكد التي ىي حؽ هلل  سائح األجنبيالك  قاسكا حد الحرابة عمى حد الزنا كالسرقة,
تعالى, بخبلؼ الحدكد كالجنايات التي ىي حؽ لمعبد, فإنيا تقاـ عميو كحد القذؼ, كجناية 

 .(4)القصاص
 من المعقول:و  - ت
نما دخؿ لحاجة يقضييا ثـ  سائح األجنبيال  لـ يمتـز أحكاـ اإلسبلـ, كليس مف أىؿ دار اإلسبلـ كا 

 .(5)يرجع إلى داره فبل يقاـ عميو حد الحرابة
 : أدلة أصحاب القول الثاني

 -:استدلكا بعمـك النصكص المكجبة بإقامة حد الحرابة مف غير فرؽ بيف المسمـ كغير المسمـ
 من الكتاب: -أ

ََم َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَاِرُبوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِِف إَْرِض َفَسادًا َأْن ُيَؼتَُّؾوا َأْو ُيَصؾَّبُ ]قكلو تعالى:  وا َأْو ُتَؼطََّع إِكَّ

[َأْيِدُّيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخلف
(6). 

                                                 

التاج  (,6/275االماـ مالؾ) المدكنة:,(4/13ابف عابديف) حاشية ابف عابديف: (,9/195السرخسي) المبسكط: (1)
 .(2/251ابف فرحكف) (, تبصرة الحكاـ:8/104) الخرشي شرح الخرشي: (,6/314كاإلكميؿ: المكاؽ)

 (.6) سكرة التكبة: األية (2)
 (.9/56) السرخسي المبسكط: (3)
 .(4/154)الكمكذاني (, اليداية:9/56) المبسكط:السرخسي (4)
 (.7/91(, بدائع الصنائع:الكاساني)9/56) المبسكط:السرخسي (5)
 (.33) سكرة المائدة: اآلية (6)
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 الفصلىالثاني

 وجو الداللة:األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 في دار اإلسبلـ. سائح األجنبياآلية عامة في كجكب إقامة حد الحرابة عمى المسمـ كغيره كال

  من السنة: -ب
قطع العرنييف كسمؿ أعينيـ كتركيـ في الحرة حتى " أف النبي  ما ركل أنس بف مالؾ 

 .(1)"ماتكا
 وجو الداللة:

الساحة األجانب نص في كجكب إقامة حد الحرابة عمى مرتكبييا مف المسمميف أك غيرىـ ك الحديث
 المستأمنيف.

 من القياس: -ت
عندما عقد األماف كصار  سائح األجنبيالك , حد القصاص كالقذؼ كالسرقةقاسكا حد الحرابة عمى  

, فيقاـ عميو حد الحرابة كما يقاـ عميو حد القصاص امقيمان في دار اإلسبلـ صار ممتزمان ألحكامي
 .(2)كالقذؼ كالسرقة

 من المعقول: -ث
الجرائـ, كفي إقامتيا تحقيؽ ليذا  تمؾالغرض مف إقامة الحدكد ىك الزجر كالردع لمف يرتكب مثؿ 

لرجع  سائح األجنبيصيانة لدار اإلسبلـ, فمك قمنا بعدـ إقامتيا عمى ال؛ الغرض, ككذلؾ تقاـ الحدكد
 .(3)ذلؾ إلى االستخفاؼ بالمسمميف كما أعطي األماف ليحصؿ منو ذلؾ

 الترجيح:
إذا قطع  سائح األجنبيىك القائؿ بإقامة حد الحرابة عمى ال راجحمما سبؽ بيانو أف الرأم اليتضح 

 . لؤلسباب التالية:الطريؽ عمى المسمميف أك غيرىـ في دار اإلسبلـ
 األصؿ في العقكبات اإلسبلمية سريانيا عمى جميع المقيميف في دار اإلسبلـ كتطبيقيا عمييـ. -1
الجرائـ, كانتشار الفساد  تمؾشرع العقاب لمنع قد عمى الفساد في األرض, ك  الجرائـ كميا قائمة -2

 الجرائـ في دار اإلسبلـ. تمؾفي األرض, كحتى ينزجر كيرتدع مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب 
ألف حؽ ؛ سائح األجنبياعتبار حد الحرابة مف حقكؽ اهلل ال يمنع مف إقامة الحد عمى ال -4

 .(4)اهلل ىك حؽ المجتمع
                                                 

مسمـ   (. صحيح مسمـ:4/174,175كتاب: المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة, ), البخارم صحيح البخارم: (1)
 .(3/1296) ,باب: حكـ المحاربيف كالمرتديف, كتب: القسامة

 (.3/396الكرمي) (, غاية المنتيى:6/78البيكتي) كشاؼ القناع: (2)
 (.9/56السرخسي) المبسكط: (3)
 (.233, 232ص )أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف:عبد الكريـ زيداف (4)
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 نقض السائح األجنبي عقد األمان بارتكابو جريمة القتل: -خامساً األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 الحالة األولى: قتل السائح األجنبي لممسمم عمدًا: 

 سبب في اتفؽ الفقياء عمى أف السائح األجنبي في دار اإلسبلـ إذا قىتىؿ عمدان, فإنو ييقتؿ, كاختمفكا
 عمى مذىبيف: قتمو كجكب

المسمـ  أف ىك السبب أف :(1)كالحنابمة كالشافعية كالمالكية الحنفية : ما ذىب إليوالمذىب األول
 الدـ. معصـك

 العقد. مقتضى ومخالفته العهد هو نقض السبب أن :(2)الظاهرية إليه  ذهبما  المذىب الثاني:
 األدلة:

 :يلي بما عمدان مسممان إذا قىتىؿ  سائح األجنبيالالقصاص من  وجوب على الفقهاء استدل
 من السنة:  -3
, قىاعف  رو جى : فىرىمىاىىا يىييكًدمّّ ًبحى ًدينىًة, قىاؿى احه ًباٍلمى مىٍييىا أىٍكضى اًريىةه عى ٍت جى رىجى : خى , قىاؿى اًلؾو : أىنىًس ٍبًف مى ؿى

ًبيىا رىمىؽه, فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو  فىًجيءى ًبيىا ًإلىى النًَّبيّْ  فىعىٍت كى ادى : فيبلىفه قىتىمىًؾ؟ فىرى رىٍأسىيىا, فىأىعى
: مىٍييىا, قىاؿى ا ًبًو  عى ٍت رىٍأسىيىا, فىدىعى فىضى فىعىٍت رىٍأسىيىا, فىقىاؿى لىيىا ًفي الثَّاًلثىًة: فيبلىفه قىتىمىًؾ؟ فىخى فيبلىفه قىتىمىًؾ؟ فىرى
ٍيفً  رىسيكؿي المًَّو  رى جى  .(3)"فىقىتىمىوي بىٍيفى الحى

 وجو الداللة:
, كالجارية مسممة كالييكدم األنصار مف الجارية قتؿ الذم الييكدم قتؿ  الرسكؿبيف الحديث أف 

فدؿ عمى كجكب القصاص مف السائح األجنبي المستأمف إذا قتؿ , مستأمف في ببلد المسمميف
 .ان مسمم

 -من المعقول: -1
 .(4)بإسبلمو التأبيد عمى الدـ معصـك المسمـ ألف - أ

                                                 

(, 25/350(, الحاكم الكبير: الماكردم)2/7(, المبسكط: السرخسي)6/132بدائع الصنائع :الكاساني) (1)
(, كشاؼ القناع: 2/173(,الميذب: الشيرازم )18/460(, منح الجميؿ: عميش )5/12المجمكع: النككم )

 (.9/334المغني: ابف قدامة ) ,(5/523البيكتي)
(2) (  (.12/11المحمى: ابف حـز
 (.9/5(,)6877صحيح البخارم: البخارم,كتاب: الديات, باب: إذا قتؿ بحجر أك عصا,ح) (3)
(, المبسكط :السرخسي 7/237)(, بدائع الصنائع: الكاساني1/306)سرخسيشرح السير الكبير: ال (4)
)ص  القكانيف الفقيية: ابف جزم(, 4/238(, حاشية الدسكقي: الدسكقي)4/350: عميش)الجميؿمنح (, 26/123)

كشاؼ  (,2/185(, الميذب: الشيرازم)4/165(, أسنى المطالب:السنيكي)4/16(, مغني المحتاج: الشربيني)362
تب اإلجماع : ابف , مرا(,7/657المغني: ابف قدامة), (2/75: الكمكذاني)(, اليداية5/524لقناع: البيكتي)ا

 (. 138ص )حـز
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األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 (1).)أكلى باإلسبلـ يفضمو فبمف مثمو, ىك بمف قتؿ إذا الذمي أك السائح األجنبي ألف  - ب
 يرجع فيما كخاصة األماف, عقد بمجرد اإلسبلـ أحكاـ التـز الذمي أك السائح األجنبي ألف - ت

 .(2)عميو فيجب الحقكؽ ىذه جممة مف كالقصاص العباد, حقكؽ إلى

 الترجيح:
جريمة القتؿ في ببلد بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ فإف ما أراه أف السائح األجنبي إذا ارتكب 

المسمميف فإنو يقاـ عميو القصاص لحرمة دـ المسمـ كعصمتو كإلخبلؿ السائح باألماف الذم دخؿ 
مكانية تطبيؽ  بو, مع مراعاة مايراه اإلماـ مف مصمحة ككذلؾ ضعؼ الدكلة اإلسبلمية كقكتيا كا 

 .الحدكد فييا
 الحالة الثانية: قتل المسمم لمسائح األجنبي عمدًا:

 تمؼ الفقياء في قتؿ المسمـ اذا قتؿ سائح األجنبي في ببلد المسمميف عمى مذىبيف:خا
: إلى أنو ال يقتؿ المسمـ (3): ما ذىب إليو الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمةالمذىب األول

 بالسائح األجنبي. 
 .بقتؿ السائح األجنبي إلى أنو يقتؿ المسمـ : (4)ما ذىب إليو أبي يكسؼ مف الحنفية المذىب الثاني:

  األدلة: 
 :أدلة أصحاب المذىب األولأواًل: 

 : من الكتاب - أ

ُ ] :قكلو تعالى ْٕ رِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعبِْد َوا رُّ بِاْْلُ ا الَِّذيَن آَمـُوا ُكتَِب َطَؾْقُؽُم اْلِؼَصاُص ِِف اْلَؼْتَذ اْْلُ َ ُْكثَى َيا َأُّيُّ ْٕ ْكَثى بِا

ٌة َفؿَ َفَؿْن ُطِػَي َلُه  ُؽْم َوَرْْحَ ِػقٌف ِمْن َربِّ َباٌع بِاْدَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلقِْه بِنِْحَساٍن َذلَِك ََتْ ٌء َفاتِّ ِن اْطَتَدى ِمْن َأِخقِه ََشْ

[َبْعَد َذلَِك َفَؾُه َطَذاٌب َألِقمٌ 
(5). 

                                                 

 .ةجع السابقاالمر  (1)
 .ةجع السابقاالمر  (2)
(, المغني: ابف 7/97(, األـ: الشافعي)4/399(, بداية المجتيد: ابف رشد)7/315بدائع الصنائع: الكاساني) (3)

 . (1/350قدامة)
 (.6/103(, تبييف الحقائؽ: الزيعمي)7/231بدائع الصنائع: الكاساني) (4)
 (.178سكرة البقرة: آية) (5)



 

 الدواحةىوحقوقىالدائح
 

 

 
133 

 الفصلىالثاني

خاصه : بدأت بخطاب المؤمنيف, كىذا إشعار بأف ما كرد فييا مف أحكاـ القصاص وجو الداللةاألحكامىالذرروةىالمترتبةى
ءٌ ] :تعالى بالمؤمنيف, كيؤكد ذلؾ قكلو ، فجعل اَّلل اْلاِّن وادجـي طؾقه إخوة [َفَؿْن ُطِػَي َلُه ِمْن َأِخقِه ََشْ

ََم ادُْمِمـُوَن إِْخَوةٌ ] تعاَل:قال  [إِكَّ
 .(2)األخكة بيف المؤمنيف كالكافريف بينما قطع اهلل  (1)

 من السنة: - ب
 كال سكاىـ, مف عمى يده  كىـ, أدناىـ بذمتيـ كيسعى دماؤىـ, تتكافأ "المسممكف: قكلو   -1

 .(3)عيده" في عيد ذك كال بكافر, مؤمف يقتؿ
 .(4)"ال يقتؿ مسمـ بكافر": قكلو   -2

 من المعقول: - ت
 .(5)ألف األعمى ال يقتؿ باألدنى  -1
يشترط  في القصاص أف يككف المقتكؿ في حؽ القاتؿ محقكف الدـ عمى التأبيد, كالسائح  -2

األجنبي عصمتو مؤقتة, ألنو مصكف الدـ في حاؿ أمانو فقط, كألنو مف دار أىؿ الحرب 
حكما؛ لقصده االنتقاؿ إلييا, فبل يمكف المساكاة بينو كبيف مف ىك مف أىؿ دارنا في 

 .(6)العصمة, كالقصاص يعتمد المساكاة
 أدلة أصحاب المذىب الثاني:ثانيًا: 
 من الكتاب: - أ

َا َيا]قكلو تعالى:  - 1 [اْلَؼتَْذ  ِِف  اْلِؼَصاُص  َطَؾقُْؽمُ  ُكتَِب  آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ
(7) 

 .(8)سائح أجنبي مسمـ بيف فرؽ ال القاتؿ عمى القصاص كجكب في عامة : اآليةوجو الداللة
[بِالـَّْػسِ  الـَّْػَس  َأنَّ  فِقَفا َطَؾقِْفمْ  َوَكَتْبـَا]: تعالى قكلو -2

(9) . 

