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 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على املبعوث رمحة           

  ..للعاملني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
فإنه ما زالت دوائر الفقه اإلسالمي تطرح من مستجدات العصر ما هو حباجة إىل                
ر من وسائل    كثيٍ  أحدث وأبرز نداءات العصر، ما أصبح حديثَ        من ولعلَّ الفقهي،   البحث
  . إخل.. الوطن والوطنية وحقوق املواطناحلديث عن من ، اإلعالم
 يف كتب الفقه وجدت أن هذا املوضوع له جذور راسخة يف كـثري              البحثوعند    

 األخرى ، ومرورا على أبواب الفقه واملعامالت من أبواب الفقه، خاصة ما يتعلق بالعبادات      
، إال أن تلـك     أمهيتـه  على   وجدت أن هذا املوضوع يضرب بأطنابه يف أكثرها، مما يدلُّ         

 ، ليس بينها رابط يربطها، باإلضافة إىل مجلة من النـوازل          ىأبواب شت املسائل متناثرة يف    
  . املتعلقة باملوضوعاملهمة

مع والبحـث  لذا استعنت باهللا تعاىل يف تسجيل رسالة تتناول هذا املوضوع بـاجل        
 قسم يفوذلك لنيل درجة الدكتوراه،  ""حتت مسمى 

، سائال اهللا جـل      بالرياض الفقه يف كلية الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية         
  .وعال التوفيق والسداد

  :أمهية املوضوع
 بعد التداخل الكبري الـذي   يعترب هذا املوضوع من املوضوعات املهمة، سيما      : أوال

، باإلضافة إىل نقل موروثات الوطنيـة مـن         ائهجريعيشه العامل، ومدى التأثر الكبري من       
البلدان غري اإلسالمية إىل البلدان اإلسالمية، واليت جيب جتلية أحكامها، فكان من أبـرز              

  . أهداف اختيار املوضوع البحث يف األحكام املترتبة على ذلك
رب هذا العصر مبستجداته ونداءاته اخلطرية ملفهوم الوطنية واملواطنة واملطالبة    يعت: ثانيا

، فاملوضوع  حبق املواطن املسلم وغري املسلم نازلةً عظيمةً، سيما بعد التداخل العاملي الكبري           
 آخر يكون هذا الطرح مبثابة النواة       ، ومن وجهٍ  ، هذا من وجهٍ   حباجة لتجلية مسائله وأحباثه   

  . هلذا املوضوع، وعليه ميكن بناء ما يستجد من مسائل يف املستقبلاليت تؤسس
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 : أسباب اختيار املوضوع  
عدم وجود كتابـات    حاجة املوضوع إىل مجع مادته، والكتابة فيه؛ وذلك ل        : أوال

 علميـة   أو رسالٍة على حبٍث-بعد البحث -علمية متخصصة يف هذا املوضوع، فلم أقف      
لذا كان من املناسب جـدا أن تقـدم         ؛  ن على وجه اخلصوص   أو دراسة تتعلق ذا الشأ    

  . دراسة ختصصية تعىن جبوانب هذا املوضوع
وجود عدد كبري من املسائل املتناثرة اليت تتعلق ذا املوضوع يف كتب الفقه،            : ثانيا

 يف جعلها يف مصنف واحد جيمع شتاا، ويلم أطرافهـا، ممـا    -يف هذا البحث  -فسعيت  
ا للطايقرلب، وجيعلها حمال لالهتمام .  

م ما يترتب على   كثرة انتقال الشعوب إىل أوطان أخرى والتردد بينها، ومعلو        : ثالثا
ره جيعل املوضوع رهن    و عبادات ومعامالت املسلم، وهذا بد      من أحكام متس   هذا التداخل 

  . املطالبة بالبحث
  : أهداف املوضوع

 املوضوع يف املكتبة اإلسـالمية؛ وذلـك   اإلسهام بوجود دراسة متعلقة ذا   : أوال
ذا الوقـت   ألمهيته، فإن للوطن واالستيطان أمهيةً كبريةً قدميا وجديدا، مما جيعل حبثه يف ه            

  .متحتما على طالب العلم
بعد البحث  -الرغبة عموما يف البحث العلمي يف هذا املوضوع الذي مل أجد            : ثانيا
من كثرة مسائله، ودخوله يف أبواب كثرية        دراسة متخصصة فيه، على الرغم       -كما تقدم 

  .من الفقه، فضال عن النوازل الكثرية املتعلقة به
  : ذات الصلة باملوضوعالسابقةالدراسات 

بعد البحث يف املكتبات مل أجد دراسة يف هذا الصدد، إال بعض ما لـه عالقـة بـبعض       
؛ فهذا الشئ مل أجـده    ،  من مجيع جوانبه  مباحث هذه الرسالة، أما دراسة تعىن باملوضوع        

لذا فغالب الدراسات اآليت ذكرها، ليست ذات صلة وثيقة مباِشرة باملوضوع، بل هي يف              
  رسـائل  ليـست جانب من جوانبه، أو مبحث من مباحثه، كما أا دراسات حـرة، و            

  :وهي على النحو اآليت،  فقطاثنتنيأكادميية إال 
  :حممد بن علي احلسن/ العالقات الدولية يف القرآن والسنة، للدكتور -١
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اإلسالمية، كما بني    الدولة   الدولة وأركاا ونشأة  قام فيه املؤلف بتعريف     وهو كتاب،   
فيه املؤلف نظرة اإلسالم إىل الرعايا غري املسلمني، مث انتقل إىل بيان العالقات الدولية              

اء احلروب، مـع    قبل اإلسالم عند العرب، وعند غري العرب، مث بيان العالقات الدولية أثن           
تعرض يسري للهحرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم، مث تعرض للمعاهـدات وشـروطها               
وأنواعها، واملعاهدات احملظورة، كاملعاهدات العسكرية أو املطلقة أو معاهدات احلدود، مث           

  . نقض املعاهدات، مع التعرض لصلح احلديبية واستفادة األحكام منها
بني املسلمني وغري املسلمني يف الـشريعة اإلسـالمية         العالقات االجتماعية   -٢

  :واليهودية واملسيحية والقانون، لبدران أبو العينني بدران
وهو كتاب يعىن ببيان العالقة بني املسلم وغري املسلم يف املعامالت، كعقود املعاوضـات              

ة، وتوابـع   وعقد النكاح وأثر الدار يف ذلك، ونوع الفرقة احلاصلة باختالف الدين والرد           
عقد النكاح، كالنفقة، ونفقة الزوجة عند ردة أحد الزوجني، ونفقة األصـل واملـسألة              

 واحلـضانة وتبعيـة األوالد والوصـية        ..املباشرين، ونفقة األقارب عند اختالف الدين     
والوصاية والوقف والصدقات والواليات والشهادة واملـرياث وأثـر الـردة يف ذلـك،              

  .بائح، وعالقة املسلم بغري املسلم يف ذلك كلهواجلنايات واحلدود والذ
فالكتاب ذا الشكل يلتقي مع حبثي فيما يتعلق بالعالقة بني املسلم وغري املسلم وأثر الدار               

  .يف ذلك، دون التعرض ألي حبث من األحباث اخلاصة بالوطن واالستيطان
مد رأفت  حم/ احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم، للدكتور        -٣

  :عثمان
وهو كتاب تناول فيه املؤلف موقف اإلسالم من املساواة، وموقف اتمعات السابقة من             
املساواة واحلقوق اخلاصة بكل مواطن، كحق العامل وحق صـاحب العمـل وحقـوق              
الزوجني، والعالقات الدولية بني املسلمني بعضهم لبعض، وعالقة املـسلمني بالـذميني            

كام املتعلقة بدار اإلسالم ودار احلرب، وآداب وأحكـام اإلسـالم يف    واملستأمنني، واألح 
السلم واحلرب، وبيان املعاهدات يف اإلسالم، ويف القانون الـدويل، وشـروط وصـحة              
املعاهدة، واآلثار املترتبة على عقد املعاهدة، ونواقض املعاهـدة، واألراضـي املفتوحـة             

  . وأحكامها
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علي بن عبد   /  والقانون الدويل، للدكتور     آداب احلرب يف الفقه اإلسالمي    -٤
  :الرمحن الطيار

 باحلرب عند املسلمني وعند القـانونيني، ومـشروعية   ا تناول فيه مؤلفه تعريف   كتابوهو  
احلرب يف اإلسالم ويف القانون الدويل ودوافع احلرب، واملقارنة بني الدوافع يف الـشريعة              

  .  اإلجهاز عليه واحتالل وغصب األراضيوالقانون، وعالقتها بالدفاع عن الوطن، وحكم
 بيان حكم النكاية باألعداء يف الـشريعة والقـانون،          هذا الكتاب كما تناول املؤلف يف     

  . ومعاملة األسرى يف احلرب يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون، واملقارنة بينهما
ألراضي وغـصبها  حبثي يف مسائل احلرب، واحتالل امع   ان يلتقي فهذا الكتاب والذي قبله   
  .دون بقية مباحث الرسالة

وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، لزياد بـن عابـد          الدول   تسليم املطلوبني بني  -٥
  :املشوخي

 قسم الثقافة اإلسالمية جبامعة امللك سعود، وهـو         -وهو رسالة ماجستري يف كلية التربية       
وبني دوليا، عرف فيه املوقف     يعتين بأثر من آثار تقسيم األوطان والدول، وهو تسليم املطل         

 الدولـة  ومدى نفاذ األحكام اإلسالمية خـارج     الدولة   التهمة واجلرمية وأنواعها، وعرف   
اإلسالمية، وتناول دار اإلسالم ودار احلرب ودار العهد بتعريف، مث تكلم فيه على مبـدأ               

يف الفقـه اإلسـالمي   ومظاهرها، مث قام ببيان أسس تسليم املطلـوبني       الدولة   السيادة يف 
اإلسالمية وتعدد اجلنسيات فيهـا، وحكـم تـسليم          الدول   وأحكام ذلك، وحكم تعدد   

  . املطلوبني لدولة غري إسالمية، مث يف األخري طرح حبثا يف بدائل تسليم املطلوبني
  :زيد بن عبد الكرمي الزيد/  حب الوطن من منظور شرعي، للدكتور -٦

ملؤلف بيان حكم حب الوطن والتنادي بالوطنية، وضـوابط         وهو كتاب صغري تناول فيه ا     
  . جواز ذلك يف الشريعة اإلسالمية

  :حممد رأفت عثمان/ يف الفقه اإلسالمي، للدكتور  الدولة  رياسة-٧
وهو كتاب تناول فيه مؤلفه اإلمامة يف اإلسالم واخلالفة وآراء العلماء يف ذلك؛ ليكـون               

ووجوب تنصيبه، مع بيان ما جيب أن يكون عليـه       الدولة   ةمتهيدا وطريقا للكالم يف رياس    
اإلسالمية، والشروط الواجب اعتبارها يف هذا، والطرق اليت تنعقد ا رياسة            الدولة   رئيس
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الدولة، مث أتبع ذلك بالكالم يف البيعة، ومن هم أهل احلـل والعقـد، والكـالم يف                 
  . ين ومحايتهالواجبات على رئيس الدولة، وأمهها صيانة الد

/ حكام املناكحـات واملعـامالت، للـدكتور        اختالف الدارين وأثره يف أ    -٨
  :إمساعيل لطفي فطاين

هـ، تناول فيـه املؤلـف      ١٤٠٦وهو رسالة دكتوراه باملعهد العايل للقضاء لعام        
أحكام الدارين، واآلثار املترتبة على ذلك، فتناول فيه اآلثار املترتبة على اختالف الدارين             

 الزواج والعدة والنفقات، مث يف كلٍّ من الوصية والوقف واملرياث والشهادات، مث ذكر              يف
يف الباب األخري من الرسالة أحكام املعامالت املالية بني رعايا دار اإلسالم وبني رعايا دار               

  . احلرب، ومدى تأثري اختالف الدارين فيها، خاصة موضوع املعاملة بالربا
 باملباحث اخلاصة بالوطن واالستيطان، فيما يتعلق مبدلول        كما أن الكتاب ال يعىن    

 والتسميات املعاصرة اليت هلا ا صلة، كما أنه ال يتناول ما يتعلـق بـأثر     ،هذه التسميات 
، وأبواب اجلنايات واحلدود، وحنوه، ممـا      وكثري من املعامالت   الدار أو الوطن يف العبادات    

  .أتناوله يف رساليت
الف الدارين ال تتطرق حبال إىل النـوازل املتعلقـة بـالوطن            كما أن رسالة اخت   

واالستيطان، واليت تأصال يف رساليت، وهي متثل فصال كامال يف الرسالةعد .  
ففي اجلملة رسالة اختالف الدارين مل تتطرق يف موضوعات رساليت إال إىل جانب             

  . كفر ودار اإلميان عليها وبعض مسائل املعامالت املتعلقة بالدار، وأثر دار ال،النكاح
  : املوازنة بني الدراسات السابقة وبني موضوع الرسالة  
 والدراسات الـسابقة    ،لعل أبرز ما ميكن أن يذكر للموازنة بني موضوع الرسالة           

  :اآليت
أن الدراسات السابقة تعىن يف معظمها جبوانـب جغرافيـة أو سياسـية أو              : أوال

حمـل  - ن الطرح فقهيا، إال أن هذا نزر يسري، بينما الرسالة         ورمبا كا ،  اجتماعية أو قانونية  
  .  تعىن باجلوانب الفقهية احملضة-البحث
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الدراسات السابقة مبا فيها الدراسات األكادميية رمبا تناولت جانبا يسريا من           : ثانيا
اجلوانب املهمة يف موضوع الوطن واالستيطان، خبالف الرسالة، فقد حاولت جهدي أن            

  . ب ما ميكن أن يدخل يف املوضوع لبحثه فقهياأمجع غال
 من األحوال أا دراسات      ال ميكن أن يصدق عليها حبالٍ      الدراسات السابقة : ثالثا

تسليم املطلوبني بني الدول، خبـالف      : اختالف الدارين، ورسالة  : فقهية، باستثناء رسالة  
  .ألوىل ايف املرتبة فإا جيب أن تكون فقهية - البحثحملَّ-الرسالة 

الدراسات األكادميية املذكورة فيها مباحث فقهية مؤصلة، لكـن تتنـاول           : رابعا
  . كما سيظهر من املخططجوانب يسرية من مباحث الرسالة

  : اإلضافة العلمية للرسالة
 هـذا املوضـوع يف دوائـر الفقـه          جوانب الرسالة حسب اخلطة املقدمة      تغطي

  :ويتمثل ذلك يف اآليت، اإلسالمي
لرسالة تعىن باجلانب الفقهي احملض، دون اخلوض يف مـسائل فكريـة أو             ا: أوال

سياسية أو اجتماعية أو قانونية، وحنوه، وهذا هو الغالب على الدراسات الـسابقة كمـا        
  .تقدم

اشتمال الرسالة على مباحث مل تطرح للبحث من قبـل، كـأثر الـوطن              : ثانيا
  .  املالية وحنوهواالستيطان يف العبادات واملعامالت املالية وغري

حـدود  تعىن الرسالة بطرح النوازل املتعلقة بالوطن واالستيطان، وهـذا يف           : ثالثا
 وحسب حبثي غري مطروح بصفة ختصصية، مما جيعل غالب املبـاحث اليت تقدم             اطالعي

  . يف الرسالة جديدة ومهمة يف اال البحثي
ـ فأرجو أن أكون ذه الرسالة قد أضفت للمكتبة اإلسال         ا، واَهللامية موضوعا مهم 

  . أسأل أن يوفقين للقيام على حبثه على الوجه األكمل، إنه ويل ذلك والقادر عليه
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  منهج البحث
  -: يتبني هذا املنهج فيما يأيت  

املراد حبثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح املقصود من          أصور املسألة   : أوالً    
  . دراستها

أذكر حكمها مقروناً بالدليل أو التعليل    ت املسألة من مواضع االتفاق       كان إذا: ثانياً    
   .إن وجد، مع التوثيق من املظان املعتربة

  -: أتبع ما يأيتإذا كانت املسألة من مسائل اخلالف : ثالثاً    
بعض صور املسألة حمل خالف وبعـضها حمـل         كان  حترير حمل الرتاع إذا      - أ  

  .اتفاق
ويكون عـرض   من قال ا من أهل العلم،       وبيان  وال يف املسألة    ذكر األق  -ب        

  .، مع البدء بتقدمي الراجحاخلالف حسب االجتاهات الفقهية
ال، مث   أو  إمجـاال  وأما األدلة، فإن كان اخلالف كبريا أبدأ بعرض األقوال            

ومع ِق قوٍلل لكلِّأدلِّل فأفص ،بالقول مع ذكر دليله مباشرةآيتر اخلالف ص  .  
 االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة مع العناية بذكر ما تيسر الوقـوف             -ج        

عليه من أقوال السلف الصاحل، وإذا مل أقف على املسألة يف مذهب ما سـلكت         
  .ا مسلك التخريج

  . توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه-د       
لة، وذكر ما يـرد عليهـا مـن          استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الدال       - و

  . مناقشات وما جياب به عنها
  .  الترجيح مع بيان سببه، وذكر مثرة اخلالف إن وجدت- ل      

 يف التحريـر والتوثيـق       األصـلية   واملراجع  على أمهات املصادر   االعتماد: رابعاً  
  .والتخريج واجلمع

   .التركيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد: خامساً        
  . العناية بضرب األمثلة، خاصة الواقعية: سادساً    
  .جتنب األقوال الشاذة: سابعاً    
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  . من القضايا مما له صلة واضحة بالبحثالعناية بدراسة ما جد: ثامنا    
  . ترقيم اآليات وبيان سورها: تاسعا    

ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتـها إن مل تكـن يف        : عاشرا  
  . إن كانت كذلك فأكتفي حينئٍذ بتخرجيها منهما أو من أحدمهافلصحيحني أو أحدمها، ا

  . ختريج اآلثار من مصادرها األصلية: احلادي عشر  
  . تعريف باملصطلحات وشرح الغريب: الثاين عشر  
  . العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم: الثالث عشر  
خلامتة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عمـا          تكون ا : الرابع عشر   

النتائجتضمنته الرسالة، مع إبراز أهم  .  
ترمجة لألعالم غري املشهورين، وجعلتها يف آخر البحث يف ملحق          : اخلامس عشر   

  .مستقل؛ جتنبا لإلثقال على حواشي البحث
  : ها، وهياتباع الرسالة بالفهارس الفنية املتعارف علي: السادس عشر    

   رآنيةالقفهرس اآليات  -
   فهرس األحاديث -
  اآلثار فهرس -
   والتراجمفهرس األعالم -
  ملصطلحات واأللفاظ الغريبة فهرس ا-
  فهرس املراجع واملصادر -
   فهرس املوضوعات -
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  تقسيمات البحث
  .ة وثالثة أبواب وخامتة وفهارستشتمل خطة البحث على مقدم

وتتضمن التنويه عن عنوان البحث وأمهيته وأسباب اختيار املوضوع وأهدافـه،           : املقدمة
  . وأهم الدراسات العلمية ذات الصلة باملوضوع ومنهج البحث وتقسيماته

  : حقيقة الوطن وأقسام الدار، وفيه فصالن: الباب األول
  :  مخسة مباحثحقيقة الوطن، وفيه: الفصل األول 
  :حقيقة الوطن األصلي، وفيه ستة مطالب: املبحث األول  
  : مسائلثالثالتعريف بالوطن، وفيه :  املطلب األول   
  تعريف الوطن: املسألة األوىل    
  تعريف االستيطان : املسألة الثانية    
  تعريف اإلقامة: الثالثةاملسألة     
  ةاأللفاظ ذات الصل: املطلب الثاين   
   حدود الوطن األصلي: املطلب الثالث   
  أقسام الوطن األصلي: املطلب الرابع   
  شروط الوطن األصلي : املطلب اخلامس   
  ما ينتقض به الوطن األصلي: املطلب السادس   
  :الوطن غري األصلي، وفيه مطلبان: املبحث الثاين  
  تعريف الوطن غري األصلي: املطلب األول   
  نواقض الوطن غري األصلي : ثايناملطلب ال   
  :د الوطن، وفيه مطلبانتعد: املبحث الثالث  
  تعريف تعدد الوطن : املطلب األول   
  أثر االنتقال اليومي إىل بلد يف جعله وطنا آخر: املطلب الثاين   
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  اآلثار املترتبة على الرجوع إىل الوطن األصلي بعد استيطان وطن آخر: املبحث الرابع 
  :مطلباناالستيطان، وفيه : بحث اخلامسامل 

  أثر النية يف إثبات حكم االستيطان : املطلب األول   
  انقطاع حكم السفر باالستيطان: املطلب الثاين   

  :أقسام الدار واهلجرة، وفيه مبحثان: الفصل الثاين
  :أقسام الدار، وفيه مطلبان: املبحث األول  
  دار اإلسالم: املطلب األول   
  دار الكفر: ملطلب الثاينا   
  :اهلجرة، وفيه مخسة مطالب: املبحث الثاين 
  تعريف اهلجرة: املطلب األول  
  أقسام اهلجرة : املطلب الثاين  
  أسباب اهلجرة: املطلب الثالث  
  حكم اهلجرة : املطلب الرابع  
  :األحكام املتعلقة باهلجرة، وفيه مسألتان: املطلب اخلامس  
  الرجوع للبلد الذي هاجر منه : ىلاملسألة األو   
  انقطاع اهلجرة : املسألة الثانية   

  : أحكام الوطن واالستيطان، وفيه فصالن: الباب الثاين
  :أثر الوطن واالستيطان يف العبادات، وفيه سبعة مباحث:  الفصل األول

  أثر الوطن واالستيطان يف املسح على اخلفني وما أحلق ما : املبحث األول 
  : مطالبأربعةأثر الوطن واالستيطان يف الصالة، وفيه : ملبحث الثاينا 
  أثر الوطن واالستيطان يف قصر الصالة : املطلب األول  
  أثر الوطن واالستيطان يف اجلمع بني الصالتني: املطلب الثاين  
  اشتراط االستيطان للجمعة : املطلب الثالث  
  ديناشتراط االستيطان للعي: الرابعاملطلب   
  :أثر الوطن واالستيطان يف اجلنائز، وفيه مطلبان: املبحث الثالث 
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  نقل امليت إىل وطنه األصلي: املطلب األول  
  الصالة على امليت إذا وجد يف غري دار اإلسالم: املطلب الثاين  
  : مطلبانأثر الوطن واالستيطان يف الزكاة، وفيه : املبحث الرابع 
   واالستيطان يف ابن السبيلأثر الوطن: املطلب األول  
  نقل الزكاة من وطن إىل وطن آخر: املطلب الثاين  

  :االستيطان يف الصوم، وفيه مطلبانأثر الوطن و: املبحث اخلامس
  أثر مفارقة الوطن يف وجوب الصوم : املطلب األول  
  صوم املستوطن إذا عاد إىل وطنه األصلي : املطلب الثاين  
  : مطالبستةلوطن واالستيطان يف احلج، وفيه أثر ا: املبحث السادس 
أثر الرجوع إىل الوطن األصلي يف التمتع بالعمرة إىل احلج عند الـسفر             : املطلب األول   

  .بينهما
   يف تكرار العمرة الوطن واالستيطانأثر : املطلب الثاين  
  :لاآلثار املترتبة على كون مكة الوطن األصلي، وفيه ست مسائ: املطلب الثالث  
  أنواع النسك للمكي : املسألة األوىل   
  واالضطباع للمكيالرمل : املسألة الثانية   
  اهلدي للمكي: املسألة الثالثة   
  ي طواف الوداع للمكِّ: املسألة الرابعة   
  اهلدي ملن نوى االستيطان مبكة وليس من أهلها: املسألة اخلامسة   
  ن مكةملن توطَّصوم بدل اهلدي : املسألة السادسة   
  اشتراط صوم بدل اهلدي يف الوطن األصلي: املطلب الرابع  

  أثر الوطن واالستيطان فيما جيب على النائب يف احلج:    املطلب اخلامس
  اشتراط االستيطان لألضحية : السادساملطلب   
  :  مطالبأربعةأثر الوطن واالستيطان يف اجلهاد، وفيه : السابعاملبحث  
  أثر الوطن واالستيطان يف الرباط: ألولاملطلب ا  
  جهاد املواطن غري األصلي يف حال تعني اجلهاد على أهل البلد: املطلب الثاين  
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  قتال املواطن املسلم يف صف غري املسلمني دفاعا عن الوطن: الثالثاملطلب   
  احلكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن : الرابعاملطلب   

  :ثر الوطن واالستيطان يف غري العبادات، وفيه مخسة مباحثأ: الفصل الثاين
  أثر الوطن واالستيطان يف املضاربة: املبحث األول 
  أثر الوطن واالستيطان يف سقوط الشفعة : املبحث الثاين 
  : مطالبمخسةأثر الوطن واالستيطان يف فقه األسرة، وفيه : املبحث الثالث 
  طال حكم السفر وتعيني الوطن أثر النكاح يف إب: املطلب األول  
  اشتراط املرأة عدم االنتقال من الوطن األصلي : الثايناملطلب   
  عدة املتوىف عنها زوجها يف غري وطنها: الثالثاملطلب   
  للوالدين، وسقوطهاأثر الوطن يف ثبوت احلضانة : الرابعاملطلب   
  ط يف ديانة اللقي الوطن واالستيطانأثر: اخلامساملطلب   
  :أثر الوطن واالستيطان يف العقوبات، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الرابع 
  :أثر الوطن واالستيطان يف القصاص، وفيه ثالث مسائل: املطلب األول  
  أثر الوطن واالستيطان يف قتل الذمي باملستأمن : املسألة األوىل   
    باملستأمنأثر الوطن واالستيطان يف قتل املستأمن : املسألة الثانية   
   بغري املسلمقتل املسلمأثر الوطن واالستيطان يف : املسألة الثالثة   
   حكم املرتدأثر الوطن واالستيطان يف : املطلب الثاين  
  : أثر الوطن واالستيطان يف التغريب والنفي، وفيه أربع مسائل: املطلب الثالث  
  تعريف التغريب ومشروعيته: املسألة األوىل   
  تعريف النفي ومشروعيته: سألة الثانيةامل   
  نفي وتغريب املواطن األصلي: املسألة الثالثة   
  نفي وتغريب األجنيب عن غري وطنه األصلي : املسألة الرابعة   
  :أثر الوطن واالستيطان يف الشهادات، وفيه ثالثة مطالب: املبحث اخلامس 
  ملسلم على املسلم أثر الوطن واالستيطان يف شهادة ا: املطلب األول  
    والعكساملسلم على الكافرأثر الوطن واالستيطان يف شهادة : املطلب الثاين  
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  أثر الوطن واالستيطان يف شهادة الكافر على الكافر: املطلب الثالث  
  :النوازل املتعلقة بالوطن واالستيطان، وفيه ثالثة فصول: الباب الثالث

  :مخسة مباحثاألمن الوطين، وفيه : الفصل األول 
  :االحتالل، وفيه مطلبان: املبحث األول  
  تعريف االحتالل: املطلب األول   
  : مسائلثالث وفيه حكم االحتالل،: الثايناملطلب    
   احتالل دولة مسلمة لدولة مسلمة: املسألة األوىل    
   احتالل دولة كافرة لدولة مسلمة: الثانيةاملسألة     
   احتالل دولة كافرة لدولة كافرة: الثالثةاملسألة     

  :التسلل االستيطاين، وفيه مطلبان: املبحث الثاين  
   تعريف التسلل االستيطاين: املطلب األول   
   اآلثار املترتبة على التسلل االستيطاين: املطلب الثاين   
  :التقسيم الدويل لألوطان، وفيه مطلبان: املبحث الثالث  
  لتقسيم الدويل لألوطان ووضع احلدود بينها نشأة ا: املطلب األول   
  رتبة على التقسيم الدويل لألوطاناآلثار املت: املطلب الثاين   
  :مطلباناخلدمة العسكرية، وفيه : املبحث الرابع  
  تعريف اخلدمة العسكرية: املطلب األول   
  حكم اخلدمة العسكرية: املطلب الثاين   
  :ة، وفيه مطلباناحلروب األهلي: املبحث اخلامس  
  تعريف احلروب األهلية: املطلب األول   

  حكم احلروب األهلية:    املطلب الثاين
  : مبحثاناجلنسية، وفيه : الفصل الثاين 
  : التجنس، وفيه أربعة مطالب:  املبحث األول 

  تعريف التجنس : املطلب األول   
  التجنس جبنسية دولة غري مسلمة: املطلب الثاين   
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  املسلمة اجلنسية لغري املسلمني  الدولة إعطاء: طلب الثالثامل   
  العالقة بني التجنس واالستيطان: املطلب الرابع   
  :التهجري اإلجباري، وفيه مطلبان: املبحث الثاين  
  تعريف التهجري اإلجباري: املطلب األول   
  حكم التهجري اإلجباري: املطلب الثاين   

  :مبحثانلوطنية، وفيه احلقوق ا: الفصل الثالث
  :بيع األوطان، وفيه مطلبان: األولاملبحث   
  تعريف بيع األوطان : املطلب األول   

   حكم بيع األوطان:    املطلب الثاين
  والية الوظائف القيادية للمواطن غري املسلم: الثايناملبحث   

  وفيها أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
  : الفهرسة

   رآنيةاآليات الق
  األحاديث النبوية

  اآلثار 
    والتراجماألعالم

  املصطلحات واأللفاظ الغريبة
  املصادر واملراجع

  املوضوعات  
 للمملكة العربية  العميِم الشكِرويف األخري ال يسعين يف هذا املقام سوى تقدِمي

ود  عبد اهللا بن عبد العزيز آل سع/  يف خادم احلرمني الشريفني، امللك متمثلةً،السعودية
ويل عهده  مسوو، ، وسدد على احلق خطاهحفظه اهللا، وجعله ذخرا لإلسالم واملسلمني

سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والنائب الثاين، صاحب /   امللكي األمريصاحب السمو
حفظهم اهللا مجيعا، وجعل ما نايف بن عبد العزيز آل سعود/   امللكي األمريالسمو 

اليت فأشكر للمملكة ، إلسالم واملسلمني يف ميزان أعماهلم يوم القيامة ليقدمونه من خدمٍة
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منحتين فرصة هذه الدراسة، سائال اهللا تعاىل أن يعلي من شأا، وأن جيعلها دائما 
  . للعلم واإلميان رائدةً عاصمةً،أبدا دار أمن وأمان
كما أتوجيف مديرها ةً، متمثل بالشكر جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةه 

،  تعاىل حفظه اهللاسليمان بن عبد اهللا بن محود أبا اخليل/  الكرمي، معايل األستاذ الدكتور
عابرت يل كل السبلواليت يسا  يف سبيل إمتام دراسيت فيها، بدًء، وذللت يل كلَّ الص

بفضل اهللا بالدكتوراها باملاجستري، وانتهاًءبالبكالوريوس، ومرور .  
 يألَ جهدا يف  ملخبالص الشكر لكلية الشريعة، وقسم الفقه، والذيه أتوجكما 

 معروفا يف هذا البحث، بتوجيه أو يلَ من أسدى ِإأشكر كلَّكما تقدمي يد العون يل، 
  .أو غريهنصيحة أو مصدر 

 األستاذ ، لشيخي وأستاذي وعميم احتراميوأختم هذا خبالص شكري وتقديري
  املشرفعميل ِنحيث كان يلم، املشرف على الرسالة،  بندر بن فهد السو/الدكتور
ما كان عونا على  ،ومالحظاته الدقيقة، فبذل من وقته وجهده وعمله ونصائحه واملعلِّم

،  كرميٍةب، ونفٍس رِحه بصدٍرلُّوإخراجها ذا الصورة، وكان منه ذلك كُإمتامها، 
 أن جيعل هذا العمل يف ميزان  وعالوأسأله جعل، ، فجزاه اهللا عين خري اجلزاء جموتواضٍع

  .أعماله يوم القيامة
خالصا لوجهه يف هذا البحث املتواضع  تعاىل أسأل أن جيعل عملي هذا واَهللا

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله الكرمي، موصال إىل مرضاته، نافعا لعباده،
  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين





 

 

١٦ 

١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 

  
  

  
  
  
  
  

  ب األولالبا
   حقيقة الوطن واالستيطان

   قسام الدار واهلجرةوأ
  :وفيه فصالن

  حقيقة الوطن: األول
  أقسام الدار واهلجرة: الثاني
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  الفصل األول
   حقيــقة الوطــن
  :وفيه مخسة مباحث

  حقيقة الوطن األصلي: األول
  الوطن غري األصلي: الثاني

تعدد الوطن: الثالث
ُّ

  
   املرتتبة على الرجوع إىل الوطناآلثار: الرابع

  استيطان وطن آخر بعد  األصلي
  االستيطان:  اخلامس
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  املبحث األول
  ليـــن األصــالوط

  : مطالبستةوفيه 
  التعريف بالوطن: األول
  األلفاظ ذات الصلة: الثاني
  حدود الوطن األصلي: الثالث
  أقسام الوطن األصلي: الرابع
  الوطن األصليشروط : اخلامس

  ما ينتقض به الوطن األصلي: السادس
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  املطلب األول
  نـريف بالوطـ التع

  :مسائل ثالثوفيه 
  تعريف الوطن: األوىل
  تعريف االستيطان: الثانية

  تعريف اإلقامة: الثالثة
  
  
  



 

 

٢٠ 

٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   األوىلاملسألة
  الوطــن تعريف

  : الوطن لغة
طَنِح الواِو ِبفَتالطَّ الْواِءو     لُّهحماِن وسكَانُ الِْإنِزلُو منِة، مقَـال  اإلِْقَاميِبضِ  وـرِلم 

   .)١(ٌأَوطَان جمعه مفْرد، وهو وطَن،: واإلِِْبل والْبقَِر الْغنِم
  : قال ابن فارس

:  الغـنم  وأوطـانُ ،  محلُّ اإلنسان : فالوطَن،  كلمةٌ صحيحة : الواو والطاء والنون  
  . )٢(اتخذتها وطناً: وأوطَنت األرض، مرابضها

  .وطَنا اتخذَه :، أيواستوطَنه ووطَّنه وأَوطَنه أَوطَن: يقال
 اتخذَها محلا ومسكَنا يِقيم     ، واستوطنها ،نها وتوطَّ ،نها ووطَّ ،طن األرض او: ويقال

   .)٣(ِفيِه
  . مل يولد، فيطلق الوطن على املكان تقيم به ولو مل تولد بهوسواء ولد به أم 

  :كما يف قول الشاعر
   )٤(لو مل تكُن عاملَها مل أَسكُِن      أَوطَنت وطْناً مل يكن من وطَين

  . )٥(مواِطن وجمعه الْموِطن، الْوطَِن وِمثْل
  :تمهيدكالوتطلق هذه املادة على توطني النفس على الشئ 

  . )٦(دها لفعله وذللهامه: يقال
  .  محلها عليه فتحملَت وذَلَّت له،فتوطَّنت وطَّن نفسه على الشيء وله: قال ابن ِسيده

                                                
املصباح  نفس املادة،    اللغة الصحاح يف ، والقاموس احمليط نفس املادة، و     )و ط ن  : (مادةترتيب املعرب   املغرب يف    ) ١(

   .)و ط ن: (مادةاملنري 
  .)و ط ن: (مادةمقاييس اللغة   ) ٢(
  .)و ط ن: (مادةأساس البالغة   ) ٣(
  .)و ط ن: (مادةلسان العرب   ) ٤(
  .  نفس املادةالصحاح يف اللغةرب يف ترتيب املعرب نفس املادة، و، واملغ)و ط ن: ( مادةالقاموس احمليط  )٥(
  .)و ط ن: (مادةاملصباح املنري   ) ٦(



   

 

٢١ 

٢١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

رقال كُثَي:  
  )١(إذا وطِّنت يوماً هلا النفْس ذَلَِّت     فقُلْت هلا يا عز كلُّ مصيبٍة      

  : ومنه قول الشاعر
  )٢( على نائبات الدهر حني تنوب     فيمن ال يوطّن نفسهخريوال  

 :قال اهللا تعاىل  ،  د من مشاهد احلرب   املَوِطن املشه ف: ِدوتطلق هذه املادة على املَشاهِ    
٣(٢٥-التوبة(.  

  :قال طرفة
ه الرِطٍن خيشى الفىت عندوىعلى مد    تعــمىت تعرت فيه الفواِرس ٤(ِدــِرك(  

  . ِهشاهِد م:أي، ثبت يف موطن القتال ومواطنه: يقال
  . إذا أتيت مكة فوقفت يف تلك املواطن فادع يل وإلخواين: ويقال

  . )٥(د يف تلك املشاه:أي
  . كما تطلق املادة على إضمار فعل الشئ مع الغري

  . )٦(إذا أضمر فعله معهِر واطَنه على األم: يقال
  . )٧(واطأه: فإذا أراد موافقته عليه قال

 اِطنقام قام به اإلنسان َألمر     : أَما املَوله   ،فكل م ِطنوإذا أَتيـت   " : كقولك ، فهو م
  ".فوقفت يف تلك املَواِطِن فادع اهللا يل وإلخواين

                                                
  ).و ط ن: (مادةلسان العرب  )  ١(
  ).و ط ن: (مادةأساس البالغة   ) ٢(
  ).و ط ن: (مادةلسان العرب و،)و ط ن: (مادةخمتار الصحاح   ) ٣(
  ).نو ط : (مادةالصحاح يف اللغة  )  ٤(
  ).و ط ن: (مادةأساس البالغة   ) ٥(
  ).و ط ن: (مادةالقاموس احمليط   ) ٦(
  ).و ط ن: (مادةتاج العروس ، و)و ط ن: ( مادةالعني  ) ٧(



 

 

٢٢ 

٢٢
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كان باملـسجد   ن الرجلُ يف امل    وأَن يوطِ  ،أَنه نهى عن نقْرة الغراب    ( :ويف احلديث 
  البعري وِطنمعناه أَن يأْلف الرجل مكاناً معلوماً من املسجد خمصوصاً به يصلي           و،  )١()كما ي

   .)٢(فيه كالبعري
، وبناء عليه فليس من هذه اإلطالقات ما يدخل يف هذا البحث غري املعـىن األول              

،  الشخص حمال ومرتال إلقامتـه   خذهاملكان الذي يت  ": وهو،  وهو املعىن املتبادر من اللفظ    
  ."سواء ولد به أم مل يولد

  :اصطالحا الوطن
 به ولد ه،ومقر اإلنسان إقامة مرتل": د به  الوطن يف اصطالح أهل العلم ويرا      يطلق

  ".يولد مل أو
   ". به واإلقامة به، التعيش نوى الذي: " العلماء بعض وزاد

هو وطَن الِْإنساِن ِفي بلْدِتـِه أَو بلْـدٍة   و: "قال الكاساين يف تعريف الوطن األصلي  
 بـلْ   ،ولَيس ِمن قَصِدِه اِلارِتحالُ عنهـا     ،   اتخذَها دارا وتوطَّن ِبها مع أَهِلِه وولَِدهِ       ،أُخرى

  . )٣("التعيش ِبها
ووطـن  ،   هو فيـه   الوطن األصلي هو مولد الرجل والبلد الذي      ": قال اجلرجاين و

   .)٤(" أو أكثر من غري أن يتخذه مسكنا،اإلقامة موضع ينوي أن يستقر فيه مخسة عشر يوما
ية هلا أثر يف اعتبار املكان       أن الن   والكاساين رمحهما اهللا   ويالحظ من كالم اجلرجاين   

نيةَان وطناـفإن مما يعترب يف جعل املك واألقرب تعميم هذا يف الوطن مطلقا،،  إقامٍةوطن    
  

                                                
،  )٧٣١(باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والـسجود       / ، وأبو داود يف الصالة      )١٤٩٨٤(أخرجه أمحد     )١(

باب ما جاء يف تـوطني   / ، وابن ماجه يف إقامة الصالة       )١١٠٠( عن نقرة الغراب     باب النهي / والنسائي يف التطبيق  
، وحـسنه   )١٢٨٩(باب النهي عن االفتراش ونقرة الغـراب        / ، والدارمي يف الصالة     )١٤١٩(املكان يف املسجد    

  .١٥٦ / ٣السلسلة الصحيحة األلباين يف كما 
  ).و ط ن: (مادةلسان العرب   ) ٢(
، والفتاوى اهلنديـة    ٢/١٤٧البحر الرائق شرح كرت الدقائق      : ، وانظر ١/٤٣٤ئع يف ترتيب الشرائع     بدائع الصنا   )٣(

١/١٤١.  
  .)٣٢٧(التعريفات   ) ٤(



   

 

٢٣ 

٢٣
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  . )١(، وهو الظاهر من كالم كثري من الفقهاءاإلقامة فيه على التأبيد
ـ        ـا  وزاد بعضهم على هذا املعىن أن الوطن األصلي هو البلدة الـيت تأه ل

  . الشخص
  : قال أبو البقاء الكفومي

ـ  ان أو  ـوالوطن األصلي مولد اإلنس   ،  لوطن هو مرتل اإلقامة   ا" ل البلدة الـيت تأه
   .)٢("فيها

  : فيمكن أن خنلص من هذا بأن الوطن اصطالحا
، والذي  يولد مل أم ِبِه ولدسواء   ، الذي استقر فيه   ومقره اإلنسان إقامة مكان هو   "

ش واإلقامة الدائمة به، مع تأهعدم االرحتال عنه قصد ل به، ونوى التعي".  
العلمـاء عنـد   ، فهو الواقع يف كالم االصطالح ينصرف إىل الوطن األصلي   وهذا  

  .، خبالف غريه من أقسام الوطن كما سيأيتتعريف بللوطنتناوهلم 
  : الوطن يف االصطالح املعاصر

  . )٣("ليهاإائه موانت،  يشعر املرء بارتباطه اةٌم هو البلد الذي تسكنه أُ"
 أو  ، الـشخص والدة ونـشأة      به يوجد الذي   لوطن املراد هنا هو الوطن اخلاص     اف

و رابطـة  أ، لعصر احلاضر باحلصول علـى اجلنـسية   ارف الناس عليه يف ا    وتع،  نشأة فقط 
 وال حيد   ، بالعقيدة اإلسالمية  حد متماسكة يف بناء الوطن العام الذي ي       وحدة وهو   ،اجلنسية

  . حبدود جغرافية
فالعام هـو   ،  على أنه ميكن أن يطلق الوطن على اصطالح عام، واصطالح خاص          

وطن األكرب الذي تسكنه أمة من الناس، يطلـق علـيهم اسـم             املعىن املتقدم، ويراد به ال    

                                                
 ،١٩٢/ ٥مواهب اجلليـل    ، و ١/٤٩٦ وحاشية الصاوي على الشرح الصغري       ،١٦٨/ ٣الفواكه الدواين   : انظر  )١(

  .)٦٦(معجم لغة الفقهاء : وانظر
، ومواهب اجلليـل    ٢/١٤١الدر املختار   ، و ٢/٤٤، وفتح القدير    ٢/٢٣٧املبسوط  : ، وانظر )١٥١٢(الكليات    )٢(

  .١/٥١٠، وكشاف القناع ١/٢٩٤وشرح منتهى اإلرادات ، ٢/١٤٩
  ).و ط ن( مادة معجم املصطلحات السياسية الدولية  ) ٣(



 

 

٢٤ 
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، ويرتبطون به برابط اجلنسية، فرياد بـه        الشعب، أو املواطنون، ينتمون إليه انتماء كامال      
  .تلك اللبنة املتماسكة بني أفراده، وهذا أكمل صور الوطن

ا املكان  أو املكان الذي يعيش فيه جمموعة من الناس تربطهم به رابطة اجلنسية، هلذ            
  .املعترف به دوليا

أما اخلاص، فرياد به الوطن الذي كثريا ما يستعمل يف لسان الفقهاء، ويـراد بـه                
 كالرياضاملوطن اخلاص، أو اإلقليم اخلاص الذي يقيم به الشخص، داخل الوطن األكرب،             

  .داخل اململكة، والقاهرة داخل مصر، وحنوه
عند النظـر إىل تلـك      هو  املعىن العام   وكال املعنيني مقصود يف البحث، فالوطن ب      
 وأقـاليم الدولـة   مدن بني  عند النظر الدولة إزاء الدول األخرى، والوطن باملعىن اخلاص،        

  .الواحدة
أو حيمـل    الدولـة     بـداخل   ثابتٍ  بشكلٍ هو اإلنسان الذي يستقر   ف: املواطنأما  

 فيتمتـع بـشكل     ،ها وخيضع للقوانني الصادرة عن    ، ويكون مشاركاً يف احلكم    ،جنسيتها
 ويلتزم بأداء جمموعة من الواجبـات جتـاه   ،جموعة من احلقوقمب مع بقية املواطنني  متساٍو
  .)١(الدولة


  

                                                
لـى املوقـع االلكتـروين    ، واملنـشور ع ليـث زيـدان   لمفهـوم املواطنـة يف النظـام الـدميقراطي          : حبث  )١(

http://www.alhourriah.org/?page=ShowDetails&Id=٤٢٧٧
&table=articles&CatId=١٨.  
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  ةالثاني املسألة    
  تعريف االستيطان     

 يِطن وأوطَن أقـام    أو البلدِ  باملكانوطَن  : يقال،  اختاذ املكان وطنا  : االستيطان لغة 
  .)١( حمال ومسكنا يقيم فيه:أي،  ووطَّنه واستوطَنه اتخذَه وطَناًوأوطَنهبه، 

  : االستيطان اصطالحا
اختلفت عبارات أهل العلم يف تعريف االستيطان، فمنهم من نظر فقط إىل اعتبار             

  .  حال املكاناعتربحال الشخص ونيته، ومنهم من 
  . هم املالكيةهاعليأكثر من نص أما اعتبار النية والعزم، ف

   .)٢("هو الِْإقَامةُ ِبِنيِة التأِْبيِد" :االستيطانتعريف  يف قال الباجي
وأما ما يأيت من    : " يف سياق حديثه على شروط اجلمعة     حاشية الدسوقي   وجاء يف   

 عزمه على اإلقامـة يف    : أي ، فاملراد استيطان الشخص نفسه    ، وجوب أن االستيطان شرطُ  
  .)٣(" بيدالبلد على التأ

  .)٤(" سكناه ال بنية االنتقال منه:أي) باستيطان بلد ( : "ويف منح اجلليل
، وهو أخص من    االستيطان: أوهلا: وشروط صحتها مخسة  : "ويف حاشية الصاوي  

   .)٥(" ألنه اإلقامة بقصد التأبيد؛اإلقامة
الشخص ، وأن االستيطان مرده إىل      شرط فيه والعزم على اإلقامة    فيالحظ أن النية    

  . نفسه، حبسب ما قام يف قلبه
  
  

                                                
  .نفس املادةتاج العروس نفس املادة، واملصباح املنري و، )و ط ن: ( مادةالقاموس احمليط  )١(
معجم لغة الفقهـاء    ، و ١/٤٩٦حاشية الصاوي    و ،١٦٨/ ٣الفواكه الدواين   : وانظر ،١٩٢/ ٥مواهب اجلليل     )٢(
)٦٦(.  
  .١/٣٧٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  )٣(
  .١/٤٢٦  منح اجلليل )٤(
  .١/٤٩٦ حاشية الصاوي على الشرح الصغري  )٥(



 

 

٢٦ 
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  .)١(األخرىوقد جاء اعتبار القصد والعزم والنية ضمنا يف كالم أصحاب املذاهب 
: لمعيشة، فقـال صـاحب الـشرح الكـبري        اعتبار املكان، وكونه صاحلا ل    أما  

 أو  من حجر أو طني أو لنب،قامة يف قرية مبنية مبا جرت به العادة بالبناء به    اإل واالستيطان"
  . )٢("ون عنها صيفا وال شتاءـ فال يظعن،قصب أو شجر أو حنوه

 ، والقرى الصغار  ،سواق فيه البالد الكبار ذوات األ     وسواٌء: "وزاد صاحب اموع  
  . )٣("سراب املتخذة وطناواأل

ولشيخ اإلسالم كالم يبني أن املقصود بالبناء الذي يف القرية هو ما جرت به عادة               
  : له على اجلمعة والتجميع كالٍمياِقالناس، فقال يف س

 إن اجلمعة ال تقام قد تقلدوا قول من يرى اجلمعة ال تقـام ىف               :ولعل الذين قالوا  "
 بنـاء   مبنيـةٍ  إمنا تقام بقريٍة: أو اعتقدوا أن معىن قول الفقهاء ىف الكتب املختصرة       ،القرى
ال يكون إال باملدر من طني     فاعتقدوا أن البناء     ، واحد  أو متقاربا حبيث يشمله اسم     ،متصال

يعتـرب    العلماء على أن البناء إمنا بل قد نص، وهذا غلط منهم،أو كلس أو حجارة أو لنب   
  . )٤(ه وحنِو أو خشٍب قصٍب،مبا جرت به عادة أولئك املستوطنني من أى شىء كان

  :يتضح من هذا أن االستيطان هو ما كان مشتمال على شرطني أساسنيف
  . قامة على وجه التأبيدنية اإل: األول
 النـاس، صـاحلا     ستوطن به مبنيا مبا جرت به عادة      كون املكان الذي سي   : الثاين

  . للمعيشة
إلقامة باملكان الصاحل للمعيشة على وجـه       اهو  ":  اصطالحا وبناء عليه فاالستيطان  

  ".التأبيد مع نية عدم االنتقال

                                                
حاشـية  ، و ٢/٣٦٦، وحاشية الصاوي    ٣/٥٧، ومواهب اجلليل    ٢/٥٢٥، ورد احملتار    ٢/٤٤فتح القدير   : انظر  )١(

، ودقائق  ٢/٢٨، وكشاف القناع    ١٥٦ / ٤حواشي الشرواين   ، و ٤/١٤، وحتفة احملتاج    ٢/٣٧٩اجلمل على املنهج    
  .١/٥٣١أويل النهى 

  .١٧٠/ ٢الشرح الكبري   )٢(
  .٥٠١/ ٤اموع   )٣(
  .٢٤/١٦٧جمموع الفتاوى   )٤(



   

 

٢٧ 

٢٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ةالثالث املسألة   
  التعريف باإلقامة   

، ومقامـاً وإقاماً   أَقَمت باملكان إقامةً     :مصدر أقام يقوم ويقيم، يقال    :  لغة اإلقامة
  . بضم امليم

  . )١(املوضع الذي تقيم فيه: واملُقام واملُقامةُ
األمر، فعل   يف    مهزة قطع   وتنطق تكتبألا  واأللف يف اإلقامة تسمى ألف القطع؛       

  . )٢(ويف االستئناف، ويف الوصل
، فحذفت الواو وعوض عنها باهلاء      )إقْوام( َألن أصلَه    ؛ الفعل واهلاء عوض عن عني   

  . )٣(يف آخر الكلمة
يدلُّ أحدمها على مجاعـِة     ،  القاف والواو وامليم أصالِن صحيحان    : قال ابن فارس  

   .)٤(واآلخر على انتصاٍب أو عزم، ناٍس، وربما استعري يف غريهم
 املبحث؛ وذلـك أن املكـث يف املكـان          ولعل املعىن الثاين هو املقصود يف هذا        

من العزم على البقاء فيهوالتعايش به نوع  .  
نزل باملكان، وتبـوأه، وثـوى بـه،        : وهلذه الكلمة مرادفات كثرية جدا، يقال     

إخل، كله  .. ، وعدن، وألب وتأرى وتلبث    عاجواستوطنه، وربع فيه، وعكف به ولزمه، و      
  . )٥(مبعىن أقام

  . )٦( بنية عدم االنتقاليراد ا املكث باملكان: طالحااإلقامة اص

                                                
  ).ق و م: (مادةاحمليط يف اللغة ، و)ق و م: (مادةالعني   )١(
  .)٢٣ (احلروف ومعانيها  )٢(
  .)٨١(أنيس الفقهاء نفس املادة، وتاج العروس ، و)ق و م: (مادةسان العرب ل ) ٣(
  ).ق و م: (مادةمقاييس اللغة   )٤(
الزاهـر  ، و ٣/٦٠٠النهاية يف غريب األثر     ، و )ق و م  : (مادةلسان العرب   و ،)ق و م  : (مادة ذيب اللغة    :انظر  )٥(

  .١٠٣، ٩٨، ٢/٥٧ىف معاىن كلمات الناس 
  ).ق و م: ( مادةاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريو ،٢/٦١ خلرشياشرح   )٦(

  



 

 

٢٨ 

٢٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

اإلقامة املؤبدة، وهي مـا يعـرف يف لـسان الفقهـاء            ا ذا االصطالح    ويراد    
  .)١(باجلنسيةباالستيطان، ويف لسان القانونيني 

 يقضيها يف مكـان    ،حمددةً  زمنيةً مدةًإقامة الشخص   وأما اإلقامة املؤقتة، فاملراد ا        
، وعليه فاإلقامة ذا املعـىن هـي املكـث    تنتهي بقضاء تلك احلاجة  مث  قضاء حاجة،   ما ل 

  . باملكان بنية االنتقال عنه


                                                
  ).١٧٩(اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي   )١(

  



   

 

٢٩ 

٢٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  

  املطلب الثاني
  األلفاظ ذات الصلة

  : مسائلمخسوفيه 
احملـــــلة : األوىل

َّ َ
  

  الـــــدار: الثانية
  املواطنـــــة: الثالثة

  التعريف بالدولة:الرابعة
اهلــــويــة: اخلامسة

َّ َ ُ
  

  
  
  
  
  
  

  



 

 

٣٠ 

٣٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  األوىل املسألة
احملـــــلة 

َّ َ
  

  : احمللة لغة
املكانُ يِرتل بـه    و،   منازل القبيلة  : أي  حمال وحمالت،  ع وتشديد الالم مج   بفتح امليم 

١(القوم( .  
  .وحي ِحالَلٌ نازلون

  . )٢(حيل به الناس كثريا: ومكان حمالل أي
 ،وذلك نزول القوم مبحلَّـة    ،   حلوالً ومحال وحال وحلَالً    حلَّ باملكان يحلُّ  : يقال

  . وهو نقيض االرحتال
  :قال اَألسود بن يعفر

   احلَلَليذْكي الوقُود جبمٍد لَيلةَ     كَم فاتين من كَرٍمي كان ذا ِثقٍَة
     .)٣( وحلَّه واحتلَّ به واحتلَّه نزل به

مجاعـة بيـوت    : تطلق أيضا ويراد ا احمللة، أي     كسر احلاء،   بترك امليم و  : اِحللَّةو
  .  َألا تحلُّ؛الناس

   .)٤( واحدا ِحلَّة،اِحلالل مجع بيوت الناس: قال اَألزهري
  .هي مائة بيت: قيل

 الْحـي  اسم جمعهم حيثُ بيوتهم تفَرقَتلو  مرتل القوم و  : احمللة اصطالحا 
   .)٥(والداِر

                                                
  .)١٠٠(القاموس الفقهي ، و)٤١٤(معجم لغة الفقهاء ، و)ح ل ل: ( مادةلسان العرب  )١(
  .)٣٩٣(املطلع و ،)لح ل : (مادةاملصباح املنري ، و)ح ل ل: ( مادةمقاييس اللغة  )٢(
  ).ح ل ل: (مادةلسان العرب   )٣(
  .٢٤١ / ٥حاشية اجلمل على املنهج ، و١/٢٣٦أسىن املطالب :   املصدر السابق، وانظر)٤(
  .٢/٥٨حاشية اخلرشي   )٥(

  



   

 

٣١ 

٣١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ، فاحمللة ذا املعىن أشبه باألحيـاء      والصلة بني احمللة والوطن أن الوطن أعم من احمللة        
  .  يف التنظيمات املدنية املعاصرةداخل املدن





 

 

٣٢ 

٣٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  ةالثاني املسألة
  الـــــدار

  :الدار لغة   
الدال والواو والراء أصلٌ واحد يدلُّ على إحداق الشيء بالـشيء           : قال ابن فارس  

  . )١( دار يدور دوراناً:يقال. من حوالَيه
من دار يدور لكَثِْرة حركاِت     : قال ابن ِجني  .  والعرصةَ املَحلُّ يجمع الِبناءَ  : رالداو
  . الناِس فيها

  . وكُلُّ موضٍع حلَّ به قَوم فهو دارهم: ويف التهِذيب
  .  الذي هلا باحلائطالدار املرتلة اعتبارا بدوراا: قال الراغب

ـ   ؛  ، من االستدارة  الدار لغة العامر املسكون   : قال التوربشيت  ون بطـرف   ألم كانوا خيطُّ
  . )٢(رحمهم قدر ما يريدون إحياءه مسكنا

كم خبير دوِر   ـأالَ أُنبئ ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ،  الواوب  الدار أصلو
  . )٣()األنصار؟

  . )٤( القبيلةا ويراد الدارتطلق و
اِريح: والدربكاد يل املقيم يف داره ال يعنهالرج  .  

  : الشاعرقال
  ثْ قليالً يلْحِق الداِريونلَب      اجلياِد البدِن املَكِْفيونذَوو 

  : أمية بن أيب الصلتقال، وأصل الدار دارةٌ
  )٥(رته يناِديوآخر فوق دا       له داٍع مبكّةَ مشمعِِلٌّ

                                                
  ).د و ر: (مادةمقاييس اللغة   )١(
  .١/١٤٥فيض القدير   )٢(
بـاب خـري دور     / ، ومسلم يف فضائل الـصحابة       )١٣٨٧ (باب خرص الثمار  /  أخرجه البخاري يف الزكاة       )٣(

  ).٤٥٦٩(األنصار رضي اهللا عنهم 
  ).د و ر: (مادةلسان العرب ، و)د و ر: (مادةتاج العروس   )٤(
  ).د و ر: (مادةلسان العرب و ،)د و ر: (مادةمقاييس اللغة   )٥(



   

 

٣٣ 

٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 : فيقـال  ، ومز الواو وال مز وتقلـب      ،مثل أفلس ) أَدور  ( واجلمع  ،  مؤنثةهي  و
)راٍر (  :وجيمع أيضا على) آدوٍر (  و)ِدي١()د(.   