                                                 

 (10سكرة الحجرات: آية) (1)
 (.7/97األـ: الشافعي) (2)
(, قاؿ األلباني: 3/80()2751سنف ابي داكد: أبك داكد, كتاب: الجياد, باب: في السرية  ترد عمى أىؿ ,ح) (3)

 حسف صحيح.
 (.9/11()6903صحيح البخارم: البخارم, كتاب: الديات, باب: العاقمة, ح) (4)
 (.653(,المغني: ابف قدامة)7/321(, األـ: الشافعي)6/133المبسكط: السرخسي) (5)
 (.7/352بدائع الصنائع: الكاساني) (6)
 (.178سكرة البقرة: آية ) (7)
 (.1/133احكاـ القرآف: الجصاص) (8)
 (.45سكرة المائدة: آية) (9)



 

 الدواحةىوحقوقىالدائح
 

 

 
134 

 الفصلىالثاني

 نفس تشمؿ عامة النفس ألف بالمستأمف يقتؿ المسمـ أف عمى تدؿ : اآليةوجو الداللةاألحكامىالذرروةىالمترتبةى
 لخركجو نظران  الدـ ميدر أنو إال العمكـ في لدخؿ حرابتو كلكال كالحربي, كالمستأمف, المسمـ
 .(1)الطاعة عف

 :السنة من دليميم - ب
 ال أف يشيد مسمـ امرئ دـ يحؿ ال: "قاؿ أف النبي   مسعكد بف اهلل عبد ماركم -1

 مف كالمارؽ الزاني كالثيب بالنفس النفس ثبلث بإحدل إال اهلل رسكؿ كأني اهلل إال إلو
 ".(2)لمجماعة التارؾ الديف

 إما النظريف بخير فكليو قتيؿ لو قتؿ كمف): قاؿ  الرسكؿ أف  ىريرة ما ركل أبي -2
ما يؤدم أف  .(3)(يقاد أف كا 

 النفس لفظ ألف بالسائح األجنبي, المسمـ قتؿ عمكميا يقتضي األحاديث ىذه وجو الداللة:
 .(4)كنفس السائح األجنبي المسمـ نفس يشمؿ عاـ فييا

 :المعقول من دليميم  - ت
 حتى قاتمو عمى القصاص لكجكب يكفي كىذا القتؿ كقت ثابتة المستأمف عصمة أف  -1

 كقت المقتكؿ داـ فما الجريمة كقكع عند إلييا ينظر أف ينبغي كالعصمة مسممان, كاف لك
 .(5)القاتؿ كبيف بينو المساكاة بتحقيؽ يكفي فيذا الدـ معصكـ قتمو

 الكفاء كعدـ يخفى ال ما الفساد مف فيو لممستأمف المسمـ مف القصاص عدـ ألف -2
 .(6)اإلسبلمية الشريعة عميو تقكـ الذم العدؿ تحقيؽ كعدـ بالعيد,

 الترجيح:
بالسائح  المسمـ يقتؿ ال أنو مف الجميكر إليو ذىب ما أف يتبيف كأدلتيـ, الفقياء آراء عرض بعد

 :يمي لما كذلؾ الراجح الرأم ىك األجنبي

                                                 

 (.1/140حكاـ القرآف: الجصاص)أ (1)
 (.9/5()6878, ح)[ان الـػس بالـػس... ]: , كتاب: الديات, باب: قكلو تعالىصحيح البخارم: البخارم (2)
 (.9/5(, )6880صحيح البخارم: البخارم, كتاب: الديات, باب: مف قتؿ لو قتيؿ, ح) (3)
 (.6/104)تبييف الحقائؽ: الزيعمي (4)
 (.5/27االختيار: ابف مكدكد ) (5)
 المرجع السابؽ. (6)
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 المسمـ مف لمسائح األجنبي القصاص بكجكب القائمكف بيا استدؿ التي األدلة جميع أف -1األحكامىالذرروةىالمترتبةى
 ال المسمـ بأف صرحت التي الصحيحة باألدلة الحنفية, مخصصة مف كغيره يكسؼ كأبي
 احتماالت فيي المعقكؿ مف أدلتيـ حربيان, كأما أك ذميان  أك كاف مستأمنان  بالكافر يقتؿ

 قتؿ بعدـ القاضية الصريحة الصحيحة األدلة كمعارضة مقاكمة عمى تقكل ال كتأكيبلت
 .بالسائح األجنبي المسمـ

نما السائح األجنبي, دـ تيدر لـ أنيا عدالتيا كمف العدالة ديف ىي اإلسبلمية الشريعة -2  كا 
 في مؤقتة بصفة المعصكـ دمو عمى لو تعكيضان  الدية غيره أك المسمـ قاتمو عمى أكجبت

 اإلسبلـ. دار

 نقض عقد األمان برجوع السائح إلى بمده: -ساً ساد
 :مذىبيفاختمؼ العمماء في نقض أماف السائح األجنبي إذا رجع إلى ببلده عمى 

ينتقض أمانو إذا رجع إلى ببلده,  سائح األجنبيال: أف (1)ما ذىب إليو الجميكر: األول المذىب
 كمحؿ إقامتو الدائمة كىي دار الكفر, كال يعكد إلى دار اإلسبلـ إال بأماف جديد.

برجكعو إلى دار الكفر  سائح األجنبي: "ال ينتقض أماف ال(2)الحنابمة : ما ذىب إليوالثاني المذىب
لتجارة أك حاجة يقضييا عمى عـز عكدتو إلى دار اإلسبلـ, ألنو لـ يخرج بذلؾ عف نية اإلقامة 

أما إذا دخؿ دار الكفر مستكطنان أك محاربان انتقض أمانو , بدار اإلسبلـ فأشبو الذمي إذا دخؿ لذلؾ
لو األماف الذم معو فإذا بطؿ في  في نفسو كبقي في مالو, ألنو بدخكلو دار اإلسبلـ بأماف ثبت
 .نفسو بدخكلو دار الكفر بقي في مالو الختصاص المبطؿ بنفسو"

 الترجيح: 
ألف ؛ حفاظا عمى ىيبة الدكلة اإلسبلمية كأمنيا؛ ينتقض أماف السائح األجنبي برجكعو إلى بمده

عمميا عمى أمانو السائح األجنبي ال يؤمف خطره مف حيث إمكانية تجسسو عمييا إذا ما عاد دكف 
 األكؿ.

 نقض عقد األمان بانتياء مدة العقد. -سابعاً  
كلكف إذا انتيت مدة المستأمف , فإذا انتيت المدة فإف العقد ينتقض تمقائيان مف غير حاجة إلى نقضو

 .كال يزاؿ في دار اإلسبلـ فيك آمف حتى رجكعو إلى داره

                                                 

 (.9/267) الييتمي (,تحفة المحتاج:2/185) الدسكقي حاشية الدسكقي: (,1/395) الشيباني شرح السير الكبير: (1)
 (.3/108(, كشاؼ القناع:البيكتي)3/395(, المبدع:ابف مفمح)401, 8/400المغني: ابف قدامة) (2)
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 الخاتمة

اخلامتة 

 أىـ النتائج كالتكصيات: كفييا
 النتائج:أىم أواًل: 
كذلؾ بما  كالحرب عارض لدفع الشر ,األصؿ في عبلقات المسمميف بغيرىـ ىك السمـ -1

 لمناس. كأعظـ أىدافيا ىك تبميغ دعكة اهلل  العبلقة, تمؾيتناسب مع أىداؼ 
المصمحة إذ ال معنى لنفي الضرر دكف تحقؽ , يشترط في عقد األماف كجكد المصمحة -2

إذ األصؿ أف عقد األماف مبني عمى مراعاة تحقيؽ , خاصة في بناء عقد األماف
 المصمحة كليس انتفاء الضرر.

 العبلقة بيف عقد األماف كسياحة األجنبي تتمثؿ في ككف عقد األماف المتمثؿ اليـك في -3
بما يترتب ك  وك مال ومقركنا باحتراـ دم لمسائح األجنبي إذف بدخكؿ الببلد: ىكلتأشيرة ا

فمكال عقد األماف لما تمكف , نظاـ الدكلة المانحة لمتأشيرةعميو مف ضماف حقكقو كفؽ 
 السائح األجنبي مف دخكؿ الببلد اإلسبلمية.

تعتبر السياحة في اإلسبلـ مف أىـ الكسائؿ الدعكية كتبادؿ المعارؼ كالخبرات كالتدبر في  -4
اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية خمؽ السماكات كاألرض ككذلؾ لتنمية العبلقات 

 كالثقافية بيف الناس.
غراض متعددة أل كالسفر كاإلقامة المؤقتة خارج مكاف السكف األصمي التنقؿ السياحة ىي: -5

ال لمكسب كالعمؿ , نحك ذلؾأـ عممية,  سكاء أكانت دينية أـ اجتماعية أـ اقتصادية أـ
 .كاإلقامة

 أخرل خارج مكاف الذم ينتقؿ مف مكاف إقامتو الدائمة إلى منطقة ىك الشخص": السائح  -6
اعيان, أـ أكاف ىذا الغرض دينيان, أـ اجتمسكاء بيدؼ تحقيؽ غرض معيف ؛ إقامتو

 .ساعة (24)شرط أال تقؿ مدة الزيارة عف عمميان,  , أـاقتصاديان, أـ عبلجيان 
أمف أك الحربي الذم دخؿ ببلد األجنبي: ىك غير المسمـ مف الذمي أك المعاىد أك المست -7

 المسمميف.
لقد استنبط الفقياء مف مصادر الشريعة اإلسبلمية مجمكعة مف الضكابط التي تحكـ  -8

 .سكاء فيما تعمؽ بالمؤسسة السياحية أك السائح أك العامميف بالسياحةالسياحة المشركعة 
الفقو اإلسبلمي كفركعو تقدر مخالفة السائح األجنبي لعقد األماف بما يتناسب مع أحكاـ  -9

باحة , ك دمو ر, أك إىداناقضان لمعيد اعتباره التي قد تصؿ إلى أك إيقاع  ,مالو لممسمميفا 
 أك األمر بمغادرتو ببلد المسمميف, حسب ما يراه اإلماـ مف مصمحة., العقكبة عميو
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كألف  ؛نص صريح ال يحتمؿ التأكيؿ لكجكد؛ المسجد الحراـ السائح األجنبيدخكؿ  يحـر -10
المسجد الحراـ أفضؿ األماكف المقدسة عمى اإلطبلؽ كحرمتو أعظـ, فيك مكضع تشريؼ 

كراـ مف اهلل  لعباده المؤمنيف كىك عاصمة المسمميف المقدسة فبل ينبغي أف يشغميـ  كا 
 .شاغؿ في أقدس مكاف لعبادتيـ

بعدـ خرابيا لكنو مقيد , يجكز دخكؿ السائح األجنبي المسجد النبكم كغيره مف المساجد, -11
 .أك العبث بيا أك تكسيخيا, كاحتراميا كعدـ كشؼ العكرة كغمبة تحقيؽ المصمحة الدعكية

أىؿ الكتاب إلى فمسطيف كالسماح ليـ السياح األجانب مف في جكاز دخكؿ اتفؽ الفقياء  -12
بزيارة أماكنيـ المقدسة فييا كعمى ىذا عمؿ المسمميف منذ فتحيا اهلل عمى يد عمر بف 

 .الخطاب
فييا اعطاء شرعية لئلحتبلؿ عمى أرض  المسجد األقصى بتأشيرة إسرائيمية,السياحة إلى  -13

 .فمسطيف
ىي مراكز القكة في الدكلة, التي تشمؿ: األماكف العسكرية,  : األماكف اإلستراتيجية -14

كمناطؽ تدريب الجيكش, كالمراكز األمنية كالسرية كأماكف كضع , كمخازف األسمحة
تمس كياف الدكلة كتتأثر  ان كالمختبرات العممية ككؿ مكاف يحمؿ أسرار , الخطط العسكرية

 بإطبلع غير المختصيف بيا كالسائح األجنبي.
مككؿ إلى ما  ينتقض عيده كعقابو إذا تجسس عمى المسمميف في دارىـ سائح األجنبيال -15

, ؼيراه الحاكـ مف مصمحة كبحسب الحاؿ التي عمييا الدكلة اإلسبلمية مف القكة كالضع
 السائح األجنبي. يككف الحكـ عمى, كبحسب نكع الجريمة كمدل خطكرتيا

عدـ جكاز دخكؿ السائح األجنبي لؤلماكف االستيرايجية في ببلد المسمميف لعدـ أمف  -16
كيستثنى مف ذلؾ ما إذا كاف اليدؼ , األماكف مف خطكرة كأىمية تمؾتجسسو عمييا كلما ل

, فيجكز دخكليـ ألداء مصمحة لنااألماكف فيو  تمؾمف السماح لمسائح األجنبي  بدخكؿ 
المصمحة المرجكة مف السماح ليـ بالدخكؿ كأف يككف خبيران عسكريان ييرجى االستفادة مف 

 خبرتو شرط أف يؤمف خطرىـ.
كسائر المعامبلت المالية, مع أىؿ  حؽ التمتع في مزاكلة البيع كالشراء مسائح األجنبيل -17

 التعامؿ مطابقان ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كغير مخالؼ ذلؾشرط أف يككف , دار اإلسبلـ
 كيجرم عميو مف األحكاـ كالضكابط ما يجرم عمى التعامؿ مع المسمميف ألحكاميا,

كانكا في دار الحرب أـ أال يجكز بيع األسمحة ككافة كسائؿ الحرب ألىؿ الحرب سكاء  -18
 عنا أـ في حالة سمـ.كانكا في حالة حرب مأسكاء , في دار اإلسبلـ مستأمنيف
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أال شرط كيتككؿ عنو , بدال عنو في القياـ بأمكره السائح األجنبييجكز أف يككؿ المسمـ   -19
السائح أال يتككؿ المسمـ عمى , ك مسمـاللو عمى  األجنبي كاليةالسائح يترتب عمى تككيؿ 

 .في القياـ بما ال يجكز شرعا لممسمـ القياـ بو األجنبي
أك زنا أك إذا سرؽ ؛ سائح األجنبيعمى ال كالزنا كالقتؿ كالقذؼ كالحرابة حد السرقةإقامة  -20

  .في دار اإلسبلـكاكتممت أركاف كشركط الجريمة قتؿ أك قذؼ أك حارب 
ألف اإلحصاف مف شركطو  ؛ان سائحا أجنبيالمسمـ إذا قذؼ ذميان أك حد القذؼ عمى ال يقاـ  -21

  .اإلسبلـ, كالكافر ليس بمحصف
 ؛ السائح األجنبي برجكعو إلى بمده حفاظا عمى ىيبة الدكلة اإلسبلمية كأمنياينتقض أماف  -22

ألف السائح األجنبي ال يؤمف خطره مف حيث إمكانية تجسسو عمييا إذا ما عاد دكف 
 عمميا عمى أمانو األكؿ.
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 :التوصياتأىم ثانيًا: 

بأنظمة  اإلسبلـ كاآلداب كاألخبلؽ ك القكانيف, كبياف خطكرة جرائـ الحدكد تكعية السياح  -1

رشادىـكعقكباتيا,  يجاد أماكف  الخركج عمييا إلى عدـ كا  مف خبلؿ إعداد كادر مختص, كا 

 معينة يقصدىا السائح بمجرد دخكلو الببلد.

لتعامؿ مع السياح تنظيـ اتفاقيات تعاكف بيف الدكلة ككزارة السياحة فييا لتنظيـ آلية ا   -2

 األجانب.

تنظيـ اتفاقية تعاكف بيف كزارة السياحة ككزارة األكقاؼ لتأىيؿ كادر مختص في التعامؿ مع  -3

 السياح األجانب منذ لحظة كصكليـ لمببلد كتعريفيـ باإلسبلـ.

خص السائح األجنبي عند مخالفتو عقد األماف, كما العمؿ عمى سف قكانيف تشريعية بما ي -4

 اء عميو أثناء تكاجده في ببلد المسمميف.يخص اإلعتد

يجب عمى كافة كسائؿ اإلعبلـ إبراز عظمة اإلسبلـ في ضبط كترشيد السياحة ليككف فييا  -5

 الخير كالنفع لمناس جميعان.

كجكد ميثاؽ أخبلقي لمسياح كلمعامميف في السياحة مستنبط مف مصادر الشريعة  ضركرة -6

 اإلسبلمية.
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 فيرس اآليات:أواًل: 

 الصفحة رقميا اآلية
 سورة البقرة: -

 7 124 ٓ َيـَاُل َطْفِدي الظَّادِِيَ 
 59 126 ...َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهقُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَؾًدا آِمـًا َواْرُزْق َأْهَؾُه 

ِق َوادَْْغِرِب   105 177 ...َلْقَس اْلِزَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُؽْم قَِبَل ادَْْْشِ
َا الَِّذيَن آَمـُوا ُكتَِب َطَؾْقُؽُم اْلِؼَصاُص ِِف اْلَؼْتَذ  رِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبدِ َيا َأُّيُّ رُّ بِاْْلُ  132 178 اْْلُ

 13 190 َوَقاتُِؾوْا ِِف َسبِقِل اَّللِّ اّلِذيَن ُيَؼاتُِؾوَكُؽْم َوَٓ َتْعَتُدَوْا إِّن اَّللَّ َٓ ُُيِّب ادُْْعَتِدينَ 
 80 208 يلُّيا الذين آمـوا ادخؾوا ِف السؾم كافة وٓ تتبعوا خطوات الشقطان 

 12 216 ...ُكتَِب َطَؾْقُؽُم اْلِؼَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُؽْم َوَطَسى 
ينِ   45 256 ٓ إِْكَراَه ِِف الدِّ

َبا ٓ َيُؼوُموَن إِٓ َكََم َيُؼوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه   90 275 ...الَِّذيَن َيْلُكُؾوَن الرِّ
ُؼوا اَّللََّ َوَذُروا َا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َبا إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِيَ  ياَأُّيُّ  90 278 َما َبِؼَي ِمَن الرِّ

 90 279 ...َفنِْن ََلْ َتْػَعُؾوا َفْلَذُكوا بَِحْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوإِْن 
 98 283 َوإِْن ُكـُْتْم َطَذ َسَػٍر َوََلْ َِتُِدوا َكاتًِبا َفِرَهاٌن َمْؼُبوَضةٌ 

 سورة آل عمران: -
 47 66-64 َيَلْهَل اْلؽَِتاِب َتَعاَلْوا إََِل َكؾَِؿٍة َسَواٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْم َأَّٓ َكْعُبَد ...ُقْل 

ِخَرِة ... ْٔ ْكَقا بِا َقاَة الدُّ وَن اْْلَ  12 74 َفْؾُقَؼاتِْل ِِف َسبِقِل اَّللَِّ الَِّذيَن َيْْشُ
ِه إَِلْقَك َوِمْن َأْهِل اْلؽَِتاِب َمْن إِْن َتْلَمـُْه بِؼِ   104 75 ـَْطاٍر ُيَمدِّ

َؾَم َفََم َجَعَل اَّللُ َلُؽْم َطَؾْقِفْم َسبِْقلً   14 90 َفنِِن اْطَتَزُلْوُكْم َفَؾْم ُيَؼاتُِؾْوُكْم َوَأْلَؼْوا إَِلْقُؽُم السَّ
ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِادَْْعُروِف َوَتـَْفْوَن   9 110 َطِن ادُْـَؽِر َوُتْمِمـُوَن بِاَّللِّ ُكـُتْم َخْرَ ُأمَّ

َضاَطَػةً  َبا َأْضَعافًا مُّ َا الَِّذيَن آَمـُوْا َٓ َتْلُكُؾوْا الرِّ ُؽْم ُتْػؾُِحونَ  َيَلُّيُّ ُؼوْا اَّللَّ َلَعؾَّ  90 130 َواتَّ
 سورة النساء: -

َكاُء ِِف الثُُّؾِث   95 12 َفنِْن َكاُكوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفُفْم َُشَ
لَة َوَأْكُتْم ُسَؽاَرى ... َا الَِّذيَن آَمـُوا ٓ َتْؼَرُبوا الصَّ  68 43 َيَلُّيُّ

ََماَكاِت إََِل َأْهؾَِفا ْٕ وا ا  103 58 إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُرُكْم َأْن ُتَمدُّ
ِخَرِة  ْٔ ْكَقا بِا َقاَة الدُّ وَن اْْلَ  12 74 َفْؾُقَؼاتِْل ِِف َسبِقِل اَّللَِّ الَِّذيَن َيْْشُ

وا َلْو َتْؽُػُروَن َكََم َكَػُروا  101 89 َفَتُؽوُكوَن َسَواءً  َودُّ
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 الصفحة رقميا اآلية
 101 141 َوَلن ََيَعَل اَّللُ لؾؽافريَن َطَذ ادُممـَي سبقلً 

 سورة المائدة: -
 92 2 َتَعاَوُكوْا َطَذ اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ َوَٓ 

ََم َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَاِرُبوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِِف إَْرِض َفَسادًا ...  127 33 إِكَّ
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَُّيََُم َجَزاًء بََِم َكَسَبا َكَؽآً ِمَن اَّللَِّ  اِرُق َوالسَّ  107 38 َواَّللَُّ َطِزيٌز َحؽِقمٌ َوالسَّ

 133 45 بِالـَّْػسِ  الـَّْػَس  َأنَّ  فِقَفا َطَؾْقِفمْ  َوَكَتْبـَا
 سورة األنعام: -

بِيَ   32 11 ُقْل ِسُروْا ِِف إَْرِض ُثمَّ اكُظُروْا َكقَْف َكاَن َطاقَِبُة ادَُْؽذِّ
 80 82 وهم مفتدونالذين آمـوا وَل يؾبسوا إيَمَّم بظؾم أولئك َّلم إمن 

 44 152 َوإَِذا ُقْؾُتْم َفاْطِدُلوا َوَلْوَكاَن َذا ُقْرَبى َوبَِعْفِد اَّللَِّ َأْوُفوا
 سورة األعراف: -

 7 102 َوَما َوَجْدَكا َْٕكَثِرِهْم ِمْن َطْفدٍ 
 سورة األنفال: -

ْم َما اْسَتَطْعُتْم  وا ََّلُ ْقِل َوَأِطدُّ ةٍ َوِمْن ِرَباِط اْْلَ  87 60 ...ِمْن ُقوَّ
ِؿقُع اْلَعؾِقم ُه ُهَو السَّ ْل َطَذ اَّللَِّ إِكَّ ا َوَتَوكَّ ْؾِم َفاْجـَْح ََّلَ  14 61 َوإِْن َجـَُحوا لِؾسَّ

اَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَقاَكًة َفاْكبِْذ إَِلْقِفْم َطَذ َسَواٍء إِنَّ اَّللََّ ٓ  ا ََتَ ائِـِيَ َوإِمَّ  21 85 ُُيِبُّ اْْلَ
 سورة التوبة: -

 31, 20 2 َفِسقُحوا ِِف إَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُفرٍ 
ِِتِم ُّوا إَِلْقِفْم َطْفَدُهْم إََِل ُمدَّ  44 4 َفَلُِت

كَِي َحْقُث َوَجْدُُتُوُهمْ  ُرم َفاْقُتُؾوا ادُْْْشِ َْشُفر اْْلُ ْٕ  11 5 َفنَِذا اِْكَسَؾَخ ا

كَِي اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّى َيْسَؿَع ...َوإِْن   6 َأَحٌد ِمَن ادُْْْشِ
17,65 ,
114 

ُكوَن َكَجٌس َفل َيْؼَرُبوا ادَْْسِجَد ... ََم ادُْْْشِ َا الَِّذيَن آَمـُوا إِكَّ  28 َيا َأُّيُّ
59 ,61 ,
62 ,63 ,
65 ,68 

َم اَّللَُّ َوَرُسوُلُه ...َقاتُِؾوا الَِّذيَن ٓ ُيْمِمـُوَن بِاَّللَِّ َوٓ  ُموَن َما َحرَّ  53, 11 29 بِاْلَقْوِم أِخِر َوٓ ُُيَرِّ
ةً  كَِي َكافَّ ةً  َوَقاتُِؾوا ادُْْْشِ  11 36 َكََم ُيَؼاتُِؾوَكُؽْم َكافَّ

 102 54 وما مـعفم أن تؼبل مـفم كػؼاِتم إٓ أَّم كػروا باَّلل وبرسوله
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 ةالفكارسىالعام

 الصفحة رقميا اآلية
اَفنَّ ِمْن  ا ََتَ ائِـِيَ َوإِمَّ  21 85 َقْوٍم ِخَقاَكًة َفاْكبِْذ إَِلْقِفْم َطَذ َسَواٍء إِنَّ اَّللََّ ٓ ُُيِبُّ اْْلَ

اِجدوَن ... اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ اِمُدوَن السَّ  33 112 التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن اْْلَ
َٓ َكَػَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمـُْفْم َصائَِػٌة  ُفوا ِِف ...َفَؾْو  33 122 لَِقَتَػؼَّ

 سورة يوسف: -
َذا ... َسقَّاَرٌة َفَلْرَسُؾوا َوَجاَءْت  ٰى َهٰ  35 19 َواِرَدُهْم َفلَْدََلٰ َدْلَوُه َقاَل َيا ُبْْشَ

 15 64 َقاَل َهْل آَمـُُؽْم َطَؾْقِه إِٓ َكََم َأِمـُْتُؽْم َطَذ َأِخقهِ 
 سورة إبراىيم: -

َِزيَدكَُّؽمْ َلئِْن َشَؽْرُتْم   د 7 َٕ
 سورة النحل: -

 7 91 َوَأْوُفوا بَِعْفِد اَّللَِّ إَِذا َطاَهْدُتمْ 
ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  َسـَِة َوَجاِدَّْلُ ْؽَؿِة َوادَْْوِطَظِة اْْلَ  46, 37 125 اْدُع إََِل َسبِقِل َربَِّك بِاْْلِ

 سورة اإلسراء: -
ُه  َكى إِكَّ  113 32 َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِقلً َوٓ َتْؼَرُبوا الزِّ

 44 34 َوَأْوُفوا بِاْلَعْفِد إِنَّ اْلَعْفَد َكاَن َمْسُموًٓ 
 سورة الكيف: -

َا َأْزَكى ...  99 19 َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم بَِوِرقُِؽْم َهِذِه إََِل ادَِْديـَِة َفْؾَقـُْظْر َأُّيُّ
 سورة النور: -

اكَِقُة  اِِّن َفاْجؾُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمـُْفََم ِماَئَة َجْؾَدةٍ الزَّ  115 2 َوالزَّ
 125, 120 4 َوالَِّذيَن َيْرُموَن ادُْْحَصـَاِت ُثمَّ ََلْ َيْلُتوا بَِلْرَبَعِة ُشَفَداَء ...