  : الدار اصطالحا
الناظر يف كتب التعاريف جيد أن أكثر الذين عرفوا الدار إمنا عرفوهـا مبـدلوها               

غري أن بعض املعاصرين عرف الدار      ،  ر يف معىن الدار يف اللغة     فلم خيرجوا عما ذك   ،  اللغوي
  :باآليت

املوضع أو البلد أو الوطن أو اإلقليم أو املنطقة اليت يسكن فيها جمموعة من الناس،             "
  .)٢("ويعيشون حتت قيادة سلطة معينة

والدار ذا االصطالح أقرب ملدلول الوطن السابق، وال خيرج عنه، وعليه فيكون            
  . بهعنه ذا املعىن من مرادفات لفظ الوطن، ويعرب " الدار"لفظ 

  :الدار يف االصطالح املعاصر
عنـد   الدولة يكاد ينطبق معىن الدار يف االصطالح املعاصر مع معىن الدولة، ومعىن          

عبارة عن جمموعة من الناس تقيم على وجه الدوام         : "القانونيني والدستوريني املعاصرين هو   
  . )٣("ني، وهلا حاكم ونظام ختضع هلما، وشخصية معنوية واستقالل سياسييف إقليم مع

وعليه فالدار ذا املعىن، سواء الفقهي أم القانوين ينطبق على الوطن متاما، ويساويه             
  . من حيث الداللة



                                                
  ).رد و : (مادةاملصباح املنري ، و)د و ر: (مادةالقاموس احمليط   )١(
  ).٢٠(  اختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت )٢(
  ).١٠٩(القانون الدويل العام   )٣(



 

 

٣٤ 

٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  ةالثالث املسألة
  املواطنـــــة

  :املواطنة لغة
جدا، غري  فهو مصدر عزيز الوجود      ،من املصادر النادرة يف كتب اللغة     هذا املصدر   

  .  والتسكني، وهو املوافقة والتوطنيمستعمل إال يف معىن واحد
 ،وواطَنه مواطَنةً  ،وطَّن نفْسه علَى الْأَمِر توِطينا مهدها ِلِفعِلِه وذَلَّلَها       ": قال الفيومي 

  . )١("ِمثْلُ وافَقَه موافَقَةً وزنا ومعنى
  .)٢(أوطن نفسه على األمر سكَّنها: ويقال

  :املواطنة اصطالحا
، يستعمل أكثر مـا يـستعمل يف لـسان اإلعالمـيني            املواطنة اصطالح معاصر  

 أو كتب الفقه باملعىن   ،، فال تكاد جتدها يف كتب اللغة       والقانونيني والصحافيني والسياسيني 
  .االصطالحي الدارج

   :يطانية املواطنة بأاعرفت دائرة املعارف الربولقد 
"     عالقة بني فرد ودولة كما حيدومبا تتضمنه تلك العالقـة     ،  ها قانون تلك الدولة   د

  . )٣("من واجبات وحقوق يف تلك الدولة
  :بأاوعرفت موسوعة الكتاب الدويل املواطنه 

 املواطنني بعض   مع استحقاق  يف بعض وحدات احلكم،      أوعضوية كاملة يف دولة     "
 وكذلك عليهم بعض الواجبات     ، وحق تويل املناصب العامة    ،مثل حق التصويت  ،  احلقوق

  . )٤(" والدفاع عن بلدهم،مثل واجب دفع الضرائب
ا املواطنةفت موسوعة كولري األمريكيةوعربأ :  

                                                
  ).و ط ن(مادة املصباح املنري   )١(
  ".الواو على فعل وأفعل مبعىن: "بابكتاب األفعال   )٢(
، م٢٠٠١ - ، فربايـر  )٢٦٤(العـدد    - جملة املستقبل العـريب   ) ١١٨ (املواطنة والدميقراطية يف الوطن العريب      )٣(
  .٢٤/٣١١، واملوسوعة العربية العاملية )٥(املواطنية يف التاريخ العريب اإلسالمي و
  .مصادر سابقة  )٤(



   

 

٣٥ 

٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  . )١("ضوية يف مجاعة سياسية اكتماالً كثر أشكال العأ"
 بـشكل   د ودولته اليت يقيم فيها    املواطنة رابطة قانونية قائمة بني الفر     وعليه ف 

 جمموعـة مـن     فهـي ،  ساس مجلة من الواجبات واحلقوق    أ ويتمتع جبنسيتها على     ،ثابت
سـاس مـا   أ قائمة على ، وبني األفراد بعضهم ببعض  ،العالقات املتبادلة بني الفرد والدولة    

  . )٢( لة للدو)الدستور ( ها القانون األساسي د وهي اليت حيد،يسمى باحلقوق والواجبات


  
  
  

                                                
  .  مصادر سابقة)١(
  .)١١٨( املواطنة والدميقراطية يف الوطن العريبمستخلص من   )٢(



 

 

٣٦ 

٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  ةالرابع املسألة
   بالدولةالتعريف

  :الدولة لغة
  :، منهاتطلق هذه املادة على عدة معاٍن

:  باحلرب، وقيـل   وفتح الدال  املال،    يف بضم الدال : وقيل،  العاقبة يف املال واحلرب   
  . )١(لألوىلبالضم لآلخرة وبالفتح 

  .  الدال وفتح الواول بكسرو، وِدل بضم الدال وفتح الواوومع على دوجت
  . لنا الدولة وكانت، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم: يقال،  الغلبة:واإلدالة

 نغلبه مرةً ويغلبنا    : أي )٢() ويدالُ علينا    ، ندالُ عليه  ( : أيب سفيان وِهرقَل   قصةومنه  
   .ين على فالن وانصرين عليهلْاللهم أِد: ، ويقال)٣(أخرى

 الدولـة   قد رجعت : فتقول،   مث يهزم اهلاِزم   ، يهزم هذا هذا   للجيشنيولة   الد :يقال
   .)٤(على هؤالء

   .)٥(  نتيجة لغلبتها"الدولة"ومن هذا املعىن جاء مصطلح 
: يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل  ولة   الد وقد ورد لفظ  

 تداوال    : أي .٧-احلشردائرا بني األغنياء، وهو معىن بعيد عما يراد          ال يكون الفيء م 
  .١٤٠-آل عمران: بالبحث، ومنه قوله تعاىل أيضا

  :الدولة اصطالحا
   سياسية لطةـ على إقليم معني، وخاضع لس مستقرعبـش: "بأا الدولة تعرف

  

                                                
  .نفس املادةالعني و ،)د و ل(مادة ذيب اللغة   )١(
  .٣٢٤ / ٢عيون األثر   )٢(
  .٢/٣٤٩النهاية يف غريب األثر ، و)د و ل(مادة لسان العرب   )٣(
  .٤٧٧/ ٤ذيب اللغة   )٤(
  .، وما بعدها١/٨٨، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني )٤٨( والدستور اإلسالم  )٥(



   

 

٣٧ 

٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .)١("معينة
ا  وعربنية االسـتقرار    ،جتمع بشري يقيم على وجه الدوام     ": فها بعضهم بأ 

كما ، وتقوم بينهم سلطة سياسية تتوىل تنظيم العالقات داخل هذا اتمع          ،فوق إقليم معني  
   .)٢("تتوىل متثيله يف مواجهة اآلخرين

ا  وعرتقيم على وجه الدوام يف إقليم       عبارة عن جمموعة من الناس    : "فها بعضهم بأ 
  . )٣("معني، وهلا حاكم ونظام ختضع هلما، وشخصية معنوية واستقالل سياسي

ة  العناصر الرئيس  القانونيني؛ ألا حتتوي   عليه أكثر    تتماشى مع ما  ريف  ا التع هوهذ
    وإن  ،)٥( أو الـسيادة طةوالـسل ، ، واإلقليم)٤( منها، وهي الشعب   دولةٍ اليت ال بد لقيام أي
عريفه  يصدر يف ت   من عرفها  إىل أن كل      هذا االختالفِ  ، ومرد التعريفاختلفوا يف صياغة    

 معىن واحـدا،    وتفيدتكاد تنطبق    -يف اجلملة - تعاريفوهي   ،عن فكرته القانونية للدولة   
  . وهو املراد بالوطن أو الدار كما سبق

 صوص وعمـوم بـني    إن مثت عالقة خ   : على أنه قد يقول قائل بناء على ما تقدم        
  :أن اصطالح الوطن قد يراد به إطالقانىل إ يرجعوالوطن، ولعل مرد هذا التقسيم الدولة 

  .منشأ وموضع رأس الشخص: األول

                                                
  .)٩٤-٩٣ (القسم األول -ري والنظم السياسية القانون الدستو، و)٤٩(اإلسالم والدستور  ) ١(
   ).٤٣(التنظيم الدويل   )٢(
  ).١٠٩(القانون الدويل العام   )٣(
 يراد بالشعب اتمع البشري الذي ينتمي إىل إقليم الدولة، وتنفذ فيه أحكامها، وهو الركن الشديد يف الدولة،                   )٤(

  ). ٢١٩(املنهج املسلوك يف سياسة امللوك : انظر".  اململكةاعلم أن الرعية ركن شديد من أركان: "قال الشريزي
  .احليز من األرض، وما جياوره أو يتخلله من املاء، وما فوق ذلك وما حتته:      أما اإلقليم، فهو

ـ . اإلدارة أو اهليئة اليت تتوىل قيادة الشعب، وتشرف على شؤونه العامة          :      أما السلطة أو السيادة، فهي     ف التكيي
  ).٨٠٨(القانوين جلرمية االعتداء على وحدة الدولة 

بعض شراح القـانون  أن كما أن هذا التقسيم الثالثي لعناصر الدولة هو السائد يف فقه القانون الدويل العام، إال    )٥(
 فاحلكومة ليـست    إن أمن الدولة هو أمن احلكومة،     : يغلب عنصر السلطة احلاكمة فيجعله هو الدولة جتوزا، فيقول        

شيئا آخر سوى الدولة؛ ألن الدولة هي الشكل القانوين لكل جمتمع وطين، وال يتصور يف جمتمع ما أن يوجد شكل                    
قانوين له بدون سلطة جتمع مشله، وتضبط أمور احلياة فيه، وهي احلكومة اليت يدين هلا الكاافة بالطاعة، فاحلكومـة                   

  .) ٨٠٨(ف القانوين جلرمية االعتداء على وحدة الدولة التكيي. ذا هي الدولة جتاوزا



 

 

٣٨ 

٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .يشتمل على إقليم ونظام، وسياسة، وسلطة، وشعبالكيان الكبري الذي : الثاين
 يستعمل يف هذا املعىن،   فالوطن باالصطالح الثاين يعد مرادفا للدولة، وهو غالبا ما          

،  باعتبار مـسقط رأس الـشخص  :أي، ال مينع أن ينقسم الوطن الواحد باالعتبار األول ف
  فيه سائر عناصر   وفر اململكة العربية السعودية، هي الوطن الكبري الذي ت        :فعلى سبيل املثال  

حكام الفقهية،  على أكمل الوجوه، وال مينع أن ينقسم الوطن بالنسبة لألفراد يف األ           الدولة  
، ومـسقط    وطنه األصلي  عنيزةفابن الرياض وطنه األصلي ومسقط رأسه الرياض، وابن         

  .، وكالمها ينتمي إىل الوطن األكرب، وهو اململكةعنيزةرأسه 
يف هذه الرسالة من الناحيـة البحثيـة   ويراد به  يطلق بناء على ما تقدم فإن الوطن    

  :معاٍنثالثة 
  . كالم املتقدمني الدار يففما يراد :األول
  .ما يرادف الدولة باالصطالح القانوين املعاصر: الثاين

، والذي تأهـل بـه،      يولد مل أو به ولدسواء   ه،ومقر اإلنسان إقامة حمل: الثالث
  .ليةئمة به، مع عدم قصد االرحتال عنه بالكُونوى التعيش واإلقامة الدا


  



   

 

٣٩ 

٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة اخلامسة   
اهل   

ُ
ــويــةــ

َّ َ
  

  ة اهلُوكلمةهاأصلو،  وفتح الواو على الصحيحبضم اهلاء: لغةي  :وه .  
  . هو كذا وكذا:؟ واجلوابمن هو فالن: واألصل فيها السؤال

  .١٠ - القارعة   : ومنه قوله تعاىل  
  . ١ - اإلخالص   : وقوله تعاىل  
  . )١( وخصائصه،امسه، وجنسيته، ووطنه: ية الشخص اجلواب هو هووما جييء يف  

  . مع ياء النسبة"هو"ية ليست إال اهلُوف
وهو خطأ شائع على   ،  فال وجود هلا يف العربية     ،وكسر الواو  بفتح اهلاء    "ةياهلَِو"أما  

  . )٢(ألسنة الكثريين
 البحث تدل على ما     ضا أي جندها )هوي(ما ذكره أهل اللغة يف مادة        بتتبعكما أنه   

هويت أَهِوي هِويا، إذا سقطت من علٍْو إىل        : يقال يطلقوا على السقوط،     بصدده، فإم 
  . )٣(وهوت العقاب تهِوي هِوياً، إذا انقضت على صيد أو غريه، أسفل

   .)٤("اهلَُوية املوضع الذي يهِوي من يقوم عليه، أي يسقطُ": قال ابن فارس  
من حيث التركيب   خترج  فلم  ،   باهلوية مسقط رأس الشخص    مما يقصد ومعلوم أن     

ـ ذا اللفظ   ، ويكون املراد     )وه ( :ولو مل يراع لفظ   عن املعىن املراد يف هذا الباب،        ن م
  . ةإطالقات هذه املاد

  :اهلوية اصطالحا  
ـ ،ص التشخ:معاٍن ثالثة يف االصطالح على أحد     يةاهلُوتطلق    ،شخص نفـسه  وال

ما به الشيء باعتبار حتققـه يـسمى     " : يف تفصيل ذلك   قال بعضهم ، و والوجود اخلارجي 

                                                
  .)٢٨٠(معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب   )١(
  .)٢٨١(املصدر السابق   )٢(
  ).هـ و ي ( مادة ذيب اللغة   )٣(
  .نفس املادة الصحاح يف اللغة :، وانظر)هـ و ي ( مادة مقاييس اللغة   )٤(



 

 

٤٠ 

٤٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   صه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا االعتبـار يـسمى            حقيقة وذاتاً، وباعتبار تشخ
   .)١("ماهية

 ، احلقيقة املطلقة املشتملة علـى احلقـائق       هي": فها بقوله يعر جند اجلرجاين    كما
  . )٢(" املطلقنواة على الشجرة يف الغيباشتمال ال

معـايري   وأقـيم    وأانتساب ثقايف إىل معتقـدات      " :هي يف االصطالح املعاصر  و
  .)٣("معينة

الزمة للمواطنة؛ ألن املواطنني ال بد هلم من نظـام سياسـي، وعالقـات              وهي  
قـدات   وكل هذا إمنا يبىن علـى معت ،اقتصادية واجتماعية، وقوانني تضبط هذه العالقات   

   .)٤( على هوية معينة:وقيم ومعايري؛ أي

  : ، وهي كاآليتكما أن للهوية مكوناٍت
  . ووطن تارخيي مشترك،يفجمال جغرا -
  . ذاكرة تارخيية مشتركة -
  . ثقافة شعبية مشتركة -
  . منظومة حقوق وواجبات مشتركة -
   .)٥(اقتصاد مشترك مرتبط مبناطق معينة -



                                                
  .)١٥٤٠(الكليات   )١(
  .)٧٤٤(التعاريف  :، وانظر)٨٣(ريفات التع  )٢(
  . جعفر شيخ إدريس/يف مقالة للدكتورهـ ١٤٢٦ ربيع األول )٢١١(جملة البيان العدد   )٣(
  .مصدر سابق  )٤(
   ).١٢٧( أوهام اهلوية : وانظر،)١١٢ (اللغة العربية واهلوية القومية  )٥(

  



   

 

٤١ 

٤١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الثالثاملطلب 
  لوطن األصليحدود ا

ا يف تشكيل العالقات السياسية واالقتصادية بني الـدول،         ب احلدود دورا مهم   تلع
املتجاورة، وهي تؤثر    الدول   مشكالت احلدود من أهم أسباب التوتر واالحتكاك بني       وتعد  

 ؛بصورة فعالة على أوضاع السكان على جانيب احلدود، سواء كان بالسلب أو باإلجيـاب      
  . مما يساعد كثريا يف أحباث تلك الرسالةلذا فمعرفتها

يف العـصر   الدولـة  جيب أن نعلم أن سـيادة وعند احلديث عن حدود أي وطن        
احلديث تكمن يف األرض اليت تقوم عليها تلك الدولة، إضافة إىل املاء احمليط ا، والغالف               

ف اجلـوي يف  ، حىت تشمل الغـال يف مستوى عمودي   الدول   ها، فتمتد حدود  الذي يعلو 
بالدولةالسماء، وما حتت األرض، والبحر اإلقليمي اخلاص .  

عليـه   الدولـة     الذي متـارس   ،هي ذلك اجلزء من الكرة األرضية      الدولة   فحدود  
سيادا، ويسوده سلطاا، ويتكون من قطاع يابس فوق األرض، وما يعلوه من الفـضاء،    

لي هو القطاع اليابس، وعنصر القطاع اليابس من      وما حييط به من املاء، ولكن العنصراألص      
قد ال حييط  الدولة األقليم ليس مرتبطا ارتباطا ضروريا بعنصر القطاع البحري، إذ إن إقليم       

  .به املاء، وعند ذلك يتكون اإلقليم من القطاع اليابس، وما يعلوه من هواء وفضاء
ساحة واسعة، إذ ال يوجـد يف       ال يشترط فيه أن يكون ذا م       الدولة   كما أن إقليم  

  أدىن، أو حـد    حد الدول   مبادئ القانون الدويل، وال فيما جرى عليه العرف املتواتر بني         
 الدولـة   أعلى ملساحة اإلقليم، فمىت وجد عنصر الشعب، وعنصر السيادة، فإن عناصـر           

  .تكتمل بوجود عنصراإلقليم، بغض النظر عن مساحة هذا اإلقليم
قد تكون طبيعية، وقد تكون صناعية، والطبيعية هي  الدولة ن إقليمليت تعي اواحلدود  

اليت تستند إىل الظواهر املختلفة للطبيعة اجلغرافية، كاجلبال، أو األار، أو البحار، واحلدود          
الصناعية هي تلك العالمات اليت يضعها اإلنسان لبيان الفواصل بني األقـاليم، وتكـون              

ئم اليت حتمل الالفتات، واألسالك الفاصلة، واخلنادق، واخلطوط امللونة، أو          صناعية، كالقوا 



 

 

٤٢ 

٤٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

، وقد وضعت بعض احلدود الصناعية من قدمي الزمان، كما كان احلـال يف              الشبك وحنوه 
  . )١( أو اليونانية،الرومانية الدولة سور الصني، أو اخلنادق اليت كانت حتفر يف

نتيجة عوامل كثرية متداخلة، أمهها األسـباب       وقد تكونت احلدود احلالية للدول      
التارخيية، والسياسية، واحلربية، واجلغرافية، كما أن تعيني احلدود يف أرجاء املعمورة ختتلف         

مثال  أوربا   وتعيني حدودها يف   الدول   طبائعه باختالف القارات، واختالف الدول، فتقسيم     
        ـ  قام على أسس جغرافية يف األصل، مث تـدخ ا العوامـل التارخييـة، والعوامـل     لت فيه

  . )٢(السياسية

-ظر الطبيعي لـألرض أو صـفحة األرض       املن- سكيبوبالنظر إىل مظاهر الالند   
 اجلغرافيـون   بـذل  ختتلف أثناء عبور احلدود بني دولة وأخرى، وقـد           جند أا ،  األرضي

ميا  لدراسة احلدود، من حيث التطور والشكل الطبيعي والوظيفة، وقـد          جمهودات ضخمةً 
   .)٣( حسنةإن وضع احلواجز املنيعة عند احلدودالدولية ينجم عنها عالقات جواٍر: قيل

  :أوضاع احلدود الدولية
  : كاآليتثالث مراحل أثناء تطورها، وهيب  أن احلدود متر السياسيوناجلغرافيونلقد أبرز 

  .مرحلة التعريف والتخطيط -
 .مرحلة التحديد -
 .مرحلة التعيني والتمييز -

ـ          فتشم ا خيـص احلـدود     ل املرحلة األوىل التفاهم املبدئي حول مطلب كل دولة فيم
رسـم خطـوط    وفيها يتم    )التحديد( املرحلة الثانية    ويعقب ذلك ،  )التعريف والتخطيط (

 ،ىل نتائج ومعطيات املرحلة األوىل     إ تستند،  احلدود بصورة مبدئية على خرائط خاصة بدقةٍ      
حلقلي وامليداين لتخطيط هذه احلدود وترسيمها، وبيان       والبد هنا من االعتماد على العلم ا      

املواقع الطبيعية اليت تستند هلا تلك احلدود، وإذا صادف أن مر خطُّ احلـدوِد يف منـاطق                 

                                                
  ).١١٥(رافيا السياسية بني املاضي واحلاضر ، واجلغ)٣٥-٣٣( التحكيم يف منازعات احلدود الدولية  )١(
  ). ٤٥١( القانون الدويل يف وقت السلم  )٢(
  ).٥٩( نشأا وتطورها ومشكالا - احلدود الدولية يف الوطن العريب  )٣(



   

 

٤٣ 

٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

انية، فالبد من حتديد املواقع باألسالك الشائكة، والعالمات املميزة، اليت تفـصل       كَّس 
  ).التعيني والتمييز( مناطق احلدود، وهي مرحلة

 علماء اجلغرافيا السياسية أن هذه املراحل الثالثة يتبعها مرحلة رابعة،            بعض ويرى
وهي مرحلة صيانة احلدود، واحملافظة عليها وحراستها؛ لتؤدي الدور الذي وضعت مـن             

   .)١(أجله، وهذه املرحلة هي مرحلة إدارة احلد واحملافظة عليه
  :تصنيف احلدود

وضوع تصنيف احلدود، فاقترح بعـض كبـار        هناك وجهات نظر متباينة حول م     
  ف احلدود إىل أربعة خرباء احلدود الدولية أن يصنف احلدود استنادا إىل أشكاهلا، حيث صن

  : على النحو اآليت،أقسام
وهي احلدود اليت تستند إىل الظواهر الطبيعية، مثل اجلبال   : احلدود الطبيعية : األول

  .واألار والغابات واملستنقعات
وهي اليت تستند إىل أسس قبلية أو دينيـة أو لغويـة أو             : احلدود البشرية : اينالث

   خمتلفتني،  بلغتنيم   بني قوميتني، أو دينني خمتلفني، أو التكلُّ        فاصالً عرقية، حبيث يكون احلد 
وقد تعتمد احلدود البشرية على ظواهر من صنع البشر، مثل الطرق، والسكك احلديدية،             

  .والقنوات املائية
وهي اليت تعتمد على خطوط الطول، ودوائر العرض،        : احلدود اهلندسية : الثالث

ويدخل يف احلدود اهلندسية اخلطوط املستقيمة الواصلة بني نقاط االستناد األساسية، الـيت             
  .توضع على طول احلدود

 أن   السابقة مجيعها، مبعـىن    األنواعوهي اليت جتمع بني     : احلدود املختلطة : الرابع
  .ر بشرية، وجزء آخر هندسيه من احلدود إىل ظواهر طبيعية، والبعض إىل ظوا جزٌءيستند

 على االرتبـاط    مبين تصنيفا آخر للحدود، تصنيف      بعض اخلرباء باحلدود  اختار  و
  : مخسة أقساموجعلهاالقائم بني احلد والالندسكيب احلضاري للمنطقة، 

ينما تكوت املناطق خالية متاما      وهي احلدود اليت توضع ح     :وليةاحلدود األ : األول  
  .من االستيطان البشري

                                                
   ).٢٤٩-٢٤٨( حقوق الدول األجنبية يف املنطقة االقتصادية يف البحار  )١(



 

 

٤٤ 

٤٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وهي احلدود اليت توضع قبل االستقرار البشري املكثف يف     : احلدود السابقة : الثاين  
  .ِهِلاملنطقة احلدودية، حيث يكون الالندسكيب احلضاري يف بداية تشكُّ

دسـكيب  ن الالن وهي احلدود اليت توضع بعـد تكـو       : احلدود الالحقة : الثالث  
احلضاري يف املنطقة، وتؤخذ مظاهر الالندسكيب هذه بعني االعتبار عند ختطيطه هـذه             

  .احلدود
ر الالندسـكيب  رسم فوق مظـاه  وهي اليت ت   ):املنطبعة( احلدود الطارئة    :الرابع  

  .الوثيق مع بعضها البعض بالرغم من تكاملها وارتباطها ، إياهاةًممقس احلضاري يف املنطقة
زالـت  دود املهجورة، غري أن مالحمهـا ال      وهي احل :  احلدود املنحسرة  :اخلامس  

  .واضحة على الطبيعة، وهي قليلة األمهية، إذا ما قورنت باألنواع السابقة
      ة ما آلت إليه املنطقة العربية خاصة، من تقـسيم          ظهران بدقَّ إن هذين التصنيفني ي

ضاري والطبيعي يف املنطقة، وبالرغم     احلر تأثريا سلبيا كبريا على الالندسكيب       عشوائي، أثَّ 
 بـالرغم مـن عـدم       تفضل إبقاء مثل هذه احلدود     الدول   من مثالب هذا التقسيم، فإن    

      مالءمتها، وتتجنب الدخول يف حماولة تعديلها، جتنـذا        ب ا للمشاكل املتوقعـة املرتبطـة
م، واليت طلبت من    ١٩٦٣ اإلفريقية عام     الوحدةِ  منطقةُ التعديل، وقد أكدت هذه احلقيقةَ    

خمتلف أعضائها اإلبقاء على األوضاع احلدودية على الشكل الـذي آلـت إليـه بعـد                
االستقالل، مث صدر تأكيد هلذا املبدأ يف مؤمتر دول عدم االحنياز الذي عقـد يف القـاهرة        

م، غري أن ذلك ال يعين عدم وجود مشاكل حدودية نامجة عن مثل هذه األوضاع               ١٩٦٤
   .)١(ترسيم هذه احلدوداملرتبطة ب

  :التشريعات املرتبطة مبياه البحار
 كما  ، القضائية والتشريعات املرتبطة مبياه البحار للدولة ليست قطعية        تالسلطا إن  

 واالستثناء الوحيد هو املياه الداخليـة، الـيت         املتعلقة باألرض،  الدولة   قواننيهو احلال يف    
 الدول  صالحيات الدولة   رسفاذ، ومتا ، واليت هلا صفة الن    تنطبق عليها القوانني احمللية للدولة    

 اليت ختتلف وجهات النظر يف تفسريها، ومن        ، بعدد من املواثيق والقوانني    الساحلية حمكومةً 
يل على  يف حتديد حدودها البحرية، وأكرب دل      الدول   املعلوم مقدار الصعوبات اليت تواجهها    

                                                
  ).٧٥-٦٨( نشأا وتطورها ومشكالا -يب  احلدود الدولية يف الوطن العر )١(



   

 

٤٥ 

٤٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 الـدول   ر خطوط احلدود البحرية علـى خـرائط       ال ميكن إظها  حىت اآلن   ذلك أنه   
 أن هناك سـتة نطاقـات   كمااملختلفة يف خمتلف النطاقات البحرية املواجهة للدولة،   

 لكل منها قوانني خاصة من حيث امللكية واحلماية واإلشراف واالستغالل، وهـذه             ،مائية
  :النطاقات هي

  .الداخليةاملياه : األول
  .البحراإلقليمي: الثاين

  . املنطقة املالصقة:ثالثال
  . مناطق الصيد:الرابع

  .)١( القاري)اجلرف (الرصيف: اخلامس
    .)٢(املنطقة االقتصادية: السادس

  : أقسامأربعةواحلدود البحرية 
 يتعلق بـالبحريات أن     لرأي املعمول به يف القانون الدويل فيما      ا:  البحريات :األول
 قساملتامخة، فإن كانت البحرية تفصل بـني دولـتني          م تقسيما ومهيا بني الدول    البحرية ت 

 يقسم البحرية    ومهي اثنتني، فإا تقسم مناصفة بينهما، وتكون حدود كل دولة معينة خبطٍّ          
م قـس  البحرية تفصل بني األجزاء اليابسة ألكثر من دولتني، فإا ت          ت، أما إن كان   مناصفةً

رسم احلدود الفاصلة بني هذه الدول، ويترتب        ي  ومهي  بواسطة خطٍّ  ،تقسيما متساويا بينها  
على ذلك أن تكون املالحة يف تلك البحريات مقصورة على رعايا الدول املتامخة وحدهم،             

  .إال إذا وجد اتفاق يتضمن خالف ذلك

                                                
 هي احلواف األرضية الغاطسة يف املاء، وخيتلف عرض هذه احلواف بني منطقـة              :الرصيف أو اجلرف القاري     )١(

وأخرى، وللدول الساحلية احلق يف استغالل املوارد املعدنية املوجودة يف أسفل املاء، وحتت األرض، واليت يـشملها                 
ف، ويشمل اجلرف القاري ألي دولٍة ساحليٍة قاع وباطن أرِض املساحاِت املغمورِة، اليت متتد إىل ما وراء                 هذا الرصي 

حبرها اإلقليمي يف مجيع أحناء االمتداد الطبيعي إلقليم تلك الدولة الربي، حىت الطرف اخلارجي للحافة القارية، أو إىل       
يقاس منها عرض البحر اإلقليمي، إذا مل يكن الطـرف اخلـارجي    ميل حبري من خطوط األساس اليت      ٢٠٠مسافة  

وما بعدها، واحلدود الدولية يف الوطن     ) ٥٣ (اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار    . للحافة القارية ميتد إىل تلك املسافة     
  ).١٢٤( نشأا وتطورها ومشكالا -العريب 

  ).١١٨(تطورها ومشكالا  نشأا و-احلدود الدولية يف الوطن العريب   )٢(



 

 

٤٦ 

٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  خطٍّ ومهي، مير   التخوم بني الدول اليت يفصل بينها النهر حيدد وفق        : األار: الثاين
هر، وبذلك يكون لكل من الدول اليت تقع على شواطئ النـهر حـق              يف وسط جمرى الن   

       مقابلها السيادة على هذا اجلزء من النهر الذي مير  ده اخلط الومهي الذي ميـر      ، والذي حيد
  .يف وسط مياه النهر

يم دولة أو دول أخـرى، فقـد        أما بالنسبة لألار اليت متتد من إقليم دولة إىل إقل         
، مث حل حملـه اصـطالح       النهر الدويل على مثل هذه األار     ف  لح على إطالق وص   اصطُ

 ة الدول  بني كافَّ  ، ولقد استقر الرأي يف األخري     "نظام املياه الدولية  "جديد، وهو اصطالح    
املطلة على األار على ضرورة عقد االتفاقات املشتركة لتثبيت االنتفاع من األار، ويندر          

  .عدةأن تشذ دولة من الدول عن هذه القا
  :البحار، وهي قسمان: ثالثا

املبدأ امع عليه يف أحكام القانون الدويل املعاصر أن البحر          : البحر اإلقليمي  -         
الشاطئية على حبرها اإلقليمي     الدولة    حقوق وأنالشاطئية،   الدولة   م من إقليم  ساإلقليمي قِ 

 ها، على إقليمها الربي، وملا كانت نفس التكييف القانوين الذي يصدق على حقوق   ههو ذات 
متارس السيادة على إقليمها الربي، كان هلا السيادة على حبرها اإلقليمي، ويـشمل             الدولة  

ذلك السيادة على قاع هذا البحر إىل ما ال اية يف العمق، ويشمل أيضا الـسيادة علـى       
الرتفاع، ولقد قرر ذلـك      اليت متتد فوق سطحه إىل ما ال اية يف ا          ،طبقات اهلواء واجلو  

  .م١٩٣٠ الدويل الذي انعقد يف الهاي سنة املؤمترصراحةً
م عن عقد عدة اتفاقيات دولية يف       ١٩٥٨لقد أسفر مؤمتر جنيف     : البحر العايل  -        

شأن التنظيم الدويل لألحكام القانونية اخلاصة بالبحار، ومن بني هذه االتفاقيات اتفاقيـة             
ية، ويقصد به كل أجزاء البحار اليت ال تشملها البحار اإلقليميـة، أو             خاصة بالبحار العال  

من سطح الكـرة    % ٧٣املياه الداخلية، وهلذا النوع من البحار أمهية بالغة لكوا تشغل           
  .، كالبحر األبيض املتوسط، والبحر األمحراألرضية، كاحمليطات والبحار الكبرية

     د بني مبدأ تبعيتها لبعض الـدول، ومبـدأ         إن الوضع القانوين للبحار العالية يترد
حريتها الكاملة، وقد انتهى هذا التنازع بني املبدأين بانتصار مبدأ حرية املالحة يف البحار              

  .العالية



   

 

٤٧ 

٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

اخلليج منطقة من البحـر، تتغلغـل يف الـشاطئ نتيجـة            : اخللجان: الرابع       
يجا من وجهة نظر القانون     التعرجات الطبيعية للساحل، ولكي يعترب هذا التغلغل خل       

    الدويل يلزم أن تكون مياهحمصورة باألرض، ويكون التغلغل أكثر من االحنناء العـادي          ه 
  .للساحل

ولقد جاء يف اتفاقية جنيف أن املياه احلبيسة يف اخللجان تعترب مياها داخلية، فـال               
  :عليها أي قيد يف النظام بالكيفية اآلتية الدولة يرد لسيادة
 ة بني عالميت اجلزر املنحسر يف نقطيت املدخل الطبيعي للخلـيج     كانت املساف ا  إذ -

  . ميال حبريا، وتكون املياه داخل هذا اخلط مياها داخلية٢٤ال تزيد على 
حيث تزيد املسافة بني عالميت اجلزر املنحسر يف نقطيت املدخل الطبيعي للخليج             -

 بني أي موضعني ،ميال، داخل اخلليج ٢٤ طوله    أساسي  خطٌّ مد ميال حبريا، فإنه ي    ٢٤على  
  .)١(من شواطئه، حبيث حتصر أكرب مساحة ممكنة داخل هذا اخلط األساس

 الواجهات البحرية ختتلف اختالفا كـبريا يف       ومن أهم ما يذكر يف هذا السياق أن       
 أو   منها، فهناك واجهات حبرية ميتة أو شبه ميتة، مثل سواحل روسيا، أو كندا،             قيمة كلٍّ 

أالسكا على احمليط الشمايل، وذلك باملقارنة بواجهات حبرية ضيقة هلذه الدول، على حبار             
األسود وحبر اليابان بالنسبة لالحتاد السوفييت، أو مصب    البحر   و قمفتوحة احلركة، كالبلطي  

  .، وساحل كولومبيا الربيطانية بالنسبة لكنداورانسسانت ل
تقاس أمهيتها بطوهلا، بـل بقيمتـها املتعـددة         وعلى هذا فإن الواجهة البحرية ال       
احلركـة البحريـة التجاريـة       على مسارات    األطراف، كأن تكون تلك الواجهات تطلُّ     

، ومن مث فإن معظم واجهات الدول على احمليط األطلنطي أهم من واجهاا البحرية              العاملية
األطلنطي أهم من   األخرى إن وجدت، كما يف واجهة املكسيك، والواليات املتحدة على           

   .تلك اليت على الباسيفيكي

 دولة هو عالقات الدول املتجاورة عرب        فإن من أهم ما يتعلق مبوقع أي       ،يف األخري و
راتيجية، خطوط احلدود، واليت تثري دائما مشكالت الدفاع واهلجوم، واملراكـز االسـت            

احلدود دائمة التغـيري    لذلك يرى بعض املعاصرين أن       ؛والعالقات االقتصادية بني اجلريان   

                                                
  .وما بعدها) ٣١(احلدود الدولية للمملكة العربية السعودية   )١(



 

 

٤٨ 

٤٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

يف العصر احلديث دولة بولنـدا،      على هذا   ل  ا، وخري مث  ضعفهاأو   الدولة    سيادةِ تبعا لنموِ 
 رت ح واليت تغيوالقرن احلايل، وكذلك حدود فرنـسا      ها كثريا خالل القرون املاضية    دود 
.)١( والنمساشتركة، وحدود يوغسالفيا وإيطالياوأملانيا امل


         

                                                
  ).١١٩-١١٧( اجلغرافيا السياسي بني املاضي واحلاضر  )١(



   

 

٤٩ 

٤٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الرابعاملطلب        
  أقسام الوطن األصلي

فقلما خيلو مصنف من مصنفام مـن       ،  أكثر من تناول تقسيم األوطان هم احلنفية      
والبعض يذكر  ،  فأكثرهم يذكر ثالثة أقسام   ،  وإن اختلفوا يف عدد األقسام    ،  تقسيم الوطن 

  :قسمني
  : األوطان ثالثة" :، قالمه إىل ثالثة أقسامقسفمن 
 ،يف بلدته أو بلدة أخـرى اختـذها دارا         وهو وطن اإلنسان     ، أصلي وطن: األول
  . ش ا بل التعي،وليس من قصده االرحتال عنها، ن ا مع أهله وولدهوتوطَّ

  . )١(نهله أو توطُّ أو تأهة الشخصموطن والد: وبعضهم يعرفه بأنه
دون حق الوطن   أقرب إىل الواقع، فإن أكثر الناس إمنا يستفي        األخري   تعريفالوهذا  

  . )٢(يهبوالدم ف
  . )٣(القراروطن  و، ووطن الفطرة،هليأللوطن ا با الوطن األصليويسمى

 لإلقامـة    صاحلٍ  وهو أن يقصد اإلنسان أن ميكث يف موضعٍ        ، اإلقامة وطن: الثاين
  .  ووطنا حادثا، ويسمى وطنا مستعارامخسة عشر يوما أو أكثر

ة ـإلنسان املقام يف غري بلدته أقل من مخس       وهو أن يقصد ا    ، السكىن وطن: الثالث
   .)٤("عشر يوما

  : اثنان فقطوذهب بعض احلنفية إىل أن األقسام
  . وطن قرار: األول   

                                                
  .٦/٢١رد احملتار   )١(
بـني كالمهـم    والناظر يف كالم الفقهاء وما اعتربوه يف مسألة الوطن واحلقوق املترتبة عليه، جيد بونا شاسـعا            )٢(

وواقعهم، وبني ما عليه األنظمة الدولية يف العصر احلديث، فإن الشخص قد يولد يف البلد، وميكث فيه ما يزيد عـن         
مخسني أو ستني سنة، ومع ذلك ال يأخذ حق املواطن؛ لذا جيب التفريق بني ما قاله الفقهاء املتقدمون، وبني األنظمة                    

  .الدولية احلديثة
  .٢/١٤٢رد احملتار   )٣(
، ١/٤٣٤بدائع الصنائع يف ترتيـب الـشرائع   ، و٣/٣٨تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   : انظر يف هذه األقسام     )٤(
  .٢/١١٢درر احلكام شرح غرر األحكام و ،٢/١٠٤احمليط الربهاين و



 

 

٥٠ 

٥٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . )١(تعار مس:الثاين   
   .)٢(وهذا التقسيم هو ما اختاره صاحب العناية

: واومل يذكر احملققون من أصحابنا هذا الوطن قـال ": كىنوطن الس قال الزيلعي يف 
وعامتهم على   .. ؛ ألنه يبقى فيه مسافرا على حاله فصار وجوده كعدمه         ألنه ال فائدة فيه   

   .)٣("أنه يفيد
وطـن أصـلي ووطـن      : طن وطنان  الو :ومن مشاخينا من قال   ": قال يف الدراية  و

 ؛ ألنه مل يثبت فيه حكم اإلقامة بل حكم السفر فيه بـاقٍ       ومل يعترب وطن السكىن   ،  مستعار
ولكن ذكر يف فتاوى الظهريية ليس    ،   وهو الصحيح كذا يف النهاية     ،يار احملققني  وهو اخت  ..

 فإن اإلمام السرخسي ذكر يف مبسوطه مسألة تدل على أن وطن            ،األمر كما زعم البعض   
   .)٤("السكىن معترب

  : فقال، اجلمع بني القولنيرمحه اهللا وأراد ابن عابدين 
سكىن إن كان اختذه بعد حتقق الـسفر مل  وميكن أن يوفق بني القولني بأن وطن ال      "

   .)٥("اتفاقايعترب اتفاقا، وإال اعترب 
ـ   ضربلث من أقسام الوطن     أن اعتبار القسم الثا   واألظهر   أوجبـه   ع، من التوس

التقسيم ونية واستيطان   يدل على استقرار     "الوطن" : وذلك أن مدلول لفظ    ؛ االصطالحي
ذي يرتله اإلنسان يف سفره، و ارحتال، ومعلوم أن املكان ال    عدم انتقال أ   على التأبيد، و   إقامٍة

، وعليه فدخول هذا القسم يف أقسام الوطن من باب          هذه الضوابط نطبق عليه   ال ميكن أن ت   
  . ال أكثرأو هو أمر اصطالحي  ،التغليب


                                                

الـدقائق  البحر الرائق شـرح كـرت       ، و ٢/١٤٣حاشية رد احملتار    و ،١/٤٣٤بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع        )١(
٥/١١٧.  
  .٢/٣٧٩العناية شرح اهلداية   )٢(
  .٣/٣٨تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )٣(
  .١/٢٥٣املبسوط : ، وانظر٣/٤٠ املصدر السابق  )٤(
  .٢/١٤٤ ابن عابدينحاشية   )٥(



   

 

٥١ 

٥١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  اخلامساملطلب   
  شروط الوطن األصلي 

 علـى شـروط جيـب       صعلى أحد ن   عليه من كتب الفقه      اطلعتفيما  مل أقف   
، غري أن املنـصوص يف      ينتفي بانتفائها، ويوجد بوجودها   اعتبارها للوطن األصلي، حبيث     

  . هو نفي اشتراط تقدم السفر لثبوت الوطن األصلي إمجاعااحلنفي كتب الفقه 
  : قال الطحاوي

 ألنه قد يتولد فيه مثال وال       ؛السفر لثبوت الوطن األصلي إمجاعا    وال يشترط تقدم    "
   .)١("نتقل عن غريه إليهي

وال ينتقل عن غـريه     ،  فإذا كان الغالب على الشخص أن وطنه هو الذي يولد فيه          
  . م انتفاء اشتراط أي شرط للوطن األصليفهذا حيت ،إليه

  : ، وهي كاآليتفقد ذكر الفقهاء هلما شروطاأما وطن اإلقامة، ووطن السكىن 
  :شروط وطن اإلقامة

  :رطانيشترط لوطن اإلقامة ش
  . أن يتقدمه سفر: األول
   .)٢(قصر مسافة  وطنه األصليه وبنيأن يكون بين: الثاين

 فوصل إىل قرية ونوى اإلقامة ا مخسة        ،صره ال لقصد السفر   حىت لو خرج من مِ    
، وإن كان بينهما مدة سفر لعدم تقدم السفر       ،  عشر يوما ال تصري تلك القرية وطن اإلقامة       

 فلما وصل إىل قرية مسريا مـن وطنـه دون مـدة      ، وخرج وكذا إذا قصد مسرية سفر    
وال تصري تلـك القريـة وطـن    ،  نوى اإلقامة ا مخسة عشر يوما ال يصري مقيما    ،السفر
   .)٣(اإلقامة

                                                
  .٣/١٨١ فتح القدير، و٣/٣٩تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق : ، وانظر٢/٤١٩حاشية الطحاوي على املراقي   )١(
  .٥/١١٨ البحر الرائق شرح كرت الدقائقو ،١/٤٣٥بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   )٢(
  .٥/١١٦البحر الرائق شرح كرت الدقائق   )٣(



 

 

٥٢ 

٥٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :وطن السكىنشرط 
 نية عـدم اإلقامـة املـدة    اشترط فقهاء احلنفية لوطن السكىن شرطا واحدا، وهو 

  .)١( وإن طال مقامهرا ذه النيةولذلك يعترب مساف ؛القاطعة للسفر
  : الدليل

  .)٢(م بتبوك عشرين ليلة يقصر الصالةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقا: أوال
 وهو ال يعلـم أنـه       ،أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام بتبوك       : ووجه االستدالل 
  . سيقيم املدة القاطعة للسفر

أنه أقام بقريـة مـن قـرى    نه  روي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا ع        ما  : ثانيا
  .)٣( وكان يقصر الصالة،نيسابور شهرين

 كما سبق أنه أقام وهو ال يعلم مىت يرحتل عن هذا املقام، فرمبا              :ووجه االستدالل 
  .)٤( أو ينقصمكث املدة القاطعة حلكم السفر، ورمبا يزيد


  

                                                
  .١٠٤-١٠٣/ ١بدائع الصنائع   )١(
 ، واحلديث صححه)١٠٤٦(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر      / ، وأبو داود يف الصالة      )١٣٦٢٥(أخرجه أمحد     )٢(

  .٢٣ / ٣إرواء الغليل األلباين يف 
  .ومل أقف عليه مسندا، ١٠٤-١٠٣/ ١بدائع الصنائع ، ويف ٢٣٧/ ١ذكره يف املبسوط   )٣(
  .١/٩٨، وبدائع الصنائع ١/٢٣٧املبسوط   )٤(



   

 

٥٣ 

٥٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  السادساملطلب   
  ما ينتقض به الوطن األصلي 

ويقـيم   إىل بلد آخر     يسافربأن  ،  وطنه األصلي  يغري الشخص    يف كثري من األحيان   
أو االرحتال عنه،   ويهاجر إىل بلد آخر وميكث فيه بنية عدم االنتقال          ، أو   يتخذه وطنا فيه و 

مـور  فما األ ، وتارة ينتقل بأهله، وتارة بغري أهله،        تقل إىل بلد آخر ويستحدث به أهال      ين
  ؟اليت ينتقض ا الوطن األصلي

  :بأمر واحد وطن األصلي الينتقض
با عن الـوطن  ضِرم، هانيتوطَّمث ، بلدة أخرى إىل  من بلدتهه أهلَ  الشخصِ نقل وهو

فيما بعد ، حىت لو دخل فيه     أن يكون وطنا أصليا    عنخرج األول   في،  ا سكناه  ورافض األول
  . ويصنع فيه ما يصنع املسافر، فإنه يقصر صالتهمسافرا 

 مث ملا هاجر منـها إىل  ،أصليا لرسول اهللا عليه السالم أن مكة كانت وطنا    :الدليل
يا أَهـلَ   (:  حىت قال عام حجة الوداع     ، انتقض وطنه مبكة   ان   وتوطَّ ،املدينة بأهله وعياله  
كُملَاتوا صكَّةَ أَِتم؛مفْرس ما قَو١() فَِإن(.   

 مبا فوقـه أو مـا   إمنا يبطلالشيء ، و أن ينسخ مبثله   جيوز الشيء   أن: ومن املعقول 
   .)٢(، وهو الوطن اآلخريساويه

 ولكنه استحدث أهال ببلدة ، وأما إذا مل ينتقل بأهله  ،هذا إذا انتقل عن األول بأهله     
  . )٣( فال يبطل وطنه األول ويتم فيهما،أخرى

                                                
، واحلـديث ضـعيف، قـال    )١٠٤٠(باب مىت يتم املسافر / ، وأبو داود يف الصالة      )١٩٠١٩(أخرجه أمحد     )١(

ضـعيف اجلـامع     وضعفه األلباين يف   ،٥٦٣ / ٢فتح الباري    " بن زيد بن جدعان    علياحلديث من رواية    : "احلافظ
     .)٦٣٨٠(الصغري 

  .٢/١٠٤، واحمليط الربهاين ١/٤٣٤بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   )٢(
  .٣/٣٨تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )٣(

  



 

 

٥٤ 

٥٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ن ويلحق ذا ما إذا خرج من وطنه األصلي وليس معه أهله، لكن أراد أن يتـوطَّ               
 ونوى عدم االرحتال عنه، فاصطحاب األهل ليس شرطا يف اعتبار البلد            بلدا آخر، وأقام به   

  . األصليقل إليه وطنا آخر ينقض الوطننتاملُ
الشيء  و ، ألما دونه  ؛ال ينتقض الوطن األصلي بوطن اإلقامة وال بوطن السكىن        و

  .ا هو دونهال ينسخ مب
  :إيراد
  ؟ للوطن األصلي فلم مل يبطلهالسفر ضد: قيلإن 

كان وطنه   و ،لم كان خيرج من املدينة مسافرا     س النيب صلى اهللا عليه و     أن :اجلوابف
، ومل يعترب خروجه من املدينة بالسفر     نية اإلقامة  فيها من غري جتديد      ويقيميعود  ، مث   ا باقيا 

   .)١(وحنوه ناقضا للوطن


                                                
  .٢/٣٧٩العناية شرح اهلداية ، و٣/٣٨تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )١(



   

 

٥٥ 

٥٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  

  
  

  املبحث الثاني
  الوطن غري األصلي

  :وفيه مطلبان 
  يف الوطن غري األصليتعر: األول

  نواقض الوطن غري األصلي: الثاني
   

   



 

 

٥٦ 

٥٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب األول
  الوطن غري األصليتعريف 

وأن الوطن  ،  سام حسب ما اعتربه مجهور احلنفية     تقدم يف أقسام الوطن أنه ثالثة أق      
ها دارا وتوطن ا مع أهلـه        اختذ ،وطن اإلنسان يف بلدته أو بلدة أخرى       األصلي هو فقط  

  . ش االتعيس من قصده االرحتال عنها بل ، وليوولده
  . )١(القراروطن هلي ووطن الفطرة وأللوطن اويسمى با

   :وعليه فما سوى هذا يعترب وطنا غري أصلي، كما هو احلال يف
 لإلقامة مخـسة   صاٍحل وهو أن يقصد اإلنسان أن ميكث يف موضعٍ     :وطن اإلقامة -

  . وطنا حادثا، ويسمى وطنا مستعارا وعشر يوما أو أكثر
 من مخسة عـشر      وهو أن يقصد اإلنسان املقام يف غري بلدته أقلَّ         :وطن السكىن -

   .)٢(يوما
  . أصلينين غري وطنا-عند من اعتربه-فوطن اإلقامة ووطن السكىن 

أما سـائر املـذاهب   ، ريهموهذا التقسيم إمنا وجد عند فقهاء احلنفية فقط دون غ   
، وأما ما يقابله فهو بلـد    الوطن األصلي فقط   وهو   وطن واحد، فليس عندهم إال    األخرى  

ام به مدة طويلة دون نية التأبيـد،  أقينتقل إليه الشخص، وقد يقيم به، وقد ال يقيم، ورمبا     
 اإلقامة الدائمة، فإن نواها سمي مـستوطنا،         إن مل ينوِ   مسافرابه   النازلالشخص  ويسمى  

  . )٣(وأصبح هذا البلد وطنا أصليا له


  

                                                
  .١/٢١٥، وتبيني احلقائق ١/١٣٦، ودرر احلكام٢/١٤٢ ابن عابدينحاشية   )١(
  .١/٤٣٤بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع و ،٣/٣٨تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )٢(
  .٤/٤٤١شرح البهجة الوردية ، و٢/٧٤شرح اخلرشي   )٣(



   

 

٥٧ 

٥٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين   
  نواقض الوطن غري األصلي  

، ووطن السكىن عنـد مـن        وطن اإلقامة  يطلق على تقدم أن الوطن غري األصلي      
ا من الوطنني غري األصليني يرد عليهما ما ينقضهما، كما ورد هذا علـى              لعتربه، وأن كُ  ا

  . الوطن األصلي، بل مها أوىل
  :بثالثة أموروطن اإلقامة فينقض 

  . ألنه فوقه؛طن األصليالو :األول
  . والشيء جيوز أن ينسخ مبثله، ألنه مثله؛ وطن اإلقامة أيضا:الثاين

 فإذا سافر منه    ،حاجةللكن ل يف هذا املقام ليس للقرار و      ألن توطنه    ؛ السفر :الثالث
  .التوطن به فصار ناقضا لهضا عن  فصار معِر، على قضاء حاجتهكان دليال

مـن   إنشاء السفر فر ناقضا لوطن اإلقامة مبا إذا كان    بعض احلنفية كون الس    دويقي
 أو كـان  ،قامـة  فإن مل يكن فيه مرور على وطن اإل،، أما لو أنشأه من غريه     وطن اإلقامة 

 قيـام   ألنثالثة أيام فكذلك، ولو قبله مل يبطل الوطن بل يبطل الـسفر،             ولكن بعد سري    
   .)١(الوطن مانع من صحته

  .  السكىن ألنه دونه فال ينسخهال ينتقض وطن اإلقامة بوطنو
  : بأمور أربعة وطن السكىن قضوين

  . الوطن األصلي: األول
  .  ألما فوقه؛وطن اإلقامة: الثاين

  . والشيء جيوز أن ينسخ مبثله أو مبا هو فوقه،  ألنه مثله؛وطن السكىن :الثالث
   .)٢(السفر :الرابع

  

                                                
  .٢/١٤٣حاشية رد احملتار   )١(
  .٢/١٤٣حاشية رد احملتار ، و١/٢٨٠بدائع الصنائع ، و٢/٤٤، والعناية شرح اهلداية٢/٢٣٧ املبسوط :انظر  )٢(

  



 

 

٥٨ 

٥٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وال يبطـل مبـا     ،  و ما فوقه  مبثله أ  يبطل   الوطنأن  " :قاعدة احلنفية يف هذا الباب    ف
  . )١("قامة والسكىن بالسفركبطالن وطن اإل،  وبضدهيزادوينبغي أن ، هدون


  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢/١٤٣حاشية رد احملتار ، و٣/٤٠تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق : انظر  )١(

  



   

 

٥٩ 

٥٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  

  
  املبحث الثالث

  نـــدد الوطـــتع
  :مطلبانوفيه  

  تعريف تعدد الوطن: األول
  أثر االنتقال اليومي إىل بلد يف جعله: الثاني

   وطنا آخر

  
   

     



 

 

٦٠ 

٦٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  ب األوللاملط
  تعدد الوطن تعريف

أكثر من بلد لفترات    يف بعض األحيان يتحتم على الشخص أن يكون متواجدا يف           
فهل يكـون   ،  هذه البالد  من   ، أو ألن له أهال بكلٍّ      إما لضرورة عمل   ،اطويلة، يتردد بينه  

احد ، أو أن الوطن و الوطن بالنسبة لهدفيترتب على ذلك تعد ،   من هذه البالد وطنا له     كلٌّ
ال يتعدد، وما سواه ي؟ مسافرا فيه املرُءعد  

، للشخص أكثر من وطـن    يكون   جيوزون أن    جيد أكثرهم  الفقهاءبالنظر يف كالم    
   :فيه التصريح بذلك، فالبدائعجاء يف ، أصليا لهأهليا ويعترب كل من هذه األوطان وطنا 

كان له أهل ودار  بأن ،مث الوطن األصلي جيوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك      "
، وإن كان هو ينتقل من أهـل إىل         ومل يكن من نية أهله اخلروج منها       ،يف بلدتني أو أكثر   

من البالد    ودخل يف أي بلدة    ،، حىت أنه لو خرج مسافرا من بلدة فيها أهله         يف السنة أهل  
   .)١("  فيصري مقيما من غري نية اإلقامة،اليت فيها أهله

 ال يـصري    : فقيل ، تزوج املسافر ببلد ومل ينو اإلقامة به       ولو ": قال يف شرح املنية   و
ا دخلـها صـار   ولو كان له أهل ببلدتني فأيتهم، ؛ وهو األوجه يصري مقيما  :وقيل،  مقيما
 إذ  ؛ا له  ال يبقى وطن   : قيل .، فإن ماتت زوجته يف إحدامها وبقي له فيها دور وعقار          مقيما

 : وقيل ،يها دار ة واستقرت سكنا له وليس له ف      ل ببلد كما لو تأه  ،  املعترب األهل دون الدار   
  . )٢(" تبقى

 فـال  ، بلدة أخـرى  بل استحدث أهال يف،وإذا مل ينقل أهله ": ويف مراقي الفالح  
   .)٣("وكل منهما وطن أصلي له، يبطل وطنه األول

ـ              دد فالذي يظهر من مذهب احلنفية أن مسألة التزوج مترددة يف كوا موجبة لتع
 شك يف كون الـشخص وقوع الوالسبب يف هذا التردد  ن فيها قوالن؛ولذلك كا ،  الوطن
  .مقيما

                                                
  .١/٤٣٤بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   )١(
  .٦/٢٢رد احملتار   )٢(
  .)١٨٧(مراقي الفالح   )٣(



   

 

٦١ 

٦١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

فأا تـصري مقيمـة     املسافرة  أما املرأة   ،  هذا اخلالف يف الرجل فقط    : تنبيه 
   .)١(بالتزوج بال نزاع

  .)٢("أما املسافرة فتصري مقيمة بالتزوج اتفاقا": قال الزيلعي
   .)٣(هب املالكية من مذالظاهرأن اعتبار هذا التعدد هو كما 

بلد له فيه    يف طريقه على     ذا مر إو " :املغين، جاء يف    إحدى الروايتني عن أمحد   هو  و
   .)٤( " إال أن يكون مارا،مِت ال ي: وقال يف موضع،مِت ي: يف موضع فقال أمحد،أهل أو مال

  مرولو: "هي الصحيح من املذهب، فقالاألوىل  ية  ا الرو إىل أن يف اإلنصاف   أشار  و
وعنه يتم أيضا إذا    ،   نص عليه  .مت على الصحيح من املذهب     له يف امرأة أو تزوج فيه أ       ببلد
٥("أو مال: وقيل،  وهي من املفردات،يه أهل أو ماشية ببلد له فمر(.   