ْم َطَذاٌب َطظِقمٌ إِنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن ادُْْحَصـَاِت اْلَغافِلِت ادُْْمِمـَاِت ُلِعـُوا ِِف  ْكَقا َوأِخَرِة َوََّلُ  25-23 الدُّ

120 ,
121 ,

123 ,124 
 72, 68 36 ِِف ُبُقوٍت َأِذَن اَّللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِقَفا اْسُؿه

 سورة النمل: -
ٍة َفـَاضَِرٌة بَِم َيْرِجُع ادُْْرَسُؾونَ  ِديَّ  106 35 َوإِِّنِّ ُمْرِسَؾٌة إَِلْقِفْم ِِبَ

َْرِض َفاكُظُروا َكْقَف َكاَن َطاقَِبُة ادُْْجِرِميَ  ْٕ  32 69 ُقْل ِسُروا ِِف ا
 سورة العنكبوت: -

ْؾَق ُثمَّ اَّللَُّ ُيـِْشُئ ... َْرِض َفاْكُظُروا َكْقَف َبَدَأ اْْلَ ْٕ , 32ب,  20 ُقْل ِسُروا ِِف ا
37 
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 الصفحة رقميا اآلية
اِدُلوا َأْهَل اْلؽَِتاِب إَِّٓ بِالَّتِي   46 46 ِهَي َأْحَسُن إَِّٓ الَِّذيَن ...َوَٓ ُِتَ

 سورة يس: -
 7 60 َأََلْ َأْطَفْد إَِلْقُؽْم َيا َبـِي آَدمَ 

 سورة الحجرات: -
ََم ادُْمِمـُوَن إِْخَوةٌ   133 10 إِكَّ

َا الَِّذيَن آَمـُوا اْجَتـُِبوا َكثِرًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوٓ   81 12 ...َيَلُّيُّ
ا َخَؾْؼـَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَاُكْم ُشُعوًبا ... َـّاُس إِكَّ َا ال  13 13 َيَلُّيُّ

 سورة الممتحنة: -
 75 1 يا أُّيا الذين آمـوا ٓ تتخذوا طدوي وطدوكم أولقاء

يِن   13 8 َوََلْ ...َٓ َيـَْفاُكُم اَّللَُّ َطِن الَِّذيَن ََلْ ُيَؼاتُِؾوُكْم ِِف الدِّ
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ... ََم َيـَْفاُكُم اَّللَُّ َطِن الَِّذيَن َقاَتُؾوُكْم ِِف الدِّ  13 9 إِكَّ

 سورة الممك: -
ًٓ َفاْمُشوا ِِف َمـَاكِبَِفا َوُكُؾوا ِمْن ِرْزقِِه َوإَِلْقِه الـُُّشور َْرَض َذُلو ْٕ  38 15 ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُؽُم ا
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 الفكارسىالعامة

 : النبوية الشريفة فيرس األحاديث

 الصفحة طرف الحديث الرقم

أتى الييكد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك جالس في المسجد في   .1
 أصحابو فقالكا: يا أبا القاسـ...

66 

2.   : ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ "الشٍّْرؾي اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاًت, قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو, كى
ـى المَّوي  رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الًَّتي حى , كى  ًبالمًَّو, كىالسٍّْحري

120 

 55 أحبّْ الببلد إلى اهلل مساجدىا...  .3
انىؾى   .4 ٍف مىٍف خى , كىالى تىخي ًف اٍئتىمىنىؾى انىةى ًإلىى مى  103 أىدّْ اأٍلىمى
 74 إذا أمرتكـ بأمر فأتكا منو ما استطعتـ  .5
 98 طعامان إلى أجؿ كرىنو درعواشترل مف ييكدم   .6
 33 إذا قفؿ مف غزكة أك حج  .7
 50 أال أشيد أف دميا ىدر  .8
تَّى: يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي   .9  12 أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى

 52 إنما العشكر عمى الييكد كالنصارل كليس عمى المسمميف  .10
ةى أيمًَّتي   .11  32 الًجيىادي ًفي سىًبيًؿ المَّوً ًإفَّ ًسيىاحى

12.  
ًإفَّ ىىًذًه اٍلمىسىاًجدى الى تىٍصميحي ًلشىٍيءو ًمٍف ىىذىا اٍلبىٍكًؿ, كىالى اٍلقىذىًر ًإنَّمىا ًىيى ًلًذٍكًر 

 69 اهللً 

يَّاف  .13 ؛ ًمٍنييـي اٍلفيرىاتي ٍبفي حى ـٍ اًنًي ـٍ ًإلىى ًإيمى االن نىًكمييي ـٍ ًرجى  86, 83 ًإفَّ ًمٍنكي
اًحبىوي   .14 ديىيمىا صى ٍف أىحى ـٍ يىخي ا لى  95 ًإفَّ المَّوى قاؿ: أىنىا ثىاًلثي الشًَّريكىٍيًف مى
 91 إف ىذا ال يصمح فرده  .15
16.  , مىقىؾى : أىٍف تىٍجعىؿى ًلمًَّو ًندِّا كىىيكى خى ـي؟ قىاؿى  113 أىمُّ الذٍَّنًب أىٍعظى
 81 إياكـ كالظف فإف الظف أكذب الحديث, كال تجسسكا  .17

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنا كالزبير كالمقداد فقاؿ: اٍئتيكا  بعثنا  .18
اخو  ةى خى ٍكضى  رى

82 ,85 

ؿى   .19 ميكسه مىعى النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ  ًفي المىٍسًجًد, دىخى ا نىٍحفي جي بىٍينىمى
وي ًفي المىٍسًجًد ثيَـّ عىقىمىوي  , فىأىنىاخى مىؿو مىى جى ؿه عى  رىجي

66 

ٍبًع ًدينىارو تيٍقطىعي يىدي   .20  110 السَّاًرًؽ ًفي ري
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 الصفحة طرف الحديث الرقم
ٍدر  .21  105 تىيىادىٍكا, فىًإفَّ اٍليىًديَّةى تيٍذًىبي كىغىرى الصَّ
 47 ثبلث ال يمنعف: الماء كالكبلء كالنار  .22

23.   : , قىاؿى رو جى : فىرىمىاىىا يىييكًدمّّ ًبحى ًدينىًة, قىاؿى احه ًباٍلمى مىٍييىا أىٍكضى اًريىةه عى ٍت جى رىجى خى
ًبيىا رىمىؽه  فىًجيءى ًبيىا  ًإلىى النًَّبيّْ صمى اهلل عميو كسمـ كى

131 

24.  
ٍيتي  مَّـى ًدينىارنا ألىٍشتىًرمى لىوي شىاةن, فىاٍشتىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىفىعى ًإلىيَّ رىسيكؿي اهلًل صى

 لىوي شىاتىٍيفً 
99 

 17 ذمة المسمميف كاحدة يسعى بيا أدناىـ فمف أخفر مسممان فعميو لعنة اهلل  .25

26.  
ٍدتيوي يىٍغتىًسؿي  -صمى اهلل عميو كسمـ-ذىىىٍبتي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ـى اٍلفىٍتًح فىكىجى ا عى

مىٍيوً  مٍَّمتي عى فىاًطمىةي اٍبنىتيوي تىٍستيريهي, فىسى  18 كى

 106 رأل عمر حمى عمى رجؿ تباع  .27

مىا   .28 ٍيره ًمٍف الدٍُّنيىا كى ـٍ ًربىاطي يىٍكـو ًفي سىًبيًؿ المًَّو خى ًدكي مىٍكًضعي سىٍكًط أىحى مىٍييىا, كى عى
مىٍييىا مىا عى ٍيره ًمٍف الدٍُّنيىا كى نًَّة  خى  ًفي اٍلجى

12 

 116 رجـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ رجبلن مف أسمـ كرجبلن مف الييكد كامرأتو  .29

30.  
سئؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف الكبائر فقاؿ: " الشرؾ باهلل, كعقكؽ 

 126 النفسالكالديف, كقتؿ 

 69 فإني ال أحؿ المسجد لحائض كال لجنب  .31
 47 في كؿ كبد رطب أجر  .32

33.  
قدمت عميَّ أمي كىي مشركة في عيد رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ, 

 فاستفتيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, قمت: إف أمي قدمت كىي
106 

 130, 127 قطع العرنييف كسمؿ أعينيـ كتركيـ في الحرة حتى ماتكا  .34
كا  .35 ـٍ فىاٍصًبري , فىًإذىا لىًقيتيميكىي  14 الى تىمىنٍَّكا ًلقىاءى العىديكّْ

36.  
مىٍسًجًد الرَّسيكًؿ  , كى رىاـً اؿي ًإالَّ ًإلىى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى: المىٍسًجًد الحى الى تيشىدُّ الرّْحى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  صى
55 

 23 ال ضرر كال ضرار  .37
 60 مسمـ كمشرؾ في الحـرال يجتمع   .38
 134 ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال اهلل  .39
 60 ال يدخؿ مشرؾ المسجد الحراـ  .40
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 الصفحة طرف الحديث الرقم
 60 ال ينبغي لمسمـ أف يؤدم الخراج كال لمشرؾ أف يدخؿ  .41
 69 ال يقرب المسجد مشرؾ  .42

آكؿ الربا كمككمو ككاتبو  -صمى اهلل عميو كسمـ  -لعف رسكؿ اهلل   .43
 كقاؿ: ىـ سكاءكشاىديو 

91 

ٍبؿى   .44 يىٍسًرؽي الحى ةى فىتيٍقطىعي يىديهي, كى  110, 108 لىعىفى المَّوي السَّاًرؽى, يىٍسًرؽي البىٍيضى
 67 لكـ أاٌل تحشركا كال تعشركا كال خير في ديف ليس فيو رككع  .45
 45 لكؿ غادر لكاء يـك القيامة  .46
 64 المدينة حـر ما بيف عير إلى ثكر  .47
 133 تتكافأ دماؤىـالمسممكف   .48
نما أنجاس الناس  .49  61 ليس عمى األرض مف نجاستيـ شيء, كا 
50.  , ييٍجمىديكفى ـٍ كى يي حي نىا؟, فىقىاليكا: نىٍفضى ا تىًجديكفى ًفي التٍَّكرىاًة ًفي شىٍأًف الزّْ  115 مى

51.  
ماذا عندؾ يا ثمامة؟, فقاؿ: عندم يا محمد خير, إف تقتؿ تقتؿ ذا دـ, 

ف تنعـ تنعـ عمى   شاكركا 
65 

فو   .52 ٍف أىٍشرىؾى ًباهلًل فىمىٍيسى ًبميٍحصى  125, 123 مى

53.  
ف  مىف سمؾ طريقا يطمب فيو عمما سمؾ اهلل بو طريقا مف طرؽ الجنة, كا 

 32 المبلئكة

ف ريحيا تكجد مف مسيرة  .54  45 مف قتؿ معاىدان لـ يرح رائحة الجنة كا 
ٍف قىاتىؿى ًلتىكيكفى كىًممىةي المًَّو ًىيى   .55  12 اٍلعيٍميىا فىييكى ًفي سىًبيًؿ المَّوً مى

56.  
مف لكعب بف األشرؼ فإنو قد أذل اهلل كرسكلو, فقاـ محمد بف مسممة 

 50 فقاؿ: يا رسكؿ اهلل أتحب أف أقتمو؟

ى المَّوى كىرىسيكلىوي   .57 ـٍ ييًجًب الدٍَّعكىةى فىقىٍد عىصى ٍف لى  38 مى
 84 نيانا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف التجسس  .58
 93 نيى عف بيع السبلح في الفتنة  .59
لىٍكالى   .60 ٍيري أىٍرًض المًَّو, كىأىحىبُّ أىٍرًض المًَّو ًإلىى المًَّو, كى  55 كىالمًَّو ًإنًَّؾ لىخى

61.  
كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف كاهلل ال يؤمف, قيؿ مف يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: 

 الذم
80 

ابّْيفى   .62 بًَّتي ًلٍمميتىحى بىٍت مىحى , كىاٍلميتىزىاًكًريفى ًفيَّ كىجى اًلًسيفى ًفيَّ , كىاٍلميتىجى  38 ًفيَّ
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ًؿ ًمٍثؿي شىطىفً   .63 ىٍف يىكيكفى ًلمرَّجي لىييكًشكىفَّ ألى , كى مَّى ىيكى ـى اٍلميصى لىًنٍع  76 كى
 38 كلكف ساعة كساعة  .64
ف قتؿ لو قتيؿ فكليو بخير  .65  134 كا 
 26 كيسعى بذمتيـ أدناىـ  .66
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 فيرس اآلثار:

 الصفحة طرف األثر الرقم

ـى؟ قاؿ إنو   -1 ادع الذم كتبو ليقرأه قاؿ: إنو ال يدخؿ المسجد قاؿ كًل
 نصراني

70 

أسمـ حتى نستعيف بؾ عمى بعض أمكر المسمميف, ألنو ال ينبغي لنا   -2
 أف نستعيف عمى أمكرىـ

88 

 70 امنعكا الييكد كالنصارل مف دخكؿ مساجد المسمميف  -3

أف تجاران مف قبمنا مف المسمميف يأتكف أرض الحرب فيأخذكف منيـ   -4
 العشر, قاؿ: فكتب عمر 

52 

ؿّْ سىًبيمىيىا  -5 كَّجى يىييكًديَّةن فىكىتىبى إلىٍيًو عيمىري أىٍف خى ذىٍيفىةي تىزى  88 أف  حي
ـى   -6 ٍمسىةى دىرىاًى اًر اٍلميٍسًمًميفى ًمٍف كيؿّْ ًمائىتىٍيًف خى ٍذ ًمٍف تيجَّ مىا زىادى أىٍف خي  52 , كى

نو ليشارؾ الييكدم كالنصراني؟ قاؿ: ال   -7 إف رجبلن جبلبان, يجمب الغنـ, كا 
 يشارؾ ييكديان 

96 

 67 فيو ليفتؾ بو فرزقو أف عمير بف كىب قدـ فدخؿ المسجد كالنبي   -8
 18 إف كانت المرأة لتجير عمى المسمميف  -9

 18 إف كانت المرأة لتجير عمى المؤمنيف  -10
 53 مف تجار الحرب إذا قدمكا عمى المسمميف أف يؤخذ  -11
 70 أنو بصر بمجكسي, كىك عمى المنبر كقد دخؿ المسجد فنزؿ كضربو  -12
 96 أنو لـ يكف يرل بأسان بشركة الييكدم  -13
طَّاًب   -14 عىؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى دىقىًة اٍلبىٍصرىةً  جى مىى صى اًلؾو عى  52 أىنىسى ٍبفى مى
 67 يدخؿ مسجد النبيقد كاف أبك سفياف بف حرب   -15
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 الصفحة طرف األثر الرقم

 100 كاتبت أمية بف خمؼ كتابان بأف يحفظني في صاغيتي  -16
 52 كاف يأخذ مف المسمميف الزكاة, كمف أىؿ الحرب  -17
 96 ال بأس بشركة الييكدم كالنصراني, إذا كنت   -18
 88 ال تدنكىـ كقد أقصاىـ اهلل, كال تكرمكىـ  -19
 96 صبلتؾ, فإفال تشارؾ الييكد كالنصراني, كال يمركا عميؾ في   -20
 96 ال تصمح مشاركة المشرؾ في بيع بعت عميو؛ ألف المشرؾ  -21
 60 ال يدخؿ أحد مكة إال محرمان   -22
 60 ال يقرب المسجد الحراـ  -23
 61 كأال يحج بعد ىذا العاـ  -24
 96 يكرىكف شركة الييكدم كالنصراني, إال إذا كاف المسمـ ىك الذم  -25
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 المصادر والمراجع:
 وتفسيره:أواًل: القرآن 

 تنزيؿ مف رب العالميف.: القرآف الكريـ  -3
 األكسط باألخفش المعركؼ البصرم, ثـ البمخي بالكالء, المجاشعي الحسف أبك: األخفش -2

 مكتبة, قراعة محمكد ىدل الدكتكرة: تحقيؽ, لؤلخفش القرآف معانى: (ىػ215: المتكفى)
 ـ. 1990 - ىػ 1411 األكلى,: الطبعة, القاىرة الخانجي,

: المتكفى) األصفيانى بالراغب المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبك: األصفياني  -3
 الدار القمـ, دار, الداكدم عدناف صفكاف: تحقيؽ, القرآف غريب في المفردات: (ىػ502

 . ىػ 1412 - األكلى: الطبعة, بيركت دمشؽ - الشامية
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي: تيمية ابف -4

 أصكؿ في مقدمة(: ىػ728: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 . ـ1980/ ىػ1490: الطبعة, لبناف بيركت, الحياة, مكتبة دار, التفسير

 أحكاـ(: ىػ370: المتكفى) الحنفي الجصاص الرازم بكر أبك عمي بف أحمد: الجصاص -5
, لبناف – بيركت العممية الكتب دار, شاىيف عمي محمد السبلـ عبد: تحقيؽ, القرآف
 .ـ1994/ىػ1415 األكلى,: الطبعة

 بفخر الممقب الرازم التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك: الرازم -6
 إحياء دار(,  الكبير التفسير) الغيب مفاتيح(: ىػ606: المتكفى) الرم خطيب الرازم الديف
 .ىػ 1420 - الثالثة: الطبعة, بيركت – العربي التراث

 ناجي: تحقيؽ, األحكاـ آيات تفسير: الشريؼ باألزىر األستاذ السايس عمي محمد: السايس -7
 . ـ2002 -ق1423, كالنشر لمطباعة العصرية المكتبة سكيداف

 السعكد أبي تفسير(: ىػ982: المتكفى) مصطفى بف محمد بف محمد العمادم: السعكد أبك -8
 بيركت. – العربي التراث إحياء دار(, الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد)

: المتكفى) الشنقيطي الجكني القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد: الشنقيطي -9
 التكزيع ك النشر ك لمطباعة الفكر دار, بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء(: ىػ1393
 .ـ1995- ق1415, لبناف – بيركت

(:  ىػ1250: المتكفى) اليمني الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد: الشككاني -10
 1414 -األكلى: الطبعة, بيركت دمشؽ, -الطيب الكمـ دار كثير, ابف دار, القدير فتح
 .ق
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: المتكفى) الطبرم جعفر أبك اآلممي, غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد: الطبرم -11
, الرسالة مؤسسة, شاكر محمد أحمد: تحقيؽ, القرآف تأكيؿ في البياف جامع(: ىػ310
 . ـ 2000 - ىػ 1420 األكلى,: الطبعة

: المتكفى) التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد: عاشكر ابف -12
 الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير)كالتنكير التحرير(: ىػ1393
 .ـ 1984, تكنس – لمنشر التكنسية الدار(, المجيد

 المالكي االشبيمي المعافرم العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد القاضي: العربي ابف -13
 عبد محمد: عميو كعمَّؽ أحاديثو كخرج أصكلو راجع, القرآف أحكاـ(: ىػ543: المتكفى)

 . ـ 2003 - ىػ 1424 الثالثة,: الطبعة, لبناف – بيركت العممية, الكتب دار,  عطا القادر
(: ىػ817: المتكفى) الفيركزآبادل يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف مجد: آبادم الفيركز -14

 المجمس, النجار عمي محمد: تحقيؽ, العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائر
 .القاىرة اإلسبلمي, التراث إحياء لجنة - اإلسبلمية لمشئكف األعمى

: المتكفى) القاسمي الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمد: القاسمي -15
 دار, السكد عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ(,  التأكيؿ محاسف) القاسمي تفسير(: ىػ1332
 ىػ. 1418 - األكلى: الطبعة, بيركت – العمميو الكتب

: المتكفى) القاسمي الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمد: القاسمي -16
 – العمميو الكتب دار, السكد عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ, التأكيؿ محاسف(: ىػ1332
 ىػ. 1418 - األكلى: الطبعة, بيركت

 شمس الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك: القرطبي -17
 أحمد: تحقيؽ(, القرطبي تفسير) القرآف ألحكاـ الجامع(: ىػ671: المتكفى) القرطبي الديف

براىيـ البردكني  - ىػ1384, الثانية: الطبعة, القاىرة – المصرية الكتب دار, أطفيش كا 
 .ـ 1964

ابف كثير: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  -18
حسيف شمس الديف, دار الكتب ىػ(: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(, تحقيؽ: محمد 774

 ق. 1419 -بيركت, الطبعة: األكلى –العممية, منشكرات محمد عمي بيضكف 
بيركت, الطبعة  –محمد رشيد رضا: تفسير المنار)تفسير القرآف الحكيـ(, دار المعرفة  -19

 الثانية ,بدكف تاريخ.
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ىػ(: 850)المتكفى: النيسابكرم: نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم  -20
بيركت,  –غرائب القرآف كرغائب الفرقاف, تحقيؽ: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العمميو 

 ىػ. 1416 -الطبعة: األكلى 
 

 ثانيًا: الحديث وشروحو:
األزرقي: أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ  -1

ىػ(: أخبار مكة كما جاء فييا مف 250ألزرقي )المتكفى: الغساني المكي المعركؼ با
 .بيركت –األثار, تحقيؽ: رشدم الصالح ممحس, دار األندلس لمنشر 

 األشقكدرم آدـ, بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف, ناصر محمد الرحمف عبد أبك: األلباني -2
, كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة(: ىػ1420: المتكفى) األلباني
 - ىػ 1415(, المعارؼ لمكتبة) األكلى,: الطبعة, الرياض كالتكزيع, لمنشر المعارؼ مكتبة

 ـ. 1995
 الباجي القرطبي التجيبي كارث بف أيكب بف سعد بف خمؼ بف سميماف الكليد أبك: الباجي -3

 محافظة بجكار - السعادة مطبعة, المكطأ شرح المنتقى(: ىػ474: المتكفى) األندلسي
 .ق 1332 األكلى,: الطبعة, مصر

 الصحيح المسند الجامع, الجعفي البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد: البخارم -4
 بف زىير محمد: , تحقيؽ(البخارم صحيح)كأيامو كسننو  اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر

 ىػ.1422 األكلى,: الطبعة, النجاة طكؽ دار, الناصر ناصر
 المعركؼ العتكي اهلل عبيد بف خبلد بف الخالؽ عبد بف عمرك بف أحمد بكر أبك: البزار -5

 العمـك مكتبة اهلل, زيف الرحمف محفكظ: تحقيؽ, الزخار البحر(: ىػ292: المتكفى) بالبزار
 (.ـ2009 ـ,1988 بدأت) األكلى,: الطبعة, المنكرة المدينة - كالحكـ

ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي البييقي: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  -6 ٍسرى الخي
ىػ(: السنف الكبرل, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, 458)المتكفى: 

 ـ. 2003 -ىػ  1424لبنات, الطبعة: الثالثة,  –بيركت 
 عيسى أبك الترمذم, الضحاؾ, بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد: الترمذم -7

, مصر – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة, الترمذم سنف(: ىػ279: المتكفى)
 . ـ 1975 - ىػ 1395 الثانية,: الطبعة
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: المتكفى) العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك: حجر ابف -8
 الطبعة, العممية الكتب دار,  الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص(: ىػ852
 .ـ1989. ىػ1419 األكلى

 شرح البارم فتح: الشافعي العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد: حجر ابف -9
 .ق1379 بيركت, - المعرفة دار,  البخارم صحيح

: المتكفى) الشيباني أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك: ابف حنبؿ -10
, كآخركف مرشد, عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ, حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند(: ىػ241
 ىػ 1421 األكلى,: الطبعة, الرسالة مؤسسة, التركي المحسف عبد بف اهلل عبد د: إشراؼ

 . ـ 2001 -
 بالخطابي المعركؼ البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف أبك: الخطابي -11