  :وأدلتهم يف ذلك اآليت
 فأنكر الناس   ،أنه صلى مبىن أربع ركعات    رضي اهللا عنه     روي عن عثمان     ما: أوال

 مسعت رسول اهللا صلى اهللا      وإين،  تلت مبكة منذ قدم   يا أيها الناس إين تأه     (: قال ف ،عليه
  .)٦() من تأهل ببلد فليصل صالة املقيم (: سلم يقولعليه و

  فـصلِّ  لك أو مـالٍ ذا قدمت على أهٍلإ(: رضي اهللا عنهما ابن عباس  قول: ثانيا
  .)٧()صالة املقيم

                                                
  .١٨١/ ٣فتح القدير ، و٥١/ ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )١(
  .٥١/ ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )٢(
  .١/٤٨٠ حاشية الصاوي على الشرح الصغري  )٣(
  .٦٠/ ٤مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى : ، وانظر١٣٣/ ٢املغين   )٤(
بدا حىت يدخل وطنه أو بلدا له     أنه يقصر   أسحق بن راهويه    إوحكى عن   : "عامو، قال يف    ٣٢٣/ ٢اإلنصاف    )٥(

  .٣٦٥/ ٤".  رضي اهللا عنهمانسأوروى هذا عن ابن عمر و: قال القاضى أبو الطيب، هل أو مالأفيه 
احتاف اخلرية  . "بسند ضعيف جلهالة بعض رواته    " :، وقال لحميدي، وقد عزاه البوصريي ل    )٤١٦(أخرجه أمحد     )٦(
  .٦٢ / ١  يف تعليقه على املسندشعيب األرنؤوط، وضعفه الشيخ ٩٧ / ٢هرة بزوائد املسانيد العشرة امل
  . ٢/٥٢٤أخرجه عبد الرزاق يف املصنف   )٧(



 

 

٦٢ 

٦٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 أقصر الـصالة إىل     : رضي اهللا عنهما   سألت ابن عباس  : عن عطاء قال   :لفظويف  
، فإن  جدة وإىل عسفان وإىل الطائف    ، ولكن إىل    ال":  قال ؟إىل مىن : قلت. ال: ؟ قال عرفة

   .)١(" الصالة فأمتَّ لك أو على ماشيٍةقدمت على أهٍل
   .)٢( مقيم ببلد له فيه أهل ومال أشبه البلد الذي سافر منهأنه :من التعليل: ثالثا

املـشهور مـن     و ،املالكيةالظاهر من مذهب     و ،فإن مذهب احلنفية  بناء على هذا    
  :اآليتله  وأن املعترب، احلنابلة تعدد الوطنمذهب 

  .فيصري وطنا أصليا إضافيا له، أن يتزوج ببلد غري وطنه األصلي: األول
  .على األرجح، أن املعترب وجود األهل ال العقار: الثاين

  . و ماشيةأن يكون له يف بلدة مال أ: الثالث  



                                                
  .٢/٥٢٤ أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  )١(
  .٢/١٣٣املغين   )٢(



   

 

٦٣ 

٦٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

الثايناملطلب                 
حكم االنتقال اليومي إىل بلد           
  يف جعله وطنا آخر                                     

  :تصوير املسألة
 أكثـر   لهأو يكون   ،   األصلي وطنه يف بلد آخر غري      عمل الشخص كثريا ما يكون    

 ويف كثري من األحيان تتعذر اإلقامـة        ،رى يف بلد آخر   تكون اجلهة األخ  من جهة عمل، و   
 ،التامة يف البلد اآلخر، وكثري من الناس تتطلب طبيعة عمله أن ينتقل بني بلدين أو أكثـر                

كسائقى القطـارات والطيـارين     ،  وطنه األصلي والبقية ليست وطنا له     أحد هذه البلدان    
اليومي يعترب سـببا يف     فهل هذا االنتقال    ،  ويتكرر هذا االنتقال يوميا   ،  وحنوهموالبحارين  

أم ،  رتب عليه آثار ذلك   ـوتت،  خص نفسه ـلد اآلخر وطنا أصليا آخر للش     ـجعل هذا الب  
  ؟ال

اآلثـار  والنـاظر يف    ،  هذه املسألة مبنية على مسألة تعدد الوطن السابق ذكرهـا         
، وهي  كرت سابقا ذُ أكثر من األمور اليت      يذكرونال  جيد أم   كالم الفقهاء   ، ويف   السابقة

، أو  بقاء العقـار  اعتبار  ع بقاء أهله فيه دون      م ،ل فيه بأن يتأه وطنا  الوطن الثاين يصري    أن  
  . املشهور من مذهب احلنابلة كما هو،يكون له فيه مال وجتارة

 ، قد يكون مؤقتا    والتردد بني البلدان   السفرواألظهر يف بيان حكم هذه املسألة أن        
  :مرانيراد به أوالسفر الدائم ، وقد يكون دائما

  . أن يكون معه أهله وكل ما حيتاجه:أوهلما
 ي أو مهنتـه الـسفر كـسائق       ،األسفار أال يكون معه أهله ولكنه كثري        :ثانيهما

  . القطارات والطيارين والبحارين
ـ       املراد ذه املسألة، ومعلوم   هذا القسم هو    و ه فيـه    أن البلد الذي ينتقل إليه إقامت

 اعتبار البلد الذي يسافر إليه    ماال يلزم منه   إلقامة املؤقتة واالسفر  ليست دائمة، بل مؤقتة، و    
  : وذلك لآليت؛وطنا آخر له
عدم وجود نية اإلقامة الدائمة وعدم االرحتال من البلد الثاين، بل هو يعلم أن     : أوال

، سواء كان وظيفة أم كـان سـائقا         ت، ينتهي مبجرد انتهاء عمله هناك     تواجده فيه مؤق  



 

 

٦٤ 

٦٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

يمن شرط اعتبار املكان وطنا نية عدم االرحتال واإلقامة          ، ومعلوم أن  غريه، أم   ل ركابا حم 
  . الدائمة، وهذا منتٍف هنا

مل يتوفر يف هذا البلد اآلخر األمور اليت جتعله وطنا آخر، كأن يكون له فيـه     : ثانيا
  .أو يكون له فيه مال أو جتارة، أهل

ه أهله فلـه    وليس مع ،  ملهأما الذى يسافر كثريا حبكم ع     ": جاء يف فتاوى األزهر   
  .)١("قصر الصالة والفطر

  . ، وليس مستوطناوهذا صريح يف أنه مسافر
هل ينطبق حكم املـسافر علـى سـائقي         :  رمحه اهللا  وملا سئل الشيخ ابن عثيمني    

  السيارات واحلافالت لعملهم املتواصل يف ار رمضان؟
   .)٢(والفطر معواجل نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر :أجاب بقوله

 يف البلـدان الـيت      عتربوا مـواطنني   على أم ال ي    فكالم الفقهاء واضح يف الداللة    
ر، بل يكون فيه ، وعليه فال يعترب البلد الذي حيصل التردد إليه يوميا وطنا آخ      يترددون بينها 

، وهذا مشروط مبا إذا تـوفر يف املكـان   تنطبق عليه كافة أحكام السفر ،يف حكم املسافر  
أو  ه باملسافة كما هو مـذهب اجلمهـور       قل إليه شروط السفر، سواء عند من اعترب       املنت ،

  . بالعرف كما هو اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم وغريمها


                                                
  .٨/٤٨٨فتاوى األزهر : وانظر ،٥٣ /٥فتاوى الشيخ جاد احلق   )١(
  .٢١٥ / ١٢بن باز الشيخ عبد العزيز جمموع فتاوى : ، وانظر١٥/٢٢٤موع فتاوى ورسائل ابن عثيمني جم  )٢(

  



   

 

٦٥ 

٦٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املبحث الرابع        
  األحكام املرتتبة على الرجوع لوطنه األصلي                          

  بعد استيطان وطن آخر           
  :وير املسألةتص

بلد أو املكان الذي ، وهو ال وطن أصليالبد أن يكون له   تبني مما سبق أن الشخص      
    صلي وينتقل إىل وطـن     وأن الشخص له أن يرفض وطنه األ      ،  ل فيه ولد ونشأ فيه، أو تأه

مث قد حيتـاج الـشخص      ،  ه، وبه ينقض الوطن األصلي     وطن ، ويكون الثاين  آخر يستوطنه 
  :  ال خيلو من حالنيوحيئذ، صليللرجوع إىل وطنه األ
أن يرجع له، وليس له نية اإلقامة فيه، بل يقضي حاجته مث يعـود              : احلال األوىل 

  . لوطنه الثاين
  . له نية اإلقامة الدائمة فيه، وأن يرجع له: احلال الثانية  

 مسافرا، يف هذا البلد  يكون  ، فإنه   اليت ال يكون له نية اإلقامة فيه      ففي احلال األوىل    
يمسح على اخلفني ثالثة    فيترخص جبميع رخص املسافر، ف    ،  وال يعامل فيها معاملة املواطن    

  . ويباح له فطر رمضانوجيمع إن سن له اجلمع، ، يقصر الصالةأيام بلياليهن، و
  : ويدل لذلك

سلَّم ِمن  خرجنا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه و       ( :قال  رضي اهللا عنه   أَنسحديث  : أوال
  .)الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ فَكَانَ يصلِّي ركْعتيِن ركْعتيِن حتى رجعنا ِإلَى الْمِدينِة 

  ؟ أَقَمتم ِبمكَّةَ شيئًا:قيل
  . )١(أَقَمنا ِبها عشرا: قَالَ
ت مع رسوِل اللَِّه صـلَّى       غَزو :قَالَرضي اهللا عنه    ِعمرانَ بِن حصيٍن    حديث  : ثانيا

حالْفَت هعم تِهدشو لَّمسِه ولَيع اللَّه،ةَ لَيرشاِني عكَّةَ ثَمِبم ِنـ فَأَقَاميتكْعلِّي ِإلَّا رصلَةً لَا ي،   
  
  

                                                
بـاب صـالة   / ، ومسلم يف صالة املـسافرين  )١٠١٩(باب ما جاء يف التقصري / أخرجه البخاري يف اجلمعة    )١(

  ).١١١٨(املسافرين وقصرها 



 

 

٦٦ 

٦٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .)١( ) فَِإنا قَوم سفْر؛يا أَهلَ الْبلَِد صلُّوا أَربعا: ( ويقُولُ
  :  من هذين النصنيه االستداللووج

 ةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج مهاجرا من مكة إىل املدينة، وأصبحت املدين             
هي وطنه األصلي، فلما رجع إىل مكة مل يكن راجعا ليقيم فيها، بل ليقضي حاجته فيها مث           

، )٢(جـة  إال بقـدر احلا جتوزومعلوم شرعا أن اإلقامة يف بلد هاجر منه الشخص ال      ،  يعود
 على أن من رجع إىل وطنه الذي استوطن غريه        وكان يف ذلك يفعل ما يفعله املسافر، فدلَّ       

  . )٣(أن حكمه فيه حكم املسافر
إليه وقد عاد   انتقض بالوطن الثاين،    وقد  وطنا أصليا   كان  أن هذا البلد    : ومن النظر 

 يف إثبات كونه وطنا     وجمرد الرجوع إليه ليس كافيا    ،   اختاذه وطنا مرة ثانية    وليس له قصد  
  . ثانيا

                                                
، ٥٦٣ / ٢فـتح   واحلديث ضعفه احلـافظ يف ال     ،  )١٠٤٠(املسافر  باب ميت يتم    /  يف الصالة    أخرجه أبو داود    )١(

اجلـامع الـصغري    ، كما ضعفه األلباين يف      ١٩٤ / ٣تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق      وضعفه ابن عبد اهلادي يف      
يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعـتني  : "  بلفظ٤١٧ / ١شرح معاين اآلثار   يف  أخرجه الطحاوي   و ،)١٤٥٢(وزيادته  

، والثابت الصحيح هو املوقوف على عمر رضي اهللا عنه الذي أخرجه مالـك يف املوطـأ                 "ين فإنا قوم سفر     أخراو
حدثَِني يحيى عن ماِلك عن ابِن ِشهاٍب عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه عن أَِبيِه أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب                  : قال رمحه اهللا  ) ٣١٥(

واألثـر  " أَِتموا صلَاتكُم فَِإنا قَوم سـفْر        ، يا أَهلَ مكَّةَ   : ِإذَا قَِدم مكَّةَ صلَّى ِبِهم ركْعتيِن ثُم يقُولُ        كَانَرضي اهللا عنه    
  .٩٢ / ٨اموع صححه النووي يف 

(  :لَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم قَـالَ       اللَِّه ص  أن رسول   رضي اهللا عنه   الْعلَاَء بن الْحضرِمي   ففي الصحيحني من حديث       )٢(
باب إقامة املهاجر مبكة بعـد قـضاء نـسكه    / ، البخاري يف املناقب)مكْثُ الْمهاِجِر ِبمكَّةَ بعد قَضاِء نسِكِه ثَلَاثٌ     

  ).٢٤١١.. (باب جواز اإلقامة مبكة للمهاجر منها / ، ومسلم يف احلج)٣٦٤٠(
 كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يعـودِني          :عِد بِن أَِبي وقَّاٍص رِضي اللَّه عنه قَالَ        س      وأخرج الشيخان عن  

       ِبي فَقُلْت دتٍع اشجو اِع ِمندِة الْوجح امِرثُِني إِ            :علَا ياٍل وا ذُو مأَنِع وجالْو لَغَ ِبي ِمنب ي قَدِإن     ِبثُلُثَي قدصةٌ أَفَأَتنلَّا اب
             مهذَرأَنْ ت ِمن رياَء خأَغِْني كثَترو ذَرأَنْ ت كِإن كَِثري أَو الثُّلُثُ كَِبريقَالَ الثُّلُثُ و طِْر فَقَالَ لَا ثُمِبالش اِلي قَالَ لَا فَقُلْتم

   كِإنو اسكَفَّفُونَ النتالَةً يـا          عي فَقُلْت أَِتكرلُ ِفي ِفي امعجا تى متا حِبه تاللَِّه ِإلَّا أُِجر هجا وِغي ِبهتبفَقَةً تن ِفقنت لَن 
        ِبِه د تددا ِإلَّا ازاِلحلًا صملَ عمعفَت لَّفخت لَن كاِبي قَالَ ِإنحأَص دعب لَّفولَ اللَِّه أُخسأَنْ   ر لَّـكلَع ةً ثُـمِرفْعةً وجر

                  اِئسالْب لَِكن قَاِبِهملَى أَعع مهدرلَا تو مهتراِبي ِهجحِض ِلأَصأَم مونَ اللَّهرآخ ِبك رضيو امأَقْو ِبك ِفعتنى يتح لَّفخت
باب رثاء النيب صـلى     / البخاري يف اجلنائز    .صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنْ مات ِبمكَّةَ      سعد بن خولَةَ يرِثي لَه رسولُ اللَِّه        

  ).٣٠٧٦(باب الوصية بالثلث / ، ومسلم يف الوصية)١٢١٣(اهللا عليه وسلم سعد بن خولة رضي اهللا عنه 
  .٢/٤٤، والعناية شرح اهلداية ٢/٢٢٦نصب الراية   )٣(



   

 

٦٧ 

٦٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :احلال الثانية
هذه النية تكفـي   فإن، فبناء على ما تقدم   الدائمة فيه إذا عاد إليه بنية اإلقامة      

وإذا كان للشخص أن يعترب بلـدا  -  الوطن األصليألنه  هو أوىل؛  ، بل يف جعله وطنا آخر   
لد ونشأ   و كم يف وطنٍ   احل جريان هذا أولوية  شك يف    فال   -ليس له به أي عالقة وطنا آخر      

  . غالب األحيان  يفكما هو، زالوا به ، وقد يكون أهله ماوترىب به
وبناء عليه فإن الشخص إذا عاد إىل وطنه األصلي بنية اإلقامة الدائمة فيـه، فإنـه     

اللهم ،  يعامل معاملة املواطن األصلي، فال جيوز له الترخص بأي رخصة من رخص السفر            
  . فيترخص إذن برخص السفر،ر منه إىل إقليم من أقاليم هذا الوطنإال إذا أنشأ سفرا آخ


   
  

  



 

 

٦٨ 

٦٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  املبحث اخلامس

  تيطانــــاالس
  :وفيه مطلبان

  أثر النية يف إثبات حكم االستيطان: األول
  انقطاع حكم السفر باالستيطان: الثاني
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  األولاملطلب    
  أثر النية يف إثبات حكم االستيطان   

  :شرطان أساسيانتقدم أن االستيطان يشترط له 
  . على وجه التأبيدنية اإلقامة : األول
كون املكان الذي سيستوطن به مبنيا مبا جرت به عادة النـاس، صـاحلا              : الثاين

  .)١(للمعيشة
، وبناء سـائر األحكـام      لنية أولته الشريعة اإلسالمية من تعظيم شأن ا        ما معلومو

عمـر  ، وهو حديث    ث الذي جعله الشارع أصال لكل عمل      حلدييدل على ذلك ا   ،  عليها
إنمـا األعمـال    ( : يقـولُ  سِمعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم      : رضي اهللا عنه قال   

 فَمن كَانت ِهجرته إىل اِهللا ورسوِلِه فِهجرتـه إىل اِهللا           ، وِإنما ِلكُلِّ امريٍء ما نوى     ،بالنياِت
سِلِهوركِ       ،  ونها أو امرأٍة يبِصيا يينِلد هترِهج تكَان نـ      ـوم اجإىل مـا ه هترا فِهجهـح ر
  .)٢()إليِه

  .)٣() وِإنما ِلامِرٍئ ما نوى ،ِإنما الْأَعمالُ ِبالنيِة: (ويف لفظ
  .)٤()ا نوى الْعملُ ِبالنيِة وِإنما ِلامِرٍئ م( : ويف لفظ

  . هذا احلديثُ أحد األحاديِث اليت يدور الدين عليهاف
  . )٥("خلُ يف سبعني باباً ِمن الفقه، ويدهذا احلديثُ ثلثُ العلِم":  رمحه اهللا الشافعيقال

كتبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه       : قالصاحب السنن رمحه اهللا      وعن أيب داود  
 مجعت  -يعين السنن -ا ضمنته هذا الكتاب     ، انتخبت منها م    ألف حديثٍ  مائةوسلم مخس 

                                                
  ).٢٦(انظر  ) ١(
  ).١(باب بدء الوحي /  أخرجه ذا اللفظ البخاري يف بدء الوحي  )٢(
باب قولـه  / ، ومسلم يف اإلمارة )٥٢.. (باب ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة / أخرجه البخاري يف اإلميان      )٣(

  ).٣٥٣٠) .. (إمنا األعمال بالنيات(صلى اهللا عليه وسلم 
  )٤٦٨٢.. ( هاجر أو عمل خريا باب من/ أخرجه البخاري يف النكاح   )٤(
  .٣١١ / ١اموع   )٥(



 

 

٧٠ 

٧٠
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: أحدها: أحاديث ِمن ذلك أربعةُ  ، ويكفي اإلنسانَ لدينه     ٍثئة حدي افيه أربعةَ آالف ومثامن   
   .)١( )إمنا األعمالُ بالنيات: ( وسلمصلى اهللا عليه قوله 

، تح املصنفات ذا احلديث  استحب العلماء أن تفت   ":  قوله  النووي نقل املناوي عن  و
من أراد أن يـصنف    :  عن ابن مهدي   النوويوممن ابتدأ به البخاري يف صحيحه، مث روى         

  . )٢("ورواه عنه أيضا العراقي يف أماليه، كتابا فليبدأ به
بنـاء علـى     يف املراد باألعمال املذكورة يف احلديث     وقد اختلف شراح احلديث     

أو كـل   ،  هل املراد األعمـال الـشرعية     )  بالنيات الاألعم (: قولهاختالفهم يف تقدير    
  : حكامها ابن رجب رمحه اهللا على قولني؟األعمال

األعمـال   أن   :التقدير  أن منمجع من أهل العلم     إليه  ذهب  وهو ما    :القول األول 
الـشرعية املفتقـرة إىل     فيكون املراد ا األعمال     ،  أو مقبولة بالنيات  ،  صحيحة، أو معتربة  

فال حيتاج  ،  كالعادات من األكل والشرب واللبس وغريها      ،ال يفتقر إىل النية     ما اوأم،  النية
   .)٣(شيء من ذلك إىل نية
حكـاه  ،  ، ال خيص منها شيء     على عمومها  يف احلديث  األعمال   أن :القول الثاين 
  . وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد، بعضهم عن اجلمهور

،  صالة، أو صيام، أو صـدقة      أحب لكل من عمل عمال من     ": لقال يف رواية حنب   
، قال النيب صلى اهللا عليه ل الفعلـن النية متقدمة يف ذلك قب أو نوع من أنواع الرب أن تكو      

  .)٤("فهذا يأيت على كل أمر من األمور )األعمال بالنيات ( : وسلم
، أو يف   أمحد أن هذا يدخل يف كل عمل، سواء يف العبـادات           فظاهر كالم اإلمام  

  . ية تكون حينئذ مؤثرةوأن الن، غريها
مع احتمال أن يكون سياق كالمه يدل على أنه إمنا أراد األعمال الشرعية الـيت               

  .ها هللا وحدهِصتفتقر إىل النية لتخلُّ

                                                
  .٤١٨/ ١صفة الصفوة   )١(
  .٣٩/ ١فيض القدير   )٢(
  .٩/ ١البن دقيق العيد شرح األربعني   )٣(
  .٣٠/ ١عمدة القاري : ، وانظر٩/ ٣جامع العلوم واحلكم   )٤(



   

 

٧١ 

٧١
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ا ال تقع إال أو عموما، إخبارا عن األعمال   يكون احلديث وعلى هذا القول،    
وإمنـا   (: د ذلك ويكون قوله بع  ،  ووجودهاسبب عملها   ، وأنه   عن قصد من العامل   
فإن ،  ه العامل من عمله نيت    وهو أن حظَّ  ،  إخبارا عن حكم الشرع    ) لكل امرىء ما نوى   

  .)١(وإن كانت فاسدة فعمله فاسد، فعليه وزره، فله أجره، كانت صاحلة فعمله صاحل

 عبـارة عـن     أا ": قال البيضاوي وقد جاء يف تعريفات النية ما يفيد هذا املعىن،          
   .)٢(" حاال أو مآال  أو دفع ضر، من جلب نفٍع،حنو ما يراه موافقا لغرضانبعاث القلب 
 رضوان ابتغاء باإلرادة املتوجهة حنو الفعل       النية صخصقد  الشرع  وإن كان   هذا،  

  . اهللا وامتثال حكمه
والنية يف احلديث حممولة على املعىن اللغوي ليحسن تطبيقه على ما           " :قال احلافظ 
   .)٣("فإنه تفصيل ملا أمجل، ال املهاجربعده وتقسيمه أحو

فإذا تأملت تتمة احلديث وجدت أن قصد الدنيا بالعمل مؤثر يف بطالن أجره، إذا              
، وهذا يعين أن من األعمال ما يعمل فقط للدنيا،          ، بل وحمبط له   كان مما يبتغى به وجه اهللا     

  . وهذا يدل على حتقق املعىن اللغوي للنية
تغى به وجه اهللا فال يصح حىت خيلصه هللا، أما إذا كان مـن              فإذا كان العمل مما يب    

ه وممكن الوقوع، فجرت النية يف      متوج ، فقصد العمل  األمور املباحة، وال يتصور فيه القرىب     
  .مثله

  :الترجيح
 إال وله   فما من عمل يعمله أحد    القائل بتعميم األعمال؛    الذي يترجح القول الثاين     

  غري م فاسدة، طاعة أ   مسواء كانت صاحلة أ    - فمنشأ األعمال  ،إرادة وقصد فيه وهي النية    
إمنا منشؤها إرادة القلب هلذا العمل، وإذا أراد القلب عمال، وكانت القدرة علـى      -طاعة

  .  على حسب هذه النيةإنفاذه تامة، فإن العمل يقع

                                                
  .١٠/ ٣جامع العلوم واحلكم   )١(
نيـل  ، و ١٠ / ١ التيسري بشرح اجلامع الصغري      :، وانظر ١٩٦/ ١ شباه والنظائر غمز عيون البصائر يف شرح األ       )٢(

  .٢٣٢ / ٥حتفة األحوذي ، و٣٤٣/ ١األوطار 
  .٢/ ١فتح الباري البن حجر   )٣(
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، وعلى أساس هذه النية يكـون اسـتيطانه يف          كبريوعليه فأثر النية يف االستيطان      
 هـذه  يف فصول ومباحث     لةً عليه مجلة كبرية من األحكام اليت تأيت مفص        ويترتبملكان،  ا

  .الرسالة
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  الثايناملطلب    
   السفر باالستيطانحكمانقطاع  

 ، فإنه مىت نوى اإلنسان االستيطان ببلدة    ، و أن النية مناطُ االستيطان   فيما سبق    تقرر
 ويبقى النظر يف الوطن األصلي، فإن رفـضه بطـل           وطنا له، تلك البلدة   ذه النية تكون    

  .، وإن مل يرفضه كان له وطنانلهبرفضه 
، من قصر ومجـع وفطـر       فيهاص  رخما دام اإلنسان يف سفر فإن له أحكاما يت        ف

وذلك بأن ينشئ نية    ،  حىت يأيت مبا ينقض هذا الوصف     ،  ، وهذه األحكام باقية ثابتة    ومسح
  .إليهالبلد الذي سافر االستيطان يف 

 باعتبار  من أن يكون أحد ثالثة أشخاص     والشخص فيما يتعلق ذا الباب ال خيلو          
  :تقسيم مجهور الفقهاء

  . امسافرأن يكون : األول
  . أن يكون مقيما: الثاين

  . أن يكون مستوطنا: الثالث
هو من خرج من عمران بلده مع قصد سري مسافة خمصوصة، دون جزم             : املسافرف

  .)١(أليام حمددبإقامة عدد من ا
 فقد اختلف أهل العلم يف حتديد األيام اليت يكون ـا مقيمـا            ،   اإلقامة جزمفإن  
ص بـرخص  يتـرخ ال ف  من حلظة دخوله البلد،املواطن ويكون يف حكم    ،)٢(اختالفا كبريا 

؛ ألنـه لـيس     را يعلم مىت خيرج قصر ولو كان شهو       مل، و مل جيزم إقامة معينة    إنو،  السفر
   .)٣( فصار مبثابة السائر،رتعج انزعاج السائرين بل م،مبستوطن

                                                
  .٤/٧٣كشاف القناع و ،٣/١٣٦حاشية اجلمل ، و٣/١٣٨الفواكه الدواين ، و١/١٤٨حتفة الفقهاء   )١(
ه خبمـسة عـشر   ه بإحدى وعشرين صالة، ومنهم من حد  أربعة أيام، ومنهم من حد    ه ب  من حد   فمن أهل العلم    )٢(

ه بتسعة عشر يوماًيوماً، ومنهم من حد .  
، ١/٢٦٢مغـين احملتـاج   ، و١/٣٦٤الشرح الكبري للدردير ، و١/٤١١ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :      انظر

  .٢/٢٥٠شرح منتهى اإلرادات 
  .، وسيأيت مزيد تفاصيل يف هذه املسائل٣/٢٤الفروع و، ١/٤١١ ترتيب الشرائع بدائع الصنائع يف  )٣(



 

 

٧٤ 
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اإلقامة ا املدة اليت يلزمهـا      فنوى  هو املسافر الذي دخل بلدة،      : )١(املقيموعليه ف 
  .فيها إمتام الصالة

   .)٢("اإلقامة اخلالية عن نية املكث على التأبيد": ويزيد بعضهم
، وهذا أعم تعبري    )٣( ا  الصالةِ م يلزمه إمتا  اعتقاد املقام مبوضع مدةً    اإلقامةوذلك أن   

 ، فأكثر  أربعة أيام  هو يشمل ما ذكره الفقهاء من كون هذه املدة        جاء يف تعريف اإلقامة، ف    
  .صلواتأو التحديد بعدد أو تسعة عشر يوما،  ،مخسة عشر يوماأو 

برخص السفر من أول وصوله تلـك       عند اجلمهور    ال يترخص    واملسافر ذا القيد  
 إقامة  ىأو نو ،  ةفإن مل جيمع إقامة مدة معين     ،  ؛ ألنه يصبح يف حكم املقيم     دخلهاالبلدة اليت   

  .فهو مسافر يترخص برخص السفر ما دام على هذا الوصف أقل من أربعة أيام، مدةً
، وإن أتـى عليـه   للمسافر القصر ما مل جيمـع إقامـةً  ": رمحه اهللاقال ابن املنذر   

  . )٤("سنون

  .)٥( بنية عدم االنتقال عنه له وطناًاً مابلد هو من اختذ :واملستوطن
املدة اليت توجب عليه إمتـام       نوى إقامة    والفرق بني املقيم واملستوطن أن املقيم إذا      

، لكن ال ينقطـع بالنـسبة        من أول وصوله   متام ولزمه اإل  ،حكم السفر عنه   انقطع   الصالة
الف املستوطن فإنـه    ، خب  غري مستوطن  وهوللجمعة؛ ألن اجلمعة يشترط فيها االستيطان،       

  .تلزمه أحكام املواطن كاملة مبا يف ذلك وجوب اجلمعة
 وتنتفي مـن وجـه      ،املقيم غري املستوطن تثبت يف حقه أحكام السفر من وجه         ف

   .)٦(آخر

                                                
  . ٣/٥٩لفروع ، وا٤/٥٠٣اموع ، و٢٤/١٣٧جمموع الفتاوى : انظر.  يعرب عنه البعض باملقيم غري املستوطن )١(
  .٢/٦١شرح اخلرشي   )٢(
  .٢٥٢/ ١املنتقى شرح املوطأ   )٣(
  .٣/٢٠   املصدر السابق)٤(
  ).٢٦( تقدم الكالم على تعريف االستيطان وشروطه، انظر  )٥(
  .٢٨٩/ ٤ املستقنع  زادالشرح املمتع على  )٦(



   

 

٧٥ 
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، مة ولـيس كـل إقامـة اسـتيطانا       كل استيطان إقا   :لذلك ميكن أن يقال   
من اإلقامةفاالستيطان أعم  .  

 فٍر مـسا  : إىل  مجهور الفقهاء املسافر   تقسيمذكور بناء على    هذا التقسيم الثالثي امل   
مدة ال يلزمـه    نوى  أو   ،مدة معينة   مل ينوِ  ، ومسافرٍ  ويسمى مقيما  نوى اإلقامة مدة معينة   

فكـان  ،  يبقى مـسافرا   هفإن،  ، وهي أقل من أربعة أيام يف قول األكثرين        فيها إمتام الصالة  
س له أصل من كتاب أو      ـتقسيم لي هذا  غري أن   ،   املستوطن وثالثهماذا قسمني،    املسافر
  .أو عرف أو لغةسنة 

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 تقسيم الناس -دين ملدة انقطاع السفر  يعين أقوال احملد  -فقد تضمنت هذه األقوال     "

إىل مسافر، ومقيم مستوطن، ومقيم غري مستوطن، أوجبوا عليه إمتام الـصالة والـصيام              
والتمييـز بـني املقـيم      : وهذا تقسيم ال دليل عليه من جهة الشرع، قال        : معة، قال واجل

   ".يس معلوماً بشرع وال لغة وال عرفواملسافر بنية أيام معدودة ل
صلى اهللا ن يف غري موضع أنه ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله يوقد ب: "وقال
افر يقصر ـوى هؤالء فهو مسطن، ومن ِسإال مقيم ومسافر، واملقيم هو املستوعليه وسلم 

  .)١(اهـ"الصالة

مبكـان  فإن أقام   ،  مستوطنامقيما  و  فالصحيح أن الشخص بني أن يكون مسافرا أ       
       أراد أن   كانت نيته أنه مـىت    د املدة ابتداء، أو     بنية السفر بعد فترة، فهو مسافر، سواء حد 

 ، بل األدلة كتابـاً    ذا التقسيم أنه مل يقم دليل على ه      سواء؛ وذلك    ، على حد  خيرج خرج 
  . مقيم مستوطن تكاد تتوافر على التقسيم الثنائي للناس، وهو إما أنه مسافر أو وسنةً

، سواء أربعة أيام أو أكثـر فـأين    نوى مدة معينةهو منقيم فقط   امل أنأما اعتبار     
  !؟الدليل على هذا

، غـريه دون املستوطن  يمبل قام الدليل األثري على أن الذي يقابل املسافر هو املق        
  :ومن ذلك اآليتوليس يف النصوص غري هذا التقسيم، 

                                                
  .١٣٧/ ١الشرح املمتع  :، وانظر١٨٤، ١٣٧/ ٢٤جمموع الفتاوى   )١(



 

 

٧٦ 

٧٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ِإنَّ اللَّه فَرض الصلَاةَ علَى ِلساِن نِبيكُم       (: قَالَرضي اهللا عنهما    ابِن عباٍس    عن: أوال
   .)١()ِم أَربعا وِفي الْخوِف ركْعةًصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى الْمساِفِر ركْعتيِن وعلَى الْمِقي

 سأَلْت عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها عن الْمسِح        :قَالَرمحه اهللا   عن شريِح بِن هاِنٍئ     : ثانيا
  ؟سأَلْته عن الْمسِحفَأَتيت عِليا فَ،  ائِْت عِليا فَِإنه أَعلَم ِبذَِلك ِمني:فَقَالَت ؟علَى الْخفَّيِن
جعلَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ثَلَاثَةَ أَياٍم ولَياِليهن ِللْمساِفِر ويومـا           ( : فَقَالَ
   .)٢()ولَيلَةً ِللْمِقيِم 
 فَـأَنكَره   نى أَربع ركَعـاتٍ   صلَّى ِبمِ أنه  عثْمانَ بن عفَّانَ رِضي اللَّه عنه       عن  : ثالثا
 وِإني سِمعت رسولَ اللَِّه     ، ِإني تأَهلْت ِبمكَّةَ منذُ قَِدمت     ، يا أَيها الناس   :فَقَالَ !الناس علَيهِ 

   .)٣ ()  الْمِقيِممن تأَهلَ ِفي بلٍَد فَلْيصلِّ صلَاةَ ( :صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ
  :ووجه االستدالل من هذه النصوص
 من أنشأ نية    بله املقيم، وليس املقيم عندهم هو     أن املتقرر يف الشرع أن املسافر يقا      

 الذي املستوطن وهو بالبلد بنية عدم االنتقال عنها، إقامة عدد من األيام، إمنا هو من مكث       
  .ذكره الفقهاء

  :املناقشة  
 أين هذا التفريق من فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وفعـل             :قاليناقش هذا بأن ي     

فر، دون ما يدل منهم على      خص الس صون بر  فإم كانوا يترخ   !؟أصحابه رضي اهللا عنهم   
 أو اإلقامة مدة تزيد على أربع أو تبدأ من أربع، أو            ،التفريق بني املسافر بنية اإلقامة الدائمة     

  .حنو ذلك
غزوت مع رسول اهللا صـلى اهللا       " : رضي اهللا عنه أنه قال    عن عمران بن حصني     ف

  : ويقول، ال يصلي إال ركعتني، عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام مبكة مثاين عشرة ليلة
  .)٤("صلوا أربعا فإنا قوم سفر : يا أهل البلد

                                                
  ).١١١٠(باب صالة املسافرين وقصرها / أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها   )١(
  ).٤١٤(باب التوقيت يف املسح على اخلفني / ارة أخرجه مسلم يف الطه  )٢(
  ).٦١(   سبق خترجيه)٣(
  ).٦٦( سبق خترجيه  )٤(



   

 

٧٧ 

٧٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه أقام بقرية من قـرى نيـسابور                و
  . )١( الصالةشهرين وكان يقصر

  . )٢(يقصر الصالةستة أشهر وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه أقام بأذربيجان 
  . )٣(أنه أقام خبوارزم سنتني وكان يقصر: وعن علقمة

عدد مـن  نية  أو ،فهذه النصوص عامة، ليس فيها أم أقاموا بعدم نية إقامة مطلقة     
ج هذا خمرج الشرط حىت يعترب قيدا        فهل خر  !أن هذا كان يف نفوسهم    األيام، وعلى تقدير    

 ألننـا  ؛إننا إمنا قصرنا: يف املسألة، فهل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أحد من أصحابه      
  ! عددا من األيام؟ أو مل ننِو، املطلقة اإلقامةَمل ننِو

  :وعليه فالناس يف هذا الباب قسمان
  .املقيم املستوطن: األول
ن مكث ببلد بغري نية املكث فيها أبدا، بل مىت انتـهت             م ويراد به املسافر،  : الثاين

  .حاجته رجع
فإذا قدم الشخص بلدا معينا بنية السفر، فإنه على الصحيح يترخص برخص السفر           

، فـإن   كم السفر حىت ينشئ نية االسـتيطان      دام على هذا الوصف، وال ينقطع عنه ح        ما
  .واهللا أعلم، رعا ش ولزمته أحكام املواطن،أنشأها انقطع عنه وصف السفر


   

                                                
  ).٥٢( سبق خترجيه  )١(
  .٢٨ / ٣إرواء الغليل ، وصححه األلباين يف ٥٣٣ / ٢ أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  )٢(
  .٥٣٦ / ٢ أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  )٣(



 

 

٧٨ 

٧٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   
  

  
  
  
  
  

  
  الفصل الثاني

  أقسام الدار واهلجرة
  :وفيه مبحثان

  أقسام الدار: األول
   اهلجرة: الثاني

    



   

 

٧٩ 

٧٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   
  
  
  
  
  

  
  
  

  املبحث األول
  ام الدارـــأقس

  :وفيه مطلبان 
  دار اإلسالم: األول

  دار الكفر: الثاني
  
  
   

     



 

 

٨٠ 

٨٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب األول
  تعريف دار اإلسالم


  :ومن ذلك اآليت،  اآليات يف كتاب اهللا مبينة صفات دار اإلسالمتعددلقد ت

قوله تعاىل 





: تعاىل قوله


}{
}{  

تعاىل ولهوق


 
 يتبني أهم األوصاف لدار اإلسالم، وميكن حصرمها فيمـا      هذه اآليات فمن خالل   

  :يلي
  .ني فيهانمتكني املؤم: أوال
  .لك بظهور أحكامه وشعائرهذمتكني دين اهللا فيها، و: ثانيا
  . سكىن دار اإلسالم:ثالثا



   

 

٨١ 

٨١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  . )١(ظهور األمن للمسلمني: رابعا
  :تعريف دار اإلسالم

خيرج يكاد  وبالنظر يف تلك التعاريف ال      ،   الفقهاء وصف الدارين كثريا    لقد تناول 
  :ثالثة اجتاهاتعن تعريف دار اإلسالم 
كون أهلها مسلمني، وال يـضر     مراعاة ظهور أحكام اإلسالم، مع      : االجتاه األول 
  . وجود غري املسلمني

  .)٢("كل بقعة تكون فيها أحكام اإلسالم ظاهرة":  هيدار اإلسالمف
كل أرض سكنها مسلمون وإن كان معهم فيها غريهم، أو تظهـر فيهـا              " : أو

   .)٣(" أحكام اإلسالم
وال بذل  ،  وال جمري ،  كل دار ظهرت فيها دعوة اإلسالم من أهله بال خفري         " : وقيل

، ومل يقهر أهـل      على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي       وقد نفذ فيها حكم املسلمني    ،  جزية
  . )٤("البدعة فيها أهل السنة 

 أهـل  فيهـا  كان وإن املسلمون يسكنها اليت الدار" : بقوله البجريمي عرفها كما
 الكفـار  جالهـم  مث يـسكنوا  كانوا أو ،الكفار بيد وأقروها املسلمون فتحها أو ،ذمة
  .)٥("عنها

 كتحـرمي   ،ويراد بظهور أحكام اإلسالم كل حكم من أحكامه غري حنو العبادات          
  ها املسلمون، ـ أو يسكنها املسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة، أو فتح،الزىن والسرقة

  
  

                                                
اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه     : ، وانظر )٣٢(ه يف أحكام املناكحات واملعامالت      اختالف الدارين وأثر    )١(

  .وما بعدها) ١٢٥(، والفقه واألحكام يف نوازل الفتنة والوالء وديار اإلسالم )٦٤(اإلسالمي 
ـ . ط ٢٢/ ٢املدونة  و،  إحياء التراث . ط ٢٥٣/ ٣عابدين   وحاشية ابن    ،١١٤/ ١٠املبسوط  : انظر  )٢(  سعادة،ال
  .١٢١/ ٤اإلنصاف و، ٤٣/ ٣كشاف القناع و
  .١٨٤/ ٨، اية احملتاج ٤/٢٢٠حاشية البجريمي   )٣(
  .)٢٧٠(أصول الدين   )٤(
  .٢٢٠/ ٤البجريمي  حاشية  )٥(



 

 

٨٢ 

٨٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ا، مث أجالهم الكفار عنهاوأقر١(وها بيد الكفار، أو كانوا يسكنو(.  
 إىل كون الدار يف سلطة إمام مسلم، بقطع النظر عن وجـود             ظرالن :الثايناالجتاه  

  . مسلمني فيها
ليس من شرط دار اإلسالم أن يكون فيها مسلمون، بـل يكفـي             ": قال الرافعي 

ها يف يد اإلمامكون،٢("ه وإسالم(.  
   .)٣("منا تنسب للغالب عليها واحلاكم فيها واملالك هلاإ الدار ألن" :وقال ابن حزم

 دار اإلسالم هي اليت نزهلا املسلمون وجرت عليها         :قال اجلمهور ": ن القيم وقال اب 
   .)٤(" وما مل جتر عليه أحكام اإلسالم مل يكن دار إسالم وإن الصقها،أحكام اإلسالم

  . فالعربة على هذا باحلاكم ونظام احلكم يف الدولة
ر الـيت تطبـق   ذهب بعض املعاصرين إىل أن دار اإلسالم هي الدا     : االجتاه الثالث 

سواء ، ، وحتكمه شريعة اإلسالم  سالموتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام اإل       شريعة اإلسالم، 
 ولكن ، أو كان أهله كلهم ذميني،كان أهله كلهم مسلمني، أو كان أهله مسلمني وذميني   

أو كـانوا    ،مسلمون يطبقون فيه أحكام اإلسالم، وحيكمونه بـشريعة اإلسـالم         حكامه  
، غري أن أهل البلـد      حربيونأم  ميني ولكن غلب على بالدهم      مني وذ ، أو مسل  مسلمني

٥( ويقضون بينهم حسب شريعة اإلسالم،قون أحكام اإلسالميطب( .  
     هو تطبيقه ألحكام اإلسالم وحكمه بشريعة  إسالٍمفاملدار كله يف اعتبار بلد ما دار 

  . اإلسالم
  

                                                
، وهذا الكالم حيتمل املناقشة، إذ ما املانع مـن اعتبـار             وما بعدها  ٨١/ ٨ اية احملتاج    :وانظر،  املصدر السابق  ) ١(

  !ر أحكام الشريعة الظاهرة، كالصالة والصوم ورفع األذان وحنوه؟ظهو
  ).٨/١٤(فتح العزيز شرح الوجيز   )٢(
  .١١/٢٠٠احمللى   )٣(
  .٢/٧٢٨أحكام أهل الذمة   )٤(
  ).٩٨(تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره يف الواقع :  انظر )٥(



   

 

٨٣ 

٨٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ملسلمني عن أن تكـون دار      ه يف التعريف خيرج كثريا من بالد ا       وهذا التوج
 الدار اليت تطبـق الـشريعة وحتكـم         هيإسالم، نعم جيب أن تكون دار اإلسالم        

ى لتحقيقه، وجتعله   باإلسالم، فهذا مطلب عزيز، وعلى كل احلكومات اإلسالمية أن تسع         
إن دار اإلسالم هي اليت تطبق الشريعة، فيخـرج بـذلك           : ، لكن أن يقال   هدفها املنشود 

!!  لعدم ضتها للقيام بـشريعة اإلسـالم  اإلسالمية عن أن تكون دار إسالم  ل   الدو غالب
  .فهذا قول يف غاية البعد

اجلمع بـني   يكون معتربا يف تسمية الدار بدار إسالم هو         ولعل أقرب ما ميكن أن      
  :الجتاهني األولنيا

، والربـا وامليـسر   السرقة  وحنو حترمي الزنا واخلمر     ظهور أحكام اإلسالم،    : األول
االجتماع واألذان  كالصالة والصوم ورفع    وجيب أن يدخل يف ذلك ظهور شعائر اإلسالم         

أنس  حديث، ويؤيد هذا     وحنوه وانتشار حلق حتفيظ القرآن    خطبتها،   ورفع صالة اجلمعة ل
 الفجـر  طلع إذا يغري وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان":  قَالَ بن مالك رضي اهللا عنه    

  . )١("احلديث .. أغار وإال أمسك أذانا مسع نفإ األذان يستمع وكان
ـ    ؛فيه لإلسالم واملنعة  والقوة  والوالية  أن تكون السلطة    : الثاين ن مـن    ألن مما ميكِّ

  .)٢(إظهار شعائر وأحكام اإلسالم هو قوة السلطان
وال مينع أن تكون احلكومة اليت حتكم البالد غري مسلمة، وال خيرج ذلك عـن أن                

  .أحكام اإلسالم مىت متكن املسلمون من إظهار ،ةتكون الدار إسالمي
تشمل دار اإلسالم البالد اليت تظهر فيها أحكام اإلسـالم، أو يـستطيع              ف وعليه

 فيدخل كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم      ،سكاا املسلمون أن يظهروا فيها أحكام اإلسالم      
 السكان من غـري     مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه املسلمون وحيكمونه ولو كانت غالبية         

يدخل كل بلد حيكمه ويتسلط عليه غري املسلمني مـا دام فيـه سـكان               كما  املسلمني،  

                                                
  ).٥٧٥(أخرجه مسلم يف كتاب الصالة   )١(
  ).٣٨(ف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت اختال  )٢(



 

 

٨٤ 

٨٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

مسلمون يظهرون أحكام اإلسالم، أو ال يوجد لديهم ما مينعهم مـن إظهـار أحكـام                
  .، واهللا تعاىل أعلم )١(اإلسالم



                                                
  .١١٤ / ١٠املبسوط ، و٤/١٧٥، وحاشية ابن عابدين ٧/١٣١بدائع الصنائع   )١(

  



   

 

٨٥ 

٨٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  

  املطلب الثاني
  رـــــدار الكف

  :وفيه مسألتان
  ريف دار الكفرتع: األوىل

  أقسام دار الكفر: الثانية
  

  
  



 

 

٨٦ 

٨٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة األوىل 
  تعريف دار الكفر 

تقدم التعريف بدار اإلسالم، وأا دار هلا خصائصها اليت متيزها عن دار الكفـر،              
 خصائصها أا الدار اليت تكون الغلبة فيها ألحكام اإلسـالم، والـسلطة             أبرز من   ولعل

  . كما تظهر فيها شعائر اإلسالموالوالية فيها ألهل اإلسالم،
وقد تفاوتت عبـارات الفقهـاء يف دار        فهي خالف دار اإلسالم،     أما دار الكفر    

  :الجتاهني، إال أا يف اجلملة تنحى الكفر
، وإن   كفر فإن كان الكفر أظهر كانت دار     ،  اعتبار الدار بالظهور  : االجتاه األول 

إسالمكان اإلسالم أظهر كانت دار  .  
 أو اإلسالم ورـلظه الكفر إىل أو اإلسالم إىل الدار افـتض وإمنا: "كاساينال قال

 يف الكفـر  أحكام تظهر فإذا أحكامهما، بظهور والكفر اإلسالم وظهور .. فيها الكفر
 أحكام بظهور اإلسالم دار الدار صارت وهلذا اإلضافة، فصحت كفر دار صارت فقد دار

 واهللا فيها الكفر أحكام بظهور الكفر دار تصري ذافك أخرى، شريطة غري من فيها اإلسالم
  . )١( "أعلم وتعاىل سبحانه

 ألن  ؛ربوكانت الدار يومئذ دار احل    " :جاء يف املدونة يف سياق الكالم على مكة       
   .)٢("ةأحكام اجلاهلية كانت ظاهر

ومل ، ا ظهرت فيه الشهادتان والـصالة    ودار اإلسالم م  ": اهللاوقال الشوكاين رمحه      
   .)٣("وإال فدار كفر،  إال جبوارولو تأويال، ر فيها خصلة كفريةتظه

ها دار  ، وعلى ضـد   فر منوطة بظهور أحكام الكفر فيها     فهذا االجتاه جعل دار الك    
  . اإلسالم

  . جيعل األمر منوطا باألمن واخلوفوهو اجتاه  :االجتاه اآلخر

                                                
 / ٤، اإلنـصاف    ٤٣ / ٣كشاف القناع   و،  ٢٥٣ / ٣ ابن عابدين    حاشية: ، وانظر ١٥/٤٠٦ الصنائع بدائع  )١(

١٢١.  
  .١/٥١٠املدونة الكربى   )٢(
  .٥٧٥ / ٤سيل اجلرار ال  )٣(



   

 

٨٧ 

٨٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : جاء يف بدائع الصنائع
ى اإلطالق، واخلـوف للكفـرة علـى        ن كان للمسلمني فيها عل    األمان إ "
 األمان فيها للكفـرة علـى اإلطـالق، واخلـوف     ، وإن كان  فهي دار اإلسالم   اإلطالق

   .)١("، فهي دار الكفرللمسلمني على اإلطالق

 اختار رأي أيب حنيفة   مث   السابقنيرأيني  ال  الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا      ذكروقد  
ن املسلم، فإن كان آمنا بوصف كونـه مـسلما،          أمعلى   أن مدار احلكم     رمحه اهللا، وهو  

إنه األقرب إىل معىن اإلسالم ويوافق األصل       : ، وقال كفرفالدار دار إسالم، وإال فهي دار       
  . )٢(اهـ". يف فكرة احلروب اإلسالمية وأا لدفع االعتداء

  :، فهي كاآليتعند املعاصرينأما تعريف دار الكفر 
  .)٣(" وال يأمن فيها بأمان املسلمني،أحكام اإلسالمجتري فيها  هي الدار اليت ال"

هي الدار اليت ال يكون فيها السلطان واملنعة للحاكم املسلم، وال يكـون             : "وقيل
  . )٤("لعالقة بينهم وبني حاكم املسلمني حيدد اأهلها مقيمني فيها بعهٍد

ا    وعركام اإلسـالم الدينيـة     البالد اليت ال تطبق فيها أح     ": فها الدكتور وهبة الزحيلي بأ
  . )٥("والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة اإلسالمية

  :على هذه التعريفات ميكن أن تكون أبرز خصائص دار الكفر اآليتبناء 
  .ال يأمن فيها املسلمون على دينهم، بينما يأمن الكفارأا الدار اليت  -١
  . لمنيلغري املسالدار اليت تكون فيها الوالية والسلطة  -٢
  . الدار اليت ال جتري فيه أحكام اإلسالم الظاهرة -٣

                                                
  .١٥/٤٠٧بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   )١(
  .وما بعدها) ٢٦٠(، واجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي )٣٨(نظرية احلرب يف اإلسالم   )٢(
   ).٦٩(السياسة الشرعية   )٣(
   ).٥٦(العالقات الدولية يف اإلسالم ألبو زهرة  ) ٤(
   ).١٠٥(سالم لوهبة الزحيلي  العالقات الدولية يف اإل )٥(

  



 

 

٨٨ 

٨٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

فـإن  ،   اإلسـالم   الكفر أو  والذي يظهر أن االعتبار بظهور الكلمة وظهور شعائر       
كانت األوامر والنواهي يف الدار ألهل اإلسالم حبيث ال يستطيع من فيها من الكفـار أن                

وال يـضر  ،  فهذه دار إسـالم ،الم مأذونا له بذلك من أهل اإلس    يتظاهر بكفره إال لكونه   
وال بصولتهم كما هو مـشاهد يف  ، ظهور اخلصال الكفرية فيها ألا مل تظهر بقوة الكفار 

ا كان األمر وإذ،  اإلسالميةالبلدانأهل الذمة من اليهود والنصارى واملعاهدين الساكنني يف   
  . املسلمنيمع كون السلطة والوالية لغري وهذا كله ، )١(العكس فالدار بالعكس

شيخ فقد سئل    دار كفر،     وال ، فليست دار إسالم   مركبة تكون الدار    وال يبعد أن  
وهل جيب على املسلم    ،  هل هى بلد حرب أم بلد سلم       :عن بلد ماردين   رمحه اهللا اإلسالم  

عداء أوإذا وجبت عليه اهلجرة ومل يهاجر وساعد        ، ىل بالد اإلسالم أم ال    إاملقيم ا اهلجرة    
  ؟ وهل يأمث من رماه بالنفاق وسبه به أم ال،نفسه أو ماله هل يأمث ىف ذلكاملسلمني ب

مة حيـث كـانوا ىف مـاردين أو    احلمد هللا دماء املسلمني وأمواهلم حمر   ": فأجاب
 ،وإعانة اخلارجني عن شريعة دين اإلسالم حمرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غريهم    ، غريها

 .. ال استحبت ومل جتـب إ و،ينه وجبت اهلجرة عليهواملقيم ا إن كان عاجزا عن إقامة د      
وأما كوا دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها املعنيان ليست مبرتلة دار السلم اليت جتـري      

 بـل   ،وال مبرتلة دار احلرب اليت أهلها كفار      ، أحكام اإلسالم لكون جندها مسلمني    عليها  
سـالم مبـا    اخلارج عن شريعة اإل   ويقاتل  ، لث يعامل املسلم فيها مبا يستحقه     هي قسم ثا  

   .)٢("يستحقه


                                                
  .٤/٥٧٥السيل اجلرار   )١(
  .٢٨/٢٤٠ جمموع الفتاوى  )٢(



   

 

٨٩ 

٨٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  املسألة الثانية
  أقسام دار الكفر

  :وفيها فرعان 
  دار العهـــــــد: األول

  دار احلــــرب: الثاني
  

  
       



 

 

٩٠ 

٩٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الفرع األول
  دـــــــدار العه

  :العهد لغة
، وكلّ مـا    ية احلرم ظ ورعا األمان والذّمة واليمني واحلف   يف اللغة على    العهد  يطلق  

  . )١(بني العباد من املواثيق فهو عهد
 الـذي  األمر من إليكم أُقَدم أمل:  أي   : ومنه قوله تعاىل    
به االحتفاظَ عليكم أوجبت.   

، ى أن تكون تلك األرض هلـم      ها عل  أهلَ  اإلمام  بلد صاحلَ  كل": واملراد بدار العهد  
  . )٢("ني اخلراج عنهاوللمسلم

ويغلب على سـكاا كـوم   ،  هدة، ودار املعا  وتسمى دار املوادعة، ودار الصلح    
  . )٣(معاهدين غري مسلمني

 مـع  عليـه  العزم أو ،قتاله حني هوماِل هـِّقوِر ريبـاحل دم استباحة رفع فاألمان
   .)٤(ما مدة اإلسالم حكم حتت استقراره

هللا عليه وسلم وبني قريش عام احلديبية يف الـسنة          بني النيب صلى ا   عهد   جرى   وقد
  .)٥(عاهدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنواتف ،السادسة من اهلجرة يف ذي القعدة

 االشتراك يف منظمات دولية يلتزم أعضاؤها عدم        :صور العهد يف هذه األزمنة    من  و
م دار عهد وتسمى داره،م لبعض مدة عضويتهم يف هذه املنظمةِه بعِضضتعر.  

                                                
  .، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري نفس املادة)٥١(التعريفات عهد، و: مادةمقاييس اللغة )   ١(
   .مصادر سابقة ) ٢(
، وايـة   ٣٣٣/ ١فتح العلي املالـك     : انظر، و ٣٣٤/ ٥، وفتح القدير    )١٧٨ (األحكام السلطانية للماوردي   ) ٣(

   .٤٦١-٤٥٩/ ٨، واملغين ٢٣٥/ ٧احملتاج 
  . ٣٦٠/ ٣مواهب اجلليل   )٤(
، ومسلم يف اجلهـاد     )٢٥٠٠.. (باب كيف يكتب هذا ما صاحل فالن بن فالن          / أخرجه البخاري يف الصلح       )٥(

  .)٣٣٣٥(باب صلح احلديبية يف احلديبية / والسري 



   

 

٩١ 

٩١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

لدار، ومعـصوم   يعترب كلُّ مقيٍم يف دار العهد آمنا بأمان ا        ومبقتضى املعاهدة   
إيـذاء أهـل دار العهـد        املسلمني والذميني من     يمنع اإلمام ، ف الدم واملال والعرض  

م استفادوا األمان يف أنفسهم وأمواهلم باملوادعة       ؛ض هلم والتعرفإن   أل ،   أغار عليهم قـوم 
 أن عـن رجوا مل خي ألم ذا العهد ؛ جيب على املسلمني الدفاع عنهم فال ربمن أهل احل  

  . فال جيب على املسلمني نصرم،  ألم مل ينقادوا حلكم اإلسالم؛يكونوا أهل حرب
يف حـال اخلـوف مـن         وهذا حمتمل للنقض، ، فهو عقد    غري الزم العهد  عقد  و
: عاىل تقال،  على سواء  فلإلمام أن ينبذ إليهم    خيانتهم،


ارهم أحكام  على أن جتري يف د    اإلمام   عاهدهمإذا  واحلال خمتلف يف عقد الذمة، ف      

      مِ اإلسالم فهو عقد الزم، ال حيتمل النقض دار إسالم جيري    والدار   ، عقد ذمة  هذاألن   ؛ان
   .)١(فيها حكم اإلسالم


  

                                                
جواهر دار الفكر، و  . ط ١٩٧،  ١٩٦/ ٢، والفتاوى اهلندية    ١٠٨/ ٧ وبدائع الصنائع ،  ٨٦/ ١٠بسوط  امل: انظر  )١(

شـرح منتـهى اإلرادات     و،  ٥٨٥/ ٢مطالب أويل النـهى     ، و ١٦/٦ قليويب وعمرية    حاشييتو ،١/٢٦٩اإلكليل  
١/٦٥٥.   



 

 

٩٢ 

٩٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الفرع الثاين
  ربــــدار احل

، وهي يف اجلملة ينطبق عليه وصف    ارات الفقهاء يف تعريف دار احلرب     اختلفت عب 
 أهلبني  ، فليس بني أهلها و    ي عليه من حيث العالقة باملسلمني     دار الكفر الباقية على ما ه     

  . الم معاهدة أو هدنة اإلسدار
  .)١("قعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرةكلّ ب": يف دار احلرب يف تعرفقيل  
، أو مل   ومل يسبق فيه حكم إسـالمي     ،  سلمنيامل هي كل مكان يسكنه غري    ": وقيل  

  . )٢("تظهر فيه قط أحكام اإلسالم

 لذا   الكفر؛ نس الداخلة حتته، وهو دار     عن اجل  وهذه التعاريف يف الواقع ال خترجها     
  : فالتعريف املناسب أن يقال

  ."ها وبني دار اإلسالم عهد أو هدنةهي دار الكفر اليت ليس بين"
  :خصائص دار احلرب كاآليتو
  .يوجد فيها مسلمون يؤدون واجبام اإلسالمية والشعائر الدينيةال  -١
  .ون السلطة واملنعة فيها للمسلمنيتك ال -٢
  .يقوى املسلمون على تنفيذها ، والسالمتنفذ فيها أحكام اإل ال -٣
  . ليس بني أهلها وبني املسلمني عهد مصاحلة -٤
  .يتوقع منها حرب على املسلمني -٥

  :وقد قسم العلماء دار احلرب إىل قسمني
  .، وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه الذهن ابتداءبالد الكفار احلربيني: األول
  . )٣( وهي بالد الكفار املهادننيدار املوادعة أو املهادنة،: الثاين

                                                
  .السعادة.ط ٢٢/ ٢املدونة و، ٤٣/ ٣كشاف القناع و، ٣١-٣٠/ ٧بدائع الصنائع   )١(
  .)٢٠٤ (أسىن املطالبو، ٢٢٠/ ٤حاشية البجريمي و، ٨٢/ ٨اية احملتاج   )٢(
  .)٨٤(القاموس الفقهي و ،)٧٧(اختالف الدارين وأثره يف املناكحات واملعامالت : انظر  )٣(



   

 

٩٣ 

٩٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أنـه إذا   غـري   دار احلرب عند الفقهاء مبعىن واحد،       ودار الكفر    ف ويف اجلملة 
 وإذا أطلق عليهـا دار احلـرب      ،  ألن الغلبة والسلطة للكافر   ف أطلق عليها دار الكفر   

  . ة مع دار اإلسالمعلي هناك حرب ِفيكنمل   وتوقع احلرب منها، حىت ولوباعتبار مآهلاف
دار الكفر دار حرب ما مل ترتبط مع دار اإلسالم بعهود ومواثيق، فإن ارتبطـت               ف
، وهذه العهود واملواثيق ال تغير مـن حقيقـة دار   ، أو دار عهد  دار كفر معاهدة   أصبحت

، حىت ولو بقي العهد عـشرات        حيفظ هلم عهدهم   ، فتبقى تلك الدار دار كفر      شيئا الكفر
  . حربيةو انتهى عادت دار كفرأالعهد السنني، فإن انتقض 


  
  
   
  
  



 

 

٩٤ 

٩٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   
  
  
  
  

  
  

  
  املبحث الثاني

  ـــرةـــاهلجـ
  :وفيه مخسة مطالب

  تعريف اهلجرة: األول
  أقسام اهلجرة: الثاني
  أسباب اهلجرة: الثالث
  م اهلجرةــحك: الرابع

  األحكام املتعلقة باهلجرة:   اخلامس
  
  
  



   

 

٩٥ 

٩٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول
  رةــِجتعريف اهل

  : جرة لغةاِهل
  .)١(، ومن مصادره اهلُجرةارانا وِهجاسم من هجر يهجر هجر يف اللغةجرة اِهل

 اقطعته، وهجر فـالن هجـر      و  مبعىن أغفلته وتركته   ،ا هجرت الشيء هجر   :يقال  
تركه وأعرض عنه، وهجر     أو الشخص    ، وهجر الشيءَ   الضراب ترك ، وهجر الفحلُ  تباعد

  .اعتزل عنها ومل يطلقها زوجته
  :ل الشاعرقا

  )٢(رج ومن هالٍل وما يب من ِم مللت    ين حىت كأن البيِترج هرِثكْوأُ

 : أي ، على صيغة اسم املفعول    ،همهاجر هذه: ، يقال مهاجرةً هاجر   هي اسم من  و  
   .)٣(موضع هجرته

ِك وتـر ،  أرٍض إىل، ثُم غَلَب على اخلُروج من أرٍضِضد الوصِل": يف األصل وهي  
   .)٤(" األوىل للثَّانية

اهلاء واجليم والراء أصالن، يدل أحدمها علـى قطيعـة وقطـع،       : "قال ابن فارس  
  ر  ، شيء وربطه  واآلخر على شدـ    :  فاألول اهلَج ران، وهـاجر   ضد الوصل، وكذلك اِهلج

 إىل   تركوا األوىل للثانية، كما فعل املهاجرون حني هاجروا من مكة          ،القوم من دار إىل دار    
   .)٥("املدينة

  . وبالقلباللسان وبالبدنبويكون اهلجر 
  .٣٤-النساء : فمن اهلجر بالبدن قوله تعاىل

                                                
 األمسـاء  ، وذيب نفس املادةاملصباح املنري، والصحاح يف اللغة نفس املادة، و   )هـ ج ر  ( :القاموس احمليط مادة    )١(

   .١٧٩ / ٤واللغات 
   .٢/٣٤٢غريب احلديث للخطايب   )٢(
  ).ر جـ ه: (مادةاملصباح املنري  ) ٣(
  .٥/٥٥٧النهاية يف غريب األثر   )٤(
  ).ر جـ ه: (مادةمقاييس اللغة   )٥(



 

 

٩٦ 

٩٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه : قَالَتحنيومن اهلجر باللسان قول عائشة رضي اهللا       
 لَّمسِه ولَيي لَأَ  ( :عةً    ِإناِضيي رنِت عِإذَا كُن لَمى    ،عبغَض لَيِت عِإذَا كُنـِت     ..  وا ِإذَا كُنأَم

   قُوِلنيِك تةً فَِإناِضيي رندٍ   :عمحم برى قُلْـتِ       ، لَا وبغَـض لَيِت عِإذَا كُنو :    برلَـا و 
اِهيمرِإب(.  
  قَالَت: "اللَِّه :قُلْتلْ وولَ اللَِّه أَجسا ري،كمِإلَّا اس رجا أَه١(" م(.   

  . إال مهاجرامن الناس من ال يذكر اهللا: قوهلمن اهلجر بالقلب وم   
 وترك اإلخالص يف الذكر، فكـأنّ    ،يريد ِهجران القلب  : "رمحه اهللا قال ابن األثري    

  .)٢("قلبه مهاجر للسانه غري مواصل له
  .الصورو بعضها يف بعض وقد جتتمع هذه الوجوه كلها أ

   :يف مفردات القرآنجاء 
 قـال   ،القلـب  أو ب   إما بالبدن أو باللسان    ،مفارقة اإلنسان غريه   اهلجر واهلجران "

 :  عن عدم قرن، وقوله تعـاىل  كنايةً،  ٣٤-النساء    :تعاىل
  فهذا هجر بالقلب، أو بالقلـب واللـسان  ، ٣٠-الفرقان، 

 ى أي إىل أن يتحـر    وحيتمل الثالثة، ومدع  ،  ١٠-املزمـل    : وقوله
، وقولـه   ٤٦-مرمي  : الثالثة إن أمكنه مع حتري ااملة، وكذا قوله تعاىل        

  .)٣(" على املفارقة بالوجوه كلها، فحث٥َّ-املدثر  : تعاىل

  :اهلجرة شرعاً
  .يف الشرعاختلف عبارات العلماء يف تعريف اهلجرة   

   .)٤("ا ترك دار الكفر واخلروج منها إىل دار اإلسالمإ": فقيل

                                                
 فضل  باب يف / ، ومسلم يف فضائل الصحابة      )٤٨٢٧(باب غرية النساء وجدهن     / أخرجه البخاري يف النكاح       )١(

  ).٤٤٦٩(عائشة رضي اهللا عنها 
  .٥/٥٥٧النهاية يف غريب األثر   )٢(
  .)١٥٠٩(مفردات القرآن   )٣(
  ).ر جـ ه: (مادةمفردات القرآن و ،)٣١٣(حترير ألفاظ التنبيه  و،)٣١٩(التعريفات و، )٧٣٨(التعاريف   )٤(



   

 

٩٧ 

٩٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   .)١("قامة فيهه لإل غِريترك الوطن إىل بلٍد": وقيل

   .)٢("اهلجرة يف الشرع ترك ما ى اهللا عنه: " ابن حجر احلافظوقال  
ليس املهاجر حقيقة من هاجر من بالد       ف": -وهو مييل إىل هذا االجتاه    - قال املناوي 

 ألن النفس أشـد  ؛لها جتنب املنهي ومح، وأكرهها على الطاعة   ، بل من هجر نفسه    ،الكفر
   .)٣(" اخلري وحرصها على منع،عداوة من الكافر لقرا ومالزمتها

 تشمل اهلجرة الباطنة واهلجرة الظاهرة، فأما اهلجـرة الباطنـة    واألقرب أن اهلجرة  
 وما يزينه الشيطان، وأما الظاهرة فهي الفرار  ،فهي ترك ما تدعو إليه النفس األمارة بالسوء       

 ،ملا كانت الثانية أعظـم أمـارات األوىل       غري أنه   ،  وىل أصل للثانية   واأل ،بالدين من الفنت  
  .  بعض العلماء التعريف ا خص،وأكمل نتائجها

مث ملا كانت هجرته صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة أشـرف اهلجـرات                
  .وأشهرها انصرف اللفظ عند اإلطالق إليها

ا، وهو ترك البلـد إىل      فإن اهلجرة حتمل معىن واحد    ،  أما عند املتأخرين واملعاصرين   
، فخرجت ر إليه ليس من بالد اإلسالمدائمة، وقد يكون البلد املهاج بلد آخر بنية اإلقامة ال    

  .بذلك اهلجرة يف اللسان املعاصر عن اهلجرة اليت وردت يف نصوص الشرع


                                                
  .)٤٩٢(معجم لغة الفقهاء   )١(
  .١/١٦فتح الباري   )٢(
  .٦/٢٧١ير فيض القد  )٣(



 

 

٩٨ 

٩٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الثايناملطلب 
  رةــام اهلجـأقس

عت حبسب طـرح     اهلجرة كثرت تقاسيمهم هلا، وتنو     عنكثر كالم أهل العلم     ملا  
  .  منهم ملوضوعهاكلٍّ

  . م باعتبار إضافتها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمقسارة تفت
  .  واملعىن، من حيث احلسباعتبار نوعهاوتارة 

   .املقصدالتنويع يف وتارة باعتبار 
  : اهلجرة إىل قسمني تقسيم املاوردي:ن األولفِم

  :هجرة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهلا حالتان: األول
  . هجرته إىل املدينةقبل : إحدامها  
  . بعد هجرته إليها: الثانية  

  . )١( موت النيب صلى اهللا عليه وسلمبعداهلجرة : الثاين

مها باعتبار اِحلومن أهل العلم من قسإىل قسمني واملعىنس :  
 ،نة الس ومن البدعة إىل،وهي اهلجرة من الكفر إىل اإلسالم    : اهلجرة املعنوية : األول
  .ىل الطاعةومن املعصية إ
  : وهلا صور،اهلجرة احلسية: الثاين

 اهلجرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة، وهذه أشرف اهلجرات وأفضلها              -
  .على اإلطالق

 وهذه خيتلف حكمها باختالف الظروف      ، اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم       -
  . واألوضاع
هـواء والبـدع مبفارقتـهم       وهجرة أهـل األ    ، هجرة أهل الذنوب واملعاصي    -

  .ومقاطعتهم ومباعدم زجراً هلم أو ِحمية منهم أو هلما معاً
  :النهاية يف غريب األثرومن جنس هذا التقسيم ما جاء يف كتاب   

                                                
  . ١٤/٢١٨احلاوى الكبري  ) ١(

  



   

 

٩٩ 

٩٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : هجرتان اهلجرة"  
 :قوله يف اجلنة عليها اهللا وعد اليت: إحدامها  

  أهله ويدع ،وسلم عليه اهللا صلى النيب يأيت الرجل فكان، ١١١-التوبـة 
 وسلم عليه اهللا صلى النيب وكان ،ِهِرمهاج إىل بنفسه وينقطع منه، شيء يف يرجع ال وماله،
 ) خولة بن سعد البائس لكن (: قال حىت منها، هاجر اليت باألرض الرجل ميوت أن يكره
  . )١(مبكة مات أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له يرثي

 أصـحاب  فعل كما يفعل ومل املسلمني، مع وغزا األعراب من هاجر من: والثانية
 املـراد  وهـو  اهلجرة، تلك هاجر من فضل يف بداخل وليس مهاجر، فهو األوىل، اهلجرة
   .)٢( ) التوبة تنقطع حىت اهلجرة تنقطع ال (: بقوله

    ذكر ابن العريب رمحه اهللا  قدوباعتبار التنويع يف القصد،     مها  ومن أهل العلم من قس 
  :يف هذا النوع ستة أقسام

 وكانت فرضا يف أيام النيب صلى       ،اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم      : األول
  . وهذه اهلجرة باقية مفروضة إىل يوم القيامة.. اهللا عليه وسلم
ال حيـل   : مسعت مالكا يقـول   : قال ابن القاسم  ،  روج من أرض البدعة   اخل: الثاين

ألحد أن يقيم ببلد سفيها السلفب  .  
 فإن طلب احلالل فرض على كـل        ، اخلروج عن أرض غلب عليها احلرام      :الثالث

  . مسلم
، فإذا  عز وجل أرخص فيه    وذلك فضل من اهللا      ،الفرار من اإلذاية يف البدن    : الرابع
؛ والفرار بنفـسه    اهللا سبحانه له يف اخلروج عنه      ى نفسه يف موضع فقد أذن     خشي املرء عل  

  . ليخلصها من ذلك احملذور
  :  اهللا سبحانه  كما يف قول  

٢١-القصص.   

                                                
  ).٦٦(قطعة من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه، سبق خترجيه   )١(
  ).هـ ج ر(لسان العرب مادة : ، وانظر٥/٥٥٧النهاية يف غريب األثر   )٢(



 

 

١٠٠ 

١٠٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . خلروج منها إىل األرض الرتهة، واخوف املرض يف البالد الومخة: اخلامس
، املسلم كحرمـة دمـه     ؛ فإن حرمة مال   الفرار خوف اإلذاية يف املال    : السادس

  . ه أو آكدواألهل مثل
   .)١("فهذه أمهات قسم اهلرب": مث قال رمحه اهللا



                                                
  .٥/٣٥٠تفسري القرطيب  :، وانظر١/٦١٣ أحكام القرآن البن العريب ) ١(



   

 

١٠١ 

١٠١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثالث   
  رةـــباب اهلجــأس   

 وطن إىل وطـن آخـر،       ، ومن من مكان إىل مكان   هي االرحتال   اهلجرة  تقدم أن   
 ختـرج ، وبالتتبع واالستقراء ال تكاد      ومعلوم أن الباعث على اهلجرة أسباب كثرية متنوعة       

  :اآليتعن يف اجلملة أسباب اهلجرة 
إذا أصبح   ،أكثر خصوبة من أجل العيش والبقاء       يف مكان   اإلنسان رغبة: فمنها-

  .املكان الذي يعيش فيه جدباً تركه
   .م واملعرفة إذا مل يكن ذلك متوفراً يف البلد الذي يعيش فيه طلباً للعل:ومنها-   
ـ صواعق و الوسيول  الفيضانات و ال من    الكوارث الطبيعية  :ومنها-     الـيت   زالزلال

 :قال تعاىل، يسلطها اهللا تعاىل على من عصاه كما فعل بأهل سبأ      



اآليات وما زلنـا  وكما فعل باألمم السابقة   ،٢١-١٥سبأ ،

ات اليت تقع يف بعض البالد ما يوجـب علـى أهلـه أن         مِلنسمع ونرى من األحوال واملُ    
  . خيرجوا منه
  .  املهزوم إىل مكان آخر آمن فيفر، بني الناس احلروب:ومنها-
  .  اخلوف من عدو أو وحوش وحنو ذلك:اومنه-
، قال تعاىل عن النيب إبراهيم عليه     أعظم أنواع اهلجرة   وهي   ، الفرار بالدين  :ومنها-

:  ملا هاجر من العراق إىل الشام   السالم
١(٢٦- العنكبوت(.  


                                                

   ).٣،٢( ة املفصل يف اهلجر  )١(
  



 

 

١٠٢ 

١٠٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الرابعاملطلب   
  رةــم اهلجــحك  

 مع نيـة    ،اإلقامة باملكان الصاحل للمعيشة على وجه التأبيد        االستيطان هو  أنتقدم  
، فاهلجرة رفض البلد األول الـذي كـان         ، وهو بعينه منطبق على اهلجرة     )١(عدم االنتقال 

ه، وعليه فهناك تـالزم كـبري   واالنتقال عنه إىل بلد آخر بنية اإلقامة الدائمة في ،  يعيش فيه 
اجد،  أن  على أين ال أجد فرقا بينهما، سـوى       ،   بني اهلجرة واالستيطان    التطابق  يصل حلد 

، ري مبا يتعلق بالبلد الذي خرج منه؛ وذلك بالنظر إىل أصل املادة الذي هو الترك              اهلجرة تعب 
نظر إىل أن أصـل املـادة   ، وذلك بالستوطنهانتقل إليه وااالستيطان تعبري بالبلد الذي   أن  و

  . آخر وطٍناختاذُ
  :حكم اهلجرة

، وهل هي باقية أم أا نسخت؟ على        لف أهل العلم يف بقاء حكم اهلجرة       اخت بدايةً
  :قولني

  . )٢(أن اهلجرة باقية وغري منسوخة، وهو قول اجلمهور: القول األول
    اعهـا، ومنـها    الة على بقاء اهلجرة وعدم انقط     واستدلوا جبملة من األحاديث الد

  : اآليت
 سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        :قَالَرضي اهللا عنه     معاِويةَ   حديث: أوال

 ولَا تنقَِطع التوبةُ حتى تطْلُع الـشمس ِمـن         ،لَا تنقَِطع الِْهجرةُ حتى تنقَِطع التوبةُ     (  :يقُولُ
  . )٣( )ِبهامغِر

                                                
  ).٢٦(ص :  انظر )١(
 ١٩اموع ، وتكملة ٢٦٩/ ٩، وحتفة احملتاج  ٢٢٢ / ١٤ الكبري   ياحلاو، و ٦/١٥٦املنتقى شرح املوطأ    :  انظر  )٢(

/ ٢، وسـبل الـسالم      ٥٩٢ / ١العدة شرح العمدة    ، و ٥١١/ ٢، ومطالب أويل النهى     ١٠/٥٠٥املغين  ، و ٢٦٥/ 
  .٨/٣٤، ونيل األوطار ١١٨٥

باب إن  / ، والدارمي يف السري     )٢١٢٠(باب يف سكىن الشام     / ، وأبو داود يف اجلهاد      )١٦٣٠١(رجه أمحد   أخ  )٣(
  .٣٣ / ٥إرواء الغليل ، واحلديث صححه األلباين يف )٢٤٠١(اهلجرة ال تنقطع 



   

 

١٠٣ 

١٠٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

وفَدت ِإلَى  " :قَالَرضي اهللا عنه     عبِد اللَِّه بِن وقْدانَ السعِدي       حديث: ثانيا
 وكُنت آِخرهم دخولًا ،رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي وفٍْد كُلُّنا يطْلُب حاجةً       

    لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسلَى رع  لَّمسِه ولَيع ، ولَ اللَّهِ   : فَقُلْتسا رلِْفي    ، يخ نم كْتري تِإن ،  مهو 
تقَطَعان ةَ قَدرونَ أَنَّ الِْهجمعزي.  

  .)١( )لَا تنقَِطع الِْهجرةُ ما قُوِتلَ الْكُفَّار(  :قَالَ
  .)٢( ) الِْجهادِإنَّ الِْهجرةَ لَا تنقَِطع ما كَانَ: ( وألمحد

  : وجه االستدالل
هذه األحاديث ظاهرة الداللة يف كون اهلجرة مل تنقطع، وأا باقية ما دام اجلهـاد      

  .قائما، ومقاتلة الكفار قائمة
  .)٣(، وهو قول احلنفيةاهلجرة نسخت، وأن حكمها قد انقطعأن : القول الثاين

  :األدلة
 ولَِكـن ِجهـاد     ،لَا ِهجرةَ بعد الْفَتحِ   ( : قال عنهما اهللا رضى عباس ابن عن: أوال

  .)٤()  وِإذَا استنِفرتم فَانِفروا،وِنيةٌ
 أَخِبرِني ، يا رسولَ اللَِّه:أَِبي سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه عنه أَنَّ أَعراِبيا قَالَ عن   :ثانيا
  . نعم:قَالَ ) ؟فَهلْ لَك ِمن ِإِبٍل، جرِة شِديدك ِإنَّ شأْنَ الِْهويح ( :فَقَالَ ؟عن الِْهجرِة

  ؟ فَهلْ تؤدي صدقَتها: قَالَ
   .)٥()  فَِإنَّ اللَّه لَن يِترك ِمن عمِلك شيئًا،فَاعملْ ِمن وراِء الِْبحاِر ( :قَالَ، نعم: قَالَ   

                                                
يح صـح ، وصححه األلبـاين يف      )٤١٠٢(باب ذكر االختالف يف انقطاع اهلجرة       / أخرجه النسائي يف البيعة       )١(

  ).٤١٧٣(برقم وضعيف سنن النسائي 
  .٢٣٩ / ٤السلسلة الصحيحة وصححه األلباين يف ) ١٦٠٠٢(أخرجه أمحد   )٢(
  .٦/٧٦٩، ورد احملتار على الدر املختار ١/١٥٨، وبدائع الصنائع ١/٤١ املبسوط  )٣(
بـاب  / لم يف اإلمـارة  ، ومس)٢٥٧٥.. (باب أفضل الناس مؤمن جماهد      /  أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري       ) ٤(

  ).٣٤٦٩.. (املبايعة بعد فتح مكة 
باب املبايعـة  / ، ومسلم يف اإلمارة     )٥٦٩٩(وحيك  : باب ما جاء يف قول الرجل     / أخرجه البخاري يف األدب       )٥(

  ).٣٤٦٩.. (بعد فتح مكة 



 

 

١٠٤ 

١٠٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

انطَلَقْت ِبأَِبي معبٍد ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه       رضي اهللا عنه    ِع بِن مسعوٍد    عن مجاشِ : ثالثا
  .)١() علَى الِْإسلَاِم والِْجهاِد .. مضت الِْهجرةُ ِلأَهِلها ( :علَيِه وسلَّم ِليباِيعه علَى الِْهجرِة قَالَ

  .)٢() لَاِم والِْجهاِد والْخيِرولَِكن علَى الِْإس : (وملسلم
مع عبيِد بِن عميٍر    رضي اهللا عنها     زرت عاِئشةَ    : عن عطَاِء بِن أَِبي رباٍح قَالَ      :رابعا

ِثيِة،اللَّيرالِْهج نا عاهأَلْن؟ فَس  
فَقَالَت: "  موةَ الْيرأَ    ،لَا ِهج ِفرونَ يِمنؤِإلَـى        كَانَ الْمـالَى وعِبِديِنِه ِإلَى اللَِّه ت مهدح

 والْيوم  ، فَأَما الْيوم فَقَد أَظْهر اللَّه الِْإسلَام      ،رسوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مخافَةَ أَنْ يفْتن علَيهِ        
  . )٣(" ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ،يعبد ربه حيثُ شاَء

 ذَهبت مع عبيِد بِن عميٍر ِإلَى عاِئشةَ رِضي اللَّـه عنهـا وِهـي               :قال عطَاًء   وعن
انقَطَعت الِْهجرةُ منذُ فَتح اللَّه علَى نِبيِه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم    ( : فَقَالَت لَنا  ،مجاِورةٌ ِبثَِبريٍ 

  .)٤() مكَّةَ
  : األدلة السابقةمناقشة
  : هذه األدلة اآليتمناقشةجاء يف 

االستدراك يقتـضي خمالفـة      " ): ونية جهاد ولكن ( :قوله يف وغريه الطييب قال
 اليت كانت مطلوبة علـى  ، واملعىن أن اهلجرة اليت هي مفارقة الوطن     ،حكم ما بعده ملا قبله    

 وكذلك املفارقة بسبب نية    ،بب اجلهاد باقية   إال أن املفارقة بس    ،األعيان إىل املدينة انقطعت   
 والنية  ،ين من الفنت   والفرار بالد  ، واخلروج يف طلب العلم    ، كالفرار من دار الكفر    ،صاحلة

   .)٥("معتربةيف مجيع ذلك 

                                                
بـاب  / لم يف اإلمـارة     ، ومس )٢٧٤٢.. (باب البيعة يف احلرب أال يفروا     / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري        )١(

  .، واللفظ للبخاري)٣٤٦٥.. (املبايعة بعد فتح مكة 
  ).٣٤٦٥.. (باب املبايعة بعد فتح مكة / أخرجه مسلم يف اإلمارة   )٢(
  )٣٦١١.. (باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة / البخاري يف املناقب أخرجه   )٣(
  ).٢٨٥٠(باب ال هجرة بعد الفتح / د والسري  يف اجلهاأخرجه البخاري  )٤(
   .٦/٣٩فتح الباري   )٥(



   

 

١٠٥ 
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اخلروج   ألن اهلجرة؛إن اهلجرة قد انقطعت يعين من مكة     : "وقال ابن قدامة  
 بلد   وهكذا كلُّ  ، فال تبقى منه هجرة    ،لكفار بلد ا   فتح مل يبق   فإذا ،من بلد الكفار  

  . )١(" وإمنا اهلجرة إليه إذا ثبت هذا،فتح ال يبقى منه هجرة
وعليه فغاية ما تدل عليه هذه النصوص هو انقطاع اهلجرة من مكة بعـد فتحهـا        

  . أدلة اجلمهورنتهبي كما على أا دار كفر، أما مطلق اهلجرة فحكمها باٍق
خلالف كما يبدو هو ما يظهر من جنس تعـارض يـسري بـني    والسبب يف هذا ا    

النصوص اليت تبني أن اهلجرة قد انقطعت، ونسخ حكمها، وبني النصوص األخرى الـيت              
  .تبني كوا مل تنقطع

  :  أقوالةعلى ثالثاديث  طرائق الفقهاء يف اجلمع بني تلك األحتوقد اختلف
مث فرضت بعد هجرة النيب     ،  إليهاأن اهلجرة كانت يف أول اإلسالم مندوبا        : األول

وعاد األمر فيهـا  ، فلما فتحت مكة ارتفع وجوب اهلجرة، صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة   
وهو  ،والباقية هي املندوبة  ،  املنقطعة هي املفروضة  : فهما هجرتان ،  إىل الندب واالستحباب  

  .)٢(، واختاره اخلطايبقول احلنفية
؛ ألن مكة صارت يـوم       املدينة ارتفعت يوم الفتح    كة إىل أن اهلجرة من م   :  الثاين

فمن ،  ؛ لكوا مساكن أهل الشرك     قبل ذلك واجبة   وكانت اهلجرة عنها  ،  الفتح دار إسالم  
 وهذا هو الفرض الذي سقط، ا وانفرد بفضلها دون من بعدهمحصل عليها فاز .  

؛ إذ يلزمه   ر الكفر امة فهي هجرة من أسلم بدا     أما اهلجرة الباقية الدائمة إىل يوم القي      
وأن يهاجر ويلحق بدار املسلمني حيـث       ،  أن ال يقيم ا حيث جترى عليه أحكام الكفار        

  . )٣(جترى عليه أحكامهم

                                                
  .١٠/٥٠٥املغين   )١(
   .٦/ ١٠، واملبسوط ١٨٢/ ٤، ومرقاة املفاتيح ٣٥٢/ ٣معامل السنن   )٢(
، ونيل األوطار   ٨٨/ ٧، وعارضة األحوذي    ٣٧٣/ ١٠،  ٢٩٥/ ٧شرح السنة   و،  ١٥٣/ ٢املقدمات املمهدات     )٣(

  .٨/ ١٣النووي على مسلم شرح و، ٣٩ / ٦الباري ، وفتح ٢٦/ ٧
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كان الرجل يأيت النيب صلى     ،  أن اهلجرة الفاضلة اليت وعد اهللا عليها باجلنة       : الثالث
 أما اهلجـرة   ،بفتح مكة ، انقطعت   ال يرجع يف شيء منه    ،  اهللا عليه وسلم ويدع أهله وماله     

  . )١(، جلملة من األحاديث فيها أن اهلجرة هي هجرة السيئاتالباقية فهي هجر السيئات
  :اجلمع بني األحاديثقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

فاألول أراد به اهلجرة املعهودة يف زمانه؛ وهي اهلجرة إىل املدينة من مكة وغريها              "
ة كانت مشروعة ملا كانت مكـة وغريهـا دار كفـر            من أرض العرب؛ فإنّ هذه اهلجر     

وحرب، وكان اإلميان باملدينة، فكانت اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم واجبة ملـن               
قدر عليها، فلما فتحت مكة وصارت دار اإلسالم، ودخلت العرب يف اإلسالم صـارت              

 ن األرض دار كُفْـر   وكـو  ،"ال هجرة بعد الفتح   " :ها دار اإلسالم، فقال    كلُّ هذه األرض
 بل هي صفة عارضة حبسب سـكاا،        و دار فاسقني ليست صفة الزمة هلا،      ودار إميان، أ  

فكل أرض سكاا املؤمنون املتقون هي دار أولياء اهللا يف ذلك الوقت، وكل أرض سكاا               
الكفار فهي دار كفر يف ذلك الوقت، وكل أرض سكاا الفساق فهي دار فسوق يف ذلك 

  . )٢("إن سكنها غري ما ذكرنا وتبدلت بغريهم فهي دارهمالوقت، ف

 ،اهلجرة هي اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسـالم         : "وقال ابن العريب رمحه اهللا    
 واستمرت بعده ملن خاف على نفـسه،   ،وكانت فرضاً يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم        

  . )٣("سلم حيث كانواليت انقطعت أصالً هي القصد إىل النيب صلى اهللا عليه و

  :الترجيح
، وبعد ما ذكـر     بعد النظر يف أدلة الفريقني وما أورد من مناقشة على قول احلنفية           

يترجح قول اجلمهور، وأن اهلجـرة باقيـة مل         من طرق العلماء يف اجلمع بني تلك األدلة         
  .تنسخ

                                                
املهاجر من هجر اخلطايا    : ( ، وحديث )٩(أخرجه البخاري    ) املهاجر من هجر ما ى اهللا عنه      : (  حديث :منها  )١(

 / ١اجلـامع الـصغري وزيادتـه       ، وصححه األلباين يف     )٣٩٢٤ ( وابن ماجه  ،)٢٢٨٣٣ (أخرجه أمحد  ) والذنوب
  .٣١٨/ ١١، وعمدة القاري ٢٤-٢٣/ ٢تثريب طرح ال: انظر. ١١٦١

  .١٨/٢٨١جمموع الفتاوى   )٢(
    .٢/٤٦٣نقله عنه يف سبل السالم   )٣(
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  :وذلك للوجوه اآلتية
حىت تنقطع التوبة،   ع   قوة أدلة اجلمهور، وتوافرها يف أن اهلجرة ال تنقط         -١

  .د مؤببأمٍرالشارع فعلقها 
هجرة خمصوصة، وهي اخلـروج مـن مكـة          إمكان محل أدلة احلنفية على       -٢

باعتبارها دار كفر، وذلك ملا حتولت إىل دار إسالم، فاملنفي هجرة خاصة وليس مطلـق               
  . اهلجرة

املصري إليه،   أنه مىت أمكن اجلمع بني النصوص وجب         : أن قاعدة النظر املطردة    -٣
دون القول بالنسخ الذي يترتب عليه إبطال أحد نصوص الشرع، ومعلوم أنه ال سـبيل               

بطال ألدلة اجلمهور، وهذا غري سـائغ شـرعا،          من اإلِ  لألخذ بقول احلنفية إال على وجهٍ     
اهلجرة من  :  يقال  أن ولعل أقواها ،  ق السابقة ر على حنو من الطُّ    فتعني اجلمع بني النصوص   

، أما مطلق اهلجرة فمـشروع،     هلا دار إسالم   منسوخ، وذلك لتحو    كفرٍ تبارها دار باعمكة  
  .واهللا أعلم

 إمنا هو فيما إذا     ، واختالفهم اختلفوا فيها  وعدم انقطاعها  ،مث إن الذين قالوا ببقائها    
  ما حكم اهلجرة يف حقه؟: دار الكفرب أو مستوطنا ،مقيماكان الشخص 

  :حترير الرتاع
هل العلم على أن املسلم الذي يقيم بني أظهر املـشركني إذا خـاف              اتفق أ : أوال

، وإذا كان هذا )١(، أنه ال جيوز املقام بينهم، وجتب عليه اهلجرة   وعجز عن إظهار دينه   الفتنة  
  . ثابتا يف جمرد اإلقامة، ففي االستيطان من باب أوىل

 مع قدرته   ملشركنيقيم بني أظهر ا   أهل العلم يف املسلم الذي ي       كالم اختلف: ثانيا
ال يف هذه احلـال  اهلجرة حكم حكى املاوردي أن   ف،  على إظهار دينه، وعدم خشية الفتنة     

  :أقسام مخسة  منخيلو

                                                
 ،١٠/٣٧٩الشرح الكـبري البـن قدامـة    ، و٩/٢٧٠، وحتفة احملتاج يف شرح املنهاج       ٢٠٣/ ٤ أسىن املطالب   )١(
  .)٥٠٥ (ى املصريةوخمتصر الفتاو، ٣/١٠٩، وكشاف القناع٤/١٦٢شرح منتهى اإلرادات و
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، ويقدر علـى الـدعاء      االمتناع يف دار احلرب باالعتزال    أن يقدر على    : أحدها
 دار  ألا صـارت بإسـالمه واعتزالـه      ؛  جيب عليه أن يقيم يف دار احلرب       فهذا   ،والقتال
  .ا استطاع من نصرته جبدال أو قتال وجيب عليه دعاء املشركني إىل اإلسالم مب،اإلسالم

ذا جيب ، فه وال يقدر على الدعاء والقتال  ،زالأن يقدر على االمتناع واالعت    : الثاين
داره قد صارت باعتزاله دار إسالم، وإن هاجر عنها عادت          ألن  ؛  عليه أن يقيم وال يهاجر    

  .القتال لعجزه عنهاجيب عليه الدعاء و، وال دار حرب
،  وال على الدعاء والقتال    ، وال يقدر على االعتزال    ،أن يقدر على االمتناع   : الثالث

 ألنه يقـدر    ؛ وال جتب عليه اهلجرة    ؛دار إسالم  ألنه مل تصر داره      ؛قامفهذا ال جيب عليه امل    
  : ، وله ثالثة أحوالعلى االمتناع

  . ، فاألوىل به أن يقيم وال يهاجر مبقامهأن يرجو ظهور اإلسالم: أحدها
  .  فاألوىل به أن يهاجر وال يقيم،أن يرجو نصرة املسلمني جرته: الثاين

  .باخليار بني املقام واهلجرة ، فهوساوى أحواله يف املقام واهلجرةأن تت: الثالث
 و، فواجب عليه أن يهاجر وه      ويقدر على اهلجرة   ،ر على االمتناع  ال يقد أ: الرابع

أنا بريء من كل مـسلم       (: صلى اهللا عليه وسلم   ، ويف مثله قال رسول اهللا       أقام إن   عاٍص
  . )١() ال تراءى نارامها: قال، ومل يا رسول اهللا:  قيل.يقيم بني أظهر املشركني

  .وهذا خرج يف حمل الرتاع: قلت
 فتسقط عنـه اهلجـرة      ،عف عن اهلجرة   ويض ،أن ال يقدر على االمتناع    : اخلامس

 باعتقاد اإلسالم والتـزام     ، ويكون مسلما  وز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفر      وجي،  زهلعج
 والعاجز عن   ، ألنه غري مضطر   ؛، وال جيوز ملن قدر على اهلجرة أن يتظاهر بالكفر         أحكامه

   .)٢(، ويكون فرض اهلجرة على من آمن فيها باقيا ما بقي للشرك دارطراهلجرة مض

                                                
/ ، وأبو داود يف اجلهاد      )١٥٣٠(باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املشركني          / أخرجه الترمذي يف السري       )١(

، )٤٦٩٨(باب القود بغـري حديـدة       / ، والنسائي يف القسامة     )٢٢٧٤(باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود        
  ).٢٦٤٥(برقم د صحيح وضعيف سنن أيب داووصححه األلباين يف 

إحياء دار التراث العـريب، وحاشـية       .  ط ٩/٢٦٩حتفة احملتاج   : ، وما بعدها، وانظر   ١٤/٢٢٢ الكبري   ياحلاو  )٢(
  .٥/٢٠٩اجلمل 
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نت الدار اليت يهاجر منها دار كفـر، أمـا دار   مث هذه األقسام فيما إذا كا     
  .)١(فإنه ال جتب اهلجرة منها، إمنا تندباملعاصي، 
فالنـاس يف   : فقال رمحـه اهللا   أما ابن قدامة رمحه اهللا فقد ساق هذا بشكل آخر،             

  : ضربأاهلجرة على ثالثة 
قامة إ  وال متكنه  ،ظهار دينه إ وال ميكنه    ،من جتب عليه وهو من يقدر عليها      : أحدها

 :  فهذا جتب عليه اهلجرة لقـول اهللا تعـاىل     ،واجبات دينه مع املقام بني الكفار     


  ٩٧-النساء.  
 وألن القيام بواجب دينه واجب على مـن         ؛وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب     

  .به فهو واجب وما ال يتم الواجب ؛ واهلجرة من ضرورة الواجب وتتمته،قدر عليه
 ،قامـة كراه على اإلإ أو ،هو من يعجز عنها إما ملرض     و ،من ال هجرة عليه   : الثاين

 :  فهذا ال هجرة عليـه لقـول اهللا تعـاىل          ،أو ضعف من النساء والولدان وشبههم     


؛وال توصف باستحباب، ٩٨/٩٩-النساء  ـا غـريأل  
   . عليهامقدوٍر

 لكنه يتمكن مـن     ، وهو من يقدر عليها    ،من تستحب له وال جتب عليه     : الثالث
 وتكـثري املـسلمني     ،ادهم فتستحب له ليتمكن من جه     ،قامته يف دار الكفر   إظهار دينه و  إ

 وال جتـب عليـه   ، فيتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم ورؤية املنكر بينـهم  ،ومعونتهم
   .)٢(إلمكان إقامة واجب دينه بدون اهلجرة

  من ديـار الكفـر      فإن اهلجرة  ، يف كالم املاوردي أو ابن قدامة      بناء على ما تقدم   
فقد جتب، وقـد تبـاح، وقـد        ،  فيهااملقيمني  تلف باختالف حال األشخاص     حكمها خي 

                                                
   .٣/٣٨، وكشاف القناع ٤/١٦٢ اإلرادات منهى شرح، و٥/٢٠٩حاشية اجلمل   )١(
  .٥٠٥ / ١٠املغين   )٢(
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م على املسلم البقاء يف دار الكفر فيما إذا كان يقدر على إظهـار              قد يتحت بل و تستحب،  
وقـد اسـتدل    ،  يرجو ظهور اإلسالم مبقامه   ، أو كان    سالماإلالدين، ودعوة الكفار إىل     

مـه   وكـان يكت ،أن إسالم العباس رضي اهللا عنه كان قبل بدرهلذا بمغين احملتاج صاحب  
ون به مبكة،    وكان املسلمون يتقو   ،ويكتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بأخبار املشركني        

إن  (:  فكتب إليه صلى اهللا عليه وسلم      وكان حيب القدوم على النيب صلى اهللا عليه وسلم،        
   .)١(، مث أظهر إسالمه يوم فتح مكة)  مبكة خريمقامك

أغلب الناس سريع التأثر مبا عليـه   يظهر يل أن  وال شك أن هذا ليس لكل أحد، و       
 شاع لدى بعض املـسلمني     و يف هذا الزمان الذي غلب فيه أهل الكفر،          ةًالكفار، وخاص

 !؟ بني أظهـرهم  فكيف احلال مبن هو مقيم    ، واتباعهم وهم يف ديار اإلسالم     ،تقليد الكفار 
ب الكثري ال علـى  لغالال شك أن الفتنة أعظم واخلطر أكرب، وأحكام الشريعة مبنية على ا  ف

  .اهللا أعلم، والنادر القليل


                                                
  .٣٥٢ / ١ذيب األمساء ، و٧٦ / ٢الغابة أسد  :، وانظر٥٥/  ٦مغين احملتاج   )١(



   

 

١١١ 

١١١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب اخلامس
   األحكام املتعلقة باهلجرة

  :وفيه مسألتان
  الرجوع للبلد الذي هاجر منه: األوىل

  انقطاع اهلجرة: الثانية
  

    



 

 

١١٢ 

١١٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة األوىل   
   الرجوع للبلد الذي هاجر منه


 ِمـن الزم اهلجـرة    ستيطان عالقة تـالزم، وأن      أن العالقة بني اهلجرة واال    تقدم  

، فكل هجرة استيطان، وال عكس؛ وذلك أن االستيطان ال يلزم منه يف بعـض            االستيطانَ
األحوال رفض البلد األول، فقد يستوطن الشخص بلدا آخر، مع كونه غري رافض لوطنه              

  .الوطند تعدر عنه ببوهو ما عاألصلي، 
آخر مث عاد إىل وطنه األصلي، فكما سبق يف مباحث          فإذا هاجر الشخص إىل بلد      

  :االستيطان ال خيلو من حالني
يقضي حاجته مث يعـود     ، بل   ، وليس له نية اإلقامة يف هذا البلد       أن يرجع : األوىل

  .لوطنه الثاين، الذي هاجر إليه
  . له نية اإلقامة الدائمة يف وطنه األول، وأن يرجع: الثانية  

احلالني من حيث األحكام املترتبة على ذلك، وأدلتها مـن          وقد تقدم الكالم على     
  .)١(السنة والنظر، مبا يغين عن إعادته هنا

  
  
  

                                                
  ).٦٦( ص :انظر  )١(



   

 

١١٣ 

١١٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة الثانية
  رةــاع اهلجـانقط

  :تقدم الكالم على اهلجرة، وأن اخلالف وقع فيها على وجهني
  ؟هل اهلجرة بعد هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم باقية أم نسخت: األول
   .كما تقدمالقائلون ببقائها وعدم نسخها، اختلفوا يف حكمها : الثاين

 وذكـر   ذكـره  ، وقد سبق  لواخلالف الذي يعنينا يف هذا املقام هو اخلالف األو          
هو قول اجلمهور، وأن اهلجرة باقية إىل يوم        ، وأن القول الراجح      ومناقشاا األقوال بأدلتها 

  .)١(القيامة
  
  

                                                
  ).١٠٢(ص : انظر  )١(



 

 

١١٤ 

١١٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
   الوطن واالستيطانحكام أ

  :وفيه فصالن
  أثر الوطن واالستيطان يف العبادات: األول
  أثر الوطن واالستيطان يف غري العبادات:  الثاني



   

 

١١٥ 

١١٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  
  
  
  
  

  

  الفصل األول
  أثر الوطن واالستيطان يف العبادات

  :وفيه سبعة مباحث
  أثر الوطن واالستيطان يف املسح على اخلفني : األول

  وما أحلق بهما
  أثر الوطن واالستيطان يف الصالة: لثانيا

  أثر الوطن واالستيطان يف اجلنائز: الثالث
  أثر الوطن واالستيطان يف الزكاة: الرابع
  أثر الوطن واالستيطان يف الصوم: اخلامس

  أثر الوطن واالستيطان يف احلج: السادس
  أثر الوطن واالستيطان يف اجلهاد: السابع

  



 

 

١١٦ 

١١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املبحث األول 
  وطن واالستيطان يف املسح على اخلفنيأثر ال   

  وما أحلق بهما 


 يف العبادات ال خيرج  واالستيطانفيما يتعلق بأثر الوطن  ، فإن الكالم    بادئ ذي بدءٍ  
أم كـان   اعما سبق يف بيان حال الشخص من حيث تعلقه بالوطن، فهو إما مواطن، أصلي     

اء على تقـسيم    ، وهذا بن   مقيم  الفراغ من حاجته، وإما    عند ، وإما مسافر، يرجع   امستوطن
  .لألشخاصالثالثي اجلمهور 

هو من خرج من عمران بلده مع قصد سري مسافة خمـصوصة،             وتقدم أن املسافر  
  .)١(دون جزم بإقامة عدد من األيام حمدد

 يف حكـم    كـان ،   أو املدة اليت يلزمها فيها إمتام الصالة       ، املطلقة فإن جزم اإلقامة  
 وقد تقدم أن اخلالف   يترخص برخص السفر،     دخوله البلد، فال      من حلظة  )املقيم(املواطن  

  .)٢( كبري خالفأهل العلم يف حتديد األيام اليت يكون ا مقيمابني 
 ولـو كـان   كان يف حكم املـسافر  يعلم مىت خيرج  مل جيزم إقامة معينة، ومل     إنو

   .)٣(سائر فصار مبثابة ال، بل مرتعج انزعاج السائرين،؛ ألنه ليس مبستوطنراشهو
 دخل بلدة، فنوى أن يقيم ا إقامـة         مسافر -على تقسيم اجلمهور  - وعليه فاملقيم 

  .)٤(مطلقة، أو نوى اإلقامة ا املدة اليت يلزمها فيها إمتام الصالة
 ذا القيد ال يترخص عند اجلمهور برخص السفر من أول وصوله تلك البلدة             وهو

 مل جيمع إقامة مدة معينة، فهـو مـسافر يتـرخص      اليت دخلها؛ ألنه يف حكم املقيم، فإن      
  .برخص السفر ما دام على هذا الوصف

                                                
  .٤/٧٣كشاف القناع و ،٣/١٣٦حاشية اجلمل ، و٣/١٣٨الفواكه الدواين ، و١/١٤٨حتفة الفقهاء : انظر  )١(
  ).٧٣(ص : انظر  )٢(
  .٣/٢٤الفروع و، ١/٤١١بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   )٣(
  . ٣/٥٩لفروع ، وا٢٤/١٣٧جمموع الفتاوى ، و٤/٥٠٣اموع : رانظ  )٤(



   

 

١١٧ 

١١٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، وإن أتى عليه    للمسافر القصر ما مل جيمع إقامةً      ":رمحه اهللا قال ابن املنذر    
  . )١("سنون

 مسافر  : إىل هذا التقسيم الثالثي املذكور بناء على تقسيم مجهور الفقهاء املسافر         و
 ويسمى مقيما، ومـسافر   يلزمه فيها إمتام الصالة مدة معينة أو اإلقامة، املطلقة نوى اإلقامة 
يبقى مسافرا، فكان املسافر على  إقامة مطلقة ف  مل ينِو    أو   ،يلزمه فيها إمتام الصالة   مل ينِو مدة    

ملواطن أو املستوطن، وهذا يعين أن كل مواطن مقـيم،          والقسم الثالث هو ا   هذا قسمني،   
  .وليس كل مقيم مواطنا
، بل  ليـس له أصل من كتاب أو سنة أو عرف أو لغة          تقسيم  الهذا  وقد تقدم أن    

، وهو إما أنه مسافر أو مقيم       للشخصاألدلة كتاباً وسنةً تكاد تتوافر على التقسيم الثنائي         
  .)٢(مواطن أو مستوطن

 فهو مسافر، سواء    بنية السفر بعد فترة    فإن أقام مبكان     وهذا التقسيم هو الصحيح،   
د احدسواءملدة ابتداء، أو كانت نيته أنه مىت أراد أن خيرج خرج، على حد .  

ومعلوم تعلق السفر بالوطن من ناحية أن السفر هو مفارقة الوطن، أو مفارقة حمل                
  املترتبة على مفارقة الـوطن     من األحكام بناء على ما تقدم فإن هناك مجلة كبرية         اإلقامة،  

الزيادة : ر كان له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك        واخلروج منه، فإن املسلم إذا ساف     
وقد قامت األدلة الشرعية على مشروعية املسح على اخلفـني،     املسح على اخلفني،  يف مدة   

  :من ذلكسواء يف احلضر واإلقامة أو يف السفر، 
 اهللا عليـه     صلى كُنت مع اَلنِبي   :اَلْمِغريِة بِن شعبةَ رضي اهللا عنه قَالَ      حديث  : أوال
فَمـسح  ،  )رتيِنفَِإني أَدخلْتهما طَاهِ  ، دعهما(: فَقَالَ، فَأَهويت ِلأَنِزع خفَّيهِ  ، وسلم فَتوضأَ 

   .)٣(علَيِهما

                                                
  .٢/٦٤الفروع   )١(
  ).٧٥(ص : انظر  )٢(
باب املـسح   / ، ومسلم يف الطهارة     )١٩٩(باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان       / أخرجه البخاري يف الوضوء       )٣(

  ).٤٠٤(على اخلفني 



 

 

١١٨ 

١١٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

أن رسول اهللا صـلى اهللا      "   رضي اهللا عنه    عوف بن مالك األشجعي    حديث: ثانيا
ويوما وليلة  ،  غزوة تبوك ثالثة أيام ولياليهن للمسافر     عليه وسلم أمر باملسح على اخلفني يف        

  .)١("للمقيم
 ،زوة تبـوك  غ ألنه يف    ؛هو أجود حديث يف املسح على اخلفني      : "قال اإلمام أمحد  

   .)٢(" وهو آخر فعله،سلم وزاها النيب صلى اهللا عليهغزاة غوهي آخر 
صـلى اهللا    انَ رسولُ اَللَّهِ  كَ":  قَالَ رضي اهللا عنه  صفْوانَ بِن عساٍل    حديث   :ثالثا
ولَِكن  ،ِإلَّا ِمن جنابةٍ  ،  يأْمرنا ِإذَا كُنا سفْرا أَنْ لَا ننِزع ِخفَافَنا ثَلَاثَةَ أَياٍم ولَياِليهن           عليه وسلم 

   .)٣(" ونوٍمِمن غَاِئٍط وبوٍل
أَسأَلُها عن الْمسِح رضي اهللا عنها اِئشةَ أَتيت ع:  شريِح بن هاِنٍئ قالحديث: رابعا
 فإنه كان يساِفر مع رسول اللَِّه صلى ، علَيك ِبابِن أيب طَاِلٍب فَسلْه:فقالت ؟على الْخفَّيِن

يهن  اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَياٍم ولَياِلجعلَ رسولُ": فَسأَلْناه فقال، اهللا عليه وسلم
  . )٤("ِللْمساِفِر ويوما ولَيلَةً ِللْمِقيِم

 وسـلم  عليه اهللا صلى اَللَِّه رسولُ بعثَ :قَالَ عنه اهللا رضي ثَوبانَ حديث :خامسا
  .)٥(والتساِخِني اَلْعصاِئِب علَى يمسحوا أَنْ فَأَمرهم، سِريةً

لبجلي رضي اهللا عنه أنه بال مث توضأ ومـسح          بن عبد اهللا ا   ر  حديث جري  :سادسا
   وسلم بال مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه، نعم:  فقال؟أتفعل هذا: ، فقيل لهعلى خفيه
  
  

                                                
  .١٣٨ / ١ء الغليل إرواوصححه األلباين يف ) ٢٢٨٧٠(أخرجه أمحد   )١(
    .١/٣٢٢املغين   )٢(
، والنسائي يف   )٨٩(باب املسح على اخلفني للمسافر واملقيم       / ترمذي يف الطهارة    وال ،)١٧٣٩٦ (أمحد أخرجه  )٣(

باب الوضوء مـن  / ، وابن ماجه يف الطهارة وسننها     )١٢٦(باب التوقيت يف املسح على اخلفني للمسافر        / الطهارة  
  .١٤٠ / ١إرواء الغليل حديث حسن صحيح، وحسنه األلباين كما يف : ال الترمذي، ق)٤٧١(النوم 

  ).٤١٤(باب التوقيت يف املسح على اخلفني / أخرجه مسلم يف الطهارة   )٤(
، وصـححه األلبـاين يف   )١٢٥(باب املسح على العمامـة  / ، وأبو داود يف الطهارة     )٢١٣٤٩(أخرجه أمحد     )٥(

  ).١٤٦(برقم د صحيح وضعيف سنن أيب داو



   

 

١١٩ 

١١٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .)١("يهتوضأ ومسح على خفَّ
: ملائدة اليت فيها قول اهللا تعاىل     كان بعد نزول ا   رضي اهللا عنه    وإسالم جرير     
 

 ا ناسخة للمسح   :اليت قيل هي اآلية   و،  ٦-املائدةا عنـد    إمع كو ،

،  بالكـسر     :القراءة الثانيـة  التحقيق دالة صرحيا على مشروعية املسح يف        
  . )٢(   :قولهمعطوفا على 

وقد روى مشروعية املسح على اخلفني أكثر من مثانني من الصحابة رضـوان اهللا              
   .)٣(عليهم منهم العشرة

وبالنظر يف هذه األدلة جند أن الشريعة اإلسالمية اعتربت اإلقامة باملكـان وعـدم      
 يف الرخصة من االنتقال واخلروج عنه بالسفر، فأباحت للمقيم أن ميسح        ه أخف اخلروج من 

، ختفيفا ومراعاة حلاله يف السفر، مـن        )٤(ميسح ثالثة أيام بلياليهن   يوما وليلة، بينما املسافر     
  . يف الشرعدِر، وهذا مطَّ واضطراٍب وعدم استقرار،انزعاٍج

                                                
باب املسح على اخلفـني     / ، ومسلم يف الطهارة     )٣٧٤(باب الصالة يف اخلفاف     / أخرجه البخاري يف الصالة       )١(
)٤٠١.(  
  .٢/٢٨٧النشر يف القراءات العشر دار طيبة، و.  ط٣/٥٢تفسري ابن كثري    )٢(
  ) .٥٢(ة اإلسالمية أحكام السفر يف الشريع: دار املعرفة، وانظر. ط١/٣٠٦فتح الباري   )٣(
 على تفصيل بينهم يف سفر الطاعة وسـفر املعـصية،            احلنفية والشافعية واحلنابلة   من اجلمهور   وهذا هو مذهب    )٤(

ويرى املالكية أن املسح على اخلفني غري مؤقت، وأن البس اخلفني وهو طاهر ميسح عليهما ما بدا لـه، واملـسافر                     
  إال أنه يندب نزعه كل يوم مجعة، ويستحب كل أسبوع أيضا     ، أو تصبه جنابة   واملقيم يف ذلك سواء، ما مل يرتعهما،      

  : من اليوم الذي بدأ فيه املسح، واستدل اجلمهور باألحاديث املذكورة يف أصل البحث، واستدل املالكية باآليت
:  قلـت  .يوما: ؟ قال يوما: نعم قلت : قلت يا رسول اهللا، أمسح على اخلفني؟ قال       : " يب بن عمارة قال   رواه أُ     ما  

وقد اختلف يف إسناده، ولـيس هـو   : أخرجه أبوداود، وقال".وما شئت : ؟ قال:وثالثة:  قلت.يومني: يومني؟ قال 
فهو حديث ضـعيف ال     . أهـ.بالقوي، ورواه ابن أيب مرمي وحيىي بن إسحاق، وحيىي بن أيوب، واختلف يف إسناده             

  .٣٥٨ / ١العلل املتناهية  .تقوم به حجة
إذا توضـأ  " :يقولرضي اهللا عنه  مسعت عمر :بيد بن الصلت قال زعنما رواه الدراقطين والبيهقي بإسناد شاذ      و

  ".ال من جنابةإن شاء إأحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما وال خيلعهما 
  .ائر مسح يف طهارة فلم يتوقت بوقت كمسح الرأس يف الوضوء واملسح على اجلب    ومن النظر أنه



 

 

١٢٠ 

١٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : هذا املبحث مسألتانوفيما يتعلق بأثر الوطن واالنتقال عنه يف
  . إذا ابتدأ املسح مسافرا مث أقامفيما : األوىل
  .إذا ابتدأ املسح مقيما مث سافرفيما : الثانية

  :، فإن الشخص ال خيلو من حالنيمسافرا مث أقاموهي فيما إذا ابتدأ املسح : أما األوىل
  . بلياليهنأيام ثالثة وهيأن يكون استكمل مدة املسح، : األوىل

  . مدة املسحأال يكون استكمل: نيةالثا
ومل جيـز لـه     ،   القائلني بالتوقيت  يه باتفاق فَّ نزع خ  فإن كان استكمل مدة املسح    

  .طهارة ولبسهما على املسح، إال بعد اخللع
  : فله حاالنوإن مل يكن استكملها،

  .مسح أقل من يوم وليلةقد أن يكون : األوىل
  .ليلة أكثر من يوم ومسحقد  يكون أن: الثانية

  .ةفإن كان أقل أمت يوما وليل
  :فقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني، وإن كان استوىف اليوم والليلة

 احلنفية  هو املشهور من مذهب   هذا  ، و أن يرتع خفيه   عليه   أنه جيب : القول األول 
  .)١(والشافعية واحلنابلة

  : األدلة  
  : واستدلوا باآليت  

أقام انقطعت أحكام السفر، وأخذ حكم اإلقامة، فال جيوز له          أن املسافر إذا    : أوال
  . أن يترخص برخص السفر

                                                                                                                                       
، وهلم أدلة أخرى وألن التوقيت ال يؤثر يف نقض الطهارة، إمنا الناقض للطهارة احلدث من البول والغائط واجلنابة             

  .ال ختلو من مقال
 ٢٩٣/ ١، واملغين والشرح الكبري   ٤٨/ ١، وحاشية الباجوري    ٦٣/ ١، ومغين احملتاج    ١٣٠/ ١فتح القدير   :    انظر

  .١١٠،١٥٢/ ١لدسوقي ا، وحاشية ٣٢٤ -٣١٨/ ١مواهب اجلليل و، ٢٠/ ١اتهد الكتاب العريب، وبداية  .ط
، وجممع األر يف شرح ملتقى األحبر       ١/٤٨، واألم   ٢٧٩/ ١، ورد احملتار    ١/٥١تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق      )١(

  .عامل الكتب.  ط١/٦٠شرح منتهى اإلرادات  ، و١/٣٢٩املغين ، و١/٢٠٤، ومغين احملتاج ٥٠/ ١



   

 

١٢١ 

١٢١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 أن املسح عبادة خيتلف حكمها بالسفر واحلـضر، فغلـب جانـب           :ثانيا
احلضر، وفرعوا على ذلك أن املسافر إذا مسح أكثر من يوم وليلة لسفر، مث نـوى          

امة بطل املسح، فكانت الصالة على غري       اإلقامة يف أثنائها بطلت صالته؛ ألنه ملا نوى اإلق        
  . طهارة

 مث أقام ابتدأ مسح يـوم       ، من يومني وليلتني   إذا مسح املسافر أقلَّ   أنه  : القول الثاين 
عـن  روايـة  هو قول ابن حـزم، و ، و)١(ها ثالثةوليلة، وإذا مسح يومني وليلتني فأكثر أمتَّ 

  .)٢(أمحد
 يب صلى اهللا عليه وسلم مل يبح املسح       بأن الن   ومن وافقه  رمحه اهللا استدل ابن حزم    و

مل يبح ألحد أن ميسح أكثر من ثالثة   و ويوما وليلة للمقيم،     ،إال ثالثة أيام بلياليهن للمسافر    
  .  الصالة باملسح املتقدم، ال عنه ابتداء املسحسافرا، فاملنهيأيام بلياليها ال مقيما وال م

  : املناقشة
 عليه وسلم ضرب للمسافر زمنا يغاير زمـن          النيب صلى اهللا   أنبنوقش هذا القول    

 وانتهاء، فابتـداؤه    املقيم، وأباح يف السفر ما مل يبحه يف احلضر، ومعلوم أن للسفر ابتداء            
مبفارقة عمران البلد وانتهاؤه باإلقامة، فإذا أبيح للمسافر بعد إقامته أن ميسح مسح املسافر              

    وأن يكمل مدته، فقد ج    لشارع بينهما، وأعطي املقـيم حكـم       ق ا مع له بني حكمني فر
   .)٣(املسافر

  : الترجيح
  :لآليت يترجح القول األول

قطعت عنه أحكام السفر، تغليبا جلانب احلـضر؛         الشخص إذا أقام ان     أن :األول
ـ   ، وحكم السفر رخـصة    ،وإمنا غلب حكم احلضر لكونه عزمية       العزميـة   ت وإذا اجتمع

  .والرخصة يف عبادة غلبت العزمية احتياطا

                                                
  .١١١-١٠٩/ ٢احمللى   )١(
واختار هذه الرواية أبو بكـر عبـد        : "، وقال شيخ اإلسالم   ١/٢٦٠العدة شرح العمدة    ، و ١/١٨٧اإلنصاف    )٢(

  ".اهـ، وقواه يف اإلنصاف وغريه.  األول إىل هذاهرجع أمحد عن قول:  وقال،العزيز اخلالل
  ).٦٢(  أحكام السفر يف الشريعة اإلسالمية )٣(



 

 

١٢٢ 

١٢٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

أنه إذا جاز له أن يتم املدة أخذ حكم السفر وهو مقيم، وهـذا تنـاقض،         : الثاين
فالشخص إما أن يكون مقيما أو مسافرا، أما أن جيمع بينهما يف األحكام فهو أمر مل يعهد         

  .يف الشرع
  .  واهللا تعاىل أعلم

 من  فإن الشخص ال خيلو   أما املسألة الثانية، وهو ما إذا مسح وهو مقيم مث سافر،            
  :حالني

يشرع يف املسح بعـد     ، مث   املسح يف اإلقامة  سافر بعد استكمال مدة     ي  أن :األوىل
، فوجـب أن     يف السفر  املسحألنه ابتدأ    ؛بلياليهنشروعه يف السفر، فهذا ميسح ثالثة أيام        

، وعليه تدل األحاديث السابقة اليت أعطت املسافر احلق يف أن ميـسح             ميسح مسح مسافر  
  .اليهن، وال أعلم خالفا يف هذا بني القائلني بالتوقيتثالثة أيام بلي
  :فهذا ال خيلو من حالني، سافريمث بعد حدث ميسح وهو مقيم  أن :ةالثاني

له أن يبدأ املسح بعـد شـروعه يف         بعد متام مدة املقيم، ف    سفره  أن يكون   : األول
  .وال أعلم يف ذلك خالفاالسفر متام مدة مسافر، 

فهذه املسألة وقـع فيهـا      ،  أو مسح مث سافر    يف املدة شئ،      أن يكون بقي   :الثانية
  :على النحو اآليتخالف 

، إن كان مسح أقل من يوم وليلة، فإن جتاوز       مسافر أنه ميسح مسح   :القول األول 
، رواية عـن أمحـد    هو املشهور من مذهب احلنفية، و     ، و هذه املدة عاد إىل احلال األوىل     

   .)١( رمحه اهللانيواختاره الشيخ حممد بن صاحل العثيم

                                                
  .١/٤٩، وجممع األر شرح ملتقى األحبر ١/١٥٥، والعناية شرح اهلداية ١/٥١بيني احلقائق شرح كرت الدقائقت  )١(

 أنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه املدة، قبل أن تنتهي مدة اإلقامة، أما لو انتهت                 :     ووجه رواية أمحد الثانية   
  . ك قبل أن ميسح؛ ففي هذه احلال جيب عليه أن خيلعمدة اإلقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ مث يسافر بعد ذل

 وهو  )مسح مقيم : أي (اختلفت الرواية عن أمحد يف هذه املسألة فروي عنه مثل ما ذكر اخلرقي            : "     جاء يف املغين  
 سواء مسح يف احلضر لصالة أو أكثر منها بعد          ،وروي عنه أنه ميسح مسح املسافر     ،  قول الثوري والشافعي وإسحاق   

 ) ميسح املسافر ثالثة أيام وليـاليهن        ( وهو مذهب أيب حنيفة لقوله عليه السالم         ،تنقضي مدة املسح وهو حاضر    أن  
   ".شبه من سافر قبل املسح بعد احلدثأ ف، سافر قبل كمال مدة املسحهوألن، وهذا مسافر



   

 

١٢٣ 

١٢٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :استدلوا باآليتو
 النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل للمسافر ثالثة         النصوص اليت فيها أن    :أوال
  .)١(أيام بلياليهن

 أطلق احلكم، فجعـل املـسافر       النيب صلى اهللا عليه وسلم     أن   :ووجه االستدالل 
  .ميسح ثالثة أيام بلياليها، سواء ابتدأ املسح وهو مقيم أم وهو مسافر

  .  وهو بزيادة املدة، أن الغرض من الرخصة التخفيف عن املسافرين:ثانيا
الف ما إذا سافر بعد متام     خب ، فيعترب آخره كالصالة   ، حكم متعلق بالوقت   أنه: ثالثا

   .م والسفر ال يرفعهد؛ ألن احلدث سرى إىل القَاملدة

 بفـساد  يفـسد أوهلـا    وال،يرتبط بعضها ببعض  املسحات عبادات ال أن: رابعا
   .اليت وقع فيها فاعترب كل مسح باحلال ،آخرها

 فإنه ميسح متام ثالثة أيام      ، ما لو أحدث ولو مل ميسح حىت سافر        أنه يشبه : خامسا
   .)٢( وإن كان ابتدأهن من حني احلدث املوجود يف احلضر،هنيوليال

  :القول الثاين
ة واحلنابلـة يف    الـشافعي إليه  ذهب   ، وهو ما  قيم مطلقا م مسح   أنه جيب أن ميسح   

   .)٣(املشهور عنهم
  : كاآليت على أربعة وجوه، عند الشافعيةحكى النووي يف اموع تفصيالقد و  

  . فيمسح مسح مسافر، يف احلضر وسافر قبل احلدثلبس اخلف: األول
 فيمسح مسح ، مث سافر قبل خروج وقت الصالة      ، لبس وأحدث يف احلضر    :الثاين 

  . مسافر أيضا

                                                                                                                                       
، ١/١٦تصر اختالف العلماء    خم، و ١/٢٢حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء       :  ، وانظر  ١/٣٢٨املغين  :     انظر

   .٢٥٢/ ١والشرح املمتع 
  ).٧٦(سبق خترجيها ص   )١(
  .١/٢٦٠شرح العمدة   )٢(
شرح منتـهى اإلرادات  ، و١/٣٢٨املغين ، و١٤١/ ١، وحاشية اجلمل ١/١٠٠، وأسىن املطالب    ١٠٤/ ٨األم    )٣(

١/٦٠.  