 - ىػ 1351 األكلى: الطبعة, حمب – العممية المطبعة, السنف معالـ(: ىػ388: المتكفى)
 .ـ 1932

 السيد: تحقيؽ, الدارقطني سنف: البغدادم الدارقطني الحسف أبك عمر بف عمي: قطني الدار -12
 ـ.1966 – ق1386, بيركت - المعرفة دار, المدني يماني ىاشـ اهلل عبد

أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  -13
ىػ(: سنف أبي داكد, تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد, 275السًّْجٍستاني )المتكفى: 

 بيركت. –المكتبة العصرية, صيدا 
 المكركد العذب المنيؿ:  السبكي خطاب بف أحمد بف محمد بف محمكد محمد أبك: السبكي -14

 .طبعة بدكف العربي التاريخ مؤسسة,  داكد أبي سنف شرح
(: ىػ1250: المتكفى) اليمني الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد: الشككاني -15

 األكلى,: الطبعة, مصر الحديث, دار,  الصبابطي الديف عصاـ: تحقيؽ, األكطار نيؿ
 .ـ1993 - ىػ1413

 خكاستي بف عثماف بف إبراىيـ بف محمد بف اهلل عبد شيبة, أبي بف بكر أبك: شيبة أبي ابف -16
, الحكت يكسؼ كماؿ: تحقيؽ, كاآلثار األحاديث في المصنؼ(: ىػ235: المتكفى) العبسي
 .ق1409 األكلى,: الطبعة, الرياض – الرشد مكتبة

الصنعاني: محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني, الكحبلني ثـ الصنعاني, أبك  -17
شر: ىػ(: سبؿ السبلـ, النا1182إبراىيـ, عز الديف, المعركؼ كأسبلفو باألمير )المتكفى: 

 دار الحديث, الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
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 الخفاء كشؼ(: ىػ1162: المتكفى) الجراحي العجمكني محمد بف إسماعيؿ: العجمكني -18
 لصاحبيا القدسي, مكتبة, الناس ألسنة عمى األحاديث مف اشتير عما اإللباس كمزيؿ
 .ق 1351, القاىرة – القدسي الديف حساـ

 بدر الحنفى الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد أبك: العيني -19
 التراث إحياء دار, البخارم صحيح شرح القارم عمدة(: ىػ855: المتكفى) العينى الديف
 بيركت. – العربي

: المتكفى) األحكؿ الككفي بالكالء, القرشي سميماف بف آدـ بف يحيى زكرياء أبك: القرشي -20
 ق.1384 الثانية,: الطبعة, كمكتبتيا السمفية المطبعة, الخراج(: ىػ203

(: ىػ273: المتكفى) يزيد أبيو اسـ كماجة القزكيني, يزيد بف محمد اهلل عبد أبك: ماجة ابف -21
 عيسى فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار, الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ, ماجو ابف سنف
 . الحمبي البابي

 مكطأ(: ىػ179: المتكفى) المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ: مالؾ -22
 إحياء دار, الباقي عبد فؤاد محمد: كتعيمؽ األحاديث كتخريج كترقيـ تصحيح, مالؾ اإلماـ
 .ـ 1985 - ىػ 1406, لبناف – بيركت العربي, التراث

ىػ(: المسند 261مسمـ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  -23
, تحقيؽ: محمد فؤاد ر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل الصحيح المختص

 بيركت. –عبدالباقي, دار إحياء التراث العربي 
النسائي: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي )المتكفى:  -24

ىػ(: السنف الصغرل لمنسائي )المجتبى مف السنف(, تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, 303
 ـ. 1986 – 1406حمب, الطبعة: الثانية,  –مطبكعات اإلسبلمية مكتب ال

النسائي: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي )المتكفى:  -25
بيركت,  –ىػ(: السنف الكبرل, تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي, مؤسسة الرسالة 303

 ـ.  2001 -ىػ  1421الطبعة: األكلى, 
د اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ النيسابكرم: أبك عب -26

ىػ(: المستدرؾ عمى 405الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
بيركت, الطبعة:  –الصحيحيف, تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العممية 

 ـ.1990 –ق  1411األكلى, 
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ديف عمي بف أبي بكر الييثمي: مجمع الزكائد كمنبع الفكائد, دار الفكر, الييثمي: نكر ال -27
 ىػ. 1412 -بيركت 

 ثالثًا: أصول الفقو:
اإلسنكم:  عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم الشافعٌي, أبك محمد, جماؿ الديف  -1

, لبناف-بيركت-دار الكتب العممية , ىػ(: نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ772)المتكفى: 
 ـ.1999 -ىػ1420الطبعة: األكلى 

مختصر منتيى   :المعركؼ بابف الحاجب بف أبي بكر أبك عمرك بف عمر ابف الحاجب: -2
 . الدكتكر نذير حمادك, بدكف طبعة: تحقيؽ, السؤؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ

 مؤسسة قرطبة ,الطبعة: السادسة. , الوجيز في أصول الفقو: عبد الكريـ زيدافزيداف:  -3
 فكاتح: المكنكم األنصارم السيالكم محمد الديف نظاـ بف محمد العمي عبد: الديف نظاـ ابف -4

, العممية الكتب دار,  عمر محمد محمكد اهلل عبد: تحقيؽ؛ الثبكت مسمـ بشرح الرحمكت
 .ـ2002 – 1423

 
 رابعًا: الفقو الحنفي:

 لئلماـ الدقائؽ كنز شرح في الحقائؽ كشؼ: الحنفي األفغاني الحكيـ عبد: األفغاني -1
 (.ـ2012 -ىػ1433) النكادر دار, العطار رشيد بف محمكد: تحقيؽ, النسفي

 ابف الديف شمس الشيخ ابف اهلل عبد أبك الديف أكمؿ محمكد, بف محمد بف محمد: البابرتي -2
, الفكر دار,  اليداية شرح العناية(: ىػ786: المتكفى) البابرتي الركمي الديف جماؿ الشيخ
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف

: الطبعة, الفكر دار,  اليندية الفتاكل: البمخي الديف نظاـ برئاسة عمماء لجنة:: البمخي -3
 .ىػ 1310 الثانية,

 اصطبلحات كشاؼ: الحنفي الفاركقي حامد محمد القاضي بف عمي بف محمد: التيانكم -4
 .ـ1996, األكلى الطبعة, ناشركف لبناف مكتبة, كالعمكـ الفنكف

: المتكفى) الرازم الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف:  الرازم -5
 الدار - العصرية المكتبة, محمد الشيخ يكسؼ, تحقيؽ, الصحاح مختار(: ىػ666

 ..ـ1999/  ىػ1420 الخامسة,: الطبعة, صيدا – بيركت النمكذجية,
 743: المتكفى) الحنفي الزيمعي الديف فخر البارعي, محجف بف عمي بف عثماف: الزيعمي -6

ٍمًبيّْ  كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف(, ىػ  بف أحمد الديف شياب:: الشبمي, الشّْ
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ٍمًبيُّ  يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس بف أحمد بف محمد  المطبعة(,  ىػ 1021: المتكفى) الشّْ
 ق. 1313 األكلى,: الطبعة, القاىرة بكالؽ, - األميرية الكبرل

ىػ(: 483السرخسي:  محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )المتكفى:  -7
 ـ.1971شرح السير الكبير,  الشركة الشرقية لئلعبلف, بدكف طبعة,  

ىػ(: 483السرخسي: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )المتكفى:  -8
 ـ.1993-ىػ1414بيركت, الطبعة: بدكف طبعة , –مبسكط, دار المعرفة ال

ىػ(, 1250الشككاني: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  -9
 ىػ.1414-دمشؽ, بيركت, الطبعة: األكلى -فتح القدير, دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب 

: المتكفى) الحنفي الدمشقي عابديف عزيزال عبد بف عمر بف أميف محمد: عابديف ابف -10
 ىػ1412 الثانية,: الطبعة, بيركت-الفكر دار, المختار الدر عمى المحتار رد(, ىػ1252

 .ـ1992 -
: المتكفى) الحنفي الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد: عابديف ابف -11

 .ـ1992 - ىػ1412 الثانية,: الطبعة, بيركت-الفكر دار, عابديف ابف حاشية(, ىػ1252
العيني: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر  -12

بيركت, لبناف,  -ىػ(: البناية شرح اليداية, دار الكتب العممية 855الديف العينى )المتكفى: 
 .2000 -ىػ  1420الطبعة: األكلى, 

بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر  العيني: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى -13
ىػ(, عمدة القارم شرح صحيح البخارم,  دار إحياء التراث 855الديف العينى )المتكفى: 

 بيركت. –العربي 
(,  ىػ587: المتكفى) الحنفي الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف, عبلء: الكاساني -14

 - ىػ1406 الثانية,: الطبعة, العممية الكتب دار, الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع
 .ـ1986

 الفضؿ أبك الديف مجد البمدحي, المكصمي مكدكد بف محمكد بف اهلل عبد: مكدكد ابف -15
, دقيقة أبك محمكد الشيخ: تعميؽ, المختار لتعميؿ االختيار(: ىػ683: المتكفى) الحنفي
 .ـ 1937 - ىػ 1356, القاىرة – الحمبي مطبعة

الميداني: عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي  -16
ىػ(: المباب في شرح الكتاب, تحقيؽ كتعميؽ: محمد محيي الديف عبد 1298)المتكفى: 

 لبناف.  –الحميد, المكتبة العممية, بيركت 
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: المتكفى) المصرم نجيـ بابف المعركؼ محمد, بف إبراىيـ بف الديف زيف: نجيـ ابف -17
 بدكف - الثانية: الطبعة, اإلسبلمي الكتاب ار د, الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر(: ق970
 .تاريخ

: المتكفى) المصرم نجيـ بابف المعركؼ محمد, بف إبراىيـ بف الديف زيف: نجيـ ابف -18
مىى كىالنَّظىاًئري  األىٍشبىاهي (: ىػ970 ًنٍيفىةى  أىًبيٍ  مىٍذىىبً  عى : أحاديثو كخرج حكاشيو كضع, النٍُّعمىافً  حى
-ىػ 1419 األكلى,: الطبعة, لبناف – بيركت العممية, الكتب دار, عميرات زكريا الشيخ
 .ـ1999

: المتكفى) اليماـ بابف المعركؼ السيكاسي الكاحد عبد بف محمد الديف كماؿ: اليماـ ابف -19
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة, الفكر دار, القدير فتح(: ىػ861

(, ىػ182: المتكفى) األنصارم حبتة بف سعد بف حبيب بف إبراىيـ بف يعقكب:  يكسؼ أبك -20
 بدكف: الطبعة, محمد حسف سعد, سعد الرءكؼ عبد طو, لمتراث األزىرية المكتبة,  الخراج
 .طبعة

 خامسًا: الفقو المالكي:
 المغربي, الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس: الحطاب -1

 مختصر شرح في الجميؿ مكاىب(: ىػ954: المتكفى) المالكي الرُّعيني بالحطاب المعركؼ
 .ـ1992 - ىػ1412 الثالثة,: الطبعة, الفكر دار,  خميؿ

 الشرح(: ق1201) بالدردير الشيير البركات أبك العدكم أحمد بف محمد بف أحمد: الدردير -2
 تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة, المعارؼ دار, الصغير

 الدسكقي حاشية(: ىػ1230: المتكفى) المالكي الدسكقي عرفة بف أحمد بف محمد: الدسكقي -3
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف, الفكر دار, الكبير الشرح عمى

ىػ(: المقدمات 520ابف رشد: أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )المتكفى:  -4
 ـ.  1988 -ىػ  1408المميدات, دار الغرب اإلسبلمي, الطبعة: األكلى, 

 رشد بابف الشيير القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد الكليد أبك: رشد ابف -5
 بدكف,  القاىرة – الحديث دار,  المقتصد كنياية يدالمجت بداية(: ىػ595: المتكفى) الحفيد
 .ـ 2004 - ىػ1425, طبعة

 المكركد العذب المنيؿ:  السبكي خطاب بف أحمد بف محمد بف محمكد محمد أبك: السبكي -6
 .طبعة بدكف العربي التاريخ مؤسسة,  داكد أبي سنف شرح
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 في الثمينة الجكاىر عقد: شاس بف نجـ بف  عبداهلل الديف جبلؿ محمد أبك: شاس ابف -7
 .طبعة بدكف, اإلسبلمي الغرب دار, المدينة عالـ مذىب

: المتكفى) المالكي بالصاكم الشيير الخمكتي, محمد بف أحمد العباس أبك: الصاكم -8
, الصغير الشرح عمى الصاكم بحاشية المعركؼ المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة(: ىػ1241

 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة, المعارؼ دار
: المتكفى) المالكي بالصاكم الشيير الخمكتي, محمد بف أحمد العباس أبك: الصاكم -9

 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة, المعارؼ دار, الصغير الشرح حاشية(: ىػ1241
 عدم, بني إلى نسبة) العدكم الصعيدم مكـر بف أحمد بف عمي, الحسف أبك: العدكم -10