 

 

١٢٤ 

١٢٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

من املذهب  الصحيح  ف ،سافر بعد خروج الوقت   يدث يف احلضر مث      حي أن :الثالث
  . مسافرمسح سح أن مي

نه يتم  أ فاملذهب ،سافر قبل متام يوم وليلة    يسح يف احلضر مث     ميدث و ن حي  أ :الرابع
   .)١(يوما وليلة من حني أحدث

  :األدلة
  :استدل أصحاب هذا القول باآليت

، فيغلب جانـب احلظـر      حه واحلضر مينعه  فالسفر يبي تغليبا جلانب احلضر،    : أوال
 ،رت وفارقت البلد وهو يف الصالة     كما لو أحرم بالصالة يف سفينة يف البلد فسا         ،احتياطا

   .مجاع املسلمنيإها صالة حضر بنه يتمإف
  :املناقشة

املسح على اخلفني، بأن الـصالة إن وجبـت يف          يناقش هذا بالفرق بني الصالة و     
، فهو ال يثبـت  مة على هذا الوصف، وهو التمام، خبالف املسح      احلضر، فقد ثبتت يف الذ    

، ومن مث فال يـستقيم االسـتدالل   اإقامةً وسفر الشخص، ه حالَحكمبل يتبع   ،  يف الذمة 
؛ ألن املسح ليس حكما يثبت يف الذمة، بل مىت احتاج الطهارة             هنا بتغليب جانب احلضر  

  .ح مسافرمسح سمن يف سفر ح مقيم، وإن كا مسحسمتطهر، فإن كان يف حضر 
 ففـي  ، وإن مسحههة يف عبادت فال شب  هلع وغسل قدمي  ـإذا خ أن الشخص    :ثانيا

   . شبهةهعبادت
   :املناقشة

نوع من االحتيـاط يف العبـادة،     ، مبعىن أنه    احتياطي بأنه منهج الدليل  يناقش هذا   
ترب يف املسح حـال  مع كون الدليل واضحا يف أن املع   وهم مل يلتزموه يف خالفات عديدة،       
  .الشخص، من حيث السفر واإلقامة

  :الترجيح  
مث سافر أنه يـتم     يترجح القول بأن من كان مقيما       بعد النظر يف أدلة هذه املسألة         

  : لآليتح مسافرمس
                                                

  .١/٤٨٨اموع   )١(



   

 

١٢٥ 

١٢٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

تقدمت النصوص اليت تفيد كون احلكم      أنه صدق عليه كونه مسافرا، وقد       
وكونـه  ،  ملسح يف حضر أو سفر     بإطالق، ودون تقييد بكونه بدأ ا      منوطا بالسفر 

، ابتدأ املدة يف حضر ال يعين أال يعامل معاملة املسافر فيما إذا انطبق عليه وصف الـسفر                
، فكذا   الصوم يف احلضر   ابتدأه   كون ، وال يضر   يف احلضر، مث سافر فإن له الفطر       كمن صام 

  .من بدأ املسح يف احلضر مث سافر، فإنه يتم مسح مسافر
  علمواهللا تعاىل أ


  

  



 

 

١٢٦ 

١٢٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  

  
  
  
  

  املبحث الثاني
  أثر الوطن واالستيطان يف الصالة

  : مطالبأربعةوفيه 
  أثر الوطن واالستيطان يف قصر الصالة: األول

  أثر الوطن واالستيطان يف اجلمع بني الصالتني: الثاني
  اشرتاط االستيطان للجمعة: الثالث
  اشرتاط االستيطان للعيدين: الرابع

  
  

    



   

 

١٢٧ 

١٢٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ب األولطلامل      
  أثر الوطن واالستيطان يف قصر الصالة      أن تقرر   الوطن واالستيطان    تلَ الشريعة اإلسالمية أو أثر يف مجلة كبرية من     اا كبري 

، ففي حال اإلقامة تبقى العبادات على ما هي عليه، وأما يف حال مفارقة الـوطن            األحكام
، ومن مجلة ما يتأثر ختفيفا على املكلفني و ، رفعا للحرج  ؛ وتيسريٍ فإن احلكم يتغري، بتخفيفٍ   

اليت افترضها اهللا على عباده يف اليوم والليلة مخس مرات، لعظـيم  ،   اجلليلةُ ذا تلك العبادةُ  
  .فوق سبع مساواتمن م شأا؛ لذا شرعها يف ليلة اإلسراء، ويمرتبتها، وعظ

شريعة اإلسالمية،   إىل ركعتني، كما جاء ذلك جليا يف ال         تقصر  أن الرباعية  ومعلوم
  .)١(والسنة واإلمجاعوقد دل على ذلك القرآن 

 : قال تعاىل 
 ١٠١-النساء.  

 : رضي اهللا عنهماقلت لعمر بن اخلطاب  : يعلى بن أمية  قال  
؟ فقد أمن الناس!  

                                                
 وال جيوز للمـسافر أن  قصر الصالة فرض،ذهب احلنفية إىل أن صالة، فوقد اختلف أهل العلم يف حكم قصر ال       )١(

يف  فرضت الصالة ركعتني ركعتني، فأقرت صالة الـسفر، وزيـد   : "يتم الصالة أربعا؛ لقول عائشة رضي اهللا عنها       
علـى  إن اهللا عز وجل فرض الصالة       : " وال يعلم ذلك إال توقيفا، وقول ابن عباس رضي اهللا عنهما          ،  "صالة احلضر 

  ". لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم على املسافر ركعتني وعلى املقيم أربعا، ويف اخلوف ركعة 
 القصر سنة مؤكدة؛ فإنه مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمت الصالة، بل املنقول                 إىل أن  املالكية       وذهب

  . عنه القصر يف كل أسفاره، وما كان هذا شأنه فهو سنة مؤكدة

 :لقوله؛ مباحذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن القصر          و
  ألن غالب أسفار النيب صلى اهللا عليه وسلم و فقد علق القصر على اخلوف؛

واستدلوا كذلك حبـديث     وال استحبابه،    القصر، ال على وجوبه    ونفي اجلناح يف اآلية يدل على جواز         ،مل ختل منه  
   ).١١٠٨( أخرجه مسلم ".صدقة تصدق اهللا ا عليكم: " رضي اهللا عنهيعلى بن أمية

، والـشرح الكـبري   ١٦١/ ١بداية اتهـد    و،  ١٩٨/ ١االختيار لتعليل املختار    و،  ٣٩٥/ ١فتح القدير    :    انظر
  .٣٢٤/ ١، وكشاف القناع ١٠١/ ١املهذب و ،٣٥٨/ ١للدردير 

  



 

 

١٢٨ 

١٢٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

اهللا عليه وسلم عن ذلـك       صلى   ، فسألت رسول اهللا   عجبت مما عجبت منه   : قال
  . )١() ق اهللا ا عليكم فاقبلوا صدقتهد تصصدقةٌ( : فقال

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر         : " عنه قال  أنس رضي اهللا     وعن
  .)٢(" معه العصر بذي احلليفة ركعتني وصليت، باملدينة أربعا

 عليه وسلم فكان ال يزيد      صحبت النيب صلى اهللا   ": وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما     
  .)٣("يف السفر على ركعتني 

فرضت الصالة ركعتني ركعتني، فـأقرت صـالة        : "عائشة رضي اهللا عنها   وعن  
  .)٤("السفر، وزيد يف صالة احلضر

إن اهللا عز وجل فرض الصالة على لسان        : " قال ابن عباس رضي اهللا عنهما       وعن
ـ    ،نينبيكم صلى اهللا عليه وسلم على املسافر ركعت        يم أربعـا، ويف اخلـوف       وعلـى املق

  . )٥("ركعة
  . وغري ذلك من األحاديث واآلثار

  . )٦(أمجع الفقهاء على مشروعية قصر الصالة يف السفروقد 
ألن القصر رخصة    ؛ ال يقصر الصالة    على أن القاطن يف وطنه     اتفق أهل العلم  كما  

، وعليه فإن املسافر     مسافرا يف وطنه قاطن  ، وال يكون ال   عند اخلروج من الوطن بنية السفر     

                                                
  ).١١٠٨(باب صالة املسافرين وقصرها / أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها   )١(
، ومسلم يف صـالة املـسافرين   )١٤٤٦.. (باب من بات بذي احلليفة حىت أصبح / أخرجه البخاري يف احلج       )٢(

  ).١١١٤(باب صالة املسافرين وقصرها / وقصرها 
، ومـسلم يف صـالة   )١٠٣٨(باب من مل يتطوع يف السفر دبر الصالة وقبلـها  / خاري يف اجلمعة  أخرجه الب   )٣(

  ).١١١٣(باب صالة املسافرين وقصرها / املسافرين وقصرها 
/ ، ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها       )٣٣٧.. (باب وجوب الصالة يف الثياب      / أخرجه البخاري يف الصالة       )٤(

  ).١١٠٥(صرها باب صالة املسافرين وق
  ).١١٠٩(باب صالة املسافرين وقصرها / أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها   )٥(
كـشاف  و،  ٢٥٥/ ١قليـويب وعمـرية     وحاشية  ،  ٣٦٠/ ١حاشية الدسوقي و،  ٥٢٧/ ١حاشية ابن عابدين      )٦(

  .٣/ ١القناع
  



   

 

١٢٩ 

١٢٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، سواء  دخوله فيه الذي يباح له القصر إذا عاد إىل وطنه جيب عليه اإلمتام من حني              
  .أو نوى املرور فيه ملتابعة السفر، اإلقامة فيه مدة، أو أقام فيه فعالنوى 

ه هـو مـا إذا      ملا كان احلديث يف الوطن واالستيطان كان من أبرز ما جيب حبثُ           و
أن جتب الصالة يف    باها أو قضاها يف سفر، وبالعكس،       ا يف حضر، مث أد     أحد لزمت صالةٌ 

  . احلضرالسفر مث يصليها يف
، مث أداها أو قـضاها يف       وهي ما إذا وجبت الصالة يف احلضر      ،  أما املسألة األوىل  

  .)١(ه يؤديها تامة، وهذا حيكى اتفاقاالسفر، فإن
صالة يف حضر فذكرها يف الـسفر أن عليـه   وأمجعوا على أن من نسي    " :قال ابن املنذر  
  .)٢("صالة احلضر
   :هذه املسألةأدلة 
  .عددها من النقصان له جيز فلم أربعا فعلها عليه تعين الصالة هذه  أن:أوال
  .، فوجب أن يأيت بأربعأربع فاته وقد فاته ما يقضي إمنا أنه: ثانيا

السفر، مث قـضاها أو أداهـا يف   إذا وجبت الصالة يف ، وهي ما املسألة الثانية أما    
  :قولنيفقد وقع يف هذه املسألة خالف على احلضر، 

  :القول األول
، احلضر صالها يف السفر أربعا    من فاتته صالة يف     كما أن   ف اعتبار وقت الوجوب،  

 هـذا  ؛ ألا وجبت عليه على     يف احلضر ركعتني   صالها السفرة يف   من فاتته صال  فكذلك  

                                                
، ٢/٢٨٣، والتـاج واإلكليـل      ١/٢٠٤نة  ، واملدو ١/٨٩، واجلوهرة النرية    ٤٥/ ٢العناية شرح اهلداية    : انظر  )١(
 ١/٢٩٢شرح منتـهى اإلرادات     ، و ٢/١٢٧املغين  ،  ٢/٣٧٩ الكبري   ياحلاودار املعرفة، و  .  ط )٢٥(خمتصر املزين   و
  .)٤٨(السفر وأحكامه يف ضوء الكتاب والسنة و ،١/٢٧٧شرح العمدة ، والكتب  عامل.ط

ط عيسى .١/١٠٣،١٠٤ املهذب:انظر.   يف هذه املسألة ، وقد حكي خالف يسري عن املزين      )٤(اإلمجاع  :   انظر  )٢(
  .احلليب



 

 

١٣٠ 

١٣٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

، واختاره الشيخ ابن     احلنفية واملالكية والشافعية يف القدمي     ا القول  إىل هذ  ذهبوقد  النحو،  
  .)١(عثيمني رمحه اهللا

  :ودليل هذا القول
، فمىت وجبت يف السفر جاز له       ، والعربة بوقت الوجوب    القضاء حبسب األداء   أن

  .قصرها ولو يف احلضر
  :القول الثاين

صالة يف السفر، فـصالها يف       فاتته   أن من  إىل    واحلنابلة ذهب الشافعية يف اجلديد   
  .)٢(، وجيب عليه أن يتم صالتهرال جيوز له القصاحلضر أنه 

  :األدلة
  :استدل هؤالء باآليت

  . رخصة من رخص السفر فيبطل بزواله القصرأن: األول
يناقش هذا الوجه، بأن رخص السفر إمنا انقطعت فيما يـستقبل مـن              :املناقشة

املسألة يف صالة وجبت يف ذمته حال كونه مسافرا،         األحكام، فال جيوز له أن يترخص، و      
يف ذمتـه    ألن حقيقة من يصليها إمنا هو يأيت بعبادة وجبـت            ؛فال يتأتى عليها هذا الوجه    

  .قصرا
  .أا صالة اجتمع فيها احلضر والسفر، فغلب جانب احلضر احتياطا: الثاين

 السفر، ولـيس يف     يناقش هذا بأن الصالة ملا وجبت إمنا وجبت يف حال          :املناقشة
  يف الذمـة    اجتمع فيها احلضر والسفر، بل هي من حيث الوجـوب          :احلضر، حىت يقال  
  .تصلى كما وجبتف، متمحضة يف السفر

  . فيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر ختأنه: الثالث

                                                
املهذب ، و٢/٣٧٩ الكبري ياحلاو، و٢/٢٠٠االستذكار  ، و ١/٨٩، واجلوهرة النرية    ٤٥/ ٢العناية شرح اهلداية      )١(

كشف املخدرات والريـاض الزاهـرات لـشرح أخـصر      ، و ١/٢٩٢شرح منتهى اإلرادات    ، و ١٠٤،  ١٠٣/ ١
  .٤/٣٦٦ والشرح املمتع ،١/١٠٤املختصرات 

  .١٠٤، ١٠٣/ ١املهذب   )٢(



   

 

١٣١ 

١٣١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 هذا إمنا فيما يستقبل من األحكام، فال جيـوز  مبا سبق، أنيناقش   :املناقشة
ويأخذ بتخفيف الشرع لزوال العذر، لكن البحث يف صالة          ،ملن أقام أن يترخص   

  . حال السفر، وهو يريد أن يؤديها أو يقضيهايف الذمة  استقر وجوا
  :الترجيح

 وذلك أا صالة وجبت يف ذمته على وجـه          ؛القول األول الراجح يف هذه املسألة     
ريعة يف هذا الباب من     القصر، فإذا أراد أن يصليها قضاء أو أداء قصرها، طردا لقاعدة الش           

  .ي األداءكون القضاء حيك
  .)١(واهللا تعاىل أعلم

  :فائدة
إذا دخل املسافر وطنه زال حكم السفر، وتغري فرضه بصريورته مقيمـا، وسـواء      

  . على الصحيحأو لالجتياز؛ لقضاء حاجةأو ، دخل وطنه لإلقامة
 الذي بدأ منـه     ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو أن يعود إىل املكان           

  .القصر، فإذا قرب من بلده فحضرت الصالة فهو مسافر ما مل يدخل
   السفرا رضي اهللا عنه حني قدم الكوفة من البصرة صلى صالة            وقد روي أن علي، 

  . )٢(وهو ينظر إىل أبيات الكوفة
   مث نظر ، أنه ملا خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربعاوعنه رضي اهللا عنه

  
                                                

من مر بوطنه، ال يريد اإلقامة به، إمنا مر عليه مرورا أثناء انتقاله إىل بلد آخـر،  : مما له صلة ذا املوضوع مسألة   )١(
  فهل يتم صالته أم يقصرها؟

  :هذه املسألة اختلف أهل العلم فيها على قولني 
حلنفية واملالكية وهو املذهب عند الشافعية إىل أن مرور املسافر بوطنه يصريه مقيما بدخوله              ذهب ا : القول األول     

  .ويقطع حكم السفر
 جمتـازا ال  إذا مر ببلـده احلنابلة إىل أن مرور املسافر بوطنه ال يقطع حكم السفر،       املالكية و ذهب  : القول الثاين     

  . نية دخولسا انضم لذلك دخول أو  إذ، وقيد املالكية ذلك مبايريد اإلقامة ا
، ١/٣٨٣ ، وروضة الطالبني  ١٤٨/ ٢، ومواهب اجلليل    ٢/٦١ اخلرشيحاشية  ، و ١٠٣/ ١ بدائع الصنائع  :انظر    

  .٢/٢٩١ املغينو
  .، ومل أقف عليه يف كتب السنة١٠٤ / ١ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع   )٢(



 

 

١٣٢ 

١٣٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . )١( صلينا ركعتنيلو جاوزنا هذا اخلص:  وقال،همام أَص خإىل
 ركعـتني مـا مل تـدخل        صلِّ": قال ملسافر أنه   ابن عمر رضي اهللا عنهما       وعن

  . )٢("مرتلك
، صـالته وعليه فمىت دخل وطنه الذي ابتدأ القصر منه، فإن الواجب عليه أن يتم              

   .نقطع عنه أحكام السفريو
  واهللا تعاىل أعلم


  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠٤ / ٢ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )١(
  .، ومل أقف عليه يف كتب السنة١/١٠٤، والكاساين يف بدائع الصنائع ١/٢٣٩ذكره السرخسي يف املبسوط   )٢(



   

 

١٣٣ 

١٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ملطلب الثاينا    
  أثر الوطن واالستيطان يف اجلمع بني الصالتني     


علـى  يف املسائل السابقة كان أثر الوطن واالستيطان يف بناء احلكم جليا، فاملسح             
عدد ركعات الصالة يتأثر بشكل واضح بالبقاء يف الوطن أو مفارقته،          اخلفني، والنقص من    

منـاط  هو فقط   ليس  واالنتقال عن الوطن    ، فالسفر    بني الصالتني   اجلمع واألمر خمتلف يف  
، فاالنتقال عن الـوطن     ها مجيعا إىل احلرج    مرد ، منوط بعدة أسباب   إن اجلمع ، بل   اجلمع

غ للجمع باعتباره داخـال فيمـا يوجـب    وهو مسوبالسفر يعترب سببا من مجلة أسباب،     
طان بالـسفر  ن يرتبياملسح الذَالزيادة يف  و،القصراحلرج، ال ألنه سفر، كما هو الشأن يف     

  .ال غري
   .ت عليه السنة الصرحية، فقد دلَّ)١(أما كون اجلمع منوطا باحلرج

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بـني          : (ابن عباس رضي اهللا عنهما قال     فعن  
  ). الظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة يف غري خوف وال سفر

  . ) ال مطرو : (ويف رواية
  

                                                
مع اجلمع للسفر    إال أم اختلفوا يف      ، جائز بإمجاع الفقهاء    الظهر والعصر، واملغرب والعشاء    اجلمع بني فريضيت    )١(

، "ال جيمع املسافر إال أن جيد به الـسري     ": نا، كقول مالك  ، وذلك مثل من اشترط يف السفر ضربا معي        ةصيل كثري اتف
ربة كاحلج والغزو، ومنهم من منع اجلمع بسبب املطر ارا وأجازه ليال، ومنهم من أجازه               ومنهم من اشترط سفر القُ    

  . إىل غري ذلك من األقوال .. بسبب املطر ليال وارا
:  وليس بالسفر، قال الشيخ حممـد بـن عثـيمني رمحـه اهللا         كما أن الصحيح أن اجلمع منوط باحلرج واملشقة       

السفر، واملرض، واملطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ولكن ال تنحصر يف هذه األسباب             : فأسباب اجلمع هي  "
  وهلذا جيوز اجلمع للمستحاضة بني     ؛املشقة: اخلمسة، بل هذه اخلمسة اليت ذكرها املؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي          

الظهرين، وبني العشائني ملشقة الوضوء عليها لكل صالة، وجيوز اجلمع أيضاً لِإلنسان إذا كان يف سفر وكان املـاء                   
بعيداً عنه، ويشق عليه أن يذهب إىل املاء ليتوضأ لكل صالة، حىت وإن قلنا بعدم جواز اجلمع يف الـسفر للنـازل،                      

  ."وذلك ملشقة الوضوء عليه لكل صالة
، والـشرح  ٢٧١/ ٢واملغين ، ١١٣/ ٢ قليويبحاشية ، و٣٧١/ ٤اموع ، و١/٢٥٦ ية ابن عابدين  حاش:     انظر
  .وما بعده) ٢١١(، واجلمع بني الصالتني ٣٩٣/ ٤املمتع 



 

 

١٣٤ 

١٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . )١() أراد أن ال حيرج أمته :قال ما أراد إىل ذلك؟ (: قيل البن عباس
وقد ذهب مجاعة من األئمة إىل األخذ بظـاهر هـذا           : "قال ابن حجر رمحه اهللا    

٢("قاً، لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادةزوا اجلمع يف احلضر للحاجة مطلاحلديث، فجو( . 

  :يف مسألتني اثنتنيع بني الصالتني يكاد ينحصر يف اجلمالوطن واالستيطان وأثر 
، وذلك باعتبار أن السفر هو االنتقال عـن الـوطن،           سفراجلمع ملطلق ال  : األوىل

  .واخلروج عنه
غ اجلمع هو   أن الذي سو   باعتبار؛   يف البلد املُنتقَل إليه    مجع النازل بعد سفر   : الثانية

تلبه حبال السفر، حىت بعد نزولهس.  
  :قولني اخلالف على افقد وقع فيهسألة األوىل، وهي اجلمع ملطلق السفر، أما امل

 اجلمهور ، وهو مذهب  من األعذار املبيحة جلمع الصلوات    أن السفر    :القول األول 
  . )٣( واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا والشافعية واحلنابلةمن املالكية

ـ      ا بالسفر أن اجلمع ليس خاص   : القول الثاين  ال جيـوز   ، إمنا هو خاص بالنسك، ف
، الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرفةفيجمع بني ، اجلمع بني فريضتني إال يف عرفة ومزدلفة 

، وهـو  ، وال جيوز اجلمع يف سـوى ذلـك  لعشاء يف وقت العشاء مبزدلفةوبني املغرب وا 
  .)٤(، وهو ما رجحه ابن حزماملشهور من مذهب احلنفية

                                                
  ).١١٤٨(باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر / أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها   )١(
  .٢/٢٤فتح الباري   )٢(
هم يف بعض اجلزئيات املتعلقة بالسفر، كاشتراط كون السفر طويال، وهو الذي تقصر الصالة يف        على خالف بين    )٣(

مثله، وهو أربعة برد، فأجاز اجلمع للسفر مطلقا الشافعي يف القدمي، وبعض احلنابلة، واختاره شيخ اإلسالم، وذهب                 
ويال، وكاخلالف بينهم يف اشتراط أن جيد به      الشافعية واحلنابلة يف الصحيح عندهم إىل أنه يشترط أن يكون السفر ط           

السري، وهو الرواية املشهورة عن مالك، كما أن بعض أهل العلم خيصه مبن له عذر، إال أم يف اجلملة اتفقوا علـى                      
  .مشروعية اجلمع يف السفر

، ١/٢٤٢ز، واملدونة عباس البا .ط) ٥٧(دار الغرب اإلسالمي، والقوانني الفقهية      . ط ١/١٧١بداية اتهد   :     انظر
، ٣٢٣ / ٢اإلنـصاف   ، و ١١٥ / ٢الشرح الكبري   ، و ٤/٢٥٠، واموع شرح املهذب     ٨٩٤ / ٢ الكبري   ياحلاوو

  .٣/٢٦١ ، ونيل األوطار)٢٦-٢٤/١٤(وجمموع الفتاوى 
، واحمللـى   ١/١٢٧، وبـدائع الـصنائع      ١/٢٦٧، والبحـر الرائـق      ١/٨٩تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق        )٤(

  .دار الشعب.ط٣/١٧٢



   

 

١٣٥ 

١٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :األدلة
  :القول األول باآليتاستدل أصحاب 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا          " : عن أنس رضي اهللا عنه قال      :أوال
  .)١(" وقت العصر مث نزل فجمع بينهماالظهر إىل ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر

   .)٢("ن يرحتل صلى الظهر والعصر مث ركبفإن زاغت الشمس قبل أ": ويف رواية
خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة         ": عنه قال عن معاذ رضي اهللا      :ثانيا

  .)٣("تبوك فكان يصلي الظهر والعصر مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا
 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت: "قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن: ثالثا  

  .)٤("العشاء وبني بينها جيمع حىت املغرب يؤخر السفر يف السري أعجله إذا
ويف غـري    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع يف السفر مطلقا،            :ووجه االستدالل 

  .ملطلق السفر، إمنا ، وال بالنسكمافليس احلكم خاصا عرفة ومزدلفة، 
  :املناقشة

اناقش احلنفية هذه األدلة بأؤ تمجع صوري، وهو أنه أخر الظهر إىل ل على أنهو   
  

                                                                                                                                       
     ومنشأ اخلالف بني احلنفية واجلمهور هو مسألة ختصيص عام القرآن الكرمي خبرب اآلحاد، فعـام القـرآن عنـد            
احلنفية قطعي الداللة والثبوت، خبالف اجلمهور الذين يرونه ظين الداللة، ومعلوم أن أحاديث اجلمع آحاد، وعليـه                 

يص القطعي، فمواقيت الصالة ثبتت بالقرآن والسنة واملتواترة، فلم تقو          فهي ظنية، وإذا كانت ظنية مل تقو على ختص        
أحاديث اجلمع ظنية الثبوت على ختصيص قطعي الداللة والثبوت من القرآن والسنة، أما اجلمهور فلم يروا إشـكاال       

يف السفر لغري عرفـة     يف ختصيص نصوص القرآن والسنة املتواترة باألحاديث اآلحاد، فمن ثَم قالوا مبشروعية اجلمع              
  ).١٤٥(الرخص يف الصالة : انظر. ومزدلفة

، ومسلم يف صالة املـسافرين      )١٠٤٤.. (باب يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل        / أخرجه البخاري يف اجلمعة       )١(
  ).١١٤٣(باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر / وقصرها 

، ومسلم يف صالة املـسافرين      )١٠٤٥.. (ر إىل العصر إذا ارحتل      باب يؤخر الظه  / أخرجه البخاري يف اجلمعة       )٢(
  ).١١٣٩(باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر / وقصرها 

  ).١١٤٩(باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر / أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها   )٣(
، ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها      )١٠٢٩(لسفر  باب يصلي املغرب ثالثا يف ا     / أخرجه البخاري يف اجلمعة       )٤(

  ).١١٣٩(باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر / 



 

 

١٣٦ 

١٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . )١(ل وقتها وفعل مثل ذلك يف املغرب والعشاء وقدم العصر يف أو،آخر وقتها

   : باآليت عنهأجيب: اجلواب
 اإلتيـان  من ضيقا أعظم لكان ذكروه ما على كان فلو ،رخصة اجلمع أن: األول

 عـن  فضال اخلاصة أكثر يدركه ال مما وأواخرها األوقات أوائل ألن ؛وقتها يف صالة بكل
   .)٢(العامة

 هـو  وذلك الصالتني، إحدى وقت يف باجلمع حيةصر جاءت األخبار أن: الثاين
  . اجلمع لفظ من الفهم إىل املتبادر

  . )٣(، فإنه قطعا يف وقت األوىلالتقدمي مجع عليه يرد أنه: الثالث
   : منها،بأدلةواستدل أصحاب القول الثاين 

:  صلى اهللا عليه وسلم    ول اهللا ـقال رس : ادة رضي اهللا عنه قال    ـعن أيب قت  : أوال
 إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت األخـرى،             ، يف النوم تفريط   ليس (

  . )٤( )فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها
يناقش هذا بأن احلديث ليس فيه نفي اجلمع، أو حترميه أو إثباته فقط يف              : املناقشة

 حمل تـسليم، مث إن وقـت   وهو بالصالة يف وقتها، عرفة ومزدلفة، بل فيه وجوب اإلتيان     
الصالتني اموعتني عند وجود مسوغ اجلمع يكون واحدا، فال يكون فيه إخراج للصالة             

  .عن وقتها
ثبت : على أن مقتضى هذا النص أن مينعوا اجلمع ولو يف عرفة ومزدلفة، فإن قالوا             

  .هذا بالنص، أجيبوا بثبوت النص أيضا يف غريمها
ما رأَيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه     : "عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      : ياثان

   وصلَاةَ ،اِء صلَّاهما ِبجمٍعـِإلَّا صلَاةَ الْمغِرِب والِْعش، طُّ ِإلَّا ِلِميقَاِتهاـوسلَّم صلَّى صلَاةً قَ
  

                                                
  .١/١٢٧، وبدائع الصنائع ١/٢٦٧البحر الرائق شرح كرت الدقائق   )١(
  .املنريية الطباعة  إدارة.٣/٢٦١ األوطار نيل  )٢(
  .٢/٥٨٠فتح الباري   )٣(
  ).١٠٩٩.. (باب قضاء الصالة الفائتة / ضع الصالة أخرجه مسلم يف املساجد وموا  )٤(



   

 

١٣٧ 

١٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

لَ ِميقَاِتهِئٍذ قَبموِر ي١("االْفَج(.  
  : املناقشة

يناقش هذا بأن السنة ثبتت صحيحة صرحية يف أنه صلى اهللا عليه وسلم مجـع يف                
  .غري هذين املوضعني، كما تقدم يف أدلة اجلمهور

فكالم ابن مسعود رضي اهللا عنه فيه النفي، واألحاديث األخرى فيها إثبات، وكما    
  .)٢(متقرر فإن املثبت مقدم على النايف لكون معه زيادة عل

من مجـع  : (عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         : ثالثا
  .)٣()بني الصالتني يف وقت واحد فقد أتى بابا من أبواب الكبائر

  : املناقشة
  :نوقش هذا احلديث من وجهني

  .أنه حديث ضعيف: األول
روعية اجلمع بني   أن األحاديث األخرى اليت يف الصحاح وغريها ثبتت مبش        : الثاين

ا، ال يدع جماال للشكالصالتني يف وقت إحدامها، بشكل واضح جلي وعدم األخذ  .  
 مـن  ـا  املقطـوع  بالدالئل بأوقاا مؤقتة عرفت املفروضة الصلوات أن: رابعا

 رـأث ال املطر أو والسفر أوقاا، عن تغيريها جيوز فال واإلمجاع، املتواترة والسنة الكتاب

                                                
باب اسـتحباب زيـادة   / ، ومسلم يف احلج )١٥٧٠(باب مىت يصلي الفجر جبمع / أخرجه البخاري يف احلج       )١(

  .، وهذا لفظ مسلم)٢٢٧٠.. (التغليس بصالة الفجر يوم النحر 
  .٤/٣٧٣اموع   )٢(
أخرجـه  ) من غـري عـذر  : (جده إال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما بقيد  هكذا ذكره احلنفية يف كتبهم، ومل أ        )٣(

 ، واحلـاكم يف املـستدرك   ١٦٩ / ٣والبيهقي  ) ١٧٢(باب ما جاء ف ياجلمع بني الصالتني        / الترمذي يف الصالة    
أيب ، وهو حديث ضعيف من روايـة  ٤٠٩ / ١املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص     

 ضعيف  ، وحنش هو أبو علي الرحيب     ،حيىي بن خلف البصري، عن املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش به            سلمة  
حتفـة األشـراف     :انظـر . بل ضعفوه : ، وملا وثقه احلاكم تتبعه الذهيب بقوله       ضعفه أمحد وغريه   ،عند أهل احلديث  

ضـعيف اجلـامع     أللباين كما يف  ، وضعفه ا  ٣١٦ / ١التحقيق يف أحاديث اخلالف     ، و ١/٤٠٩، واملستدرك   ٧/٩٨
  ).٥٥٤٦(: رقم حديث

  



 

 

١٣٨ 

١٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

، فال ينبغي أن يكون احلكم منوطـا        وقتها عن تقدميها أو ،وقتها عن الصالة تأخري يف هلما
  . ا

  : املناقشة
 بأن اجلمع بني الصالتني هو أداء للصالة يف وقتها مبوجـب الـدليل               هذا يناقش

    ما وبالـسنة النبويـة   الشرعي، فليس يف اجلمع خروج عن هذه النصوص، بل هو التزام  
 هو -زوه مبوجب ذلكوقد جو-والذي أجاز اجلمع يف عرفة ومزدلفة ،  الصحيحة الصرحية 

ص املوجبة  ه من أجاز اجلمع يف غريمها، ومل يكن يف كال املوضعني خارجا عن النصو             نفس
  .ألداء الصالة يف وقتها

كما أن السفر واملطر ثبت الدليل على كون احلكم منوطا ما، فليس يف ذلـك               
  .خروج عن الشريعة

 القياس؛ وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه ال جيمع بني العشاء والفجر، وال      :خامسا
بني الفجر والظهر، الختصاص كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شـرعا، فكـذلك          

  .)١(الظهر مع العصر، واملغرب مع العشاء
  :املناقشة

رود يناقش هذا بأنه ال جيمع بني العشاء والفجر، وال بني الفجر والظهر لعـدم و              
النص بذلك، واألصل أداء كل صالة يف وقتها احملدد شرعا، أما الظهر والعصر، واملغـرب   

  .ص للن ملصادمتهفاسد االعتبار هذا القياس فكانوالعشاء فقد ثبت اجلمع بينهما بالنص، 
  :الترجيح

  : لآليتبعد النظر يف القولني السابقني وأدلتهما تبني أن الراجح قول اجلمهور
  .هاووضوحها وجالؤة أدلته، قو :أوال
  . أدلة قول احلنفية من املناقشةسالمةعدم : ثانيا
 على موضع تسليم، وهو أن الصالة جيـب أن تـؤدى يف   ورود أدلة احلنفية : ثالثا

وقتها الذي أوجبه اهللا يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وليس يف اجلمع                

                                                
  .٣/١٧٢، واحمللى ١/١٢٧، وبدائع الصنائع ١/٢٦٧البحر الرائق   )١(

  



   

 

١٣٩ 

١٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

اموعة سواء تقدمي أو تأخري هي صـالة        خروج عن هذا األصل، بل إن الصالة        
   غ أديت يف وقتها مبقتضى الدليل الشرعي، فمن مجع الصالة بعد إن وجـد مـسو

  . اجلمع فقد التزم بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مـع   املتماشيأن هذا القول كما هو مقتضى النصوص، فهو كذلك القول           : رابعا

  .يسرها وختفيفها، ورفع احلرج، ودفع املشقة عن املكلفنيمقاصد الشريعة، يف 




 

 

١٤٠ 

١٤٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :اجلمع للنازل، وهي  املسألة الثانية
هـو  ستيطان فيها من مسائل هذا البـاب،        الثاين من املسائل اليت يؤثر الوطن واال      

 مواطنـا وال     وهو فيها ليس   ، ما إذا كان املسافر نازال يف البلد اليت أرادها بسفره          :مسألة
  يتم الصالة؟، أم سا بوصف السفرمازال متلب، فهل جيمع الصالة فيها باعتباره )١(نامستوط

  :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني
املشهور مـن  أن النازل له أن جيمع بني الصالتني حال نزوله، وهو          : القول األول 

الـشيخ عبـد   جوزه ، وواختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية   مذهب مالك والشافعية واحلنابلة     
  .)٢( عندمهاوإن كان األوىل تركه،  رمحهم اهللاوابن عثيمني العزيز بن باز

 به النازل ليس له اجلمع بني الصالتني، وإمنا يشرع اجلمع ملن جد          أن  : القول الثاين 
، ، واختاره ابن حزم وهو رواية عن مالكخصة،السري فقط، فإذا نزل انقطعت عنه هذه الر     

  .)٣(، واختاره ابن القيمعض احلنابلةوذهب إليه ب
  :األدلة

  :استدل القائلون مبشروعية اجلمع للنازل باآليت
صلى اهللا عليه وسـلم يف  عن معاذ رضي اهللا عنه أم خرجوا مع رسول اهللا        : أوال
واملغـرب  ، عليه وسلم جيمع بني الظهر والعـصر      فكان رسول اهللا صلى اهللا      ،  غزوة تبوك 

مث خرج فصلى ، مث دخل،  مث خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا      الة يوما ر الص فأخ، والعشاء
  .)٤(املغرب والعشاء مجيعا

                                                
هذا التقسيم الثنائي بني املسافر واملواطن أو املستوطن بناء على ما تقدم من كون الراجح هو هذا التقسيم، انظر                )١(

  ).٧٦: (ص
، ١/٥٣٠، ومغـين احملتـاج     ٤/٢٥٣دار الكتـب العلميـة، واملهـذب        . ط ١/٥٨٥حاشية الدسوقي   : انظر  )٢(

، ٥٥٣ -٤/٥٥٠ الشرح املمتـع  ، و ٢٩٧/ ١٢جمموع فتاوى ابن باز     ، و ٦٢١/ ٢، وكشاف القناع  ٢/١١٧املبدع
  .وما بعدها) ١٩٤(واجلمع بني الصالتني 

زاد املعـاد   ، و ٣/١٧١احمللى  ، و ١/٣٣٧، وحاشية العدوي    ٢/١٥٤، ومواهب اجلليل    ١/٢٠٥املدونة الكربى     )٣(
  .وما بعدها) ١٤٤(، وأحكام السفر يف الشريعة اإلسالمية ١/٤٦٣
  ).٤٢٢٩(باب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم / أخرجه مسلم يف الفضائل   )٤(



   

 

١٤١ 

١٤١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ظاهره أنه كان نازال يف خيمة يف       : " اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه       
مث دخل إىل بيتـه مث      ،  مث خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا      وأنه أخر الظهر  ، السفر
وأمـا  ، خول واخلروج إمنا يكون يف املـرتل      فإن الد ، عافصلى املغرب والعشاء مجي   خرج  

وهذا دليل على أنه صلى اهللا عليه وسلم        .. دخل وخرج بل نزل وركب    : السائر فال يقال  
  . )١(وهو األغلب على أسفاره، أحيانا يف السفر وأحيانا ال جيمعكان جيمع 
يه وسـلم وهـو   أنه أتى النيب صلى اهللا علديث أيب جحيفة رضي اهللا عنه    ح: ثانيا

فخرج النيب صـلى  ": قال، مدة له محراء من أُ   بة الوداع يف قُ   يف حج ،  )٢(نازل مبكة باألبطح  
 مث ركزت له عـرتة فتقـدم      ، ن بالل فتوضأ وأذَّ ، لة محراء يه وسلم باهلاجرة عليه ح    اهللا عل 

  .)٤("والعصر ركعتني، الظهر ركعتني)٣(فصلى م بالبطحاء
وفيه أن األفضل   ،  دليل على القصر واجلمع يف السفر      فيه" :  قال النووي رمحه اهللا   

وأما من كان يف وقت ، وىل أن يقدم الثانية إىل األوىل ملن أراد اجلمع وهو نازل يف وقت األ       
   .)٥("ري األوىل إىل وقت الثانيةاألوىل سائرا فاألفضل تأخ

 به  إال من جد  جمع   ال ي  :هذا أوضح دليل يف الرد على من قال       ": قال ابن عبد الرب   
٦(" وهو قاطع لاللتباس،السري(.  

                                                
  .٢٤/٦٤جمموع الفتاوى   )١(
بطحاء الرمل املنبسط علـى وجـه    األبطح وال:قال ابن دريد، كل مسيل فيه دقاق احلصى فهو أبطح       :األبطح  )٢(

 واألبطح يضاف إىل مكة وإىل مىن ألن املسافة بينه          ، األبطح أثر املسيل ضيقا كان أو واسعا       :وقال أبو زيد  ،  األرض
 معجـم  .هوبينهما واحدة ورمبا كان إىل مىن أقرب وهو احملصب وهو خيف بين كنانة وقد قيل إنه ذو طوى وليس ب  

  .١٦ / ٢ديث للخطايب غريب احلو ،٧٤ / ١البلدان 
 األبطح والبطحاء بطن امليثاء والتلعـة والـوادي   : وقال النضر،أصله املسيل الواسع فيه دقاق احلصى    :البطحاء  )٣(

 وهو ترابـه وحـصاه      ، أتينا أبطح الوادي وبطحاءه مثله     : يقال ،وهو التراب السهل يف بطوا مما قد جرته السيول        
 معجم  .وهو موضع بعينه قريب من ذي قار      ،  قال بعضهم البطحاء كل موضع متسع     والسهل اللني واجلمع األباطح و    

  .١٦ / ٢غريب احلديث للخطايب و ،٤٤٦ / ١البلدان 
باب سترة املصلي   / ، ومسلم يف الصالة     )١٨١.. (باب استعمال فضل الوضوء     / أخرجه البخاري يف الوضوء       )٤(
)٧٧٩.(  
  . وما بعدها)٨٠( السفر وأحكامه يف ضوء الكتاب والسنة: ، وانظر٤/٢٢١شرح النووي على مسلم   )٥(
  .٣/٢٦٢نيل األوطار   )٦(



 

 

١٤٢ 

١٤٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

مجع بني الظهر   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم         رضي اهللا عنهما    ابن عباس  عن: ثالثا
  . )١( من غري خوف وال سفر،والعصر وبني املغرب والعشاء يف املدينة

ِبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم     كَانَ الن  : عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه قَالَ        :رابعا
  .)٢(يجمع بين صلَاِة الْمغِرِب والِْعشاِء ِفي السفَِر

  .، سواء كان راكبا سائرا أم نازالوهذان احلديثان عامان يف السفر
يف السفر من باب    للنازل   فجوازه    للمقيم، أنه إذا جاز اجلمع للمطر وحنوه     : خامسا

  . )٣(أوىل
  : دلة القول الثاينأ

  : ال يشرع اجلمع للنازل باآليتهواستدل القائلون بأن
كَانَ ِإذَا جد ِبِه السير جمـع بـين         رضي اهللا عنهما    ناِفع أَنَّ ابن عمر      عن: أوال

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ     ِإنَّ رسولَ اللَِّه    " :الْمغِرِب والِْعشاِء بعد أَنْ يِغيب الشفَق ويقُولُ      
  .)٤("ِإذَا جد ِبِه السير جمع بين الْمغِرِب والِْعشاِء

كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       " :عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما قَالَ      : ثانيا
  .)٥("ويجمع بين الْمغِرِب والِْعشاِء، هِر والْعصِر ِإذَا كَانَ علَى ظَهِر سيٍريجمع بين صلَاِة الظُّ

سلم اجلمع راكبا يف سفره كما    و ومل يكن من هديه صلى اهللا عليه      : "قال ابن القيم  
  وإذا ، وإمنا كان جيمع إذا جد به السري       ، وال اجلمع حال نزوله أيضا     ،يفعله كثري من الناس   

 وأما مجعه وهو نازل غري مسافر فلم ينقـل        ،سار عقيب الصالة كما ذكرنا يف قصة تبوك       
   .)٦("ف ألجل اتصال الوقو؛ذلك عنه إال بعرفة

                                                
  ).١٣٤(سبق خترجيه   )١(
  ).١٠٤١(باب اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء /   أخرجه البخاري يف اجلمعة )٢(
  .٥٥٣ - ٤/٥٥٠ الشرح املمتع  )٣(
/ ، ومسلم يف صالة املسافرين وقـصرها     )١٦٧٨.. (به السري   باب املسافر إذا جد     / أخرجه البخاري يف احلج       )٤(

  ).١١٤٠(باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر 
ومسلم يف صالة املـسافرين  ،  )١٠٤١(باب اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء        /  أخرجه البخاري يف اجلمعة       )٥(

  ).١١٤١(باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر / وقصرها 
  .١/٤٦٣اد املعاد ز  )٦(



   

 

١٤٣ 

١٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :املناقشة
  :تناقش هذه األدلة باآليت

 به السري، فإن هذا ال ينفـي أن  كونه يأيت يف احلديث أنه كان جيمع إذا جد      : أوال
، فليس يف األحاديث نفـي اجلمـع   هذا يف األحاديث السابقة  جيمع وهو نازل، كما جاء      

وهو نازل، وال النهي عنه، بل غاية ما فيها أن ناقلي هذه السنة من الصحابة رووا ما رأوه                  
  .من حاله صلى اهللا عليه وسلم، ومل ينفوا غري هذه احلال

ـ  أن محل هذه السنة على حال من كان على ظهر السري فقط، أو جـد              : ثانيا ه  ب
األحاديث األخرى الدالة على أنه جيمع يف السفر مطلقا، وقـد           العمل مبدلول   السري ينفي   

مجع صلى اهللا عليه وسلم يف عرفة وهو نازل، وعلى تقدير أن هذا أفضل التصال الـدعاء      
يف يوم عرفة، وألنه يشق مجع الناس مرة أخرى، فإنه يدل صرحيا على املشروعية واجلواز،               

ف إىل ذلك مجعه وهـو نـازل         يقم من السنة ما يدل على النهي، أض        مليف الوقت الذي    
  . األبطح، مما يزيد هذا اجلواز تأكيدابتبوك و

على تقدير وجود تعارض بني نصوص القولني، فإن النصوص الدالة علـى            : ثالثا
جواز اجلمع للنازل ناقلة عن األصل، بينما األحاديث األخرى مبقية على األصل، ومعلوم             

  . ناقل مقدم على املبقي على األصلأن ال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل جيمع وهو نازل مبىن، مما يدل على              : الدليل الرابع 

   .)١(عدم املشروعية
  :املناقشة

أو  يناقش بأن هذا يدل على أنه جيوز ترك اجلمع للنازل، وال يدل على حترمي اجلمع     
 وال التحـرمي الفعل ال يدل على ترك فعال، ونفيه وعدم مشروعيته، فهو ال يزيد عن كونه   

  .الوجوب، كما أن الفعل ارد ال يدل على حىت الكراهة
  : الترجيح

، وسواء كان جادا بالسري أم غـري        يترجح القول األول القائل جبواز اجلمع للنازل      
  .؛ وذلك لقوة أدلته، وعدم سالمة أدلة القول اآلخر من املناقشاتجاد

                                                
  .٤/٥٥١  الشرح املمتع )١(



 

 

١٤٤ 

١٤٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 السنة الصحيحة جند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يداوم             إال أنه بالنظر يف   
على اجلمع وهو نازل، بل املنقول عنه إمنا هو أفراد ومرات قليلة، مما يدل علـى أن األوىل   

وجواز ذلك جيب أن يقيـد       إال من حرج،     ملن كان نازال أن يؤدي كل صالة يف وقتها،        
عليه وسلم، فمن مجع وهو نازل أصاب السنة، ومل         بالسنة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا        

ه، ومن ترك اجلمع كان أقرب إىل فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الـذي               جيز اإلنكار علي  
  .، واهللا تعاىل أعلمداوم عليه


  
  
  

  



   

 

١٤٥ 

١٤٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثالث     
  اشرتاط االستيطان للجمعة          

 عليه وخمتلف    هو متفق   منها ما  ويف كلٍّ للجمعة شروط وجوب، وشروط صحة،      
  . واخلالف فيه االستيطان لوجوب اجلمعةاشتراطصل مبوضوعنا والذي يتفيه، 
  : اجلمعة على قولنيلوجوباختلف أهل العلم يف اشتراط االستيطان وقد 

 اجلمعـة  تصح فال اجلمعة، صالة صحة شروط من االستيطان أن :األول القول
 املالكيـة  مـن  هاءـالفق مجهور مذهب وهو نصاا، به يكمل فال به، تنعقد وال باملسافر

   .)١(واحلنابلة والشافعية
انعقاد اجلمعة باملسافر، وهو املشهور من مذهب احلنفية، واختـاره           :القول الثاين 

  . )٢(ابن حزم

  :األدلة
  :باآليتاستدل أصحاب القول األوىل 

عة يف سفره، وكان    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسافر فال يصلي اجلم          : أوال
  . مجعةالعصر، ومجع بينهما، ومل يصلِّ ويف حجة الوداع بعرفة يوم اجلمعة، فصلى الظهر

ثُم أَذَّنَ ِبلَالٌ ثُم أَقَام فَـصلَّى       : ( جابر رضي اهللا عنه   ففي حجة الوداع يف حديث      
رالظُّه،رصلَّى الْعفَص أَقَام ثُم ،مهنيلِّ بصي لَمئًا وي٣( )ا ش(.  

واحلديث صريح يف أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر، ومل يصلِّ اجلمعة، ولـو              
كانت اجلمعة تلزم املسافر لصالها مجعة، كما أنه صلى اهللا عليه وسلم مل جيهر فيها ممـا                 

خطبـة  ينفي كوا صالة اجلمعة، واخلطبة كانت للنسك، وليس للجمعة، ولذلك تشرع            
   .ري يوم اجلمعةعرفة ولو يف غ

                                                
، وحاشية قليـويب وعمـرية      ٣٠٦/ ٢اية احملتاج   و،  ٢/٧٤، وشرح اخلرشي    ٣٢٩/ ١كفاية الطالب الرباين      )١(

  .٢٧/ ٢كشاف القناع ، و٢/٩٦والفروع ، ١/٣١٨
  .٥٤٨/ ١ابن عابدين  حاشية  )٢(
  ).٢١٣٧(اهللا عليه وسلم باب حجة النيب صلى / أخرجه مسلم يف احلج   )٣(



 

 

١٤٦ 

١٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 كـان  من: ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: عنه اهللا رضي جابر عن :ثانيا
 مملوك، أو صيب، أو امرأة، أو مسافر، أو مريض، إال اجلمعة فعليه اآلخر واليوم باهللا يؤمن
  .)١( )محيد غين واهللا عنه اهللا استغىن جتارة أو بلهو استغىن فمن

ضعيف، مل يثبت بسند صحيح عن رسول اهللا صلى         ثر بأنه   نوقش هذا األ  : املناقشة
  .اهللا عليه وسلم

  كانوا يسافرون للحج وغريه فلم يصلِّ      ن رضى اهللا عنهم   ياخللفاء الراشد  أن: ثالثا
  .أحد منهم اجلمعة يف سفره

 ممن البادية قبائل وال ا، يؤمروا مل ةـاملدين حول كانوا الذين دوــالب أن: رابعا  
   .ذلك لنقل أقاموها ولو أقاموها، وال أسلموا،

  .املروي عن السلف أن هذا هو: خامسا
  .)٢(فكان ال يجمّعأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتني ف

ويصلي  ،عشتوة أو شتوتني ال جيم     لاحلسن أن عبد الرمحن بن مسرة شىت بكاب       وعن  
  . )٣(ركعتني

  .)٤(" ال مجعة على مسافر: " رضي اهللا عنهابن عمر وقال 
نة أو حنو ذلـك يقـصرون        فيقيمون الس  ،كان أصحابنا يغزون   ": قال إبراهيم و

  . )٥(" الصالة، وال جيمعون
   .)٦("هابتة فيه، فال يسوغ خمالفتة الثَّن مع السوهذا إمجاع: " رمحه اهللاقال ابن قدامة

  : باآليتاستدل أصحاب القول الثاينو

                                                
مـشكاة  يف   ، واألثر ضعفه األلبـاين    ١٠٥ / ٣شعب اإلميان   ، والبيهقي يف    ٣ / ٢ هسنن  أخرجه الدارقطين يف      )١(

  .٣٠٩ / ١املصابيح 
  .١٤ / ٢ يف املصنف ابن أيب شيبة أخرجه  )٢(
  ٤٤٢ / ١يف املصنف  ابن أيب شيبة أخرجه  )٣(
  .١٧٢ / ٣ ، وعبد الرزاق يف املصنف١٨٤ / ٣ ىأخرجه البيهقي يف السنن الكرب  )٤(
  ).٩٥(التحجيل يف ختريج ما مل خيرج يف إرواء الغليل ، وصححه يف ١٤ / ٢ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )٥(
  .٢/١٣٨املغين   )٦(



   

 

١٤٧ 

١٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

: قوله تعاىل عموم  : أوال
 ٩-اجلمعة.  

  وال عبد بغري   ،هذا خطاب ال جيوز أن خيرج منه مسافر        ": علي رضي اهللا عنه    قال
١("  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنص(.  

  : املناقشة
  .هاأن اآلية عامة، وقد قامت أدلة السنة على ختصيصهذا بيناقش 

  .، وأحاديث الفضل يف حضورهاأدلة وجوب اجلمعة من السنة: ثانيا
   . من كوا عامة قامت األدلة على ختصيصهاوتناقش مبا سبق

  .فإذا كان تلزمه اجلماعة، فاجلمعة أوىلالقياس على اجلماعة، : ثالثا
  : املناقشة

        يناقش هذا بأنه قياس يف مقابلة النصوص الصرحية، والقياس     الذي يقابـل الـنص  
االعتبار، على أننا نوجب اجلمعة على املسافر إذا مسع النداء، وال يعين هذا انعقادها               فاسد 

  . وليس يف وجوا عليه،األخريبه، والبحث يف 
  :جيحالتر

علـى املـسافر، وعـدم      الذي يترجح قول اجلمهور القائل بعدم وجوب اجلمعة         
  :لآليت،  من املستوطنني، وإن كانت جتب عليه بغريهانعقادها به

  .قوة أدلة هذا القول: أوال
  .كون أدلة قول احلنفية ال ختلو من املناقشة القوية املبطلة للعمل ا: ثانيا
، وكالمنـا يف    ، وهذا مسلَّم  جوب اجلمعة على املسافر   أن أدلة احلنفية يف و    : ثالثا
  .فهي غري واردة على حمل الرتاعووجوب اجتماع مجاعة املسافرين للجمعة، انعقادها به، 
  :تنبيه

إن كان مجاعـة    هذا اخلالف يف وجوب االجتماع للجمعة ملن مل يستوطن، مبعىن           
، ولو صلومها مجعة    جتماع للجمعة  ليست حمال لالستيطان، فإنه ال جيب عليهم اال        يف بادية 

                                                
  .٥١ / ٥احمللى   )١(



 

 

١٤٨ 

١٤٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ن يف طريقهم أو نزلوا يف بلد ليسوا من  مسافرووكذا إذا كان مجاعةٌ   ،  مل جتزئهم عن الظهر   
أما إذا أهله، وليسوا مستوطنني فيه، فإنه ال جيب عليهم االجتماع إلقامة اجلمعة؛ ملا تقدم،            

      كانوا يسمعون اجلمعة يف املكان الذي تـ    ع فيه، فإن الوا   جم ون جب عليهم احلضور، ويلب
قامها أنه إذا أ  ، وهذا يعين    ، عمال بعموم النصوص الدالة على وجوب حضور اجلمعة        النداء

 من العـدد    ون، لكن ال حيسب    هؤالء املسافرين تبعا للمقيمني    من تصح منهم إقامتها لزمت    
  .)١(العدد  عند من اشترطاملشروط

 سافر يف بلد تقام فيه اجلمعة، كما لو مر        أما امل : "  اهللا رمحهالشيخ ابن عثيمني    قال  
  فإا تلزمه اجلمعـةُ    ، ودخل فيه ليقيل، ويستمر يف سريه بعد الظهر        ،إنسان يف السفر ببلد   

 : لعموم قوله تعاىل  
  الذين يفـدون علـى   رضي اهللا عنهم  مل نعلم أن الصحابة      و هذا عام،  و ،٩-اجلمعـة

يبقون إىل يوم اجلمعة يتركون صالة اجلمعـة، بـل إن          و ،سلم و رسول اهللا صلى اهللا عليه    
  .)٢("عليه وسلم ظاهر السنة أم يصلون مع النيب صلى اهللا 


  

                                                
، ٢/٣٢٧ ، واملغين ٢/٣٨ بني، وروضة الطال  ١/٩٢ ، وجواهر اإلكليل  ١/٢٥٣،٥٤٦ ابن عابدين حاشية  : انظر  )١(

  .٥/١٢والشرح املمتع 
  .٥/١٢  الشرح املمتع )٢(



   

 

١٤٩ 

١٤٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الرابعاملطلب   
   االستيطان للعيديناشرتاط   

  :)١(قولنياختلف أهل العلم يف اشتراط االستيطان لصالة العيدين على 
 لـدخ فإذا العيدين، الةــبص ليفـلتكل شرطٌ تيطانـساال أن: األول القول

 احلنفية من الفقهاء مجهور مذهب وهو ،اجلمعة يف كما ا فلِّكُ األصلي وطنه افرـاملس
  .)٢( ابن تيميةتاره شيخ اإلسالم، واخواحلنابلة واملالكية

 مذهب من املشهور وهو  أن العيدين ال يشترط هلا سوى التكليف،       :الثاين القول
   .)٣(، وقال به ابن حزمأمحد عن روايةهو و ،الشافعية

  : األدلة
  :باآليتاستدل أصحاب القول األول 

يوم النحر، وقد    العيد يف حجة الوداع      أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصلِّ       : أوال
  .)٤(، وكذا سكان الباديةكان مسافرا، فدل على أن املسافر ال يشرع له صالة العيد

  :، ومنها عن السلفآثار: ثانيا
  ر ـصإال يف ِم)٥(ريقـعة، وال تشـال مج":  قالرضي اهللا عنهلي ـ ععن -

                                                
 فمن قاسها على اجلمعـة كـان        ،هم يف قياسها على اجلمعة    والسبب يف هذا االختالف اختالفُ    : "قال ابن رشد    )١(

ثبت استثناؤه  حىت ي،صل هو أن كل مكلف خماطب ا   مذهبه فيها على مذهبه يف اجلمعة، ومن مل يقسها رأى أن األ           
  .١/١٧٤بداية اتهد . "من اخلطاب

، وحاشية العدوي على الفـتح الربـاين        ٢/٥٧١، والتاج واإلكليل    ١/٢٧٥، وبدائع الصنائع    ٢/٣٨املبسوط    )٢(
  .٣/٣٥٧، والفتاوى الكربى ٢/١٣٧، والفروع ٢/٢٤٥املغين و، ١/٣٨٩
  .٥/٨٧ احمللى، و٢/١٣٧لفروع ، وا٢/٢٤٥املغين ، و٣/٤٠، وحتفة احملتاج ١/٢٧٧ األم  )٣(
سـبل  . "صالها يف حجته وغلطه العلمـاء       إنه صلى اهللا عليه وسلم      : وقد وهم ابن حزم فقال    : "قال الصنعاين   )٤(

  .١/٤٣٨ السالم
يعين أنه ال صالة يـوم   ":  قال أبو عبيد   . ألن ذلك وقتها   ؛ من شروق الشمس   مأخوذصالة العيد،   : أي التشريق  )٥(

 وإمنا مسيت صالة العيد تشريقا إلشراق الشمس وهو إضـاءا ألن ذلـك              ؛ة إال على أهل األمصار     وال مجع  ،العيد
وأخربين األصـمعي عـن     : إذا أضاءت، قال  -إذا طلعت شروقا، وأشرقت إشراقا       -شرقت الشمس   : وقتها، يقال 

 / ٣ب احلديث أليب عبيد     غري. " يعين املصلى  -اذهب بنا إىل املشرق     : شعبة قال قال يل مساك بن حرب يف يوم عيد         
  .١١٤٣ / ٢النهاية يف غريب األثر  :، وانظر٤٥٢



 

 

١٥٠ 

١٥٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .)١("جامع
  .)٢(" وال أضحى على مسافرال صالة فطر":  الزهريقال -

  :املناقشة
  : من وجهنينوقشت هذه اآلثار

  .)٣( أنه ال حجة يف قول أحد غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:األول
  : اجلواب

جياب عن ذلك بأن هذه اآلثار مل تستقل باحلجة، بل حـصل ـا اسـتئناس يف                 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماحلكم، واحلجة يف فعل 

 أربع الناس بضعفة يصلي نأ رجال أمر عنه    رضي اهللا   بن أىب طالب   عليأن  : الثاين
   .)٤(العيد يوم املسجد يف ركعات

   .)٥("تشبيهاً لصالا بصالة من تفوته اجلمعة: "قال ابن رجب
  : اجلواب

  .أجيب عن هذا األثر بأنه ضعيف
وعلى تقدير صحته فاحلجة يف فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وليس يف فعل               

  .أحد من الناس
  
  

                                                
 / ٣ ، والبيهقي يف السنن الكربى    ١٦٧ / ٣ ، وعبد الرزاق يف السنن    ١٠ / ٢   أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       )١(

  .١٨٨ / ٦عمدة القاري ، والبدر العيين يف ٤٥٧ / ٢فتح الباري ، وصححه احلافظ يف ١٧٩
  .، ومل أقف عليه يف كتب السنة١٧٤ / ١بداية اتهد  ابن رشد يف   ذكره)٢(
  .٥/٨٦احمللى   )٣(
، وضعفه ابن التركماين كما يف      ٣١٠ / ٣ ، والبيهقي يف السنن الكربى    ٥ / ٢  أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف         )٤(

 وقال  ،خمتلف يف عدالته  : ال بويل إ يف باب ال نكاح      ي قال البيهق  .يوديف سنده أبو قيس هو األ     : "اجلوهر النقي، قال  
ـ  أيضا سنده ، ويفال حيتج حبديثه قاله ابن حنبل: يف باب مس الفرج بظهر الكف  ج لـه يف   خـر ي عاصم بـن عل

  .٣١٠ / ٣اجلوهر النقي ".  كذاب ابن كذاب: وىف رواية، ال شئ:الصحيح ولكن ابن معني قال عنه
  .٧٨ / ٧فتح الباري   )٥(



   

 

١٥١ 

١٥١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :ستدل أصحاب القول الثاين باآليتوا
سلمني، فيدخل  عموم األدلة الدالة على مشروعية صالة العيدين للم       : أوال
ـ أُ : "قالـت  عنها اهللا رضي عطية أم كحديث وغريه، فيها املسافر   يف خنـرج  أن رناـم

  .)١(" املسلمني مصلى يعتزلن أن احليض وأمر ،اخلدور وذوات العواتق العيدين
 يتركهـا مـرة     نيب صلى اهللا عليه وسلم واظب عليها حىت مات، ومل          ال أن: ثانيا

ـ       مع كوا ش  وهذا  واحدة،   ها علـى عمـوم     درعت على وجه االجتماع، مما يعين تأكُّ
  .)٢(املسلمني

  :املناقشة
قد قام الدليل املخصص هلـذه األدلـة         بالتسليم إذا مل يقم خمصص، و      يناقش هذا 

  . مسافرامع كونه العيد يف حجة الوداع، وسلم مل يصلِّالعامة، فإن النيب صلى اهللا عليه 
  :الترجيح
، واهللا  القول األول لصراحة دليله، وكونه خمصصا صرحيا لدليل الـشافعية         يترجح  

  .أعلم


  

                                                
باب ذكـر   / ، ومسلم يف صالة العيدين      )٣١٣.. (باب شهةد احلائض العيدين     / يف  احليض    أخرجه البخاري     )١(

  ).١٤٧٣.. (إباحة خروج النساء يف العيدين 
 بالوجوب كما هو املـشهور مـن      بناء على هذا وقع اخلالف بني أهل العلم يف حكم صالة العيدين، بني قائلٍ               )٢(

إا فرض كفايـة،    : كما هو املشهور من مذهب املالكية والشافعية، وقائلٍ        بالسنية املؤكدة،    مذهب احلنفية، وقائلٍ  
   .كما هو املشهور من مذهب احلنابلة

/ ٢اجلمل على شـرح املنـهج       حاشية  ، و ٣/ ٥ اموعو،  ١/٢٧٤،٢٧٥ بدائع الصنائع ، و ١/٦٠اهلداية  :    انظر
  .٢/٣٠٤ املغين، و١/١٠١  وجواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل،٩٢



 

 

١٥٢ 

١٥٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثالث
  أثر الوطن واالستيطان يف اجلنائز

  :وفيه مطلبان
  نقل امليت إىل وطنه األصلي: األول

  صالة على امليت إذا وجد ال: الثاني
  غري دار اإلسالم يف

  
    



   

 

١٥٣ 

١٥٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول   
  نقل امليت إىل وطنه األصلي  

  :تصوير املسألة    
، وهـو  يف كثري من األحيان يتواجد الشخص يف غري وطنه األصلي، مث توافيه املنيةُ    

طالـب بنقـل   ا ييف ذلك البلد، ويف أكثر األحيان يبادر أهل البلد الثاين بدفنه فيه، وأحيان    
 أو يوصي بالـدفن     ،بذلكهو   أو هو يوصي     ،هه وخواص ، إما أهلُ  امليت إىل موطنه األصلي   

  .بعيدا عن الوطن األصلي، كأن يوصي بالدفن يف مكة أو املدينة لشرفهما، وحنوه
 حملُّواضع  قبل الشروع يف بيان حكم هذه املسألة، أحب التنبيه على أن بعض امل            و         
  : كاآليتوهياتفاق، 
كما لـو   ،   أو تغيري جثته   حرمتهى ذلك إىل هتك     إذا أد ال جيوز نقل امليت     : أوال  

    كان النقل لفترة طويلة وسيجيب أن يدفن يف    فال جيوز النقل و   ، جثة امليت تغري  ب ذلك   سب
  .حمله

ي االتفاق  ِك، وقد ح   وجيب دفنهم يف مواضعهم    ،شهداء املعركة ال جيوز نقل    : ثانيا  
 فـأمر   ،أن شهداء أحد نقلوا إىل املدينة     رضي اهللا عنه     ديث جابر مستدلني حب ذلك،  على  
ىل األماكن الـيت استـشهدوا   وا إد فر،همعبأن يردوا إىل مضاج صلى اهللا عليه وسلم    النيب
  .)١(بدمائهم ثيام يف يدفنوا وأن واجللود، احلديد عنهم يرتع وأن، فيها

كما لو مات يف بالد الكفار وخشي على هـذا          ،  ةنقل امليت للضرور  جيوز  : ثالثا  
  .)٢(التقطيع أو البيع وحنو ذلك بالتمثيل أو التحريق أو ،هتامليت من أن يعبث الكفار جبث

  : ال خيلو من حالنيوهوفاحلكم خيتلف، يف سوى هذه املواضع و
  . الدفنقبلأن يكون النقل : احلال األوىل

                                                
، وأبـو داود يف     )١٦٣٩(باب ما جاء يف دفن القتيل يف مقتله         / والترمذي يف اجلهاد    ) ١٣٦٥٣(أخرجه أمحد     )١(

باب ما جـاء يف     / ، وابن ماجه يف اجلنائز      )٢٧٥٢(باب يف امليت حيمل من أرض إىل أرض وكراهة ذلك           / اجلنائز  
جممع  حيح، واحلديث حسنه اهليثمي يف   هذا حديث حسن ص   : ، قال الترمذي  )١٥٠٥(الصالة على الشهداء ودفنهم     

  ).١٧١٧(رقم صحيح وضعيف سنن الترمذي ، وصححه األلباين كما يف ١٦٠ / ٣الزوائد 
  وحاشـية قليـويب    ،١٢٠،١٣١/ ٢ الطالبني وروضة ،١/١١١ اإلكليل وجواهر ،١/٦١٠ عابدين ابن حاشية  )٢(

  .٢/٥٠٩،٥٣١،٥٣٢ واملغين ،١/٣٣٩



 

 

١٥٤ 

١٥٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .دفن البعدأن يكون النقل : احلال الثانية
علـى   فقد اختلف أهل العلم يف ذلـك  ،أما احلال األوىل، وهو ما كان قبل الدفن          

  :ثالثة أقوال
 أما  ، إال ملسافة يسرية كامليلني    ،مذهب احلنفية أن نقل امليت مكروه     : األول القول
  . )١(ضيق املذاهب يف هذه املسألة وهو أ،ال ينقلفإنه ما عدا ذلك 
  : األدلة

، قال اهللا  للميتفاتاألرض كلها ِك؛ إذ اشتغال مبا ال يفيدهذا  بأن  ك  استدلوا لذل 
مـن  إال أن احلي ينتقـل   ،٢٥،٢٦ - املرسالت  : تعاىل  

، ولو مل يكن يف نقلـه  موضع إىل موضع لغرض له يف ذلك، وذلك ال يوجد يف حق امليت      
  .ا كان كافيا يف الكراهةدفنه أيامأخري إال ت

 مصلحة، أما مع وجود املـصلحة يف        يناقش هذا بالتسليم إن مل تكن مثَّ      : املناقشة
 ملا يترتـب عليـه مـن    ، وحينئذ فالتأخري ال يضر يكون من االنشغال مبا يفيدهالنقل، فإن 
  .مصلحة

 مـذهب   ، وهـو  نه ينبش وينقل   بعد دف  : حىت قالوا  ،أن النقل جائز  : الثاين القول        
   .)٢(احلنابلةواملالكية 

  : إال أن املالكية اشترطوا هلذا الشروط اآلتية
  .نقله حال ينفجر الأ -
  .حرمته نتهكت الأ -
 املوضـع  بركة ترجى أو ،البحر يأكله أن عليه خياف كأن ،ملصلحة يكون أن -

 مبقـربة  لمـأس من فند أو هله،أ زيارة قرب لـألج أو أهله، بني ليدفن أو ،إليه املنقول
 هـذه  مـن  شـرط  ختلف فإن،  املسلمني مقربة يف ودفنه منها، بإخراجه فيتدارك الكفار،
  . حراما النقل كان الثالثة الشروط

  
                                                

  .١/١٠٩، واجلوهرة النرية ١/٦٠٢ عابدين ابن حاشية، و٢/٢١٠البحر الرائق   )١(
  .٢/٢٨٢، والفروع ٢/٥٠٩ املغينو ،١١١/ ١ اإلكليل وجواهر ،١٠٢/ ٢ الزرقاين شرح  )٢(



   

 

١٥٥ 

١٥٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :واستدلوا باآليت: األدلة
نيـه مـن    أن موسى عليه السالم ملا حضرته الوفاة سـأل اهللا أن يد            :أوال    

  .)١(حجراألرض املقدسة رمية 
  .نوقش هذا بأا مسافة قصرية، وهذا ليس حمل نزاع: املناقشة        

  .)٢(الشام إىل فنقل مبصر مات السالمالصالة و عليه يعقوب أن: ثانيا
 الـسالم و الصالة عليه يوسف تابوت نقل السالمو الصالة عليه موسى أن: ثالثا

  . )٣(آبائه مع ليكون الشام إىل مصر من زمان عليه أتى بعدما
   .)٤(لنا اشرع كونه شروط فيه تتوفر ومل ،قبلنا من شرع نوقش هذا بأنه: املناقشة

  .)٥(املدينة رضي اهللا عنه تويف بالعقيق ونقل إىل سعيد بن زيدأن : رابعا        
 بكـر  أيب بن الرمحن عبد تويف":  رمحه اهللا قال   مليكة أيب بن اهللا عبدعن  : خامسا

 عنها تعاىل اهللا رضي عائشة قدمت فلما فدفن، مكة إىل ملفح،   باحلبشة رضي اهللا عنهما  
 مـا  كشهدت ولو ،تِم حيث إال دفنت ما رتكـحض لو واهللا: " تـقال مث قربه، أتت

  .)٦("زرتك

  رضـي اهللا عنـه   ملا قتل علي بن أيب طالب  : عن سعيد بن عبد العزيز قال      :       سادسا
  .)٧( وسلممحلوه ليدفنوه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه

 مـن  امليت نقل جواز اآلثار هذه ويف" :قال يف عون املعبود بعد أن ساق هذه اآلثار          
   إال ذلك من مينع فال اجلواز لـواألص فيه، يدفن آخر نـموط إىل فيه مات الذي املوطن

                                                
 يف الفضائل    ومسلم ،)١٢٥٣(باب من أحب الدفن يف األرض املقدسة أو حنوها          /  يف اجلنائز    أخرجه البخاري   )١(

  .)٤٣٧٤(ليه وسلم باب من فضائل موسى صلى اهللا ع/ 
  .، ومل أقف عليه مسندا٢/١٤١، ويف فتح القدير ١/٢٤٦ذكره يف تبيني احلقائق   )٢(
  .، ومل أقف عليه مسندا٢/١٤١، ويف فتح القدير ١/٢٤٦ذكره يف تبيني احلقائق   )٣(
  .٢/١٠١،١٠٢فتح القدير   )٤(
  ١٠٤ / ٣اإلصابة يف متييز الصحابة   )٥(
/ ٣ املـصنف  يف الـرزاق  وعبد ،)٩٧٥(باب ما جاء يف الرخصة يف زيارة القبور / اجلنائز  يف   الترمذي أخرجه  )٦(

  ).١٠٥٥(برقم صحيح وضعيف سنن الترمذي ، وضعفه األلباين يف ٥١٨، ٥١٧
  .١٥٥ / ١تاريخ اخللفاء عزاه السيوطي إىل ابن عساكر كما يف   )٧(



 

 

١٥٦ 

١٥٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   .)١("لدليل
  :نوقشت هذه اآلثار من وجهني: املناقشة        

  .أا آثار ضعيفة: األول
على التسليم بصحتها وثبوا والقول مبقتضاها، فإا حتمل علـى املـسافة            : ثاينال

  .القريبة
بلد مقدس فإنه    وإن كان لغري     ،زجا ٍسكان لبلد مقد  إن  ، ف التفصيل :الثالث القول        

  .)٢(، وهو املشهور من مذهب الشافعيةحيرم
  :األدلة

 وتعريـضه هلتـك     ،املأمور بتعجيله  تأخري دفنه    فيهبأن نقل امليت    واستدلوا لذلك   
  .الدفن فيه، وأما النقل إىل مكان مقدس، فلفضل حرمته

يناقش هذا بأن النقل إىل بلد مقدس يتطلب دليال خاصا من فعل الـنيب              : املناقشة
 من نوعطلب املكان ألفضليته  ألن ؛ رضي اهللا عنهمصلى اهللا عليه وسلم، أو فعل أصحابه      

 أو املدينة   ه إىل مكة  ِت ومل يثبت أن أحدا كان يتكلف نقل مي        ،الدليل، فيفتقر إىل    من التعبد 
 أيـضا لألمـر     منافاته، مع كون ذلك تعريضا له هلتك حرمته، مع          أو بيت املقدس وحنوه   

   .بتعجيل دفنه
  : الترجيح        
أن يل  بعد النظر يف هذه املسألة واألقوال فيها، وبعد عرض أدلة كل قول، يترجح                      

  :هذه املسألة فيها التفصيل اآليت
ت املسافة اليت ينقل منها امليت يسرية، والنقل إىل وطنـه األصـلي،             إذا كان : أوال       

  .، عمال باآلثار الواردة يف هذا الباب هذا جائز وال بأس بهفاألظهر أن
له وأقاربه  مع أهدفنه ر أنلميت، مع كون املتقر لأضف إىل ذلك أن هذا ليس فيه إيذاٌء    
 ويعضده قوله صلى اهللا عليه     ،، وأبعد الندراس قبورهم    ملا يف ذلك من تسهيل الزيارة      ؛أوىل

                                                
  .٨/٣١٠عون املعبود   )١(
  .٣٢٣/ ١، وأسىن املطالب ٣٠٣ / ٥اموع ، و٢/١٤٣ الطالبني روضة  )٢(



   

 

١٥٧ 

١٥٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 إليه من مات من  دفنأَ(  : وعلم قربه   رضي اهللا عنه   وسلم ملا دفن عثمان بن مظعون     
   .)١()أهلي
ل إىل بلـد    اختار أولياؤه أن ينق   وأوصى أن ينقل، أو      إذا مات يف بالد الكفار       :ثانيا       

  . ألن هذا غرض صحيح؛ هذا جائز وال بأس بهفأيضا ،املسلمني
  :فالذي يظهر أنه ال جيوز لآليت ، كالنقل لفضيلة املكان وحنوه،وأما ما عدا ذلك      

لم يرد النقـل    ف، نهم كانوا ينقلون موتاهم    مل يرد أن الصحابة رضي اهللا ع       أنه: أوال       
ومل يرد أن الـنيب     ،  بقيعنوا مع املسلمني يف ال    دفَنقلوهم لكي ي   وإمنا   ،إال يف الشهداء فقط   

      مع أن مكة أفـضل مـن       ،نقل من مات يف املدينة إىل مكة      صلى اهللا عليه وسلم أمر بأن ي 
  .رج املدينة ينقل إىل املدينة أو ينقل إىل مكةاأو أن من مات خ ،دينةامل

  حلـديث ،تكفينه والصالة عليه ودفنه   و أن السنة هي املسارعة يف جتهيز امليت      : ثانيا       
 فَِإنْ تـك    ،أَسِرعوا ِبالِْجنازةِ (: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       رضي اهللا عنه     أيب هريرة 

ومعلوم ما  ،  )٢() وِإنْ يك ِسوى ذَِلك فَشر تضعونه عن ِرقَاِبكُم         إليه، صاِلحةً فَخير تقَدمونها  
  .ذه السنة وتعطيلهاهل تأخري منل النقيف 

وعـن  بعيدة قد يكون فيه إيذاء وضرر للميت،        أن النقل إذا كان من مسافة       : ثالثا       
كسر عظـم امليـت ككـسره    : ( قال صلى اهللا عليه وسلم    :عائشة رضي اهللا عنها قالت    

٣()احي(.  
م بالنقـل، وألوليـاء     أن النقل يف كثري من األحيان يكون فيه مشقة ملن يقو          : رابعا      

 .غ القوي هلذا الفعـل    نظامية وغريه، مع عدم وجود املسو      وأامليت، واملشقة تكون مالية     
  .واهللا تعاىل أعلم

                                                
، واحلديث حـسنه احلـافظ يف       )٢٧٩١(باب يف مجع املوتى يف قرب، والقرب يعلَّم         / أخرجه أبو داود يف اجلنائز        )١(

  .٦٧ / ٨السلسلة الصحيحة  ، وصححه األلباين يف١٣٣ / ٢تلخيص احلبري 
باب اإلسـراع باجلنـازة   /  يف اجلنائز  ومسلم،)١٢٣١.. (ازة باب السرعة باجلن/  يف اجلنائز  أخرجه البخاري   )٢(
)١٥٦٨.(  
، وابن ماجه يف ما جاء      )٢٧٩٢.. (باب يف احلفار جيد العظم      / وأبو داود يف اجلنائز     ) ٢٣١٧٢(أخرجه أمحد     )٣(

، وأشار  ٣٨٦ / ١مشكاة املصابيح   ، وحسنه األلباين يف     )١٦٠٥(باب يف النهي عن كسر عظام امليت        / يف اجلنازة   
  .٢١٥ / ١   حسناهابن القطان وابن دقيق العيد، إىل أن أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتبيف 



 

 

١٥٨ 

١٥٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :نقل امليت بعد الدفناحلال الثانية، وهي أما      
  :ختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولنيفقد     

 امليت لـنق أجل من القرب نبش جيوز ال أنه إىل الفقهاء مجهور ذهب: األول القول       
 ووافقهـم ،  ، أو لـضرورة   إال أن املالكية أجازوا نقله بالشروط السابقة      ،  آخر مكان إىل

 ما مل يكن من     ،ل كما لو دفن دون أن يغس      ،واز نقله لضرورة  جب قالوا ف ،يف ذلك الشافعية  
  . )١( أو يدفن يف أرض أو ثوب مغصوبني مثالً،الشهداء

  : الدليل       
: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      السابق  ديث عائشة رضي اهللا عنها      استدلوا حب        

  .)٢()ككسره حيا كسر عظم امليت 
 نبش القرب بعد إغالقه فيه إهدار لكرامة اإلنسان، وغالبا ما يؤدي ذلـك      أن ومعلوم       

  .إىل كسر عظام امليت
 خـري  بقعة يف ودفنه امليت لنقل القرب نبش جيوز أنه إىل نابلةاحل ذهب :الثاين القول       

 عمن واحد قرب يف إلفراده أو بركته، عليه لتعود صاحل كمجاورة فيها، دفن اليت بقعته من
   .)٣(أو لتحسني كفنه، وحنوه معه، دفن

  : األدلة
 حـىت  نفـسي  تطـب  فلم رجل، أيب مع دفن" : عنه اهللا رضي جابر قول :أوال

  .)٤("حدة على قرب يف فجعلته أخرجته
  
  
  

                                                
، ١/٤٢٩وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري       ،٦٠٢/ ١ عابدين ابن وحاشية ،١٠٢ -١٠١/ ٢ القدير فتح  )١(

  .١/٤١٣عمرية ، وحاشيتا قليويب و٣٦٦/ ١ احملتاج ومغين، ١/٥٧٨وحاشية الصاوي 
  ).١٥٧(سبق خترجيه   )٢(
  .١/٣٨٠، وشرح منتهى اإلرادات ١٤٢، ٨٦/ ٢كشاف القناع   )٣(
  ).١٢٦٥.. (باب هل خيرج امليت من القرب / أخرجه البخاري يف اجلنائز   )٤(



   

 

١٥٩ 

١٥٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :املناقشة
 منه، وليس يف هذا ما يـدل علـى           صحايب واجتهاد  يناقش هذا بأنه فعلُ   

املشروعية واجلواز، فيعرض مثل هذا على أدلة الشرع، فما وافقها أخذ به، وما ال مل يعمل       
  .به، وليس يف أدلة الشرع ما يشهد هلذا

 مات بالعقيق فحمل إىل املدينـة، ودفـن   نهما  رضي اهللا ع  سعيد بن زيد     أن: ثانيا
  .)١(ا

ههنـا،  رضي اهللا عنهما    مات ابن عمر    ":  قال رمحه اهللا  سفيان بن عيينة     عن: ثالثا
  .)٢("وأوصى أن ال يدفن ها هنا، وأن يدفن بسرف

  :املناقشة
م، أما بعد الدفن فليس يف هذه سلَّ يقديناقش هذان األثران بأما قبل الدفن، وهذا     

  .اآلثار ما يدل على جوازه
  :الترجيح       
، يترجح قول اجلمهور باملنع من نقل امليـت   أقوال هذه املسألة وأدلتها   بعد النظر يف           

لك لوجاهة هذا القول وقوة دليلـه، وورود        بعد دفنه، إال ملصلحة أو ضرورة شرعية، وذ       
نيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه  مع كونه أبعد من فعل ال     املناقشة على أدلة القول اآلخر،      

 لذا كان القـول     ؛ من الشرور واآلثام اليت قد تترتب عليه       ذلكمع ما يف    رضي اهللا عنهم،    
  .باملنع أقوى، واهللا تعاىل أعلم


   

     

                                                
  ).١٥٥(سبق خترجيه   )١(
  .٥/٤٦٤ األوسطأخرجه ابن املنذر يف   )٢(

  



 

 

١٦٠ 

١٦٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الثاين
  الصالة على امليت إذا وجد يف غري دار اإلسالم

  :تصوير املسألة  
كثر السفر إىل غري بالد اإلسالم،      يصة يف العصور املتأخرة     يف كثري من األحيان، وخا          

فإنه يف حال ما إذا تويف الشخص       ا كان الغرض، للتعليم أو السياحة أو االجتار، وحنوه،          وأي
يف غري بالد اإلسالم، فإما أن يكون يف البلد مقابر خاصة باملسلمني، وإما أن ال يوجـد،                 

  .)١( وتقدم أن جيوز نقله للضرورةفإذا وجد فال إشكال يف جواز الدفن،
أما إذا مل يوجد مقابر خاصة باملسلمني، فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيـوز                      

أن ال يستطيع أهله أو خاصته نقله إىل وطنه األصلي دفنه يف مقابر الكفار، إال للضرورة، ك    
ت النقل، أو لعدم وجود بلد      أو إىل بلد مسلم آخر، لعدم القدرة املالية، أو لصعوبة إجراءا          

  .)٢(قرار جممع الفقه اإلسالميمسلم يقبل جثمانه، وحنو ذلك، وهذا ما صدر به 
 ،قربه يرفع فال الكفار بالد يف املسلم مات إذا أنه على واحلنابلة الشافعية نص كما       
 احلـرب  دارب وإخفاؤه باألرض املسلم قرب تسوية": البهويت قال،  له يتعرضوا لئال خيفى بل

  .)٣("به فيمثل ينبش أن من خوفا ؛وتسنيمه إظهاره من أوىل
ن هذا ظاهر يف بالد احلرب، أما مع العهد واألمان وحنوه، وعدم مـا ذكـره      إال أ         

  . ال حاجة لهالفقهاء، من اخلشية من أن ينبش قربه وميثل به، فاألظهر أن
  :سالم يف غري دار اإلأثر الوطن يف الصالة على امليت

، وليس عليه عالمات    بغري بالد اإلسالم   هو ما إذا وجد ميت       ذا املبحث املقصود  
غلبة  اإلسالم، أو ال يصلى اعتبارا ب      كون األصل اإلسالم أو الكفر، فهل يصلى عليه باعتبار        

  ؟ا الذي وجد فيهالدار وأالوطن 

                                                
  ).١٥٩ (ص:   انظر )١(
، ٢/١٤٢، وروضة الطـالبني     ١/٥٠١املطبعة العربية باكستان، ومنح اجلليل      .  ط ١/٥٩٩ ابن عابدين    حاشية  )٢(

  .٢/١٤٠٠-٣، وجملة جممع الفقه اإلسالمي العدد ١/٢٥٧وشرح منتهى اإلرادات 
  .٢/١٣٨وكشاف القناع ، ٢/١٣٦،١٣٧روضة الطالبني   )٣(



   

 

١٦١ 

١٦١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ذا إذا اختلط مجاعة كفار مبسلمني بوطن غري مسلم، فهل يصلى علـى       كو
  ؟اجلميع أو يترك اجلميع

  :ثالث حاالت من خيلو ال بدار الكفرامليت أما يف املسألة األوىل، ف
  .صلى عليه بال خالف فهذا ي،أن توجد عليه عالمات اإلسالم: األوىل 
، وال يـدفن يف مقـابر    أن توجد عليه عالمات الكفر، فال يصلى عليـه        : الثانية 
  . بال خالفاملسلمني
  : ففيه خالف على قولني، سالم وال الكفر عليه عالمة اإلجدأال تو: الثالثة 

وهـو   ، فال يصلى عليه تبعا لـدار الكفـر،        غلب حكم الدار  أن ي : القول األول 
   .)١(احلنابلة  مذهبالشافعية، واملشهور منالظاهر عند املشهور من مذهب احلنفية، و

 مـا مل    ، حكمهم  يثبت له  ، األصل أن من كان يف دار فهو من أهلها         أن: ودليلهم
  .يقم على خالفه دليل
 وال  يف هذه الـدار     امليت فإن وجد  أنه يتبع يف ذلك وجود املسلم،     : القول الثاين 

، وهو القول الصحيح مـن أقـوال        فمسلم  وجد فيها مسلم   بأن وإال   ،مسلم فيها فكافر  
   .)٢(الشافعية

لـد علـى    ، وأن كل إنـسان يو     با حلكم اإلسالم، باعتباره األصل    تغلي: ودليلهم
  .الفطرة

  :من وجهنييناقش هذا : املناقشة
إن ا يف إثبات كون هذا امليت مسلما؛ إذ         أن جمرد وجود املسلم ليس كافي     : األول

  . بإسالم كل من وجد يف ديار الكفر، رد وجود مسلم فيهايستلزم احلكمهذا 
مولـود  كل  : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم    ن  أداموا يطردون احلديث، و    ما: الثاين

، يستوجب احلكم بإسالمه، فليكن هذا احلكم ثابتا، سواء وجد املسلم           ) يولد على الفطرة  
  .أم مل يوجد

                                                
: ، وانظر ٣٥٨/ ٢الشرح الكبري   ، و ٤٠٤/ ٢ين   واملغ ،١/٦٣٢، وأحكام القرآن للجصاص     ٣/٣٤٨فتح القدير     )١(

  . القاعدة التاسعة واخلمسني-قواعد ابن رجب 
  .١/٤٨٦حاشية البجريمي على املنهج ، و٣/١٦١حتفة احملتاج   )٢(



 

 

١٦٢ 

١٦٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : الترجيح
 وليس عليه ما يدل علـى       أن من وجد يف دار الكفر     القول األول، و  الذي يترجح   

إسالمه، فإنه ال حيكم بإسالمه حىت يقوم الدليل على ذلك، وال يكتفى مبجرد وجود بعض          
 حبـسب غلبـة     مر احلك ، فإن هذا قد يغي    املسلمني، إال إن غلب وجودهم يف هذا املكان       

 ال يعين غلبة     فإنه  وجود املسلمني فيها على وجه الندرة      أما إن كان  ،  املسلمني على املكان  
 وجه للحكم بإسالمه اكتفاء بذلك، بل حيكم بكفره تغليبا للدار، إذ         وعليه فال ،  احلكم هلم 

  .وجد يف دار الكفر أنه كافر حىت يثبت ما يوجب احلكم بإسالمهاألصل فيمن 
  :املسألة الثانية

يعد مـن   وعلى وجه كبري،    يكون  االختالط بني املسلمني والكفار يف بالد الكفر        
 دور  إىل أعداد كبرية من املسلمني      لزحفالنوازل يف العصر احلديث، وكان نتيجة طبيعية        

أو ينهار مبىن وحنوه، وجيمـع عـددا مـن املـسلمني     قد يقع حادث معلوم أنه  الكفر، و 
  .وحينئذ إما أن يتمايز املسلمون عن الكفار، وإما أال يتمايز بعضهم عن بعضوالكفار، 
 موتى الكفـار  عن   موتى املسلمني    أمكن متييز إذا    يف حال ما   احلكم يف ذلك أنه   و
لمني، إال للـضرورة    م، وجيب دفنهم يف مقابر املـس       ويصلى عليه  مييزونفإم   ،بالعالمة

  .فيدفنون يف مقابر الكفار
  :فقد وقع خالف يف هذه املسألة على قولنيوإن مل ميكن التمييز، 

ترجيحا للمسلمني على الكافرين، وينوي     يصلى عليهم بكل حال،     : األولالقول  
ـ ، فعلعالًر على التمييز ِفِدألنه لو قَ  فقط؛ يصلي عليهم املسلمني   الذي ز  فإذا عجز عنه مي
   .)١( املالكية الشافعية واحلنابلة مجهور، وهو مذهببالنية

   :األدلة
 الصالة على املسلمني واجبة، وال طريق إليها هنـا إال بالـصالة علـى               أن: أوال

  .اجلميع

                                                
 ياحلاوو ،٣/٧١ التاج واإلكليل ، و ١/٥٢٥، ومنح اجلليل  ١/٥٧٥حاشية الصاوي على الشرح الصغري      : انظر  )١(

  .٢/١٢٥كشاف القناع ، و٢/٤٠٤، واملغين ١/٤٠٧، وحاشيتا قليويب وعمرية ٣/٢٤واية احملتاج ، ٣/٨٢ الكبري



   

 

١٦٣ 

١٦٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أنه أمكن الصالة على املسلمني من غري ضرر، فوجب املصري إليهـا،      : ثانيا
 باعتبـار أـم     ة والدعاء لألكثر  كما لو كانت الغلبة للمسلمني، فإذا جاز الصال       

  .، فكذلك لألقلأغلب
 ،غسلوا ويصلى علـيهم   يكانت الغلبة للمسلمني    فإن  العمل بالغلبة،   : الثاينالقول  

ال يصلى علـيهم إال مـن       فوإن كانت الغلبة ملوتى الكفار       ،إال من عرف بعينه أنه كافر     
   هو املـشهور مـن مـذهب       ذا  هو،   عليهم  فإذا استويا مل يصلَّ    ،يماعرف أنه مسلم بالس

   .)١(احلنفية

  :األدلة
، فال يظهر حكمه مـع       واملغلوب ساقط االعتبار مبقابلته    ،أن العربة للغالب   :أوال

  .الغالب
يصلى عليـه، وإن    فكما أنه    ،لو وجد ميت يف دار اإلسالم     القياس على ما    : ثانيا

لو وجد ميـت يف  ذلك كو،  الغلبة يف دار اإلسالم للمسلمني احتمل أن يكون كافرا؛ ألن    
ال يصلى عليه، وإن احتمل أن يكون مسلما؛ ألن الغلبة يف دار احلـرب              فإنه  دار احلرب   

  . للكفار
 مـسلمون   إذا كانت الغلبة للمسلمني جعل من حيث احلكم كأن الكلَّ         كذلك  ف

التمييـز  فيصلى عليهم، لكن ينوون بالدعاء املسلمني؛ ألنه لو أمكن التمييز حقيقة جيب             
 وإن كـان األكثـر       وجب بالنية،  التمييز حقيقة وأمكن التمييز بالنية،     ر، فإذا تعذَّ  حقيقة

  . العربة للغالبمن كون عليهم ملا ذكرنا كفارا مل يغسلوا، ومل يصلَّ
 استوى جانب الصالة وجانب الترك فترجح جانب الترك؛ ألن الـصالة            أنه: ثالثا

فجاز ترك الصالة يف    سلم جائز يف اجلملة،     على الكافر ال جتوز حبال، وترك الصالة على امل        
خبالف ما إذا كانت الغلبة للمسلمني، ألنه ملا ترجح حبكم الكثرة فكأنه ليس             هذه احلال،   
  . فيهم كفار

  
  

                                                
   .٣٥٩/ ٢احمليط الربهاين و ،٥٣/ ٢املبسوط   )١(



 

 

١٦٤ 
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  : ثالثة أوجهنوقش هذا من : املناقشة
إذا اختلطـت أختـه      يبطل مبـا     أن احلكم بالغلبة الذي هو أصل دليلهم      : األول

  . )١(لألقل دون األكثرنه يثبت احلكم إ ف،اتيكَّذَميتة مبت اختلط أو ،جنبياتأب
 أنه م كون ترك الصالة على املسلم جائز يف اجلملة، إال إذا أرادوا    أنه ال يسلَّ  : الثاين

       الفرض، وإن مل يكن علـى أفـراد وآحـاد           فرض كفاية، فهو ال خيرج بذلك عن حد 
ا إال بالصالة على اجلميع، مع التخلص       املسلمني، لكنه جيب على جمموعهم، وال سبيل هلذ       

  .من الصالة على الكافر حبصر النية للمسلمني
 رجاء أن تكون صالة     ؛إن كان يصلى عليهم إذا كان املسلمون أكثر        أنه :الثالث
، وإن كان ال يصلى عليهم إذا       عىن موجود إذا كان املسلمون أقل      فهذا امل  ،على كل مسلم  

 فهذا املعىن موجود إذا كان      ،تكون صالة على كل كافر    أن  كان املسلمون أقل خوفا من      
   .)٢(فعلم فساد ما اعتربوه، املسلمون أكثر

  :الترجيح
يترجح القول األول، وأن الواجب الصالة على اجلميع، مع توجيه النية إىل الصالة             

 بأصول الـشرع مـن حيـث        لَ ووجه قوة هذا القول، أن فيه العم       ؛ فقط على املسلمني 
 النية   فيما إذا حصرت   ، الضرر يف الصالة على اجلميع     مع انتفاء وتى املسلمني،   االحتياط مل 

،  مسلمني وكفـارٍ   ،على مجاعة خمتلطةٍ  املسلم   ، فكما أنه إذا مر     دون الكفار  على املسلمني 
فإنه يسلم على اجلميع، مع قصد املسلمني بالسالم، وليس يف ذلـك ضـرر، وهـذا يف                 

  .يف الصالة على املسلمني الواجبة من باب أوىلاملستحب، فال شك أن ظهور هذا 
 ألن الصالة على امليت ال تصح إال بعـد   اجلميع؛تغسيل وتكفني  الواجب كما أن   

 ،منفردين ويدفنوا ، فوجب أن يغسلوا ويكفنوا كلهم     ،غسله وتكفينه مع القدرة على ذلك     
 ، ميكن إفرادهم  ملن   وإ ، لئال يدفن مسلم مع كافر     ؛كل واحد مبكان وحده إن أمكن ذلك      

   .)٣( احتراما ملن فيهم من املسلمنيفإم يدفنون مع املسلمني

                                                
  .٢/٤٠٤املغين   )١(
  .٣/٨٢  الكبريياحلاو  )٢(
  .٢/١٢٥كشاف القناع   )٣(



   

 

١٦٥ 

١٦٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  املبحث الرابع

  أثر الوطن واالستيطان يف الزكاة
  :مطلبانوفيه  

  أثر الوطن واالستيطان يف ابن السبيل: األول
  نقل الزكاة من وطن إىل وطن آخر: الثاني
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١٦٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب األول                                        
  ابن السبيلأثر الوطن واالستيطان يف 

الباب هو أثر الوطن فيمن خرج عنه، وانقطعت به الـسبل،       هذا   من أبرز مسائل     لعلَّ
، على خـالف  ا حاله نصيبا من الزكاة الشارع ملن هذفجعلوهو ابن السبيل، ونفد ماله،  

ر كثريا يف حكمه، حىت جعله      أثَّه ذه احلال    سوتلب أن مفارقة الوطن     غري ؟يف حتديده يسري  
  .من األصناف الثمانية املستحقني للزكاة

  :ابن السبيل لغة
 ملالزمته  ؛ابن السبيل  :لهوإمنا قيل   ،   إىل بلدٍ   املسافر الذي جيتاز من بلدٍ     :ابن السبيل هو  

  :ابن املاء ملالزمته إياه، ومنه قول ذي الرمة :، كما يقال لطري املاءله
اوها كَأَنيالثُّرافًا وِتساع تدر   لِّقحاٍء مم نأِْس ابِة الرلَى ِقمع  

ابـن  : يقال ِللَّجاجكما  ابن األيام والليايل واألزمنة، :وللرجل الذي أتت عليه الدهور 
: ض وتراِبها ابن الفَالِة، وللفقري الذي ال مأوى له غري األر        : أَقْوال، وللذي يتعسف املفاوز   

  . ابن غَبراء
  :قال طَرفَة

  )١(وال أهلُ هذَاك الطِّراِف املمدِد  رأيت بين غَبراَء ال ينِكرونِني
   :ابن السبيل اصطالحا

  :اختلف العلماء فيمن ينطبق عليه ابن السبيل على قولني
وهو قول   ، بلده  فيعطى ما يرجع به إىل     ،املسافر املنقطع به يف سفره     أنه: األولالقول  

  . )٢(األحناف واملالكية واحلنابلة مهور مناجل

                                                
 حتريـر ألفـاظ التنبيـه     ، و ١/٢٨٣قاييس اللغة   مو،  ٢/٨٤٦النهاية يف غريب األثر     ، و ٣/٣٤٦تفسري الطربي     )١(
)١٢١(.  
حاشـية  و ،٤٩٧/ ١الشرح الكبري للـدردير  و ،٦٢، ٦١/ ٢ عابدين  ابنوحاشية، ٢/٢٦٥ فتح القدير   :انظر  )٢(

/ ١تفسري السعدي   ، و ٤٨٧/ ١تفسري ابن كثري    ، و ١٨٧/ ٨تفسري القرطيب   ، و ١/٣٤٦واملقنع   ،٤٩٧/ ١ الدسوقي
وما بعدها، ومصارف الزكاة    ) ٣١٤(، ومصارف الزكاة يف اإلسالم      ٢/٦٧٦،٦٧٧قرضاوي  ، وفقه الزكاة لل   ٣٤١

 .)٤٠(معجم لغة الفقهاء و، )٩١(



   

 

١٦٧ 
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وال يكون كذلك حىت     ق احلكم على كونه ابن سبيل،     أن اهللا علَّ  : ودليلهم
يكون مسافرا، وال يكفي العزم على السفر، كما ال يثبت له حكم السفر مبجـرد               

  . هو يف وطنه ومرتله دون من،ه به دون فعله، فابن السبيل ال يفهم منه إال الغريبمهِّ
يدفع إليهما ما   ف واملنشئ للسفر من بلده،      ،أنه يشمل الغريب املنقطع   : القول الثاين 

  . )١(، وهو املشهور من مذهب الشافعيةجان إليه لذهاما ولعودمهااحيت
 املنشئ، فيعطى منشئ الـسفر       جماز يف  ،أن ابن السبيل حقيقة يف اتاز     : ودليلهم 

 ألن مريد الـسفر حمتـاج إىل        ؛ منهما لنفقات السفر   اج كلٍّ تي جبامع اح   على اتاز  قياسا
  .أسبابه

  :اجلواب
  :من وجهنيأجيب عن هذا 

 ،أن املنشئ للسفر ال يدخل يف وصف ابن السبيل؛ ألن السبيل هو الطريق            : األول
 ال يكون ابـن  كذلك يكن فمن مل ، املالزم للطريق الكائن فيها-كما تقدم- بن السبيل وا

  . )٢( كما ال يكون مسافرا بالعزمية، وال يصري كذلك بالعزمية،لسبي
 دون من هو يف وطنـه ومرتلـه،         ، ال يفهم من ابن السبيل إال الغريب       أنه: الثاين

  . )٣(فوجب أن حيمل املذكور يف اآلية على الغريب دون غريه
  :الترجيح

  : لآليتيترجح قول اجلمهور؛ وذلك
  .ر، مع عدم سالمة دليل القول اآلخرقوة ووجاهة دليل اجلمهو: أوال
، بل علقه   يعلق احلكم بالسفر، أو من عزم عليه       للقرآن، حيث مل     ه املوافق أن: ثانيا

  .كونه ابن سبيل فقطعلى 
أنه يقتضيه املعىن الصحيح، فاملسافر الذي انقطع يف بلد ليس له فيها أحـد              : ثالثا

  اوإعطاؤه من الزكاة     العون، ولو كان غنيا ببلده،        يدِ حباجة إىل مدحق أهون مـن    ا واجب 
                                                

 .٢/٣٢١ الطالبني وروضة ،٢١٥/ ٦ اموع  )١(
  .٧/٣٢٨املغين ، و١٢٨/ ٣أحكام القرآن للجصاص   )٢(
  .٢/٧٠٢الشرح الكبري مع املغين   )٣(



 

 

١٦٨ 

١٦٨
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كونه يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خبالف من كان يف بلده، فإنه ال حاجة به ألن يأخـذ   
، فيأخذ  فكان من حكمة اهللا أن جعله صنفا من أصناف مثانية جتب هلا الزكاة            من الزكاة،   

  .)١(منها ما يوصله إىل بلده
 أن من رغب يف السفر أو عزم على         يفافعية  وقد أخذ بعض املعاصرين مبذهب الش     

إلسـالم  ن يسافر ملصلحة عامة يعود نفعها علـى ا        عليه يأخذ حكم ابن السبيل، بشرط أ      
 أو مهمـة  ،واجلماعة املسلمة، كمن يسافر يف بعثة علمية، أو عملية حيتاج إليها بلد مسلم           

   تعود على الدين وا      ذلك من  تمع املسلم بنفع عام، على أن يقر  ي  هم مـن أهـل     عترب رأي
  .)٢(املعرفة والديانة

هذا القول يبقى حمل نظر، وهو خمالف لصريح القرآن، وليس عليه دليل من             أن  إال  
         ؛ إذ أيـن  "يف سبيل اهللا": ع يف مصرف كتاب أو سنة، وهو نوع من التوسع نظري من توس

القرآين أن ابن السبيل إمنا أخذ ملصلحة املسلمني؟يف النص !  
إنه أخذ قطعا ملصلحة نفسه، ليعود إىل وطنه، ويرتفع عنه جهد التغريب، وال             بل  

يصري كلا حسريا على البلد الذي انقطع به، وكان األوىل أن جيوز له األخذ إذا كان سفره             
ملصلحة نفسه، فهذا أقرب للدليل، وإن كنت ال أرى ذلك أصال، إال أن هذا هـو األوىل             

  .ليل، ومطابقة الدمن حيث النظر
،  من املذكورات، فإما أن تقوم به الدولة        لشئٍ  أحدٍ  مصلحة يف سفرِ   تمث إن وجد  

، أو يقوم به الشخص من نفقته اخلاصة، أما إعطاؤه من           وتكفيه املؤونة، وليس من الزكاة    

                                                
  : استقراضه على ثالثة أقوالواختلف أهل العلم يف  )١(

إباحة األخذ من الزكاة دون احلاجة إىل االقتراض، ال على وجه االستحباب، وال اإلجياب، وهو املعتمد                :     األول
  . من مذهب الشافعية واحلنابلة، واختاره القرطيب

  .األوىل االقتراض إن تيسر له ذلك، وهو املشهور من مذهب احلنفية:     الثاين
  .بلده يف فقريا يكن مل إذا املالكية وجوب االقتراض، وهو املشهور من مذهب: لثالث    ا

الشرح الكبري حباشـية الدسـوقي      ، و بوالق.ط ٦٢،  ٦١/ ٢ عابدين ابنحاشية  و ،٢/٤٦ الصنائع بدائع:     انظر
 ١٣٩،١٤٠دي، واألحكام السلطانية للماور   ٣١٧/ ٢البجريمي  حاشية  ، و ١٠١،  ٩٣/ ٣ومغين احملتاج   ،   ١/٤٥٦

 .١٨٧ /٨تفسري القرطيب ، و
 ).٢٩٤(، ومصارف الزكاة يف اإلسالم ٦٧٧، ٢/٦٧٦ فقه الزكاة  )٢(



   

 

١٦٩ 

١٦٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

الزكاة اليت أوجبها اهللا لطوائف خمصوصة ليس هو منها إال علـى ضـرب مـن                
  . وال معقول نص،دليل غري قائم على كونه فهذا حمل نظر وتأمل، مع !التكلُّف

مع كونه جيب عليـه أن   ابن السبيل ليعود إىل بلده       ها النفقة اليت يأخذ   ما مقدار مث  
يرد ما بقي يف أموال الزكاة، واليت ال متثل إال نسبة يسرية منها احتياطا حلـق املـصارف                  

نوات، فأين هذا مـن     األخرى، وبني من يأخذ من الزكاة لبعثة علمية قد تستمر مخس س           
  !ذاك؟

فالواجب إبقاء النص على ما هو عليه، والوقوف عند حدوده، وعدم التجاوز فيه،             
 ما يذكره الفقهاء، بل الواجب عند الرتاع الرجوع للدليل، ولـيس يف             ق بكلِّ وعدم التعلُّ 

  .دليل هذا احلكم ما ذكر، وال ما يقارب معناه


 به غيتبلَّ ما جيد ومل ،بلده إىل الرجوع أراد إذا لسبيلا ابن أن على الفقهاء اتفقوقد    
وإن كان غنيـا    ويعطى  ،  ذلك عن زاد ما له حيل وال حاجته، حسب الزكاة من يعطى أنه

  :على ذلك من الكتاب والسنةوالدليل ، )١(يف بلده
-التوبة   :اهللا تعاىل ذكره يف مصارف الزكاة الثمانية   فإن   :أما الكتاب   

٦٠.  
  والنص إما حلاجة اإلسـالم إليـه      إما حلاجته، و   ،يأخذكر يف مجلة من     ، وقد ذُ   عام

   . إلصالح ذات البني كالغارمني،كالعاملني، أو من يأخذ مع غناه للمصلحة
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن       عن: ومن السنة   
 أَو جاٍر فَِقٍري يتصدق ، أَو ابِن السِبيلِ   ، ِإلَّا ِفي سِبيِل اللَّهِ    ، الصدقَةُ ِلغِني  لَا تِحلُّ  ( :قال وسلم
  .)٢()  فَيهِدي لَك أَو يدعوك،علَيِه

                                                
 املكتبـة   . ط ٤٥٦/ ١، والشرح الكبري حباشية الدسـوقي       ٦٢،  ٦١/ ٢، وابن عابدين    ٤٦/ ٢بدائع الصنائع     )١(

 . ٣١٧/ ٢التجارية، والبجريمي 
، وابن ماجه   )١٣٩٤(باب من جيوز له أخذ الصدقة وهو غين         /  الزكاة   وأبو داود يف  ) ١١١١٣(أخرجه أمحد     )٢(

، )٥٣٥(باب أخذ الصدقة ومن جيوز له أخذها        / ، ومالك يف الزكاة     )١٨٣١(باب من حتل له الصدقة      / يف الزكاة   
 .١٣٢١ / ١اجلامع الصغري وزيادته يف  وصححه األلباين



 

 

١٧٠ 

١٧٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . )١("به وإن كان غنيا إذا كان منقطعا ،البن السبيل حق من الزكاة":  جماهدوقال
 ، إذا أصيبت نفقتـه ، املسافر، سواء كان غنيا أو فقريا      سبيلابن ال ": وعن ابن زيد قال   

  . )٢(" أو أصاا شيء أم مل يكن معه شيء فحقه واجب،أو فقدت
 يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا يف بلده إذا احتاج، وإمنا مثل             ": قال مالك 

   .)٤()٣("بيل اهللا يعطى منها وإن كان غنياذلك مثل الغازي يف س


  
  

      

                                                
  .٣٢١ -١٤/٣٢٠تفسري الطربي   )١(
  .لسابقاملصدر ا  )٢(
 .١/٣٤٥املدونة الكربى   )٣(
ويف ابن السبيل مباحث كثرية كشروط أخذه، واملقدار الذي يعطاه، وحنوه، وليس موضوع هذه الرسالة حمـال               )٤(

 .هلا، فلينظر يف مظانه



   

 

١٧١ 

١٧١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين      
  نقل الزكاة من وطن إىل وطن آخر       

عند التأمل ال جند أن نقل الزكاة مرتبط بالوطن ارتباطا وثيقـا، إال إذا توسـعنا،              
الوطن الذي وجبت فيه الزكاة، فيكون الوطن وطنا للمال، وليس املراد وطن            املراد  : وقلنا

ز؛ ووجهه أن الزكاة قد جتب على شخص يف         تجو من ال  الشخص، وهذا جائز على ضربٍ    
بلد ليس وطنا له، ويريد أن ينقلها إىل وطنه األصلي، أو إىل بلد آخر، فاملـسألة هنـا مل                   

، وهو ما ميكن تسميته باملوطن      ترتبط بوطن شخص، إمنا بالوطن الذي وجبت فيه الزكاة        
  .)١( كما مساه بعض املعاصرين،، أو موطن املالالزكوي

 :عرب عنه الشيخ القليويب بقوله    هو ما    يف اصطالح الفقهاء      املراد بنقل الزكاة   ةًوبداي
سواء كان من أهل ذلك     " املراد بنقلها أن يعطى منها من مل يكن يف حملها وقت الوجوب           "

   .)٢(احملل أو من غريهم، وسواء أخرجها عن احملل أو جاءوا بعد وقت الوجوب إليه

  :تصوير املسألة
  :ثالث صور لنقل الزكاة

                                                
 حمل الوجـوب  : " كما قال قليويب   - واملراد به    "هو بلد وجوب الزكاة   ": املوطن الزكوي يف اصطالح الفقهاء      )١(

  .٣/٢٠٤حاشية قليويب ." وحمل اإلقامة لذي اخليام والسفينة ملن فيها،كالقرية واحللة
وتوسـع مجهـور    ،  وقد اقتصر احلنفية يف املوطن الزكوي على بلد الوجوب، وكرهوا نقل الزكاة إىل بلد آخر                  

 بقربه من القرى والسواد مما هو دون هو البلد وما  :  فقالوا ،الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يف املوطن الزكوي       
   . ألنه يف حكم بلد واحد بدليل أحكام رخص السفر؛مسافة القصر

 فال تنقل الزكاة من إقليم إىل اقليم، وتنقل مـن           ، أن ضابط املوطن الزكوي هو اإلقليم          وذهب شيخ اإلسالم إىل   
  .نواحي اإلقليم

 ،٢/٢٢٣حاشـية اخلرشـي     ، و ١/٤٠٢ الدواينالفواكه  ، و ٢/٣٥٣الدر املختار   ، و ٢/٢٨٠فتح القدير   :     انظر
ختيـارات  اال، و ٢/٤٠٨املبـدع   ، و ٣/٢٠٤و حاشية قليويب    ،  ٣/١١٨مغىن احملتاج    و ،١/٥٠٠حاشية الدسوقي   و
  .٣/٢٠١اإلنصاف و، )٩٩(

. ضل الـدبو ابراهيم فا/ لدكتورلنقل الزكاة : للدكتور حممد عثمان شبري، وحبث   ) ١٧(حبث نقل الزكاة    :     وانظر
 .ضمن موضوعات الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعاصرة

  .٣/٢٠٢حاشية قيلويب   )٢(
 



 

 

١٧٢ 

١٧٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

أن جتب الزكاة على أهل بلد، مواطنون أو مستوطنون فيها، وأمـواهلم يف       : األوىل
  .هذه البالد، مث يريدون أن خيرجوها خارج البالد، لداٍع من الدواعي

، مث يريـدون أن خيرجوهـا       أمواهلم معهم أن جتب الزكاة على مسافرين،      : الثانية
  .لوطنهم األصلي

  . وهو يف وطن، وماله يف وطن آخر، على شخصأن جتب الزكاة: الثالثة
  :اآليت فيها على النحو ر الرتاعأما الصورة األوىل والثانية، فتحري

، بل  نقلها جاز أهلها حاجة عن بلد يف الزكاة فاضت إذااتفق أهل العلم أنه     : أوال
   .)١(قيل بوجوا
 يـستحقها لبلد من    وبا ،نقل الزكاة املزكي  فيما إذا أراد    اختلف أهل العلم    : ثانيا

 باحلكمة  لٌِّخمألنه   ؛ نقلها من بلد مع حاجة فقرائه      يف، وإمنا وقع اخلالف      أقوال أربعةعلى  
ء ـا عـن     إن املقصود بالزكاة إغناء الفقرا    ":  ابن قدامة  قال،   الزكاة رضت ألجلها اليت فُ 

   .)٢(" أفضى إىل بقاء فقراء ذلك البلد حمتاجنيالسؤال، فإذا أحبنا نقلها
  :الف كاآليتواخل

 بلد أهل كل صدقة تفرق وإمنا بلد، إىل بلد من الزكاة نقل يكره أنه :األول القول
   .)٣(، وهو مذهب احلنفيةفيهم

  :مسألتني احلنفية واستثىن
   .الرحم صلة من إليهم الزكاة إيصال يف ملا قرابته، إىل املزكي ينقلها أن: األوىل
 أورع، أو ألصلح، وكذا بلده، أهل من إليها أحوج هم قوم إىل ينقلها أن :الثانية

  . علم طالب إىل أو اإلسالم، دار إىل احلرب دار من أو للمسلمني، أنفع أو

   :األدلة
  : باآليتاستدلوا لذلك

                                                
 مغـين احملتـاج  ، و١/٥٠١حاشية الدسـوقي  و ،)١٢٨(القوانني الفقهية و، ٣/١٣٦أحكام القرآن للجصاص     )١(

 .)١٣٣ (األحكام السلطانية للفراءو، ٢/٢٦٤كشاف القناع و، ٢/٦٧٣املغين  و،٣/١١٨
 .٢/٥٣٠ املغين  )٢(
 .٦٩، ٦٨/ ٢ عابدين ابن حاشية، و٢٨/ ٢ القدير فتح  )٣(



   

 

١٧٣ 
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 علـى  فتـرد  أغنيائهم من تؤخذ (: وسلم عليه اهللا صلى النيب قول: أوال
  . )١() فقرائهم

  .فيكون املراد فقراءهم دون غريهمأن اخلطاب ألهل اليمن، : ووجه االستدالل
  : املناقشة

 ؛االستدالل غري صـحيح    هذا":  بقوله ستدالل ذا احلديث  االأجاب العيين على    
ن فقراء أهـل     من أن يكون م     وهو أعم  ،ألن الضمري يف فقرائهم يرجع إىل فقراء املسلمني       

   .)٢("تلك البلدة أو غريهم
 رسول اهللا صـلى اهللا  قصدقدم علينا م  ": قالرضي اهللا عنه     أيب جحيفة    عن: ثانيا

، فكنت يتيمـا فأعطـاين منـها    عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها يف فقرائنا       
  .)٤)(٣("قلوصا

  وال تنقـل إىل ، بلد تـصرف يف فقـراء أهلـه       احلديث يدل على أن صدقة كلِّ     
   .)٥(غريهم

ى أن كوا تؤخذ من أغنياء البلـد   عل يدلُّقدعمل هذا املص  يناقش بأن   : املناقشة
   .على كراهته يدلُّال ينفي جواز النقل، وال لكنه فتجعل يف فقرائهم هو املتقرر املعلوم، 

   .)٦(اجلوار حق رعايةَ فيه أن: ثالثا
 وهـو  القـصر،  مـسافة  عن يزيد ما إىل اةـالزك نقل جيوز ال أنه: الثاين القول

 األمـوال  يف املعتـرب : قالوا املالكية أن إال ،واحلنابلة هراألظ يف والشافعية املالكية ذهبم
  . املالك فيه الذي البلد التجارة وعروض النقد يفاملعترب و املال، فيه الذي البلد الظاهرة

                                                
باب الدعاء إىل الشهادتني    / ، ومسلم يف اإلميان     )١٣٠٨.. (باب وجوب الزكاة    / أخرجه البخاري يف الزكاة       )١(

 ).٢٧(وشرائع اإلسالم 
 .٨/٢٣٦ يعمدة القار  )٢(
 .)ص ل ق(: املصباح املنري مادةو، ١/٢٤٠ البن قتيبة غريب احلديث.  الناقة الشابة:القلوص  )٣(
، وحـسنه،   )٥٨٧(باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من األغنياء فترد يف الفقـراء             / أخرجه الترمذي يف الزكاة       )٤(

 .٣٨٤ / ١متام املنة ، واحلديث ضعفه األلباين كما يف ٨١ / ١١حتفة األشراف وسكت عنه املزي كما يف 
 ).٥( نقل الزكاة لعثمان شبري حبث: انظر  )٥(
 .٦٩، ٦٨/ ٢ عابدين ابن حاشية  )٦(



 

 

١٧٤ 
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 منها النقل حينئذ فيجب البلد، يف هو ممن أحوج هو من يوجد أن املالكية واستثىن
   .)١(أكثرها نقل ولو

  :األدلة
  .)٢(املتقدم معاذ حديث: أوال

  : املناقشة
   .)٣(يعود على فقراء املسلمني) فقرائهم: (نوقش مبا تقدم من كون الضمري يف قوله

 الـصدقة،  من معاذ إليه فبعث اليمن، إىل معاذا بعث عنه اهللا رضي عمر أن :ثانيا
 يـاء أغن من لتأخذ بعثتك ولكن ،جزيٍة آخذَ وال ،ياجاِب أبعثك مل": وقال عمر عليه فأنكر
 يأخـذه  من دـأج وأنا بشئ، إليك بعثت ما": اذـمع فقال ،"فقرائهم على فترد الناس

  . )٤("مين
  .نوقش هذا األثر بأنه ضعيف: املناقشة

 إىل هافرد الشام إىل خراسان من بزكاٍة يتَأُ اهللا رمحه العزيز عبد بن عمر أن :ثالثا
  . )٥(خراسان

  :املناقشة
  : يناقش هذا من وجهني

  ! حجة فيه؟ فعل تابعي، فأيأنه :أوال
حيمل على أن أهل هذه البالد مل يكتفوا من      فإنه  على تقدير االحتجاج به    أنه: ثانيا

  . الزكاة، بل ا من هم مستحقون للزكاة
                                                

 ،٢/٦٧١ واملغـين ،  ٦/١٦٨اية احملتاج إىل شرح املنـهاج        ،١/٥٠٠ الدسوقيحاشية  و ،٢/٢٨ القدير فتح  )١(
 .٣/٢٠٢ واإلنصاف

 ).١٧٣(سبق خترجيه   )٢(
 .١/١٩٧  على مسلمشرح النووي، و٨/٢٣٦عمدة القاري   )٣(
 وله  ،وهذا سند ضعيف  : "قال األلباين بعد أن ساق سنده     . ، وسنده ضعيف  )٧٨٤( رجه أبو عبيد يف األموال    أخ  )٤(

 وهو ابنه عطاء بن السمح     ،جهالة خالد : الثانية،   فإن عمرو بن شعيب مل يدرك زمان عمر        ،االنقطاع: األوىل :تانعلَّ
 .٣/٣٤٦ إرواء الغليل ".أو الشيخ

 .٨/٢٣٦عمدة القاري : انظر.  نقال عن الطييبذكره بدر الدين العيين  )٥(



   

 

١٧٥ 
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ـ  ، وهـو   من بلد آلخر   مطلقا نقل الزكاة   أنه جيوز    :القول الثالث  ذهب م
، ووجه عند احلنابلة إذا      مالك  وهو قول منقول عن اإلمام     ،الشافعية يف غري األصح   

   .)١(رجيت مصلحة بشرط أال تزيد على مسافة القصر
  : األدلة

  :قوله تعاىل : أوال  
  ٦٠-التوبة.  