, الرباني الطالب كفاية شرح عمى العدكم حاشية(: ىػ1189: المتكفى( )منفمكط مف بالقرب
 .ـ1994 -ىػ1414: طبعة بدكف, بيرت –الفكر دار, البقاعي محمد الشيخ يكسؼ: تحقيؽ

 المالكي االشبيمي المعافرم العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد القاضي: العربي ابف -11
 عبد محمد: عميو كعمَّؽ أحاديثو كخرج أصكلو راجع, القرآف أحكاـ(: ىػ543: المتكفى)

 .ـ2003 - ىػ1424 الثالثة,: الطبعة, لبناف –بيركت العممية, الكتب دار, عطا القادر
 منح(: ىػ1299: المتكفى) المالكي اهلل عبد أبك عميش, محمد بف أحمد بف محمد: عميش -12

 ـ1989/ىػ1409, بيركت – الفكر دار, خميؿ مختصر شرح الجميؿ
 بالقرافي الشيير المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب العباس أبك: القرافي -13

 عالـ, الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار ب أيضا المعركؼ, الفركؽ: (ىػ684: المتكفى)
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف: الطبعة, الكتب

 القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك: القرطبي -14
 ماديؾ كلد أحيد محمد محمد: تحقيؽ, المدينة أىؿ فقو في الكافي: (ىػ463: المتكفى)

 الثانية,: الطبعة, السعكدية العربية المممكة الرياض, الحديثة, الرياض مكتبة, المكريتاني
 .ـ1980/ىػ1400

 الباجي القرطبي التجيبي كارث بف أيكب بف سعد بف خمؼ بف سميماف الكليد أبك: القرطبي -15
 محافظة بجكار - السعادة مطبعة, المكطأ شرح المنتقى: (ىػ474: المتكفى) األندلسي

 .ىػ 1332 األكلى,: الطبعة, مصر
 إماـ مذىب في السالؾ إرشاد شرح المدارؾ أسيؿ, الكشناكم حسف بف بكر أبي: الكشناكم -16

 تاريخ كبدكف طبعة بدكف, العصرية المكتبة, مالؾ األئمة
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, المدكنة: ىػ(179بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: مالؾ : مالؾ -17
 ـ.1994 -ىػ 1415الطبعة: األكلى, , دار الكتب العممية

 المكاؽ اهلل عبد أبك الغرناطي, العبدرم يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد: المكاؽ -18
 األكلى, , العممية الكتب دار, خميؿ لمختصر كاإلكميؿ التاج: (ىػ897: المتكفى) المالكي
 .ـ1994-ىػ1416

أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا, شياب الديف النفراكم األزىرم : النفراكم -19
دار , ىػ(: الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني1126المالكي )المتكفى: 

 ـ.1995 -ىػ 1415, بدكف طبعة, الفكر
 

 سادسًا: الفقو الشافعي:
 عمى التمكيح شرح(: ىػ793: المتكفى) التفتازاني عمر بف مسعكد الديف سعد: التفتازاني -1

 تاريخ. كبدكف طبعة بدكف, بمصر صبيح مكتبة,  التكضيح
 شرح البارم فتح: الشافعي العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد: حجر ابف -2

 .ق1379 بيركت, - المعرفة دار, البخارم صحيح
: المتكفى) العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك: حجر ابف -3

 محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ, الصحابة تمييز في اإلصابة(: ىػ852
 .ىػ 1415 - األكلى: الطبعة, بيركت – العممية الكتب دار, معكض

 تقي الحصني, الحسيني معمى بف حريز بف المؤمف عبد بف محمد بف بكر أبك: الحصني -4
 عمي: تحقيؽ, اإلختصار غاية حؿ في األخيار كفاية: (ىػ829: المتكفى) الشافعي الديف
 .ـ1994 األكلى,: الطبعة, دمشؽ – الخير دار, سميماف كىبي كمحمد بمطجي الحميد عبد

 الشافعي, الحمكم الكناني جماعة بف اهلل سعد بف إبراىيـ بف محمد اهلل, عبد أبك: الحمكم -5
 كدراسة تحقيؽ, اإلسبلـ أىؿ تدبير في األحكاـ تحرير: (ىػ733: المتكفى) الديف بدر

 بقطر الشرعية المحاكـ رئاسة مف بتفكيض الثقافة دار , أحمد المنعـ عبد فؤاد. د: كتعميؽ
 .ـ1988- ىػ1408 الثالثة,: الطبعة, الدكحة/ قطر -

: المتكفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بف محمد الديف, شمس: الشربيني الخطيب -6
 الطبعة, العممية الكتب دار, المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني: (ىػ977

 .ـ1994 - ىػ1415 األكلى,
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 محمد: تحقيؽ, الشافعي الفقو في المحرر: الشافعي الرافعي الكريـ عبد القاسـ أبي: الرافعي -7
 طبعة بدكف, العممية الكتب دار, اسماعيؿ حسف

: المسمى الكبير الشرح: (ىػ623: المتكفى) القزكيني الرافعي محمد بف الكريـ عبد: الرافعي -8
 .الفكر دار,  الكجيز بشرح العزيز فتح

: المتكفى) الرممي الديف شياب حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس: الرممي -9
 - األخيرة: الطبعة, بيركت الفكر, دار , المنياج شرح إلى المحتاج نياية: (ىػ1004
 ـ.1984/ىػ1404

 اختبلؼ في األمة رحمة: الشافعي العثماني الدمشقي الرحمف عبد بف محمد: الدمشقي -10
 (.ق1426)الفكر دار, محمد أميف ابراىيـ: كتكضيح شرح, األئمة

: المتكفى) السنيكي يحيى أبك الديف زيف األنصارم, زكريا بف محمد بف زكريا: السنيكي -11
 طبعة بدكف,  اإلسبلمي الكتاب دار, الطالب ركض شرح في المطالب أسنى: (ىػ926
 .تاريخ كبدكف

 السنيكي يحيى أبك الديف زيف األنصارم, زكريا بف أحمد بف محمد بف زكريا: السنيكي -12
 طبعة بدكف, الميمنية المطبعة, الكردية البيجة شرح في البيية الغرر: (ىػ926: المتكفى)

 .تاريخ كبدكف
الشافعي: أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب  -13

, بيركت –دار المعرفة, األـ: ىػ(204بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: ا
 ـ.1990ىػ/1410, بدكف طبعة

 حاشية, ىػ1227 ت الشافعي األزىرم الخمكتي إبراىيـ بف حجازم بف اهلل عبد: الشرقاكم -14
, األميرية المطبعة, األنصارم لزكريا المباب تنقيح تحرير شرح الطبلب تحفة عمى الشرقاكم
 .ىػ1298 سنة - الثالثة الطبعة

 حاشية, ىػ1227 ت الشافعي األزىرم الخمكتي إبراىيـ بف حجازم بف اهلل عبد: الشرقاكم -15
, األميرية المطبعة, األنصارم لزكريا المباب تنقيح تحرير شرح الطبلب تحفة عمى الشرقاكم
 .ىػ1298 سنة - الثالثة الطبعة

 المصرم الشافعي األنصارم عمي بف أحمد بف الكىاب عبد المكاىب أبك: الشعراني -16
 -ق1409)األكلى الطبعة, الكتب عالـ, عميرة الرحمف عبد: تحقيؽ , الميزاف: الشعراني
 (.ـ1989



 

  
 

 

 
162 

 الفكارسىالعامة

 في الميذب: (ىػ476: المتكفى) الشيرازم يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك: الشيرازم -17
 .العممية الكتب دار, الشافعي اإلماـ فقة

 بف القاسـ أبي بف السبلـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبك: السبلـ عبد بف العز -18
 في األحكاـ قكاعد: (ىػ660: المتكفى) العمماء بسمطاف الممقب الدمشقي, السممي الحسف
 1414, القاىرة – األزىرية الكميات مكتبة,  سعد الرؤكؼ عبد طو: مراجعة, األناـ مصالح

 .ـ 1991 - ىػ
 عمى الكىاج السراج: (ىػ1337 بعد: المتكفى) الغمراكم الزىرم محمد العبلمة: الغمراكم -19

 .بيركت – كالنشر لمطباعة المعرفة دار, المنياج متف
 دار, كعميرة قميكبي حاشيتا: عميرة البرلسي كأحمد القميكبي سبلمة أحمد: كعميرة قميكبي -20

 .ـ1995-ىػ1415, بيركت – الفكر
: المتكفى) الدمشقي ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: كثير ابف -21

 .ـ 1986 - ىػ 1407, الفكر دار,  كالنياية البداية(: ىػ774
 الشيير البغدادم, البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك: الماكردم -22

 .القاىرة – الحديث دار,  السمطانية األحكاـ(: ىػ450: المتكفى) بالماكردم
 .الفكر دار, المجمكع تكممة: المطيعي نجيب محمد: المطيعي -23
 الطالبيف ركضة(: ىػ676: المتكفى) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك: النككم -24

, عماف -دمشؽ -بيركت اإلسبلمي, المكتب, الشاكيش زىير: تحقيؽ, المفتيف كعمدة
 .ـ1991/  ىػ1412 الثالثة,: الطبعة

 شرح المجمكع: (ىػ676: المتكفى) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك: النككم -25
 .الفكر دار, (كالمطيعي السبكي تكممة مع) الميذب

, المحتاج في شرح المنياجتحفة : الييتمي: أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي -26
 -ىػ 135, الطبعة: بدكف طبعة, المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمد

1983. 
 

 سابعًا: الفقو الحنبمي:
 أبك الحراني, تيمية ابف محمد, بف الخضر بف اهلل عبد بف السبلـ عبد: البركات أبك -1

 بف أحمد اإلماـ مذىب عمى الفقو في المحرر(: ىػ652: المتكفى) الديف مجد البركات,
 مػ.1984- ىػ1404 الثانية الطبعة, الرياض -المعارؼ مكتبة, حنبؿ
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 الحنبمى البيكتى إدريس بف حسف ابف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر: البيكتي -2
 .العممية الكتب دار, اإلقناع متف عف القناع كشاؼ(: ىػ1051: المتكفى)

 الحنبمى البيكتى إدريس بف حسف ابف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر: البيكتي -3
, اإلرادات منتيى بشرح المعركؼ المنتيى لشرح النيى أكلي دقائؽ(: ىػ1051: المتكفى)

 .ـ1993 -ىػ1414,األكلى الطبعة, الكتب عالـ
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي: تيمية ابف -4

: تحقيؽ, اإليماف: (ىػ728: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 الخامسة,: الطبعة, األردف عماف, اإلسبلمي, المكتب, األلباني الديف ناصر محمد

 .ـ1996/ىػ1416
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي: تيمية ابف  -5

 الصراط اقتضاء(: ىػ728: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 الكتب, عالـ دار, العقؿ الكريـ عبد ناصر: تحقيؽ, الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ
 .ـ1999 - ىػ1419 السابعة,: الطبعة, لبناف بيركت,

 بفخر الممقب الرازم التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك: الرازم -6
 – العربي التراث إحياء دار,  الكبير التفسير(: ىػ606: المتكفى) الرم خطيب الرازم الديف
 .ىػ 1420 - الثالثة: الطبعة, بيركت

 بفخرالديف الممقب الرازم التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك: الرازم -7
, بيركت –العربي التراث إحياء دار, الغيب مفاتيح(: ىػ606: المتكفى) الرم خطيب الرازم
 .ىػ1420 - الثالثة: الطبعة

 الدمشقي ثـ مكلدا الرحيبانى شيرة, السيكطي عبده بف سعد بف مصطفى: السيكطي -8
 المكتب, المنتيى غاية شرح في النيى أكلي مطالب(: ىػ1243: المتكفى) الحنبمي

 .ـ1994 - ىػ1415 الثانية,: الطبعة, اإلسبلمي
ىػ(: 1250الشككاني: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )المتكفى:  -9

, الطبعة: الطبعة األكلى.  السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار, دار ابف حـز
 المعتمد: الحنبمي البغدادم الفراء بف محمد بف الحسيف بف محمد يعمى أبك القاضي: الفراء -10

, األكلى الطبعة, بيركت –المشرؽ دار, حداد زيداف كديع يؽتحق, الديف أصكؿ في
 .ـ1986
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 المسائؿ: الحنبمي البغدادم الفراء بف محمد بف الحسيف بف محمد يعمى أبك القاضي: الفراء -11
 المعارؼ مكتبة, البلحـ محمد بف الكريـ عبد: تحقيؽ, كالكجييف الركايتيف كتاب مف الفقيية

 (.ـ1985 -ق1405) األكلى الطبعة, الرياض –
عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي, أبك : ابف قدامة -12

دار الكتاب العربي , الشرح الكبير عمى متف المقنع: ىػ(682الفرج, شمس الديف )المتكفى: 
 لمنشر كالتكزيع.

 الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ محمد أبك: قدامة ابف -13
, المغني(: ىػ620: المتكفى) المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي, الدمشقي ثـ المقدسي
 .ـ1968 - ىػ1388, طبعة بدكف, القاىرة مكتبة

 الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ محمد أبك: قدامة ابف -14
 في الكافي: (ىػ620: المتكفى) المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي, الدمشقي ثـ المقدسي

 ـ. 1994 - ىػ 1414 األكلى,: الطبعة, العممية الكتب دار , أحمد اإلماـ فقو
: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد: قيـ ابف -15

, العاركرم تكفيؽ بف شاكر - البكرم أحمد بف يكسؼ: تحقيؽ, الذمة أىؿ أحكاـ: (ىػ751
 .ـ1997 – 1418 األكلى,: الطبعة, الدماـ – لمنشر رمادل

 الديف برىاف إسحاؽ, أبك مفمح, ابف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ: مفمح ابف -16
: الطبعة, لبناف – بيركت العممية, الكتب دار, المقنع شرح في المبدع(: ىػ884: المتكفى)

 .ـ 1997 - ىػ 1418 األكلى,
 الرامينى المقدسي الديف شمس اهلل, عبد أبك مفرج, بف محمد بف مفمح بف محمد: مفمح ابف -17

 المحسف عبد بف اهلل عبد: تحقيؽ, الفركع: (ىػ763: المتكفى) الحنبمي الصالحي ثـ
 .ـ 2003 - ىػ 1424 األكلى: الطبعة, الرسالة مؤسسة, التركي

المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي المرداكم: عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف  -18
, دار إحياء التراث العربي, ىػ(: اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ885)المتكفى: 

 بدكف تاريخ. -الطبعة: الثانية 
تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد , تصحيح الفركع: المرداكم: عبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم -19

 ـ. 2003 -ىػ  1424بعة: األكلى الط, مؤسسة الرسالة, المحسف التركي
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 ثامنًا: الفقو العام:
 أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي: تيمية ابف -1

 المسمكؿ الصاـر: (ىػ728: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ
 السعكدم, الكطني الحرس, الحميد عبد الديف محي محمد: تحقيؽ, الرسكؿ شاتـ عمى

 السعكدية. العربية المممكة
أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم : ابف حـز -2

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ., بيركت –دار الفكر , ىػ(: المحمى باآلثار456)المتكفى: 
 اإلسبلمية الشريعة في كالمعاداة المكالة: الجمعكد محمد بف اهلل عبد بف محماس: الجمعكد -3
, الفكر دار, سكريا – دمشؽ, مقارنة فقيية دراسة الحرب آثار: الزحيمي كىبة: الزحيمي -4

 .ـ2009- ق1430, الرابعة الطبعة
 المراغى,-المصرل, التركى اهلل عبد بف بيادر بف محمد اهلل عبد ابك الديف بدر الزركشى, -5

, اإلسبلمية لمشئكف األعمى المجمس, المساجد بأحكاـ الساجد اعبلـ: مصطفى الكفا ابك
 .ـ1999-ىػ1420, الخامسة الطبعة

: الطبعة, لبناف – بيركت العربي, الكتاب دار , السنة فقو: (ىػ1420: المتكفى) سابؽ سيد -6
 ـ. 1977 - ىػ 1397 الثالثة,

الطبعة: )مف , الككيتيةالككيت: المكسكعة الفقيية  –كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  -7
 ىػ(. 1427 - 1404

 
 تاسعًا: الكتب العامة:

 الشريعة أحكاـ في كآثاره الداريف اختبلؼ: األحمدم مبركؾ بف العزيز عبد: األحمدم -1
 العربية المممكة المنكرة, المدينة اإلسبلمية, بالجامعة العممي البحث عمادة, اإلسبلمية
 .ـ2004/ىػ1424 األكلى,: الطبعة(, دكتكراة رسالة الكتاب أصؿ) السعكدية

, المساجد بأحكاـ كالساجد الراكع تحفة: الحنبمي الصالحي الجراعي زيد بكر أبي: الجراعي  -2
 .ـ2011 – ق1432, دمشؽ, النكادر دار, العمي يكسؼ فيصؿ: تحقيؽ

 الدستكرية الشئكف في الشرعية السياسة(: ىػ1375: المتكفى) خبلؼ الكىاب عبد: خبلؼ -3
 .ـ1988 -ىػ 1408: الطبعة, القمـ دار,  كالمالية كالخارجية

 نحك: المتكفى) خرداذبة بابف المعركؼ اهلل عبد بف اهلل عبيد القاسـ أبك: خرداذبة ابف -4
 .ـ1889: النشر عاـ, بيركت ليدف, أفست صادر دار, كالممالؾ المسالؾ(: ىػ280
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 دار, الحديث الدكلي بالقانكف مقارنة اإلسبلـ في الدكلية العبلقات: الزحيمي كىبة: الزحيمي -5
 .ـ2002-1420, األكلى الطبعة, المكتبي

, طبعة بدكف, العربي الفكر دار, اإلسبلـ في الدكلية العبلقات: زىرة أبك محمد: زىرة أبك -6
 .ـ1995 -ىػ1415

 شرح(: ىػ483: المتكفى) السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد: السرخسي -7
 ـ.1971, طبعة بدكف, لئلعبلنات الشرقية الشركة,  الكبير السير

 – االكلى الطبعة,  الحديثة العسكرية األستراتيجية نظريات: سميماف داكد أحمد: سميماف -8
 ـ.1988

 الطبعة ػ القاىرة الحديثة الكتب دار, الدكلي كاألمف اإلسبلـ: السٌماف عبداهلل محمد: السماف -9
 .ـ1960 ػ ىػ1380 الثانية

 السميكدم الحسف أبك الديف نكر الشافعي, الحسني أحمد بف اهلل عبد بف عمي: السميكدم -10
, بيركت –العممية الكتب دار, المصطفى دار بأخبار الكفاء كفاء(: ىػ911: المتكفى)

 .ق1419 – األكلى: الطبعة
 .ـ1964, عمار دار, الخالدم صبلح: تحقيؽ, الطريؽ في معالـ: قطب سيد -11
 شمس بف الخالؽ عبد بف عمي بف أحمد  الديف شياب بف محمد عبداهلل أبي: السيكطي -12

, أحمد رمضاف أحمد: تحقيؽ, األقصى المسجد بفضائؿ األخٌصا إتحاؼ: السيكطي الديف
 . االسكندرية مكتبة

 الحنفي, العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عبلء بف محمد الديف صدر: الصالحي -13
 أحمد: تحقيؽ, الطحاكية العقيدة شرح(: ىػ792: المتكفى) الدمشقي الصالحي األذرعي
 ىػ. 1418 - األكلى الطبعة, كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية, الشؤكف كزارة, شاكر

اإلسكندرية, الطبعة -دار الفكر الجامعي: السياحي الصيرفي: محمد الصيرفي: التخطيط -14
 ـ.2007األكلى, 

بف عبداهلل بف محمد بف أبي بكر محب الديف الطبرم  الطبرم: الحافظ أبي العباس أحمد  -15
 .ـ1983ق/1390دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع,   القرل لقاصد أـ القرل :المكي

 الحسني المكي الطيب أبك الديف, تقي عمي, بف أحمد بف محمد: الفاسي الطيب أبك -16
: الطبعة, العممية الكتب دار, الحراـ البمد بأخبار الغراـ شفاء(: ىػ832: المتكفى) الفاسي
 ـ.2000-ىػ1421 األكلى
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عبد الكريـ زيداف: أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسبلـ, مؤسسة الرسالة, مكتبة  -17
 .ق1396القدس, الطبعة الثانية, 

–السياحة, مكتبة األنجمك جغرافية: الديب حمدم, الحكيـ عبد محمد: الديب ك الحكيـ عبد -18
 ـ.1995األكلى,  القاىرة, الطبعة

دار كنكز المعرفة لمنشر : السياحي  كالنشاط الفنادؽ إدارة فف زيد منير عبكم: :عبكم -19
 ـ.2007-ق1427كالتكزيع, الطبعة األكلى, 

  دار كائؿ لمنشر.: السياحي)مدخؿ سمككي( التسكيؽ محمد عبيدات: :عبيدات -20
 .ـ1998, الشركؽ دار, االجتماعي األمف ك اإلسبلـ: عمارة محمد: عمارة -21
 الكاتب دار,  الكضعي بالقانكف مقارنان  اإلسبلمي الجنائي التشريع: عكدة القادر عبد: عكدة -22

 .بيركت العربي,
دار صفاء لمنشر : السياحي التخطيط عثماف محمد غنيـ, بنيتا نبيؿ سعد: :كبنيتا غنيـ -23

 ـ.2003-ق1423عماف, الطبعة الثانية,  -كالتكزيع
, فطاني: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ المناكحات كالمعامبلتفطاني:اسماعيؿ لطفي  -24

 ـ.1998 –ق 1418, الطبعة الثانية, دار السبلـ
 القرآف ضكء في كفمسفو ألحكامو مقارنة دراسة الجياد فقو: القرضاكم يكسؼ: القرضاكم -25

 .ـ2009-ىػ1430, األكلى الطبعة, كىبة مكتبة – القاىرة, كالسنة
الحديثة عممان كتطبيقان, الييئة المصرية العامة لمكتاب,الطبعة  السياحة محمكد كامؿ: :كامؿ -26

 ـ.1975األكلى 
 :الفراغ ككقت السياحة جغرافية ككلينات: ككبلكس شتاينكة ألبرت: ككلنيات كشتاينكة -27
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ىملخصىالردالةىباللغةىالعربوة

كغيرىـ يكضح  تناكلت ىذه الرسالة مكضكعان ميمان مف أبكاب الفقو في باب العبلقات بيف المسمميف
مدل قدرة الشريعة اإلسبلمية عمى تنظيـ كضبط العبلقة في ظؿ المستجدات المعاصرة مع غير 

 المسمميف حيث تككنت الرسالة مف مقدمة كفصؿ تمييدم كفصميف رئيسيف كخاتمة.

المقدمة: تحدثت فييا عف أىمية المكضكع كسبب اختياره كىدفو كالجيكد السابقة فيو كخطة  أواًل:
 حث كمنيجو الذم التزمت بو.الب

الفصؿ التمييدم: تناكلت فيو تأصيؿ العبلقة بيف المسمميف كغيرىـ, كعرفت عقد األماف  ثانيًا:
 كعبلقتو بالسياحة.

بينت في  الفصؿ األكؿ: في بياف السياحة كحقكؽ السائح كقد اشتمؿ عمى ثبلثة مباحث ثالثًا:
لممسميف كأسبابيا كأنكاعيا كما يتصؿ بيا مف المبحث األكؿ, ماىية سياحة األجنبي لببلد ا

 تفاصيؿ.

الفصؿ الثاني: في بياف األحكاـ الشرعية المترتبة عمى سياحة األجنبي كقد اشتمؿ عمى ثبلثة  رابعًا:
مباحث بينت في المبحث األكؿ, أحكاـ األماكف التي يزكرىا السائح األجنبي كفي المبحث الثاني, 
ج تناكلت أحكاـ المعامبلت التي يجرييا السائح األجنبي كفي المبحث الثالث بينت أحكاـ خرك 

السائح األجنبي عف التزاماتو كما يقـك بو مف مخالفات كفي المباحث الثبلثة تفصيبلت مكضحة في 
 مكاضعيا مف الرسالة.

اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا ألقرر أف السياحة كسيمة  أخيرًا, الخاتمة:
كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية بيف دعكية كتبادؿ المعارؼ كالخبرات لتنمية العبلقات اإلنسانية 

 الناس.

 .صمى اهلل عميو كسمـك 
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ىملخصىالردالةىباللغةىاإلنجلوزوة

Abstract 

This study tackles a very important topic in Feqh (jurisprudence), related to the 

relationships of Muslims to other non Muslims, and the ability of Islamic Sharei’a to 

regulate and adjust this relationship in the light of the current trends. The study includes 

an abstract, an introduction, a preliminary chapter, two main chapters and a conclusion. 

In the introduction, the researcher focuses on the importance of the topic, reasons of 

choosing it, its objectives, previous studies, research plan and methodology. In the 

preliminary chapter, the researcher points out the relationships between Muslims and 

others, and defines the peace contract pertaining to tourism. The first chapter, which 

focuses on the tourism and the rights of the tourist, includes three sections. In the first 

section, the researcher defines tourism to Muslim countries, pointing out its reasons, 

types and other related issues. Similarly, the second chapter, which is about the Islamic 

law pertaining to foreign tourism, includes three sections. The first section focuses on 

regulations related to the places visited by foreign tourists; the second focuses on the 

regulations related to different transactions performed by foreign tourists; and, the third 

focuses on the regulations followed when the tourist violates his/her obligations. 

Finally, in the conclusion, the researcher states some conclusions and recommendations 

such as recommending tourism as a means of preaching (da’wa), information exchange 

and developing mutual humanitarian, social, economic and cultural relations among 

people.  
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