  . مطلقة غري مقيدة مبكان خاص أن اآلية:ووجه الداللة
يس يف بل  أوسمخيائتوين بعرض ثياب   : "ليمن معاذ رضي اهللا عنه ألهل ا      قول: ثانيا   

لى اهللا عليه وسـلم     خري ألصحاب النيب ص   الصدقة مكان الشعري والذرة، أهون عليكم، و      
   .)٣)(٢("باملدينة

 دليل على جواز نقل الزكاة من اليمن إىل املدينة ليتوىل النيب صلى اهللا عليـه                ففيه
  .وسلم قسمتها

  .قش هذا األثر بالضعف، وأنه منقطعنو: املناقشة
ا اختاره ، وهو مأنه جيوز نقلها ملصلحة شرعية كقريب حمتاج وحنوه: الرابعالقول 

   .)٤(شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  : األدلة

  أو مخـيس ائتوين بعرض ثياب     ": السابقرضي اهللا عنه     معاذ   أثرب لذلك   واستدل
  لى اهللا عليه يس يف الصدقة مكان الشعري والذرة، أهون عليكم، وخري ألصحاب النيب صبل

                                                
 .٢/٥٦٠، والفروع ٣/٢٠١اإلنصاف   )١(
 واللبيس  ، مسي بذلك ألن أول من عمله ملك اليمن املعروف باخلمس          :ثوب طوله مخسة أذرع، قيل    : ساخلمي  )٢(

 ).خ م س(للغة مادة ، والفائق يف ا٤/١٣٦غريب احلديث أليب عبيد  . وهو كل ما يلبس من الثياب،مبعىن امللبوس
ـ       /   أخرجه البخاري معلقا يف الزكاة        )٣( ، والبيهقـي يف    ١٠٠ / ٢سنن  باب العرض يف الزكاة، والدارقطين يف ال

 / ٣تغليـق التعليـق     ، وأعله احلافظ باالنقطاع بني طاووس ومعاذ رضي اهللا عنه كما يف             ١١٣ / ٤السنن الكربى   
١٢. 

 ).١٤٧(االختيارات   )٤(



 

 

١٧٦ 

١٧٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .)١(" وسلم باملدينة
  .، كما تقدمنوقش هذا األثر بالضعف: املناقشة
  :الترجيح

بعد النظر يف األقوال يف هذه املسألة، وأدلة كل قول، واملناقشات الواردة عليهـا،              
  : اآليتيترجح التفصيل

 ما دام   عنه تنقل   حمل الوجوب، وال  أن يكون يف    األصل يف توزيع الزكاة     أن   :أوال 
  :لآليتفيه مستحقون للزكاة، 

 الزكاة تؤخذ من األغنياء يف البلـد         األحاديث الصحيحة قد دلت على أن      أن-١
  .وترد على الفقراء فيه

فالبـد أن   ،  الفقري يرى األموال اليت جتب فيها الزكاة، ويقع بصره عليهـا          أن  -٢
  .  لكي ال تتولد عنده الكراهية واحلسد والضغينة على األغنياء؛يعطى منها
الجتماعيـة   اإلسالم حيرص على حتقيق التكافل االجتماعي بني الوحدات ا         أن-٣

  . على مستوى األسرة والعائلة والقرية والبلدة
  . )٢( توزيع الزكاة يف حمل الوجوب يؤدي إىل االكتفاء الذايت يف كل إقليمأن-٤

 جريان املال أحق بزكاته، وكرهـوا نقـل         :وإمنا قال السلف  : "شيخ اإلسالم قال  
  . )٣("م من الزكاةالزكاة إىل بلد السلطان وغريه، ليكتفي أهل كل ناحية مبا عنده

  .فال جيوز اخلروج عن هذا األصل إال مبا يوجب ذلك
أن مقتضياا القول جبواز نقـل      جند   احلكمة من مشروعية الزكاة      عند تأمل  :ثانيا

هي األساس  واملواساة   ألن دفع احلاجة     ؛تترجح املصلحة يف غري بلد الوجوب     الزكاة عندما   
، فقد تـتعني   تالف األشخاص واألمكنة واألزمنة   خ واحلاجة ختتلف با   ،يف مشروعية الزكاة  

  .احلاجة واملصلحة يف غري بلد الوجوب، فيحسن حينئذ نقلها

                                                
 ).١٧٥(جيه سبق ختر  )١(
 ).١٠(حبث نقل الزكاة لشبري : انظر  )٢(
 .)١٤٧ (االختيارات  )٣(



   

 

١٧٧ 

١٧٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ـ             : ثالثا واز أننا ال جند دليال صرحيا يف عدم جواز النقل، مما يدعم القول جب
  .)١(نقلها عند وجود مصلحة يف ذلك

سافة القصر ليس عليه    مبوحتديد املنع من نقل الزكاة      : " رمحه اهللا  شيخ اإلسالم قال  
   .)٢("، وجيوز نقل الزكاة وما يف حكمها ملصلحة شرعية دليل شرعي

موافق لقواعد  لذا فإن القول جبواز النقل عند وجود املصلحة يف ذلك قول وجيه،             
  .واهللا أعلمجتتمع به األدلة، الشريعة، و

  . آخربلد، وماله يف وهو يف وطنأن جتب الزكاة على شخص  :الثالثةالصورة 
  :وهلذه الصورة حالتان

  .ه األصلي، أو الذي استوطنه يف وطن الشخص أن يوجد:احلال األوىل
إىل أن الزكاة جتب يف موضع الوجـوب،   يف هذه احلال    ذهب مجهور الفقهاء    وقد  

  .جب إخراج الزكاة يف الوطن الذي يوجد به املالفيوهو املوضع الذي يوجد به املال، 
   .)٣("ة مكان املال يف الروايات كلها ترب يف الزكاويع" : عابدين قال ابن

، وهو  زكاة جيب أداؤها مبوضع الوجوب    أن ال ": وحكي اخلرشي عن املالكية قوهلم    
 أو إىل مـا يقـرب مـن موضـع     ، وفيه املالك واملستحقون،املوضع الذي جيىب منه املال  

   .)٤("الوجوب
، ل ببلد وكان ساكنا ببلد غريه     اذا كان للرجل ما   " : قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل    و

 كانوا أهل قرابة أو غـري       ،لد الذي به ماله الذي فيه الصدقة      قسمت صدقته على أهل الب    
   .)٥("قرابة 

  د آخر ـومن لزمه زكاة املال يف بلد وماله يف بل: "واحلنابلة كذلك، قال ابن مفلح
  

                                                
 .٨١٨ / ٢فقه الزكاة   )١(
 ).١٤٨(االختيارات   )٢(
 .١/٣٠٦، وتبيني احلقائق ٢/٣٥٤حاشية رد احملتار   )٣(
 .٢/٣٥٧، ومواهب اجلليل ٢/٢٢٣شرح اخلرشي   )٤(
 .٤/١٩١، ومغين احملتاج ٨٥/ ٢األم   )٥(



 

 

١٧٨ 

١٧٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

قها يف بلد املالفر ،١(" عليهنص(.  
 أو مستوطنا   ، وهو ليس مواطنا فيه    ،د الشخص يف بلد آخر     أن يوج  :احلال الثانية 

  .له، إمنا يكون مسافرا فيه
 هنـاك   دفع الزكاة يف حمل املال مـا دام       وجوب منفق عليه الفقهاء    بالرغم مما ات  ف

 أم استثنوا من ذلك     إال ،ناف الثمانية ممن يستحق الزكاة     ووجد يف البلد من األص     ،حاجة
، حلول على ماله الذي تركه يف بلده      يكون املالك مسافرا وحال ا    ، وذلك كأن    حالة السفر 

  .  وال يشترط عليه توزيعها يف وطنه األصلي،ففي هذه احلالة يؤدي زكاة ماله يف دار سفره
 وهو يف سفر أيقـسمها     ،سئل مالك عن املسافر جتب عليه الزكاة      "جاء يف املدونة    

  ."نعم:  قال؟بلدهإن كان ماله وراءه يف  و،يف سفره يف غري بلده
ففي ،  ، وحال احلول على ما ميلكه من مال       جرا سافر ببعض ماله للتجارة    ولو أن تا  

سواء كان ما    هذه احلالة حيق له زكاة مجيع ماله الذي وجبت فيه الزكاة يف موضع سفره،             
   .)٢(معه أو الذي خلفه يف مصره

صـرفها  ،  افراولو كان تاجرا مس   : "قالف،   عن الشافعية مثل هذا    وحكى النووي 
  .)٣("لحيث حال احلو
بدفع التاجر زكاته حيث حال احلول على       ابن قدامة عن احلنابلة ما يقضي       وحكى  

ومفهوم كالم أمحد يف اعتباره احلول التام، أنـه         : " رمحه اهللا  يف أي موطن كان، قال    ماله  
   .)٤("وللدان اليت أقام ا يف ذلك احل وغريه من البالبلديسهل يف أن يفرقها يف ذلك 

  :نقل زكاة الفطر
  :حترير الرتاع

 ومن يلزمه إخراج زكاة الفطر عنـه  ،فيما إذا كان الشخص   أهل العلم  اتفق: أوال
 أكان سواء فيه، املكلف على وجبت الذي البلد يف قتفر الفطر زكاةأن  يف مكان واحد    

                                                
 .٢/٦٨١الشرح الكبري ، و٤/٢٦٦الفروع   )١(
 .٣٣٥/ ١املدونة الكربى   )٢(
 .٢٢٢/ ٦اموع   )٣(
 .٢/٥٣٠املغين   )٤(



   

 

١٧٩ 

١٧٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 الذي البلد يف قفرفت وجوا، سبب هو عليه وجبت الذي ألن يكن؛ مل أم فيه ماله
  . )١(فيه سببها

يف بلد، ومن يلزمه إخراج الزكاة      ج لزكاة الفطر    اختلفوا فيما إذا كان املخرِ    : ثانيا
  :؟ على قولنيمبكان من خيرج عنهم  أو،املخِرجفهل العربة مبكان إقامة  ،عنهم يف بلد آخر

، وهو  عنهج  ن املخر وال عربة مبكا  ،  ج للزكاة أن العربة مبكان املخرِ    :القول األول 
واملشهور من مذهب    ، والشافعية يف األصح   ،املالكيةمذهب  و ،احلنفيةب  مذهالصحيح من   

   .)٢(فإن أخرجها عنه أهله يف مكام أجزأه،  ذلكباستحباب إال أن املالكية قالوا ،احلنابلة
  : األدلة

  :باآليتواستدلوا لذلك 
 ،حيـث كـان هـو     ج يف ذمته عن رأسه      ِرأن زكاة الفطر جتب على املخ     : أوال

، فتجـب   ب املؤنة اليت هي سبب صدقة الفطـر       ورؤوس أوالده يف حقه كرأسه يف وجو      
  .حيث كان رأسه

، فـإذا تعلقـت     ى عنهم ي هلا، ال مبن تؤد    دقة الفطر تتعلق بذمة املؤد    صأن  : ثانيا
  .، ال مكان املؤدى عنهم اعترب مكانه هلاة الفطر بذمة املؤديصدق

جها األب عن نفسه يف مكـان       ، فيخر ة مبكان املؤدى عنهم   أن العرب : القول الثاين 
أبو يوسف من   ذهب إىل هذا القول      ،يف مكان إقامتهم  ، وعمن يلزمه اإلخراج عنهم      إقامته

  .)٣( احلنابلة يف قولو ،الشافعية يف وجه، واحلنفية
   .ج عنه املخر وجدأن زكاة الفطر أحد نوعي الزكاة، فتؤدي حيث :والدليل

 سـائر    شـأنُ  اه شـأن  بذمة املخرج  تتعلق  الفطر يناقش هذا بأن زكاة   : املناقشة
  . يف مكانهجد وجب عليه إخراجها ، فتتبع بدنه، فمىت والزكوات

  
  

                                                
 .٢/٦٧٤واملغين ، ١/٤٠٧، ومغين احملتاج ٢/٣٧٣، ومواهب اجلليل ٧٠ /٢املختار لدر ا )١(
 .٥٣٠ / ٢املغين ، و٢٢٥ / ٦اموع  و،٣٧٣ / ٢، ومواهب اجلليل  ١/٣٠٦تبيني احلقائق شرح الكرت   )٢(
 .٣/٢٠٣اإلنصاف و، ٦/١٧٤اموع و، ١/١٩٢حاشية الشرنباليل و، ١/٣٠٥تبيني احلقائق   )٣(



 

 

١٨٠ 

١٨٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :الترجيح
ج  يف زكاة الفطر مبكان املخـرِ      الراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن العربة        

  .بت، واهللا تعاىل أعلمجد وج، وترتبط ببدنه، فحيثما وته ألا تتعلق بذم؛هلا




   

 

١٨١ 

١٨١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  املبحث اخلامس
  أثر الوطن واالستيطان يف الصوم

  :وفيه مطلبان 
  أثر مفارقة الوطن يف وجوب الصوم: األول

  صوم املستوطن إذا عاد إىل وطنه األصلي: الثاني
    



 

 

١٨٢ 

١٨٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب األول  
  أثر مفارقة الوطن يف وجوب الصوم 

 ال عنه بسفر أو مفارقته برفضه، واالنتقال إىل وطن آخر         املراد مبفارقة الوطن االنتق   
  .ه ختص أحكام القسمِني من هذيِن، ولكلٍّالستيطانه

 مع نية الرجـوع إىل      بسفر، فإن السفر هو مفارقة الوطن      لأن ينتقِ : احلال األوىل 
لـى   ع  فتؤثر تلك املفارقة يف إباحة الفطر له، دلَّ         مع كونه غري رافض له،     الوطن األصلي، 

  .ذلك الكتاب والسنة
  .١٨٤-البقرة   : قال تعاىل

  ."فالواجب عدة من أيام أخرأو على سفر فأفطر " :آليةوتقدير ا  
، أو  فأباحت اآلية للمسافر الفطر، على خالف يف أفضليته أو أفـضلية الـصيام            

  .)١(، أو األفضل األيسرالتسوية بيهما

                                                
 يضعفه، ومل الصوم جيهده مل إذا أفضل، الصوم أن إىل احلنابلة عند وجه وهو والشافعية، واملالكية احلنفية فذهب  )١(

 إىل  : تعاىل بقوله لذلك دلواواست ،مندوب بأنه والشافعية احلنفية وصرح

  .  :قوله
 األصـول،  يف تقرر كما أفضل، العزمية أن يف شك وال رخصة، واإلفطار عزمية الصوم أن على اآليات دلت فقد    
 رسول مع خرجنا: " قالرضي اهللا عنه     الدرداء أيب وحبديث،  الرخصة ترك فاألفضل رخصة كان ما": رشد ابن قال
 وعبـد  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إال صائم فينا ما...  شديد حر يف رمضان، شهر يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا
  ).١٨٩٢(، ومسلم )٢٧٢٩( أخرجه البخاري  "رواحة بن اهللا

 يف الصوم الرب من ليس: " عنه تعاىل اهللا رضي جابر حبديثوا  واستدل السفر، يف الفطرإىل أفضلية    احلنابلة وذهب    
  ).١٨٧٩(، ومسلم )١٨١٠(أخرجه البخاري . "السفر

 عمـرو  بن محزة أن عنها اهللا رضي عائشة حبديث استدلواو الفطر، وبني الصوم بني     وذهب البعض إىل التسوية   
 شئت إن: فقال الصيام؟ كثري وكان ،سفرال يف أأصوم" :وسلم عليه اهللا صلى للنيب قال عنه تعاىل اهللا رضي األسلمي

  ).١٨٨٩(، ومسلم )١٨٠٧(أخرجه البخاري  ".فأفطر شئت وإن، فصم
    وذهب البعض إىل كون األفضل هو األيسر، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، واستدلوا حبديث محزة بن عمـرو    

  . السابقاألسلمي رضي اهللا عنه



   

 

١٨٣ 

١٨٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : ومن السنة  
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول أن عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن جابر حديث

 مث النـاس  فصام ،الغميم كراع بلغ حىت فصام رمضان يف مكة إىل الفتح عام خرج وسلم
  .)١(احلديث .. شرب مث إليه الناس نظر حىت فرفعه ماء من بقدح دعا

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول مع رأيتنا لقد: (قال عنه اهللا رضي الدرداء يبأ وعن
 شـدة  من رأسه على يده ليضع الرجل إن حىت احلر شديد يوم يف أسفاره بعض يف وسلم
  .)٢()رواحة بن اهللا وعبد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إال صائم أحد منا وما ،احلر

مجعت األمة على مشروعية الفطر للمسافر       فقد أ  وقد دل على ذلك اإلمجاع أيضا،     
   .)٣(يف اجلملة

  :يف إجزاء الصوم ملن صام وهو مسافر على قولنيواختلف العلماء 
، وجيزئه، وال يلزمه القضاء، وهو قول مجهـور         أن الصوم صحيح  : القول األول 

   .)٤( رمحه اهللا، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية األربعةواألئمةالفقهاء، 

  : األدلة
  : السنة، منهامنواستدلوا هلذا جبملة نصوص 

حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه السابق، وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم              : أوال
  .نيكانا صائمرضي اهللا عنه وعبد اهللا بن رواحة 

                                                                                                                                       
، والقوانني  ١/٣٤٥، وبداية اتهد    )٣٧٥(، ومراقي الفالح    ٢/١١٧ختار  ، والدر امل  ٢/٢٧٣فتح القدير   :     انظر
، واإلنـصاف  ٢/٦٤، وشرح احمللي على املنـهاج  ٦/٢٦٥،٢٦٦واموع ،  ٢/٦٤، وحاشية قليويب    )٨١( الفقهية

  .٣١٢/ ٢كشاف القناع ، و٣/١٨واملغين والشرح الكبري ، ٣/٢٨٧
 ).١٨٧٨.. (م والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية باب جواز الصو/ أخرجه مسلم يف الصيام   )١(
باب التخيري يف   / ، ومسلم يف الصيام     )١٨٠٩.. (باب إذا صام أياما من رمضان       / أخرجه البخاري يف الصوم       )٢(

 ).١٨٩٢(الصوم والفطر يف السفر 
 .٢١٠/ ٢٥جمموع الفتاوى ، و٩٠/ ٣املغين   )٣(
، ٢/٤٨، واملنتقى شرح املوطـأ      ١/٢٩٥، وأحكام القرآن للجصاص     ٣/٩٢بسوط  وامل،  ٢/١١٧الدر املختار     )٤(

، واملغـين   ٢/٦٤حاشية القليويب على شرح احمللي على املنـهاج         ، و ٦/٢٦٤اموع  و،  ١/٤٥٤وحاشية العدوي   
 .دار احلديث. ط١/٦٢٩، وسبل السالم ٢/١٣٠، والفتاوى الكربى ٣/٣١، والفروع ٣/٩٠



 

 

١٨٤ 

١٨٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 غري معتـرب،  م على صوٍمقِدأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن لي: الداللةووجه  
ه أنه قضى أو أمر عبد اهللا بن رواحة بقضائه، ولو كان القضاء واجبا، والصوم           ومل ينقل عن  

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا األمر، إذ يستحيل شرعا السكوت عن حكم  لبيغري جمزئٍ 
  .الشرع يف هذا

 اهللا صلى اهللا رسول مع نغزو كنا": قال عنه اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن: ثانيا
 املفطـر  وال ،املفطر على الصائم جيد فال املفطر، ومنا الصائم فمنا ،رمضان يف وسلم عليه
 ضعفا وجد من أن ويرون ،نـحس ذلك فإن فصام قوة وجد من أن يرون ،الصائم على

  . )١("حسن ذلك فإن فأفطر
 يب أجـد  اهللا، رسول يا: قال أنه عنه اهللا رضي األسلمي عمرو بن محزة عن: ثالثا

 هـي : (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال جناح؟ علي فهل السفر، يف الصيام على قوة
  .)٢()عليه جناح فال يصوم أن أحب ومن ،فحسن ا أخذ فمن ،اهللا من رخصة

          ن النيب صلى   واحلديث صريح يف جواز الصوم للمسافر، وأنه جيزئه قطعا، حيث بي
فلـيس  أن من مل يأخذ ا      اهللا عليه وسلم أن الفطر يف السفر رخصة فحسب، وهذا يعين            

  . حرجعليه
  :املناقشة

 جـواز    على أنه يرى   وهو مبين ؛   هذه األدلة بأا يف صوم التطوع      ناقش ابن حزم  
  .  يقضي رمضان آخر، أو يصوم نذراهأن، أو  ملن سافرالتطوع يف رمضان

  : اجلواب
٣(ظاهره بغري دليلص عن جياب عن هذه املناقشة بأنه خروج بالن( .  

                                                
 ).١٨٨٢.. (باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية / صيام أخرجه مسلم يف ال  )١(
باب التخـيري يف    / ، ومسلم يف الصيام     )١٨٠٧(باب الصوم يف السفر واإلفطار      / أخرجه البخاري يف الصوم       )٢(

 .، وهذا لفظ مسلم)١٨٩١(الصوم والفطر يف السفر 
 ).١٨٠(أحكام السفر يف الشريعة اإلسالمية   )٣(



   

 

١٨٥ 

١٨٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أن الصوم ال يصح، ويلزمه القضاء إذا عاد إىل وطنه، وهـو            : ل الثاين القو
 عن مجع من الصحابة رضي اهللا عنهم، كابن عباس، وابن عمـر، وأيب       مروي قولٌ

   .)١( الظاهري، وابن حزم، وبه قال أبو داود رضي اهللا عنهمهريرة

  : األدلة
  :جبملة أدلة أمهها اآليتواستدلوا هلذا 

  .١٨٤-البقرة   : ىلقوله تعا: أوال
  .فالواجب عدة من أيام أخرأو على سفر فأفطر : وتقدير اآلية

أن اهللا أوجب صيام أيام أخر مطلقا، سواء صام يف رمضان أو            : ووجه االستدالل   
  .)٢( هذه األيامغريه، فيجب عليه أن يصوم يف غري

  : من وجهنييناقش هذا االستدالل: املناقشة  
 فأفطر فإنـه    ،ن أن من أخذ بالرخصة    أن اهللا مل يوجب عليه الفطر، إمنا بي       : األول

  .جيب عليه القضاء يف أيام أخر
 فأين النيب صلى اهللا عليه وسلم من هـذا          ،أنه لو كان معىن اآلية ما ذكروه      : الثاين

، ومل لت عليه اآلية، ومع ذلك صام يف السفر، وصام أصحابه، ومل يقـضِ    فقد أنز  !املعىن؟
  .املراد من اآليةهو يأمر أصحابه بالقضاء، فدل على أن ما ذكروه ليس 

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول كان :قال عنهم اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن: ثانيا  
: فقـال . صائم: فقالوا هذا؟ ما: فقال عليه، ظلل قد ورجال زحاما فرأى ،سفر يف وسلم

  . )٣()السفر يف الصوم الرب من ليس(
 كان من اإلمث، وإذا كـان    أنه إذا مل يكن الصيام يف السفر من الرب        : ووجه الداللة 

   .من اإلمث كان وقوعه يف السفر على وجه حمرم، وهو يقتضي فساده

                                                
، ٣/٣١، والفـروع    ٣/٩٠، واملغين   ٦/٢٧٠، واموع   ٣/٩٢، واملبسوط   ١/٢٩٦أحكام القرآن للجصاص      )١(
 .٤/٢٦٤ونيل األوطار  ،٦/٢٤٦احمللى و
 .٤/٢٦٤نيل األوطار   )٢(
ز باب جوا / ، ومسلم يف الصيام     )١٨١٠.. (باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        / أخرجه البخاري يف الصوم       )٣(

 ).١٨٧٩.. (الصوم والفطر يف شهر رمضان 



 

 

١٨٦ 

١٨٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :املناقشة
حممول على من كـان      ) .. ليس من الرب   : (يناقش بأنه قوله صلى اهللا عليه وسلم      

 الذي أصابه هذا اإلرهاق والتعب بسبب الصوم، وليس كـل       ،ه كحال هذا الشخص   حالُ
من صام يف السفر كان خمالفا للرب، بدليل فعله صلى اهللا عليه وسلم، وفعل أصحابه رضي                

اهللا عنهم، وحاشاه صلى اهللا عليه وسلم أن خيالف الرب.  
  :الترجيح

القولني، واملناقشات الواردة عليها يترجح لدي قول اجلمهـور         بعد النظر يف أدلة     
بصحة صيام من صام يف السفر، وإجزائه، وذلك لصراحة ووضوح أدلته، وعدم سـالمة              

طة هلا، وأن اهللا إمنا رخص يف الفطر يف السفر          أدلة القول اآلخر من املناقشات القوية املسقِ      
  .، واهللا تعاىل أعلم يوجبه عليهمملا فيه من ختفيف وتيسري على املكلفني، ومل

وطنه األول، وينتقل عنه رافضا له، ناويا عـدم         الشخص  أن يفارق   : احلال الثانية 
 الدائمة، فهذا من حني استيطانه وطنا آخر، يلزمه أن يأيت  غري  الرجوع إليه، إال بنية اإلقامة      

 من رخص السفر، فـال      ص بشئ مبا يأيت به املقيم، وال يترخ     يف الوطن الثاين    من العبادات   
 ، كمرض وحنوه،وال حيل له الفطر إال بسبب آخروال ميسح إال يوما وليلة، يقصر الصالة،   

  .، واهللا أعلمكما سيأيت يف املبحث القادم




   

 

١٨٧ 

١٨٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين               
  صوم املستوطن إذا عاد إىل وطنه األصلي                

، إما مفارقة بسفر ويعود إىل وطنه، وإما    لى وجهني تقدم أن مفارقة الوطن تكون ع        
مفارقة مع رفض للوطن األول، واستيطان وطن آخر، أو استيطان وطن آخر مع اإلبقـاء               

، والكالم هنا فيما إذا استوطن الشخص وطنا غري وطنه األول، وعـاد   )١(على وطنه األول  
  :إليه، فال خيلو من حالني

  .آخر، مع رفضه لوطنه األولأن يستوطن وطنا : احلال األوىل  
أن يستوطن وطنا آخر مع عدم رفضه لوطنه األول، فيكـون لـه             : احلال الثانية   
  .وطنان

، وخيرج عن كونه     مسافرا فيهفإذا عاد إىل وطنه األول، بعد أن رفضه، فإنه يكون           
  معاملة املواطن، فيترخص جبميع رخص املسافر، فيمسح علىوال يعامل فيه ،  وطنا أصليا له  

الفطـر يف   اخلفني ثالثة أيام بلياليهن، ويقصر الصالة، وجيمع إن سن له اجلمع، ويباح له              
  . رمضان

  :  اآليتويدل لذلك
خرجنا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن         ( :قال  رضي اهللا عنه   أَنسحديث  : أوال

  ).ي ركْعتيِن ركْعتيِن حتى رجعنا ِإلَى الْمِدينِة الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ فَكَانَ يصلِّ
  ؟ أَقَمتم ِبمكَّةَ شيئًا:قيل
  . )٢(أَقَمنا ِبها عشرا: قَالَ
 غَزوت مع رسوِل اللَِّه صـلَّى       :قَالَرضي اهللا عنه    ِعمرانَ بِن حصيٍن    حديث  : ثانيا

  لَّمسِه ولَيع اللَّه   حالْفَت هعم تِهدشِن           ، وـيتكْعلِّي ِإلَّا رصلَةً لَا يةَ لَيرشاِني عكَّةَ ثَمِبم فَأَقَام 
  .)٣( ) صلُّوا أَربعا فَِإنا قَوم سفْر،يا أَهلَ الْبلَِد: ( ويقُولُ

                                                
  ).٧٤(ص : انظر   )١(
باب / ، ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها       )١٠١٩.. (باب ما جاء يف التقصري      / أخرجه البخاري يف اجلمعة       )٢(

  ).١١١٨(صالة املسافرين وقصرها 
  ).٦٦(سبق خترجيه   )٣(



 

 

١٨٨ 

١٨٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : ووجه االستدالل
إىل ليت هي وطنه األصـلي      اأن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج مهاجرا من مكة           

املدينة، وأصبحت املدينة هي وطنه األصلي، فلما رجع إىل مكة مل يكن راجعا ليقيم فيها،               
بل ليقضي حاجته فيها مث يعود، وكان يف ذلك يفعل ما يفعله املسافر، فدل على أن مـن                  

  . حكم املسافريكون حكمه فيه رجع إىل وطنه الذي استوطن غريه 
ذا البلد كان وطنا أصليا وقد انتقض بالوطن الثاين، وقد عاد إليه            أن ه : ومن النظر 

وليس له قصد اختاذه وطنا مرة ثانية، وجمرد الرجوع إليه ليس كافيا يف إثبات كونه وطنا                
  . ثانيا

 وهي ما إذا تعدد الوطن، ورجع إىل أحدمها بعد أن سافر منـه،           :أما احلال الثانية  
  .دل على جواز تعدد الوطنقهاء ما يفقد تقدم يف كالم الف

   : التصريح بذلك، فجاء فيهالبدائعجاء يف   
 بأن كان له أهل ودار ،مث الوطن األصلي جيوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك      "

 ومل يكن من نية أهله اخلروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهـل إىل                ،يف بلدتني أو أكثر   
من البالد    ودخل يف أي بلدة    ، بلدة فيها أهله   أهل يف السنة، حىت أنه لو خرج مسافرا من        
   .)١( "اليت فيها أهله فيصري مقيما من غري نية اإلقامة

 ،ولو تزوج املسافر ببلد ومل ينو اإلقامـة بـه        ":  شرح املنية   عن ونقل يف رد احملتار   
ولو كان له أهل ببلدتني فأيتـهما       ،  ؛ وهو األوجه  ، وقيل يصري مقيما   فقيل ال يصري مقيما   

ها صار مقيما، فإن ماتت زوجته يف إحدامها وبقي له فيها دور وعقار قيل ال يبقـى                 دخل
ل ببلدة واستقرت سكنا له وليس له فيهـا  كما لو تأه، ا له إذ املعترب األهل دون الدار     وطن
  . )٢(" وقيل تبقى،دار

 بلدة أخرى فال يبطل     وإذا مل ينقل أهله بل استحدث أهال يف       ": ويف مراقي الفالح  
   .)٣("وكل منهما وطن أصلي له، طنه األولو

                                                
  .١/٤٣٤بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   )١(
  .٦/٢٢رد احملتار   )٢(
  .)١٨٧(مراقي الفالح   )٣(



   

 

١٨٩ 

١٨٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، وبناء عليه فإذا رجع الشخص إىل وطنه األصلي، بعد أن كان مسافرا عنه            
نه مواطن، جتـري  ن عاد فإسواء إىل وطنه الثاين، أو بلد آخر غري مستوطن إياه، فإ   

  .عليه أحكام املواطن، فال يترخص بشئ من رخص املسافر، واهللا تعاىل أعلم




 

 

١٩٠ 

١٩٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  

  املبحث السادس
   أثر الوطن واالستيطان يف احلج

  : مطالبستةوفيه 
  أثر الرجوع إىل الوطن األصلي يف التمتع بالعمرة: األول

  .إىل احلج عند السفر بينهما
  أثر الوطن واالستيطان يف تكرار العمرة: الثاني

  اآلثار املرتتبة على كون مكة الوطن األصلي: الثالث
  م بدل اهلدي يف الوطن األصلياشرتاط صو: الرابع

    أثر الوطن واالستيطان فيما جيب على:  اخلامس
   النائب يف احلج

  اشرتاط االستيطان لألضحية: السادس
  
  
  
  



   

 

١٩١ 

١٩١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول      
  أثر الرجوع إىل الوطن األصلي يف التمتع بالعمرة إىل احلج          

  ر بينهماعند السف                                     


واختلف يف معـىن  ، احلج إىل بالعمرة املتعة هنابه ، واملراد التمتع يراد به عدة معانٍ   
   :التمتع على عدة معاٍن

 مـن  حيج وأن احلج، أشهر يف أكثرها أو العمرة أفعال التمتع هو فعل   احلنفية عندف
 غري من وطنه إىل ولالرت الصحيح واإلملام- صحيحا إملاما بأهله ميِل أن غري من ،ذلك عامه
   .)١(احلرم من للحج وحيرم -اإلحرام صفة بقاء

 من عمرته يف     أو يتحلل  ،التمتع هو أن يعتمر اإلنسان يف أشهر احلج        املالكية وعند
 مث حيج من عامه ذلك قبـل الرجـوع إىل           ، وإن كان قد أحرم ا يف غريها       ،أشهر احلج 

  .)٢(بلده
 ، من امليقات مث الفـراغ منـها       يف أشهر احلج    اإلحرام بالعمرة  هو الشافعية وعند

  . )٣(وإنشاء احلج من عامه، دون الرجوع إىل امليقات
 جـباحل حيرم مث ،احلج أشهر يف بلده ميقات من بالعمرة حيرم أن هو احلنابلة وعند

  . )٤(منها قريب أو مكة من عامه من
 التحلـل احلج، مث   وعليه فالتمتع عند مجهور أهل العلم اإلحرام بالعمرة يف أشهر           

  .س العام، دون الرجوع إىل امليقات باحلج يف نفاإلحراممنها، مث 
 مما هو ممنوع منـه      ،وغريمها والطيب بالنساء عمرته متام بعد لتمتعه متمتعا ومسي

   .)٥(السفرين أحد بسقوط ترفههلو ،لنسكه

                                                
  ).٤٠٢(، ومراقي الفالح مع حاشية الطحطاوي ٢/٤٥ وتبيني احلقائق، ٣/١٣٠  شرح اهلدايةالبناية  )١(
   .٤/٧٨ التاج واإلكليل، و١/٤٣٤الفواكه الدواين   )٢(
  .١/٥١٤مغين احملتاج   )٣(
  .٤١١/ ٢كشاف القناع   )٤(
   .٣/٤٦٨، واملغين ٢/١٢٨ وحاشية قليويب وعمرية، ١/١٧٢جواهر اإلكليل ، و١/٤٣٤اينالفواكه الدو  )٥(



 

 

١٩٢ 

١٩٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ا إىل احلج،   واختلف أهل العلم فيما إذا أنشأ العمرة يف أشهر احلج، ناويا التمتع               
  .الوطن يف احلكم يظهر أثر وهذا مامث سافر بينهما سفرا، 

  : أقوالأربعةواخلالف يف هذه املسألة على 
فإن سافر  ،  التفريق بني السفر إىل بلده األصلي والسفر إىل بلد آخر          :القول األول 

يل عندهم  على تفصوهو املشهور من مذهب احلنفيةإىل بلده األصلي بطل متتعه، وإال فال،        
، غري أم جيعلون نفس احلكم فيمـا إذا         املالكيةاملشهور من مذهب    و ،يف بعض الشروط  

، الشيخ حممد العثيمني رمحـه اهللا     هذا القول   واختار  ،   يساوي بلده يف البعد    سافر إىل بلدٍ  
   .)١(بشرط أن يكون الرجوع إىل بلده ال غري

 الـسفر  حكم فانقطع صحيحا إملاما بأهله أملَّ أنه إذا رجع إىل بلده فقد     : والدليل
 ملقصود املتعة بني احلج والعمرة بالترفه بإسـقاط         ، وعاد بسفر جديد، وهذا منافٍ     األول

  .أحد السفرين
، فهـو غـري    من عامـه  من رجع إىل بلده بعد عمرته يف أشهر احلج مث حج كلُّف

 أحـد   فلم يسقط ،   ثانٍ العمرة يف سفر وباحلج يف سفرٍ      ألنه جاء ب   ؛ال شيء عليه  و متمتع،
 وعليـه  ، من عامه كان متمتعا إىل غري بلده مث حج    سافر، فإن   السفرين إىل البيت من بلده    

   .ما استيسر من اهلدي
  : املناقشة

ه بترك أحد السفرين حمل إشكال، ويفتقـر إىل          إناطة التمتع بالترفُّ   بأنيناقش هذا   
ت بني النسكني أظهر من التعليـل       دليل، بل كون وجوب الدم يف التمتع لتمتعه باحملظورا        

  . الكتمال النعمة بذلك؛بالترفه بترك أحد السفرين
كما يرد عليه كون الراجح مشروعية التمتع ألهل مكة، بالرغم من إـم لـيس               

، والتمتع بالنسبة هلم على هذا املعىن غري وارد؛ ألنـه لـن يترفـه               بكل حال  عليهم سفر 
 أال يتمتع؛ فاملنـاط     -على الراجح -دم سفر املكي    وال يلزم من ع   بإسقاط أحد السفرين،    

األقرب هو التمتع بفعل احملظورات بني النسكني، وال ينفي هذا أن ترك أحد السفرين نوع      
  . أكرب بني النسكنيمن التمتع، لكن اكتمال النعمة بفعل احملظورات

                                                
  . ٧/٩٦الشرح املمتع ، و٢/٣٠الشرح الكبري ، و١/٤٣٤الفواكه الدواين، و١/١٩٥حاشية رد احملتار  )١(



   

 

١٩٣ 

١٩٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

جياب عن هذه املناقشة بكون إناطة التمتع بترك أحد الـسفرين           : اجلواب
يها أيضا؛ وذلك أن من أعظم النعم حصول التمتع بترك الـسفر، سـيما يف               وج

      ا جدا، غري أنه محله على كل سفر مشكل، مع          األزمنة املتقدمة، واليت كان السفر فيها شاق
كونه امتدادا لسفره األول، فكان محلُه على الرجوع إىل بلده أقـرب؛ ألن الرجـوع إىل        

  .ولالوطن األصلي يقطع حكم السفر األ
 فـإن  امليقـات،  إىل احلج إلحرام يعود الأ  يف سفره هذا   يشترط أنه: الثاين القول

  . )١(، وهو مذهب الشافعيةالدم يلزمه وال ،متمتعا يكون ال للحج فأحرم امليقات إىل رجع
 وهذا  ،حرام باحلج من امليقات   منا جيب لترك اإل   الواجب بالتمتع إ   الدم   أن: والدليل

 فيسقط عنه الدم، وسقوط الدم خيـرج         بل أحرم منه،   ،حلج من امليقات  حرام با مل يترك اإل  
   .بالنسك عن كونه متتعا

  :املناقشة
إن وجوب الدم لترك اإلحرام من امليقات يفتقر إىل دليـل،       : يناقش هذا بأن قوهلم   

وال يعلم لذلك دليل صحيح، ال من األثر، وال من النظر الصحيح، بل كون التمتع موجبا                
أظهر يف إناطة احلكم به، من كونه  -كما سبق–ه متتع باحملظورات بني النسكني      للدم لكون 

   . منوطا بالرجوع إىل امليقات ليحرم منه
 مثلـه  يف تقصر بعيدا سفرا واحلج العمرة بني يسافر ال أن يشترط: الثالث القول

  . )٢( ، وهو املشهور من مذهب احلنابلةالصالة
  :األدلة

  :باآليتاستدلوا لذلك 
 أقـام  مث ،احلج أشهر يف اعتمر إذا": قال أنه عنه اهللا رضي عمر عن روي ما: أوال

)٣("مبتمتع فليس ورجع خرج فإن متمتع، فهو
.   

  :يناقش هذا من وجهني: املناقشة
                                                

  .١/٤٦٥، وأسىن املطالب١٧٤/ ٧اموع   )١(
  .٢/٤١٣وكشاف القناع ، ٣/٣١٢والفروع ، ٣/٤٧١املغين   )٢(
  .٢٣٠ / ٤أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   )٣(



 

 

١٩٤ 

١٩٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وقد ثبت عن غريه من الصحابة رضي اهللا عنهم مـن ال           أنه قول صحايب،    : األول
  .يرى ذلك، كابن عباس رضي اهللا عنهما

أنه ميكن محله على اخلروج الطويل، وأقرب ما ميكن محله عليه اخلروج إىل             : الثاين
، ولو كان قريبا، فتعني محلـه علـى خـروج            خروجٍ ظاهر النص حيتمل أي    ألن   ؛بلده

  .مناسب، واألنسب هنا محله على اخلروج البعيد، وليس على مسافة القصر
  .لنسكفرين يف اه بترك أحد السأنه مل يترفَّ: ثانيا

  : املناقشة
   .هذا مبا سبقيناقش 

أن السفر ال يقطع التمتع مطلقا، وسواء عاد إىل بلده أم ال، أو إىل              : القول الرابع 
وسـعيد بـن     عن احلسن البصري     مرويهو قول اختاره ابن حزم، وهو       امليقات أم ال، و   

   .)١(املسيب

 فأهلوا  ،جوا إىل املدينة  أن قوما اعتمروا يف أشهر احلج مث خر       مبا روي من    واستدلوا  
٢("ديعليهم اهل":  رضي اهللا عنهما فقال ابن عباس،باحلج(.   

  :يناقش هذا من وجهني :املناقشة
، وتقدم أثر عمـر     لزم األمة ، فليس فيه ما ي    أنه قول صحايب، واجتهاد منه    : األول

  .)٣(رضي اهللا عنهما وهو خيالفه
 سفرهم هذا امتـدادا     باعتبارة بلدهم،    محله على من ليست املدين     أنه ميكن : الثاين

   . لسفرهم األول، خبالف من عاد إىل بلده النقطاع السفر يف حقه
  :الترجيح

القول األول، وهو التفريق     -واهللا أعلم - بعد النظر يف هذه املسألة وأدلتها، يترجح      
 ؛خـر بني السفر إىل وطنه األصلي، الذي خرج منه قاصدا التمتع، وبني السفر إىل بلـد آ    

وذلك أن السفر إىل بلد آخر ال يعد أحدث سفرا جديدا، إمنا هو امتداد لـسفره األول،                 
                                                

  .٧/١٦٠احمللى و ،٢/٣٩٦تفسري القرطيب   )١(
  .١٦٠/ ٧احمللى   )٢(
  ).١٩٣(ص : انظر  )٣(



   

 

١٩٥ 

١٩٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

خبالف ما إذا عاد إىل بلده، فإنه إذا خرج منه ليحرم باحلج، فقـد أنـشأ سـفرا            
ويؤيد هذا املعىن أثـر عمـر   جديدا، وانقطع السفر األول، فتسقط املتعة يف حقه،    

  .واهللا تعاىل أعلمرضي اهللا عنه، 
  :مثرة اخلالف

ب على اخلالف السابق اختالفهم يف وجوب اهلدي، تبعا للقول ببقاء متتعه من             ترت
أ بني احلج والعمـرة إىل      نشعدمه، وبناء ما ترجح فإن اهلدي جيب فيما إذا كان السفر املُ           

يـه  غري بلده األصلي، لبقاء متتعه إذن، أما إذا كان السفر إىل البلد األصلي فإنه ال جيب عل       
  .اهلدي لعدم التمتع إذن، واهللا تعاىل أعلم


  



 

 

١٩٦ 

١٩٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الثاين
  يف تكرار العمرةواالستيطان  الوطنأثر  


  :اختلف أهل العلم يف تكرار العمرة على قولني

، بل ويف الشهر الواحد،     الواحدة السنة يف العمرة تكرار استحباب :األول القول
، واختاره  املالكية من املاجشون وابن ومطرف نابلةواحل والشافعية احلنفية وهو قول مجهور  

   .)١(ابن القيم و،شيخ اإلسالمابن حزم، و

  :األدلة
واستدل أصحاب هذا القول باألدلة الواردة يف فضل تكرار العمرة، واسـتحباب            

 مطلقة فإا عليها، واحلث العمرة، فضل يف الواردة األحاديث هلم وتدل ،هاـاملداومة علي 
   :، ومنها اآليتعليه حتثو العمرة ارتكر تتناول

: قـال  وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن: أوال
  .)٢()اجلنة إال جزاء له ليس املربور واحلج بينهما ملا كفارة العمرة إىل العمرة(

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد عن: ثانيا
 خبـث  الكري ينفي كما والذنوب الفقر ينفيان فإما ،والعمرة احلج بني تابعوا : (سلمو

  .)٣( )اجلنة إال ثواب املربورة للحجة وليس ،والفضة والذهب احلديد
 إىل متابعة العمـرة إىل      عموم دعوة الشريعة  : ووجه االستدالل من هذين النصني    

تقييده خروج عن   حدة، أو شهر واحد، ف     ذلك بسنة وا   العمرة لتكفري الذنوب، دون تقييد    
  .النص

                                                
، ٢/٥٢٠، وكـشاف القنـاع  ٣/٩١، واملغين٧/١٤٠، واموع ٢/٤٦٨، ومواهب اجلليل ٢/٤٧٣رد احملتار     )١(

  .٩٢/ ٢زاد املعاد ، و٢٦٩/ ٢٦جمموع الفتاوى ، و٥/٥١واحمللى 
باب فـضل احلـج     / ، ومسلم يف احلج     )١٦٥٠.. (باب وجوب العمرة وفضلها     / أخرجه البخاري يف احلج       )٢(

  .)٢٤٠٣..  (والعمرة 
، والنـسائي يف مناسـك   )٧٣٨.. (باب ما جاء يف إجياب احلج / ، والترمذي يف احلج  )٣٤٨٧(أخرجه أمحد     )٣(

  .٦٧ / ٢مشكاة املصابيح ، وصححه األلباين يف )٢٥٨٤(بني احلج والعمرة باب فضل املتابعة / احلج 



   

 

١٩٧ 

١٩٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :املناقشة
يناقش هذا االستدالل بأن الواجب الرجوع يف هذه املطلقـات إىل فعـل             

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفعل أصحابه رضي اهللا عنهم، وليس يف هـدي الـنيب                 
ه كلها  رمبل ع صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يكرر العمرة يف السنة الواحدة أكثر من مرة،               

   .)١(بينها فترات طويلة
  : اجلواب

جياب عن هذا بعدم التسليم، فمن الصحابة رضي اهللا عنهم من كـان يعتمـر يف             
الشهر مرة، ومنهم من يعتمر إذا اسوده بالشعر رأس .  

  .)٢("عمرة شهر كل يف: "عنه اهللا رضي علي قال
  .)٣(مرفاعت خرج رأسه ممح إذا  رضي اهللا عنهأنس وكان

؟ مل ينكر عليها أحد   : يف سنة مرتني فقيل للقاسم    رضي اهللا عنها    واعتمرت عائشة   
  .)٤(!؟أعلى أم املؤمنني: فقال

 طلبت من النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أن           افعل عائشة رضي اهللا عنها فإ     : ثالثا
يعم      على أهبة   رها من التنعيم، وكان الوقت ليال، وهم      رها، فأمر أخاها عبد الرمحن أن يعم 

طَوافُـِك   يسعك: ( هلافقال،  غري هذه، وقد أثبت هلا صلى اهللا عليه وسلم عمرة        )٥(الرحيل
  .ها على طلبها، وأعمرهاومع ذلك أقر، )٦()ِلحجِتِك وعمرِتِك 

  . هذا على أن تكرار العمرة من األمور املستحبةفدلَّ
  

                                                
  .٣٧٧/ ٧، والشرح املمتع ٩٢/ ٢ زاد املعاد  )١(
  .١٩٩ / ٤يف املصنف أيب شيبة ، وابن )١١٣(أخرجه الشافعي يف مسنده   )٢(
  .٣٤٤ / ٤السنن الكربى ، والبيهقي يف )١١٣( يف مسندهالشافعي  أخرجه  )٣(
  .٩٢/ ٢اد املعاد كره ابن القيم يف زذ  )٤(
باب بيان  / ، ومسلم يف احلج     )٢٧٦٢.. (باب إرداف املرأة خلف أخيها      / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري        )٥(

  ).٢١٠٨.. (وجوه اإلحرام 
  .من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٢١٢٣.. (باب بيان وجوه اإلحرام / أخرجه مسلم يف احلج   )٦(



 

 

١٩٨ 

١٩٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : املناقشة
، ولـيس   لقلبهاه وسلم إمنا رضي هلا هذا تطييبا        هذا بأن النيب صلى اهللا علي     نوقش  

من السنة أو األمر املندوب إليه شرعا أن يتابع اإلنسان بني العمرتني يف املسافة القريبـة،                
 أو  حب لبادر إليه أخوها عبد الرمحن     بدليل نفس احلديث؛ إذ لو كان هذا من األمر املست         

املتقرر عند الصحابة عدم اسـتحباب       مما يدل على أن      رضي اهللا عنهم،   غريه من الصحابة  
   .هذا األمر

  .وجياب عن ذلك باجلواب على الدليل السابق
 يف السنة الواحدة، وهو املشهور من مـذهب         العمرة تكراركراهة   :القول الثاين 

   .)١(املالكية
  :األدلة    

        واعتمر، ومل يكرر عمرتـه يف       استدل املالكية بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم حج 
 يف نفس  م، ومل يعتمر أحد عمرتني    لسنة اليت حج فيها، وكان معه الصحابة رضي اهللا عنه         ا

 حنني، إىل وذهب اهلجرة، من مثان سنة مكة فتح يفصلى اهللا عليه وسلم      جاء كماالعام،  
 على كراهة اإلتيـان بـالعمرة       مما يدلُّ ر العمرة،   ومل يكر ،  اجلعرانة من اعتمر عودته ويف

و كان ذلك مستحبا لكان أوىل الناس به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه           الثانية، إذ ل  
  .رضي اهللا عنهم
  : املناقشة
فقد هذا بأن كون النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ال يدل على الكراهة،               يناقش  

 خمافة أن يفرض على األمة، فال يدل على         ؛يترك النيب صلى اهللا عليه وسلم الفعل وهو حيبه        
سيما وقد قام من أدلة السنة على استحباب التكرار بني العمرة والعمـرة،             راهة حبال،   الك

   .)٢(وأنه مما ينفي به اهللا الذنوب
  
  

                                                
  .١/٤٢٨وحاشية العدوي ، ٢/٤٦٨، ومواهب اجلليل ١/٣٧٥اكه الدواين الفو  )١(
  .١/٦٦٣ سبل السالم  )٢(



   

 

١٩٩ 

١٩٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :الترجيح
كون تكرار العمرة من األمور املـسنونة        -واهللا أعلم - الذي يترجح لدي  

سبة، كما قيـدها    املستحبة، إال أن األوىل أن يقيد هذا بأن تكون املسافة بني العمرتني منا            
، وبعـضهم إذا أمكـن      ِه، وبعضهم بتحميم الرأس وسوادِ    بشهرقيدها  العلماء، فبعضهم   

املوسى من شعره، وهذا ينفي أن تكون العمرتان يف يوم واحد مثال، أو يف يومني متتـالني      
                 عد، كما يقع من كثري من الناس، أما القول بالكراهة مع ما سبق من األدلة فإنه قول فيه ب

  .يس له من األدلة الشرعية ما جيعله ناهضا قويا، واهللا أعلمول
  :أثر الوطن واالستيطان يف تكرار العمرة

حكـم  أو اإلقامة يف    أو االستيطان   وطن  يف هذه املسألة على أحد اعترب ال      مل أقف   
 حمـل  كون من العمرة، تكرار بكراهة القائلني املالكية عند  غري ما وجدته   ،تكرار العمرة 

 معـه  عليـه جيب   موضع من مكة دخول يتكرر مل ما ،الواحد العام يف رارـلتكا كراهة
 ، يريد احلج مرة ثانيـة     احلج أشهر قبل مكة إىل رجع مث من احلج  انتهى لو كما حرام،اإل

   .)١(  لكراهة ذلك باحلج قبل أشهرهحىت ال حيرم؛ كراهة بال بعمرة حيرم فإنه
ائشة رضي اهللا عنه ملا أحرمت بـالعمرة        والذي يظهر يل أن هذا ال أثر له، فإن ع         

الثانية اليت أعمرها إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت من مكـة، بـدليل أـا                  
خشي أحرمت من التنعيم، وهو أدىن احلل ملكة، مما يدل على أنه ال كراهة يف ذلك، سواء            

فـاألقرب أن مـا    وسواء كان من مكة أم من خارجها،اإلحرام باحلج قبل أشهره أم ال،       
ذهب إليه املالكية من هذا التفريق، ال أصل له صحيح يعتمد عليه، بل إنه خمالف ملا ثبت                 

  .واهللا تعاىل أعلم، بالسنة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم


  

  

                                                
  .١/٥٦٥، وحاشية العدوي ٢/٤٦٨، ومواهب اجلليل ١/٣٧٥الفواكه الدواين   )١(



 

 

٢٠٠ 

٢٠٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب الثالث
اآلثار املرتت
ِّ

  بة على كون مكة الوطن األصلي
  :وفيه ست مسائل

  أنواع النسك للمكي: األوىل
الرمل واالضطباع للمكي: الثانية

َ َّ
  

  اهلدي للمكي: الثالثة
طواف الوداع للمكي: الرابعة

ِّ
  

  اهلدي ملن نوى االستيطان مبكة وليس من أهلها: اخلامسة
صوم بدل اهلدي ملن توطن مكة: السادسة

َّ
  

  
      

         



   

 

٢٠١ 

٢٠١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة األوىل      
  أنواع النسك للمكي 

 يف املباحـث  على ما وطنا أصليا أو مستوطَناً يؤثر يف مجلة من األحكام      ةكون مك 
قران، أم و متعة  ألهل مكةهلهو مسألة أهل مكة  اخلالف يف من أبرز ما يؤثر فيه واآلتية،  

 يف قولـه    اإلشارةاالختالف يف مرجع    يف هذه املسألة هو     ومنشأ اخلالف    ؟ ذلك ليس هلم 
 : تعاىل

  ١٩٦-البقرة.  
 وقبل الـشروع يف  ؟ يعود على املتعة أم على اهلدي على قولني       ل مرجع اإلشارة  فه

  :حيسن حترير حمل الرتاعذكر اخلالف 
  .اتفق العلماء على أن املكي له أن حيج مفردا، شأنه شأن غريه من املسلمني: أوال
  .)١(هلما  ال يلزمه دمأنهو  والقرانَالقائلون بأن للمكي التمتعاتفق : ثانيا

، هل له متتع وقران، أم اإلفـراد        )٢(اختلف العلماء يف املكي ومن يف حكمه      : الثاث
  :خاصة؟ على قولني

 ،دم عليهم وليس اآلفاقي، مثل القرانيلحق به   و املتعة مكة ألهل أن: األول القول
  . )٣(واحلنابلة والشافعية املالكية من الفقهاء، مجهور مذهب وهو

  :األدلة
  :باآليت استدلوا

  .املكي من فصح الثالثة، األنساك أحد القرآن يف ورد الذي التمتع أن: أوال

                                                
   .٤٧٢/ ٣واملغين ، ٥١٥/ ١، ومغين احملتاج ١/٤٣٥، والفواكه الدواين ١/١٥٩االختيار  و،٦٥٧/ ٣البناية   )١(
 مـن  حكمهم يف ومن مكة أهل م إىل أ  األحناف فذهب احلرام، املسجد حباضري املراد يف العلم أهل اختلف  )٢(

 أو مكـة  وبـني  بينه ومن ،احلرم أهل احلرام املسجد حاضري أن إىل واحلنابلة الشافعية وذهب ،املواقيت داخل أهل
  . طوى ذي قيمووم مكة مقيمو أم إىل املالكية وذهب، قصر مسافة دون احلرم

، واملغـين   ١٢٨/ ٢ ، وحاشية قليويب  ٢٠٨/ ١، واملهذب   ١٧٢/ ١، وجواهر اإلكليل    ١٩٧/ ٢رد احملتار :     انظر
٤٧٣/ ٣ .  
  .٣/٤٧٤ واملغين ،٣/٣١٥ احملتاج واية ،٢/٢٩ الدسوقي حاشية  )٣(



 

 

٢٠٢ 

٢٠٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 موجود وهذا عامه، من حيج مث احلج أشهر يف يعتمر أن هو التمتع حقيقة أن: ثانيا
  . ياملكِّ يف

 هلـم  فليس ذلك، هلم يكره بل ،قرانٌ وال متتع هلم ليس مكة أهل أن: الثاين القول
  . )١(احلنفية مذهب من املشهور ووه ة،خاص اإلفراد إال

  : األدلة
  : قوله تعاىل  :أوال

 
١٩٦-البقرة.  

 كانت املتعة، بدليل السياق، ولو      إىلعود  ت يف اآلية    اإلشارة أن   :ووجه االستدالل 
لـم أن   ع) ملـن : (لما قال ف)  .. ذلك على من مل يكن أهله      : ( اهللا  اهلدي لقال  إىلتعود  

   .)٢( وقد جعلها اهللا لغري حاضري املسجد احلرام، وهم أهل مكة، املتعةإىل مرجع اإلشارة

يف  بأن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض، وهـذا كـثري             يناقش هذا : املناقشة
 كما يف قولـه     "على"كثريا ما تأيت الالم مبعىن      كما أنه   ،  لسان العرب الذي نزل به القرآن     

 اإلسراء    :تعاىل وقوله ،فعليها :أي ،٧ - اإلسراء   : تعاىل

  :الشاعر قول ومنه األذقان، على :أي ،١٠٩ -
له هتكت بالرحم ـفخ    ِهقميِص جيبن يعاًِرـص رِمــوِللْفَ لليدي  

  .)٣( على اليدين وعلى الفم:أي  
 وهـذا  ،السفرتني إحدى بإسقاط ه للتمتع والترفُّ   اهللا شرع املتعة والقران    أن: ثانيا

  . املكير يف حقتصو، وغري ماآلفاقي حق يفمتصور 
  

                                                
  .٦٥٧/ ٣، والبناية ٢/٤٨تبيني احلقائق   )١(
  .٥/٣١ن بالقرآن أضواء البيان يف تفسري القرآ  )٢(
  .٣٢/ ٥أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن ، و٧/١٦٦، واموع ١/١٨٣أحكام القرآن البن العريب   )٣(

  



   

 

٢٠٣ 

٢٠٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : املناقشة
يناقش هذا بأن التمتع ليس فقط يف إسقاط إحدى السفرتني، بـل كونـه       

قد يكون هـذا التمتـع      وبغريه من حمظورات اإلحرام،      ،يتمتع بأهله بعد حتلله من العمرة     
  .ى السفرتنيأقوى من التمتع بإسقاط إحد

 كـذلك  ولـيس  مكة، من وحجته ميقاته من عمرته تكون من املتمتع أن: ثالثا
  .ونياملكِّ

  :املناقشة
 مل خيرج عن غـري      رته من ميقاته، وحجته من مكة، فهو      يناقش هذا بأن املكي عم    

: أهل مكة يف كون إحرامه من ميقاته، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم بعد أن ذكر املواقيت              
) كَّةَوم كَّةَ ِمنلُ مى أَهتأَ حشثُ أَنيح فَِمن ونَ ذَِلككَانَ د ن١() م(.  

  .م بأهلهِل م بأهله، واملكيال يلم شرع له أعأن املتمت: رابعا
  : املناقشة

           يناقش هذا بعد التسليم، فإن اإلملام باألهل مينع حينما يترتب عليه سفر  وخـروج  
فليس يف الكتاب والسنة أن املتمتع مينع من اإلملام بأهله إذا كانوا معـه أو               عن مكة، وإال    

             إذا حل مـن     ه،قريبني منه، بدليل أن للمتمع اآلفاقي أن جيامع أهله إذا كانوا معه يف حج 
 وهذا ثابت بالسنة الصحيحة الصرحية، حىت قال أصحاب حممد صـلى اهللا عليـه       عمرته،
 :فقلنا ،النساء إىل حنل وأن ،عمرة جنعلها أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرنا": وسلم
  .)٢("احلديث ..! !املين ناذاكريم تقطر إليها فنخرج ،مخس إال عرفة وبني بيننا ليس

وهو صريح يف أن املتمتع إذا حلَّ من العمرة كان له أن يأيت أهله، واملكي يشاركه                
  .يف هذا املعىن

  

                                                
باب مواقيت احلج   / ، ومسلم يف احلج     )١٤٢٧(باب مهل أهل مكة للحج والعمرة       / أخرجه البخاري يف احلج       )١(

  ).٢٠٢٣(والعمرة 
، )٦٨١٩.. (باب ي النيب صلى اهللا عليه وسلم على التحرمي          / صام بالكتاب والسنة    االعتأخرجه البخاري يف      )٢(

  .من حديث جابر رضي اهللا عنه) ٢١٣١( ..باب بيان وجوه اإلحرام / ومسلم يف احلج 



 

 

٢٠٤ 

٢٠٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :الترجيح
 القول -واهللا تعاىل أعلم  -ك األقوال السابقة وأدلتها، ترجح عندي       بعد النظر يف تل   

ن قولـه    أل ؛ وذلـك  ديوإمنا يسقط عنهم اهل    ، ويقرنوا هل مكة أن يتمتعوا   ألأن  األول، و 
وال  يشمل مجيع املكلفني من أهل مكة وغريهـم،    عام      :تعاىل

   :ختصيصه بقوله وأما   ذا احلكم العام،  يوجد ما خيصص أهل مكة من ه      
ِ  كمـا اهلديل رجوع اإلشارة إىل   الحتما  ليس بسديد؛  فإنه  

ومعلوم أن التمتع والقران من األنساك الثالثة اليت شرعها اهللا لعباده، فال خيرج أحد              ،  تقدم
  .منها إال بدليل صريح

ويستثىن من ذلك املكي إذا استوطن بلدا بعيدا عن احلرم، بعضهم اعتربها مبـسافة        
 مل ِهنسِك أداِء حالُ ألنه؛ دم لزمه قارنا أو متمتعا إليها عاد مث قصر فأكثر، فإن كان كذلك   

   .)١(عدا، بل أتاها من بيكِِّم يكن

 ، أو فيها  ،ج املواقيت الثاين خار  و ، أحدمها يف مكة   :كي الذي له موطنان    امل كما أن 
 ، فاحلكم لـه   ،حتقق شرط اإلقامة يف ذلك املوطن     و،  ةـعلى مسافة قصر من مك     أو دوا 

   .  دمعا أو قارنامن خرج منه متمتيلزم و


                                                
 غايـة  شرح يف النهى أويل مطالب، و ٤٤٥/ ٧مواهب اجلليل   ، و ٢٦٨/ ١بداية اتهد   ، و ٩٧/ ٤االستذكار    )١(

  .١٠٣/ ٦ املنتهى



   

 

٢٠٥ 

٢٠٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة الثانية    
الرمل    

َ َّ
  واالضطباع للمكي 

  : واالضطباعالرملالتعريف ب
 وهـز  املـشي  يف أسرع إذا،  ورمالنا رمال رملي رمل: ، يقال اهلرولة :لغةالرمل  

  . )١( "كتفيه
  . )٢(وثب غري من الكتفني وهز ،اخلطى تقارب مع املشي إسراع: واصطالحا

علـى  - من الطواف  األوىل الثالثة األشواط يف فيسن الطواف، سنن من سنة وهو
 خاصـة  هذه ملالر وسنية ،-خالف بني أهل العلم يف أي الطواف الذي يشرع فيه الرمل   

  . )٣(النساء دون فقط بالرجال
 اهللا رسـول  قـدم " : قال عنهما اهللا رضي عباس ابن حديث :مشروعيته ودليل

 دمـيق إنه: املشركون فقال ،يثرب محى وهنتهم وقد ،مكة وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى
 النيب وأمرهم جر،اِحل يلي مما فجلسوا شدة، منها ولقوا احلمى، وهنتهم قد قوم غدا عليكم
 املـشركون  لـريى  الركنني بني ما وميشوا أشواط، ثالثة يرملوا أن وسلم عليه اهللا صلى

 كذا من أجلد هؤالء وهنتهم، قد احلمى أن زعمتم الذين هؤالء: املشركون فقال جلدهم،
  . )٤( "احلديث..وكذا

  .)٥(ط، ويسمى التأبالعضد وسط وهو الضبع، من افتعال: لغة االضطباعو
 ويـرد  ،الطواف يف الشروع عند اليمىن إبطه حتت ردائه وسط جيعل أن :شرعاو

  .)٦(مكشوفة اليمىن كتفه وتبقى ،اليسرى كتفه على طرفيه

                                                
  .املادة نفس الصحاح وخمتار، املادة نفس احمليط والقاموس، )ل م ر (:مادة األثري البن احلديث غريب يف النهاية  )١(
  .٣٨٦ / ٣الشرح الكبري ، و٤١ / ٨اموع ، و)٣٧٤(التعاريف  ) ٢(
  .٣٧٦ -٣٧٤ /٣ واملغين ،٤٨٧/ ١ احملتاج ومغين ،٤٨٤/ ١ اجلليل منحو ،)١٠٨( املناسك لباب شرح ) ٣(
بـاب اسـتحباب الرمـل يف       / ، ومسلم يف احلج     )١٤٩٩(باب كيف بدء الرمل     / أخرجه البخاري يف احلج      ) ٤(

  ).٢٢٢٠.. (الطواف والعمرة 
   .١/٦٤٣، وسبل السالم ١/١٦٣، والعدة شرح العمدة ٣/٣٩١املغين   )٥(
  .٣٤٠/ ٣ واملغين، ١٠٨/ ٢ قليويب وحاشية ،٢/١٦٧ عابدين ابن حاشية  )٦(



 

 

٢٠٦ 

٢٠٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : اآليتودليل مشروعيته
 طـاف  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النيب أن" : رضي اهللا عنه   أمية بن يعلى حديث

  . )١("مضطبعا
 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا لرسـو  أن: ( عنـهما  اهللا رضي عباس ابن وعن

ـ  حتت أرديتهم وجعلوا بالبيت فرملوا ،اجلعرانة من اعتمروا ابهـوأصح  قـد  ،همـآباط
  .)٢() اليسرى عواتقهم على قذفوها

 تـرك  الطـواف  مـن  فـرغ  فـإذا  الطواف، أشواط مجيع يف سنة واالضطباع
  . )٣(االضطباع

  :واالضطباع الرملتالزم 
، وحيـث مل    شرع االضـطباع   الرملمان، فحيث شرع    متالز الرملاالضطباع و 

يف األشواط  الرملما يفترقان يف عدد األشواط، ف، غري أ مل يشرع االضطباع   الرمليشرع  
  . الثالثة األوىل، واالضطباع يف كل األشواط

  : اهللا رمحه النووي قال
 مل وحيـث ، عاالضطبا فكذا الرمل استحببنا فحيث، للرمل مالزم واالضطباع"
 وهذا، مجيعا واالضطباع الرمل يف جرى خالف جرى وحيث، االضطباع فكذا نستحبه

  . )٤("فيه خالف ال

                                                
باب ما جاء أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم طـاف مـضطبعا              / والترمذي يف احلج    ) ١٧٢٧٣(أخرجه أمحد     )١(
بـاب  / ، وابـن ماجـه يف املناسـك         )١٦٠٧(باب يف االضطباع يف الطواف      / ، وأبو داود يف املناسك      )٧٨٧(

صحيح وضعيف سـنن ابـن       يف   وهذا حديث حسن صحيح، وحسنه األلباين     : ، قال الترمذي  )٢٩٤٥(االضطباع  
  ).٢٩٥٤(ه برقم ماج

، وصححه األلبـاين يف     )١٦٠٨(باب االضطباع يف الطواف     / ، وأبو داود يف املناسك      )٢٦٥٦(أخرجه أمحد    ) ٢(
  .٢٩٢ / ٤إرواء الغليل 

  .٤٧٨-٤٧٧/ ٢ القناع وكشاف ،٣٧٢/ ٣ واملغين ،١٠٨/ ٢ قليويب حاشية، و٢٨/ ٢ املنتقى  )٣(
  .٨/٤٣ اموع  )٤(



   

 

٢٠٧ 

٢٠٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 أن وهـو  ،واحـد  شـيء  يف واالضطباع الرمل يفترق لكن": أيضا وقال
 األول الثالث يف يسن إمنا الرمل وأما، السبع فاتاالطو مجيع يف مسنون االضطباع

  . )١("األواخر عاألرب يف وميشي
  : على قولني واالضطباعالرملواختلف أهل العلم يف املواضع اليت يشرع فيها 

 ، وهو  يف احلج   أو القدوم  ، ال يشرع إال يف طواف العمرة      الرملأن  : القول األول 
  .)٢(وقول عند الشافعيةاحلنابلة مذهب املالكية و
ـ  رضي اهللا عنـهم     النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه      أن :ودليلهم ا رملـوا   إمن

  .واضطبعوا يف ذلك
ـ    رع يف كل طواف يعقبه سعي     ـ أنه يش  :القول الثاين  ذهب احلنفيـة   ، وهـو م

   .)٣(والشافعية
 صلى اهللا عليه وسلم، فإنه كـان         النيب ع املواضع اليت ورد فيها رملُ     تتب: ودليلهم

  .غالبا يقع يف طواف يعقبه سعى
  : املناقشة
، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف لإلفاضة ومل          بعدم التسليم   هذا الدليل  يناقش

ينقل أنه رمل وال اضطبع، فلم ينقل عنه هذه السنة إال يف القدوم، وطواف العمرة حينمـا   
        قدم إىل مكة، وغري ذلك مل ينقل أنه سنما صلى اهللا عليه وسلم، فلم يسلم هلـم دليـل           ه

  .العموم
  :الترجيح

واالضـطباع إمنـا     الرمـل املسألة، يترجح القول األول، وأن      بعد النظر يف هذه     
 يف طواف القدوم، وطواف العمرة، حيث مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف      نيشرعا

غري هذين املوضعني، وأنه ال دليل صريح على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين، ومعلوم               

                                                
  .٨/٢٠ املصدر السابق  )١(
 ،٤٧٨ - ٤٧٧/ ٢كـشاف القنـاع     ، و ٣٧٢/ ٣ واملغين   ،١٠٨/ ٢ ، وحاشية قليويب وعمرية   ٢٨/ ٢ املنتقى  )٢(

  .٥٠٤/ ٣حتفة األحوذي ، و١٧٥/ ٨شرح النووي على مسلم : وانظر
  .١٠٨/ ٢ وحاشية قليويب وعمرية، ٢٢٥-٢٢٢/ ١الفتاوى اهلندية   )٣(



 

 

٢٠٨ 

٢٠٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

عبادة التوقيف حىت يقوم الدليل على املشروعية،       واالضطباع عبادة، واألصل يف ال     الرملأن  
  .واهللا أعلم
  :واالضطباع للمكي الرمل  

بناء على االختالف السابق يف املواضع اليت يشرع فيها الرمل واالضطباع اختلف            
 ر فيه كونُمن مجلة ما يؤثِّ ت هذه املسألةأهل العلم يف املكي، هل يشرعان له، أم ال؟ فكان         

واختلفـوا يف   " :، فقال  رمحه اهللا  ما ذكره ابن رشد   ومنشأ اخلالف يف ذلك     ،   مكةَ الوطِن
     أهل مكة هل عليهم إذا حج وا رل وسبب اخلالف هل     .. ؟ أم ال  لٌممأو لغريِ  كان لعلةٍ  الر  

السالم حني رمل واردا    ؟ وذلك أنه كان عليه الصالة و       باملسافر أم ال   ؟ وهل هو خمتص   علٍة
  . )١("على مكة

  : الرتاعحترير
، وعليه فطواف القدوم  أن أهل مكة ال طواف قدوم هلم      على  اتفق أهل العلم    : أوال

  .ليس حمال للخالف يف مشروعية الرمل واالضطباع للمكي
اختلفوا فيما إذا طاف املكي للعمرة أو لإلفاضة، هل له رمل واضـطباع أم              : ثانيا

  :واخلالف يف هذه املسألة على قولنيال؟ 
 أن أهل مكة ال يشرع هلم الرمل واالضطباع، وهو املشهور مـن             :األولالقول  

  .)٢(ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهمامذهب احلنابلة، وهو قول 
  :األدلة

هل البلـد، وهـذا      اجللد والقوة أل   األصل إلظهار منا شرع يف    إالرمل   استدلوا بأن 
  .مكةاملعىن معدوم يف أهل 

  ور احلنفية ـ، وهو مذهب مجه الرمل واالضطباعلهأن املكي يشرع  :الثاينالقول 
  
  

                                                
)١  ( ٤٧٠/ ١تهد بداية ا.  
  .١٧١/ ٧كشاف القناع ، و٣٩٣/ ٣الشرح الكبري ، و٣٩١/ ٣املغين   ) ٢(

  



   

 

٢٠٩ 

٢٠٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  . )١(واملالكية والشافعية
، والقاعدة عندهم أن كل طـواف       ه سعي  يعقب  هذا الطواف  أن :ودليلهم

فإن فيه رمال واضطباعايعقبه سعي .  
  :املناقشة

يناقش هذا الدليل بعدم التسليم هلذه القاعدة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف              
،  عقبه سـعي ، وهو طوافهذا الطوافوسعى يوم احلج، ومل ينقل أنه رمل أو اضطبع يف    

  .فانتقضت القاعدة بذلك
  :الترجيح  
وسبق أن ترجح أن الرمل واالضطباع إمنـا        - بعد النظر يف هذه األقوال، وأدلتها       

يشرعان يف طواف القدوم وطواف العمرة ملن قدم من خارج مكة، ولـو كـان مكـي                 
اع، رمـل وال اضـطب    وال ملن أحرم منها      ، فإن الذي يترجح أنه ليس ألهل مكة       -األصل

، وهم من باب أوىل، واهللا تعـاىل         يف غري هذين الطوافني    لعدم مشروعيتهما أصال لغريهم   
  .أعلم



                                                
اموع ، و ٤/١٥٤، والتاج واإلكليل    ٣٥٨/ ١، والفواكه الدواين    ٢/٥١٨، ورد احملتار    ٢٧٤/ ٢البحر الرائق     )١(

  .٣٣٩/ ٢إعانة الطالبني ، و٤٣/ ٨



 

 

٢١٠ 

٢١٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة الثالثة
كـــدي للمــاهل

ِّ
  ي

، )١(د م املكي بال خالف من حاضري املسجد احلرام، وقد تقدم اخلالف يف املرا           
وإذا كان املكي من حاضري املسجد احلرام، فإنه قد أمجع العلماء على أن املكي ال جيب                

ـ للمكي متعةٌ -)٣(حعلى ما ترج-، وأنه   )٢(عليه هدي املتعة أو القران     ، لكـن دون  رانٌ وِق
  :لآليتوجوب اهلدي عليهم 

 : صريح القرآن يف ذلك، قال تعاىل    : الأو


  ١٩٦-البقرة.  
، ه باعتباره أقرب مذكور    أو بدلِ   إىل اهلدي  اإلشارةفسرون متفقون على رجوع     وامل

  .)٤( إىل املتعة والقران كما تقدمامع اختالفهم يف رجوعه
 أحـد  بتـرك  هالترفُّ هلم حيصل فال ،مكة ميقام احلرام املسجد حاضري أن :ثانيا

د السفرين، ومل حيـصل     سقوط أح مه اهلدي؛ ألن هدي التمتع شكران ل      ، فال يلز  فرينالس
  .)٥(هذا للمكي

مستوطناممواطنا أصليا أسواء كان  ،اوما تقدم واضح فيمن كان مكي .  
 متعا فإنه جيب عليه اهلـدي؛     أما إذا استوطن املكي مكانا آخر، وقدم إىل مكة مت         

، فيعامـل معاملـة     ألنه حال الشروع يف النسك مل يكن من حاضري املـسجد احلـرام            
   .)٦(اآلفاقي

                                                
  ).٢٠١( ص: انظر )  ١(
  .٤٧٢/ ٣واملغين ، ٥١٥/ ١، ومغين احملتاج ١/٤٣٥فواكه الدواين ، وال٦٥٧/ ٣البناية   )٢(
  ).٢٠٤( ص: انظر )  ٣(
  ).٢٠٢( ص: انظر )  ٤(
   . ٤٧٢ / ٣واملغين ، ٥١٥ / ١، ومغين احملتاج ٤٣٥ / ١، والفواكه الدواين ٦٥٧ / ٣البناية  )  ٥(
/ ٤املبـدع   ، و ٤١٣/ ٢اف القناع   كش، و ١/٢٥٩، وفتاوى السبكي    ٧/١٧٣، واموع   ٣٦٨/ ٨رد احملتار     )٦(

١٢٤.  



   

 

٢١١ 

٢١١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة الرابعة   
  طواف الوداع للمكي  

 الطواف الذي   :من باب إضافة الشئ إىل سببه، أي      ا أنه   ي جلِ واضحطواف الوداع   
عا ملكة فإنه يشرع له أن يودع البيت بـالطواف،           من كان مود   سببه الوداع، وعليه فكلُّ   

راد الرجوع إىل نه ال يشرع له، وهذا واضح فيمن انتهى من نسكه، وأ ومن ليس كذلك فإ   
، وأما  هوطنه، كما أن من أقام مبكة ومل خيرج منها اتفقوا على أنه ال طواف وداع يف حقِّ                

حترير الرتاع يف  يمكن صياغة   الذي خيرج من مكة لسفر ال من نسك ففيه خالف، وعليه ف           
  :اآليتهذه املسألة على النحو 

اقي ينتهي من نسكه، أن طواف الوداع مشروع لكل آف   على  اتفق أهل العلم    : أوال
  .)١(ويريد اخلروج إىل وطنه، على خالف يف الوجوب واالستحباب

 مبكة، سواء كان مواطنا أصليا أو آفاقيا أقام         من أقام اتفق أهل العلم على أن      : ثانيا
 توديعـا  وجـب  الطواف ألن ؛ا بعد نسكه أو سفره، أنه ال جيب عليهم طواف الوداع       

  .)٢(، وكذا اآلفاقي الذي أقام اوطنهم يف ألم ؛مكة أهل يف يوجد ال املعىن وهذا للبيت،

                                                
 وذهـب  واجـب،  الوداع طواف أن إىل الشافعية عند األظهر وهو واحلنابلة احلنفية من الفقهاء مجهور ذهبف  )١(

 بل هو لكـل    ،لكنه عند الشافعية واملالكية واجب ال خيتص باحلج       ، وقول اجلمهور هو األرجح،      سنة أنه إىل املالكية
، ومواهب اجلليل ١٩٨/ ٤، والتاج واإلكليل  ٤٢ / ٢ وبدائع الصنائع ،  ١٨٨ / ٢فتح القدير    : انظر .من فارق مكة  

  .٥١٢/ ٢، وكشاف القناع ٤٥٨ / ٣املغين ، و٤/١٤٠، وحتفة احملتاج ٨/٢٣٦، واموع شرح املهذب ٣/١٣٧
:  انظـر . طواف اإلفاضـة  بل نقل ابن رشٍد اإلمجاع على أن املكي ليس عليه إال      ،وهذا قول مجاهري أهل العلم      )٢(

  .٢٦٦/ ٢بداية اتهد 
  :وهذه نصوص فقهاء املذاهب يف هذه املسألة

ومن كان داخل امليقات، وكذا من اختذ مكة داراً، مث بدا لـه         ) وليس على أهل مكة     ( ":  احلنفي  اهلمام ابنقال      
  .٣٣٢/ ٢لصنائع بدائع ا: ؛ وانظر٥١٧/ ٢شرح فتح القدير . "اخلروج، ليس عليهم طواف صدر

 مستحب، وليس بسنٍة واجبة، لسقوطه عن احلائض، وعن         - عند مالك  :أي-الوداع عنده   ": وقال ابن عبد الرب       
 ".املكي الذي ال يربح ِمن مكة بفرقٍة بعد حجه، فإن خرج من مكة إىل حاجٍة طاف للوداع، وخرج حيـث شـاء   

  .٢٨٣/ ٣الذخرية : ؛ وانظر٢٦٥/ ١٣االستذكار 
 حاشية العدوي على شرح كفايـة       ".ولَا يودع الْمكِّي بعد قَضاِء نسِكِه ولَا متوطِّن ِبمكَّةَ        : "ويف حاشية العدوي      

  .٢٢٧/ ٤الطالب الرباين 



 

 

٢١٢ 

٢١٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ي خيرج من مكة يف سفر، ال من نسك، على          واآلفاقي الذ اختلفوا يف املكي    : ثالثا  
فيلزم مـن   هل طواف الوداع خاص بالنسك،      : ، ومنشأ اخلالف يف هذه املسألة هو      قولني

نه عبادة مستقلة وليست نسكا فيلـزم       قدم مكة حاجاً أو معتمراً فقط وأراد اخلروج، أم أ         
  :قولني، واخلالف على  الذي مل يأت لنسكها واآلفاقي حىت أهلَ،كل من خرج من مكة
أن طواف الوداع جيب على كل من أراد اخلروج من مكة مـسافة         :القول األول 

مـذهب  الصحيح من   وهو   ولو كان غري حاج أو معتمر بل ولو كان من أهلها،             ،القصر
   .)١(واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واحلنابلة، وذهب إليه املالكيةةالشافعي

  : األدلة
  :استدلوا لذلك باآليت  
 رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه       قال: قَالَرضي اهللا عنه     العالء بن احلضرمي   عن: أوال  

لَّمسِكِه ( :وساِء نقَض دعكَّةَ بِبم اِجرهالْم ِقيم٢()  ثَلَاثًاي(.  
النيب صلى اهللا عليه  اهمسقد  و ،بعد هذه ثالثة األيام    الوداع طواف أن :الداللة وجه

؛ مع أنه مل يأت بالوداع بعد، فدل على أن الوداع           للمناسك قاضيا  فعله الوداع  قبلوسلم  
  . ليس من النسك

  

                                                                                                                                       
قال أصحابنا من فرغ من مناسكه وأراد املقام مبكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا ال خـالف                 ": وقال النووي     
؛ ٢٣٣/ ٨ امـوع    " سواٌء كان من أهلها أو غريباً، وإن أراد اخلروج من مكة إىل وطنه أو غريه طاف للوداع                 فيه

  .٢٨٠/ ٢مغين احملتاج : وانظر
 شـرح  " املقام مبكة، فال وداع عليه، سواٌء نوى اإلقامة قبل النفر أو بعده- احلاج :أي-فإن أراد   ": وقال البهويت     

  .٣٣٧/ ٥املغين : ر؛ وانظ٥٧٥/ ٢املنتهى 
 ، النتفاء معىن ذلك ىف حقهم     ؛وهلذا مل يكن على أهل مكة طواف قدوم وال طواف وداع          ":     وقال شيخ اإلسالم  

، ٢٨٣/ ٣ الـذخرية    :، وانظر ٢٦١/ ٢٦جمموع الفتاوى   ".  وال مودعني هلا ماداموا فيها     ،ليهاإم ليسوا بقادمني    إف
   .٣٣٦/ ٥املغين و
/ ٢مغين احملتـاج    ، و ٢٣٥/ ٨اموع  ، و ١٩٦/ ٤مواهب اجلليل   و ،٥١١/ ٣شرح موطأ مالك     املنتقى   :انظر  )١(

  .٤٩١/ ٧البحوث العلمية جملة ، و٦/ ٢٦جمموع الفتاوى ، و٣٣٦/ ٦كشاف القناع ، و٢٨٠
 باب جواز / ، ومسلم يف احلج     )٣٦٤٠(باب إقامة املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه        /  أخرجه البخاري يف املناقب      ) ٢(

  .، وهذا لفظ مسلم)٢٤٠٩.. (اإلقامة مبكة للمهاجر منها 



   

 

٢١٣ 

٢١٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : املناقشة
ع، ال من قريب،    يناقش هذا بأن احلديث ليس فيه اإلشارة إىل حكم الودا         

وال من بعيد، وغايته الداللة على مشروعية بقاء املهاجر بعد االنتهاء من النسك ثالثا، أما               
الوداع فقد قام الدليل على وجوبه على الناسك دون غريه، بدليل أن الناس علـى عهـد           

، أهل مكة وغريهم، بل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
 يدخلون وخيرجون من مكة، دون إلزام النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم بالوداع، مما               نفسه،

  .يدل على خصوصية هذا احلكم بالناسك
، استدلوا بعموم األدلة على مشروعية طواف الوداع دون التقييد بالنـسك          : ثانيا

  :ومن ذلك اآليت
اس أَنْ يكُونَ آِخـر عهـِدِهم    أُِمر الن(:  قَالَ  ابن عباس رضي اهللا عنهما     عن: أوال

  .)١()ِإال أَنه خفِّف عِن الْمرأَِة الْحاِئِض ، ِبالْبيِت
 . كَانَ الناس ينصِرفُونَ ِفي كُلِّ وجـهٍ       : قَالَ  رضي اهللا عنهما   عن ابن عباس  : ثانيا

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر: )ِتلَا ييِدِه ِبالْبهع كُونَ آِخرى يتح دنَّ أَحِفر٢()ن(.  
ان فيمن خرج لنسك أو لغريهواحلديثان عام.  

يناقش االستدالل باحلديثني باملناقشة السابقة، من كون العموم هذا إمنـا          : املناقشة
عهـده،  ، بدليل فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، والناس يف            هو يف الناسك فقط   

ممن يدخل وخيرج من مكة دون وداع، ومل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يلتزم ذلك إال                 
   .من نسك

، وهو املشهور من مـذهب      طواف الوداع واجب يف احلج فقط     أن  : القول الثاين 
  .)٣(، ووجه عند الشافعيةاحلنفية

  

                                                
باب وجوب طـواف الـوداع      / ، ومسلم يف احلج     )١٦٣٦(باب طواف الوداع    / أخرجه البخاري يف احلج       )١(

  ).٢٣٥١(وسقوطه عن احلائض 
  .)٢٣٥٠(باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض /   أخرجه مسلم يف احلج )٢(
  .٢٣٥/  ٨اموع ، و٤٨٠/  ٢بدائع الصنائع ، و٢٣٥/  ١ندية الفتاوى اهل  )٣(



 

 

٢١٤ 

٢١٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :األدلة
  :استدلوا لذلك باآليت

اج، ولـيس   جوسلم يف هذه األحاديث للح    أن خطاب النيب صلى اهللا عليه       : أوال
كَانَ الناس   :عاما لكل من أراد السفر من مكة، بدليل حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما             

لَا ينِفرنَّ أَحد حتى يكُونَ ( : فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم     ،ينصِرفُونَ ِفي كُلِّ وجهٍ   
ع ِتآِخريِدِه ِبالْبه.(  

أو املقـيمني   مكة  يف احلجاج، وليس يف سكان      رضي اهللا عنهما    فكالم ابن عباس    
  . سكان مكة ال ينفرون منهاألن ؛ا

 مـن   (: ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           حديث  : ثانيا
  .)١() حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت

، وهو يقيـد  ه هلم؛ ألن اخلطاب موج باحلاج أن الوداع خاصعلىواحلديث دليل  
   .اإلطالق يف أدلة القول األول

  :الترجيح
لـيس  أن طواف الوداع تفصيل آخر، وهو  -واهللا تعاىل أعلم  -الذي يترجح لدي    
، ويلحـق باحلجـاج     واجب للبيت ال خياطب به غري احلجاج      من واجبات احلج، إمنا هو      

لآليتترة بعد النسك، وذلك  الذي مكث فاملعتمر:  
ات احلج مل يسقط، سقوطه عن احلائض ومن يف حكمها، ولو كان من واجب        : أوال

  .هولطولبت ببدل
 ) يِقيم الْمهاِجر ِبمكَّةَ بعد قَضاِء نسِكِه ثَلَاثًـا        : (قوله صلى اهللا عليه وسلم    : ثانيا

 وإمنا جيب عليـه الـوداع عنـد         فهو صريح يف أن النسك ينتهي، ولو مل يطف للوداع،         
  .الرجوع إىل وطنه تعظيما للبيت

                                                
حـديث حـسن    : ، قال الترمذي  )٨٦٦(باب ما جاء يف املرأة حتيض بعد اإلقامة         / أخرجه الترمذي يف احلج       )١(

  .٢٨٩ / ٤إرواء الغليل يف  صحيح، وصححه األلباين



   

 

٢١٥ 

٢١٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 النصوص الواردة يف إجياب الوداع إمنا خوطب ا احلجـاج، إمـا             :ثالثا
ر ال يكون إال ملن أراد الرجوع مـن         فْ الن فإنتصرحيا، وإما بداللة وقرينة السياق،      

ال تنفر حىت يكون آخـر  : النسك، أما الذي يريد السفر من مكة لعمل وحنوه، ال يقال له      
  !عهدك بالبيت
القول بوجوبه مطلقا على كل من أراد اخلروج من مكة، ولو من غري          أن يف    :رابعا

    على كثري ممن يقيم مبكة، سواء كان مستوطنا هلا أم مقيما            نسك، يف القول بذلك إشقاق 
تزداد املشقة لو   ا، فإنه كلما أراد أن يسافر منها لعمل وحنوه طولب بالطواف للوداع، و            

 : (كان سفره يوميا، أو يف اليوم مرتني وحنوه، فهل فهم الصحابة رضي اهللا عنهم من قوله               
غري احلجاج، فكان كلما أراد شخص من غري احلجاج اخلروج من مكة طاف      )  أمر الناس 
عليـه   فإن األمر لو كان كذلك لكان من األمهية مبكان، ولكان نقله مما تتوافر               !للوداع؟

  .مماهل
فالذي يظهر يل أن طواف الوداع ليس من املناسك، إمنا من واجبات البيت الـيت               

ل بـني    بعد العمرة، فحصل فـص      مكث فترةً  ،ا، أو معتمرا   على من أتاه حاج     فقط جتب
يف جـاء   عمرته وخروجه، أما إجيابه على كل من أراد اخلروج من مكة، ولو مل يكـن                

  .حرج، واهللا تعاىل أعلمنسك، فهو حمل نظر، ويف النفس منه 


  



 

 

٢١٦ 

٢١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة اخلامسة
  اهلدي ملن نوى االستيطان مبكة وليس من أهلها

ي ال جيب عليه هدي القران واملتعة، وأن هذا باتفاق أهل العلم، وهو             تقدم أن املكِّ  
صريح الكتاب العزيز، وإن وقع اخلالف يف مشروعية املتعة والقران للمكي، وتقـدم أن              

  .)١( اهلديمع عدم وجوبرع للمكي املتعة والقران، الراجح أنه يش
 يأخـذ  ارا أو وطنا آخر غري وطنه األصـلي   كما تقدم أن الشخص إذا استوطن د      

، من كونه ال ميسح غـري يـوم         متاما، ويلزمه ما يلزم املواطن      شرعا حكم املواطن األصلي  
 هذا الوطن، فاملستوطن بلدا   وليلة، ويلزمه إمتام الصالة، وال جيوز له الفطر ما دام باقيا يف             

  .)٢(ةالبتمتاما، ال خيالفه يف شئ الشرعية كاملواطن األصلي يف األحكام يعترب 
بناء على هذا فإن أي شخص دخل مكة، سواء حلج أو عمرة أو لبيع وشـراء، أو      
لزيارة مث بدا له أن يستوطنها، فإنه يصري كاملكي األصلي يف سائر األحكام، وعليـه فـال    

  . إذا حج متمتعا أو قارنا، واهللا تعاىل أعلم هدييلزمه
 مث  كأن يسكن حلاجة عمل أو دراسـة وحنـوه       أما إذا سكن مكة ومل يستوطنها،     

 عمال متمتعا أو قارنا فإن اهلدي واجب عليه،          فهذا يلزمه ما يلزم اآلفاقي، فإن حج       خيرج،
 : بعموم قوله تعاىل 

 

  .)٣(اهللا، وهو ليس ممن استثىن ١٩٦-البقرة

                                                
  ).٢٠٤( ص: انظر  )١(
  ).٧٣( ص: انظر  )٢(
واملهذب ،  ١٧٢/ ١، وجواهر اإلكليل    ٤٣٥/ ١الفواكه الدواين   و ،١٩٧ ،١٩٥/ ٢عابدين  ن  حاشية اب  :انظر  )٣(

  .٤٧٣/ ٣، واملغين ٢٠٨/ ١
ما حكـم الـشرع     :     وقد صدرت ذا فتاوى مجع من أهل العلم، فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا                

 حيرم من مكة باحلج، وأهلـه يف حـضرموت،   الشريف يف رجل ساكن مكة املكرمة منذ سنني، وحيج مع أهل مكة  

 : فهل حكمه حكم احلاج اآلفاقي يف اهلدي والصيام؛ ألن اهللا يقول يف كتابه العزيز   
   كـة؛  إذا كان مستوطناً مكة، فحكمه حكم أهل م: "فأجاب؟ أم حكمه حكم أهل مكة بذلك؟



   

 

٢١٧ 

٢١٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة السادسة                             
صوم بدل اهلدي ملن توط    

َّ
  ن مكة

  :قال تعاىل ما شرعه اهللا يف كتابه ملن مل جيد هدي التمتع، املراد ببدل اهلدي  


  وقـد  ،١٩٦-البقـرة 
بـثمن ال  لكن  أو وجده  ، فقد مثنه   أو ،لفقده اهلدي جيد مل إذا املتمتع أن على الفقهاء اتفق

  .رجع إذا وسبعة احلج، يف أيام ثالثة صيام إىل ينتقلأنه  ،يقدر عليه
 :  يف هذه املسألة هو يف مكان صوم سبعة األيام املذكورة يف قوله      والبحث

 ١٩٦-البقرة.  
 التمتع، وإما أن يكون بعد قبل الشروع يف  استيطانه  واملستوطن ملكة، إما أن يكون      

  .الفراغ من احلج، وقبل الصيام
 ال جيب عليه اهلدي أصـال،       -كما تقدم -فإن كان قبل الشروع يف التمتع، فهذا        

  .فال جيب عليه بدله
وإما إن كان بعد الفراغ من احلج، وقبل الصوم، كأن ينـوي االسـتيطان بعـد              

  .البحث اهلدي، فهذا هو حمل وجب عليه صوم بدلاالنتهاء من أعمال احلج، وقد 

                                                                                                                                       
فإذا اعتمر  ،  ليس عليه هدي وال صيام، أما إن كان إمنا أقام حلاجة ونيته العود إىل بلده، فهذا حكمه حكم اآلفاقيني                  

جممـوع   ..."من احلل بعد رمضان مث حج يف ذلك العام، فإنه يكون متمتعاً بالعمرة إىل احلج، وعليه هدي التمتـع                  
  .١٧/ ٣ابن باز الشيخ فتاوى 

رجل قدم مكة للدراسة وسكن مكة من أجل الدراسة فقط ومىت انتـهت             : ابن عثيمني رمحه اهللا        وسئل الشيخ   
 ألن إقامته يف مكة ليست إقامة استيطان،    ؛ عليه اهلدي  ،نعم":  فأجاب الدراسة رجع إىل وطنه ومتتع فهل عليه هدي؟       

 :  قال اهللا تعاىل   ،والذي يسقط عنه هدي التمتع هو املستوطن مكة       


  "٧٢/ ٢٢فتاوى ابن عثيمنيجمموع  .انتهى.  
  



 

 

٢١٨ 

٢١٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :حترير حمل الرتاع
 ابـن  روى ملا أهله؛ إىل رجوعه بعد السبعة يصوم أن األفضل أن على اتفقوا: أوال  

 ثالثـةَ  فليصم هديا جيد مل فمن (: قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أنرضي اهللا عنهما   عمر
  .)١() أهله إىل رجع إذا وسبعةً ،احلج يف أيام

  :تلفوا يف صيامها يف مكة بعد الفراغ من احلج على قولنياخ :ثانيا
 الفقهاء مجهور قول وهو احلج، من فراغه بعد مبكة صيامها جيوز أنه: األول القول

  .)٢(الشافعية عند قول وهو واحلنابلة، واملالكية احلنفية من
 ىلإ الرجوع سبب ألنه احلج؛ من الفراغ اآلية يف وعـبالرج رادـامل أن: ودليلهم

  . السبب بعد األداء فكان، أهله

  : املناقشة
 خمالف لصريح القرآن، وتفسري النيب صلى اهللا عليه وسـلم           هيناقش هذا الوجه بأن   

، واألوىل األخذ بظاهر النصوص فضال عن       ) أهله إىل رجع إذا وسبعة : (للرجوع، بقوله 
  .صرحيها

  : اجلواب
واهر نصوص الكتاب والسنة،   األخذ بظ   هو  الواجب بكونجياب عن هذا بالتسليم     

يف هذا السياق ما يدل على كون الرجوع املذكور يراد به الرجوع من احلج، وال               غري أن   
غري ص إال أنه الرجوع إىل األهل مع كونه األظهر من الن     وأما  يتصور هذا إال بالفراغ منه،      

 ومعلـوم  ،  م إذن مراد؛ ألنه قد يرجع إىل األهل، من غري أن يتم نسكه، وال جيوز له الصو              
، غري ظاهره  مبعىن   رجوعا فكان املقصود ،  معينة ليس من معهود الشرع    بقعة  الصوم يف   أن  

   . على الفراغحمل ومن مثَّ
  
  

                                                
باب وجوب الـدم علـى      / ، ومسلم يف احلج     )١٥٧٨(باب من ساق البدن معه      / أخرجه البخاري يف احلج       )١(

  ).٢١٥٩.. (املتمتع 
  .٤٧٧/ ٣ واملغين، ٥١٧/ ١ احملتاج مغينو ،٤٣٣/ ١ الدواين والفواكه ،٦٢٣، ٦٢٢/ ٣ اهلداية على البناية  )٢(



   

 

٢١٩ 

٢١٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 وهـو  وأهله، وطنه إىل الرجوع بعد إال صيامها جيوز ال أنه: الثاين القول
  . )١(الشافعية عند األظهر

  : ودليلهم 
 ،مكـة  يف أو الطريق يف صومها جيوز فال  : تعاىل قوله: أوال

  .ا اإلقامة أراد إذا إال
  : املناقشة
  : من وجهنيهذا نوقش 
 إذ الفراغ سبب الرجـوع إىل       ؛ فرغتم : إذا رجعتم عن احلج، أي     املعىن أن: األول

    وإرادة ،ب وهو الرجـوع أهله، فكان األداء بعد وجود السبب، وهذا من باب ذكر املسب 
 أال ترى أنه    ، ألن الرجوع ليس بشرط باالتفاق     ؛ري إىل ااز   وإمنا صِ  ،السبب وهو الفراغ  

   .)٢(!؟ وإن مل يوجد الرجوع إىل أهله،إذا نوى اإلقامة مبكة جاز له صوم السبعة مبكة

 ألنـه مل    ؛تقدير الرجوع من احلج أوىل من تقدير الرجوع من الـسفر          أن  : الثاين
ـ      ،حالل الثاين مل جيز الصوم    و رجع إىل أهله قبل اإل      وألنه ل  ،ذكري فعلم أن احلكـم مقي د 

 أنه قد عـاد إىل      :أحدمها : ويصح تسميته راجعا من احلج مبعنني      ،بالرجوع من احلج فقط   
 ورجـع  قضاه فإذا ،خمصوصة أماكن يف فعلي أنه :والثاين ،حاللحرام من اإل  حاله قبل اإل  

   .)٣(عتباراال ذا راجعا ىمس عنها وانتقل األماكن تلك عن
، احلـج  يف أياٍم ثالثةَ فليصم هديا جيد مل فمن ( :قوله صلى اهللا عليه وسلم    : ثانيا

  .)٤() أهله إىل رجع إذا وسبعةً
  : املناقشة
بأنه ال نزاع يف كون األوىل أن يصوم إذا رجع إىل أهله، وهذا احلديث            هذا  يناقش  

ازه يف مكة، أو إذا عاد من حجه، وقبل أن يصل إىل            يعترب تفسريا لآلية، لكن ال ينفي جو      
                                                

  .٢٦٠/ ١فتح الوهاب ، و٣٧٣/ ٢إعانة الطالبني ، و٥١٧/ ١ احملتاج مغين  )١(
  .٢٩٤/ ٤البناية شرح اهلداية   )٢(
  .٣٤٢/ ٣شرح العمدة املصدر السابق، و  )٣(
  ).٢١٨(سبق خترجيه   )٤(



 

 

٢٢٠ 

٢٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

قعة معينة، بل هو بدل     ، إذ ال يعهد يف الشرع أن الصوم يشترط له ب          ، ولو يف الطريق   أهله
، بل هو أوىل بالبدار     يف مكة، فال يظهر مانع من جوازه يف مكة        عن هدي وجب يف ذمته      

  .بالواجب
   :قال شيخ اإلسالم

 فلو قيل ال جيوز له الصوم بالطريق أو  ، حبال دون حال   لصوم ال خيتص مبكان وال    ا"
 ، وذلك غري معهود من الشرع وال معـىن حتتـه  ،مبكة لكان منعا للصوم يف بعض األمكنة 

 فقال يف رواية    ، وقد نص أمحد على ذلك     ، صوم السبعة قد وجب يف ذمته مبكة       فإنوأيضا  
 وكل صـوم    ،موضع وجب عليه   ، إذا مات ومل يصم السبعة أيام يطعم عنه مبكة         :املروذي

ودليل وجوبه أنه وجب بـدال      ،  وجب يف ذمته فله البدار إىل فعله كقضاء رمضان والنذر         
 واألفضل أن   ، ألنه قائم مقامه   ؛ والبدل ال يتأخر وجوبه عن وجوب املبدل منه        ،عن اهلدي 

   .)١( وخروج من اخلالف، بالرخصةذٌ ألنه أخ؛يؤخر صومها إىل أن يقدم
  :الترجيح

الرجـوع  جح لدي القـول األول، وأن       ا، تر م وأدلته د النظر يف هذين القولني    بع
     نة فسرته بالرجوع إىل األهل، إال أنه ال مينع من تفسريه           املذكور يف اآلية، وإن كانت الس

 أنـه لـو     على ذلك ويدل   إىل حاله قبل اإلحرام،      :الفراغ من أعمال احلج، فرجوعه أي     ب
 جاء يف عبارات الشافعية     ، وقد يكن له أن يصوم تلك السبعة     رجع إىل أهله قبل أن حيل مل        

مال احلج، ولو رجع إىل وطنه، جاء يف حاشية     ما يدل على أن العربة حقيقة بالفراغ من أع        
 حلق؛ أو سعي أو إفاضة طواف عليه يكن مل إذا وطنه يف بصومها االعتداد وحمل: "اجلمل

 .)٢("لـه  جاز فيه حلق مث احللق قبل لوطنه وصل لو نعم ،احلج من يفرغ مل اآلن إىل ألنه
فعلم أن احلكم ليس منوطا برجوعه إىل أهله، إمنا فراغه من احلج، والتحلل منه، واهللا تعاىل             

  .أعلم
بناء على ما تقدم تبني أن اجلمهور على أن اآلفاقي له أن يصوم مبكة تلك السبعة،                

، إال أن الشافعية استثنوا ما إذا       صلي الذين اشترطوا الرجوع إىل الوطن األ      خالفا للشافعية 

                                                
  .٤٧٨/ ٥شرح عمدة الفقه   )١(
  .١٠٠/ ٥حاشية اجلمل على املنهج   )٢(
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٢٢١
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، فيحصل من ذلك اتفـاق  أراد اإلقامة مبكة، وهو يعين أن املستوطن من باب أوىل        
جب على أن من استوطن مكة، بعد أن فرغ من أعمال احلج، وقد و م  لبني أهل الع  

  . واهللا تعاىل أعلم، يف مكةعليه صوم بدل اهلدي أنه يصوم تلك السبعة




 

 

٢٢٢ 
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 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الرابع                    
  اشرتاط صوم بدل اهلدي يف الوطن األصلي      

يف الوطن األصـلي،   اشتراط صوم بدل اهلدي   علىتقدم الكالم يف املسألة السابقة      
، وتقدم أن الراجح قول اجلمهور، من        والشافعية  على قولني بني اجلمهور    وأن اخلالف فيه  

 ء على كون الرجوع املذكور يف اآلية حممـوال        أنه جيوز الصوم يف غري الوطن األصلي، بنا       
تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم له بأنه الرجوع إىل األهل           على الفراغ من أعمال احلج، و     

ال ينفي التفسري الثاين، بدليل أن الشخص إذا رجع إىل أهله ومل يكن حتلل التحلل الثاين مل               
كم منوط بفراغه من أعمـال احلـج،     يكن له أن يصوم تلك السبعة يف أهله، فعلم أن احل          

  .)١(واهللا تعاىل أعلموقد تقدم هذا مبا يفي ويغين عن ذكره هنا، رجع إىل أهله أم مل يرجع، 


                                                
  ).٢١٨(ص : انظر ) ١(



   

 

٢٢٣ 

٢٢٣
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  املطلب اخلامس       
  لنائب يف احلجأثر الوطن واالستيطان فيما جيب على ا      

ا استوفاه الفقهـاء،    الكالم فيما يتعلق بالنيابة يف العبادات، وخاصة عبادة احلج، مم         
وأشبعوه من حيث احلكم الشرعي يف كل عبادة، ومن حيث أدلة كـل بـاب، وأدلـة                 

ضوا ملا ال تدخله النيابة، مبا ال يتـسع  كما تعروتفاصيل ذلك كاملة، مشروعية النيابة فيه،   
 اجلزئيـة ؛ لذا فسأتناول يف هـذا البحـث         باملوضوع قوليس له تعلُّ   هذا البحث لذكره،  

  .ودة فقط دون التعرض لغريهااملقص
  :من ذلك اآليتو، )١(نيابة يف احلجمشروعية الوقد قامت أدلة السنة على 

 ِإنَّ  ، يا رسولَ اللَّهِ   : أَنَّ امرأَةً ِمن خثْعٍم قَالَت     رِضي اللَّه عنهما   عباٍسعن ابن   : أوال
     جاِدِه ِفي الْحلَى ِعبةَ اللَِّه عاِحلَةِ       أَ فَِريضلَى الرع تثْبا ال يا كَِبريخيأَِبي ش كَترد،   جأَفَـأَح 

هنقَالَ؟ع  :معاِع.ندِة الْوجِفي ح ذَِلك٢( و(.  
 أَنَّ امرأَةً ِمن جهينةَ جاَءت ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيـِه            وعنه رضي اهللا عنهما   : ثانيا

؟ قَالَ صلَّى اللَّـه  ى ماتت أَفَأَحج عنهاِإنَّ أُمي نذَرت أَنْ تحج فَلَم تحج حت      : الَتوسلَّم فَقَ 
 لَّمسِه ولَيع :معا  .نهني عجح   ،    لَى أُمكَانَ ع ِت لَوأَيأَر   هتِت قَاِضيأَكُن ني؟  ِك د وا اللَّهاقْض ،

أَح فَاِء فَاَللَّهِبالْو ٣("ق(.  
وسلَّم سـِمع رجـال      أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه        رِضي اللَّه عنهما   وعنه أيضا : ثالثا

  حججت عن : قَالَ. أَخ ِلي، أَو قَِريب ِلي:  قَالَ؟من شبرمةُ: قَالَ. لَبيك عن شبرمةَ: يقُولُ

                                                
ابـن  إلنابة يف احلج على قولني، فذهب اجلمهور إىل مشروعية اإلنابة عن الغري، ووافقهم            اختلف أهل العلم يف ا      )١(

، ٥٤٣/ ٢، ومواهب اجلليل    ٣٠٨/ ٢فتح القدير    :انظر.   املالكية، ومنعه املالكية يف املشهور من املذهب       حبيب من 
) ٣٢(النيابة يف احلج    : ظروان،  ٢٢٨ -٢٢٧/ ٣، واملغين   ٤٦٩-٤٦٨/ ١ومغين احملتاج   ،  ١٨/ ١وحاشية الدسوقي   

  .وما بعدها) ١١٤(وما بعدها، والنيابة يف الفقه اإلسالمي 
باب احلج عن العاجز لزمانـة  / ، ومسلم يف احلج )١٤١٧(باب فضل احلج املربور  /   أخرجه البخاري يف احلج       )٢(

  ).٢٣٧٥.. (وهرم 
  ) .٦٧٧١.. (صال معلوما بأصل مبني باب من شبه أ/ أخرجه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة   )٣(



 

 

٢٢٤ 

٢٢٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

؟نقَالَ. ال:  قَالَفِْسك : )فِْسكن نع جةَ حمربش نع جح ١()، ثُم(.  
 يا رسول اهللا، إن أيب شـيخ        : أنه قال   رضي اهللا عنه   عن أيب رزين العقيلي    :رابعا

  .)٢()  عن أبيك واعتمرجح (: قال. كبري ال يستطيع احلج والعمرة والظعن
  .واألدلة على ذلك كثرية جدا

  :ى النائب يف احلجما حيب عل
وحينمـا  ،  )٣(ويشترط مجلة من الشروط   جيب على النائب يف اجلملة عدة أحكام،        

 تكلموا يف اشتراط أن خيرج النائب       تعرض الفقهاء ملا يتعلق بالوطن فيما جيب على النائب        
   :من وطن املنيب، وقد وقع اخلالف يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

ولو مل   ،فيهوهو   النيابة    له ن املكان الذي حصلت   ئب م حيج النا أن  : القول األول 
اختاره الشيخ ابن سعدي، والشيخ عبد العزيز       و  املالكية، لبعضوهو قول   يكن بلد املنيب،    

  .)٤(وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة، بن باز، والشيخ ابن عثيمني رمحهم اهللا
   :األدلة

  :باآليتواستدلوا 
 امليقات ليس مقصودا لذاته، بدليل أنه لـو أنـشأ           أن اخلروج من البلد إىل    : أوال

 مل يكن عليه أن يرجع إىل امليقات أو  ،الشخص النية وهو يف مكة أو خارجها دون امليقات        

                                                
باب احلج عـن    / ، وابن ماجه يف املناسك      )١٥٤٦(باب الرجل حيج عن غريه      /   أخرجه أبو داود يف املناسك        )١(

  .١٧١ / ٤إرواء الغليل ، وصححه األلباين يف ٣٢٧ / ١٢ ه احلافظ يف الفتحح، واحلديث صح)٢٨٩٤(امليت 
باب الرجل حيج عن    / ، وأبو داود يف املاسك      )٨٥٢(باب منه   / ي يف احلج    ، والترمذ )١٥٥٩٥(أخرجه أمحد     )٢(

وابـن ماجـه يف     ) ٢٥٨٩(باب العمرة عن الرجل الذي ال يستطيع        / ، والنسائي يف مناسك احلج      )١٥٤٥(غريه  
حديث حسن صحيح، وصححه األلبـاين يف  :  قال الترمذي،)٢٨٩٧(باب احلج عن احلي إذا مل يستطع     / املناسك  

  ).٩٣٠(برقم ح وضعيف سنن الترمذي صحي
/ ٣، واية احملتـاج     ٩٣/ ٧، واموع   ٢/٢٣٨ابن عابدين   حاشية  ، و ٢١٢/ ٢ بدائع الصنائع  :انظر يف ذلك    )٣(

  .٣٩٠/ ٢ هجر، وكشاف القناع . ط١٩/ ٥، واملغين ٢٥٣، ٢٥٢
، فتـاوى   ٣٣ / ٧لشرح املمتع   ، وا ضمن اموعة الكاملة  .١٦٨/ ٧الفتاوى السعدية   ، و ٢٠٣/ ٢  منح اجلليل   )٤(

  .١١/٧٧للبحوث العلمية واإلفتاء  اللجنة الدائمة
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، فإن كان يف وطن آخر غري      نه، فكذا النائب  بل حيرم من مكا   إىل بلده ليخرج منه،     
  .وطن املنيب مل يكن عليه أن يرجع إىل بلده ليخرج منه

 لعمومات األدلة الشرعية، فـإن       خمالف اشتراط اخلروج من وطن املنيب     أن: ثانيا
، ولو وطن املنيب، ومل يشترط أن يكون من يف احلج النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاز النيابة        

نهكان شرطًا لبي.  
أن حيج النائب من وطن املنيب، فإن كان له وطنان فمن أقرما إىل             : القول الثاين 

  .)١(لكية، واملشهور من مذهب احلنابلةمذهب احلنفية، وقول عند املامكة، وهو 
  :األدلة

 املنوب  ، فينوب عنه من موضع لو حج      ، وقائم مقامه  عنه نائب   أنهبلذلك  استدلوا  
منه عنه حلج.  

   :املناقشة
  :نوقش هذا من وجهني

 إال خطوة وـخيط أن يتمكن ال ألنه ده؛ـبل من حيج أن يلزمه إمنا املنيب أن :أوال
 يفكان   املنيب هذا أن لو وهلذا، فليس السعي من بلده مقصودا لذاته؛        بلده من باالنطالق

  .)٢( كما تقدمالنائب فكذا يف ذلك، بأس الفإنه  مكة من بالفرض حيرم أن أراد مث، مكة
، أما ما قبلـه عده من أفعال احلج،  الواجب والفرض إمنا هو اإلحرام وما ب  أن: ثانيا

  .)٣( ما يدل على الوجوبفلم يأِت
 أن حيرم النائب من ميقات املنوب عنه، وال يشترط اخلروج مـن             :القول الثالث 

   .)٤(، وهو قول عند املالكية، واختيار الشافعي، ووجه عند احلنابلةبلده
  

                                                
، واإلنـصاف  ٢/٢٢٧، وحاشـية الدسـوقي   ٢/٦٠٥، والدر املختار مطبوع مع رد احملتار        ٣/١٥٦ املبسوط    )١(

  .٢/٤، وشرح املنتهى ٣/٤٠٩
  .٣٤/ ٧  الشرح املمتع )٢(
  .لكاملةضمن اموعة ا.١٦٨/ ٧الفتاوى السعدية   )٣(
  .وما بعدها) ١١١(النيابة يف احلج : ، وانظر٣/٤٠٩، واإلنصاف ٥/٢٥، واحلاوي ١/٢٤٥ شرح الزرقاين  )٤(
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  :األدلة
 واستدلوا لذلك بأن السعي إىل امليقات ليس مقصودا لذاته، فلو حصل بغريه كفى،       

 اإلحرام من امليقات؛ ألنه أول أفعال احلج، وأما ما قبله فهو مسافة يتوصل ا               إمنا املقصود 
   .إليه

  :املناقشة
 ، مبعىن أنه ال يتكلـف احلـاج        أيضا  بأن امليقات ليس مقصودا لذاته     يناقش ذلك 

يدل على هـذا   والذهاب إىل ميقات ليحرم منه، إمنا إذا كان امليقات يف طريقه أحرم منه،         
هن لَهن وِلمن أَتى علَيِهن ِمن غَيِرِهن       ( : ابن عباس رضي اهللا عنهما، وفيه       صرحيا حديث   

 علـى  فاحلديث يوجب اإلحرام على مـن مـر  ،  )١()احلديث .. ِممن أَراد الْحج والْعمرةَ   
    املواقيت احملددة، وليس فيه إلزام اإلحرام وهـو    ولذلك لو أنشأ نية   د الذهاب إليها؛     بتعم 

دون املواقيت ألحرم من مكانه، ومل يرجع إىل امليقات مما يدل على أن امليقـات لـيس                  
وليس  على امليقات فإنه ال جيوز أن يتجاوزه دون أن حيرم منه،             ، إمنا من مر   مقصودا لذاته 

  .أن املسلم مطالب أن يذهب إىل امليقات ليحرم منه، ففرق عظيم بني األمريناملراد 
  : جيحالتر

 أن لهبل   مكانه، من عنه حيج من يقيم أن  املسلم يلزم ال أنه  يف هذه املسألة   الراجح
كما أنه ال يلـزم      ذلك؛ يف عليه حرج وال مكة، منولو    من أي مكان،   عنه حيج من يقيم

النائب مقـصود  مكة إىل السعي ألن إىل بلد املنيب ليخرج منه، ومير على ميقاته؛           السفر 
 من التكلف، وهو أقرب إىل مقاصد الشريعة يف التيسري ورفع            هذا القول خالٍ   وألن،  لغريه

  .)٢(، واهللا تعاىل أعلماحلرج


                                                
باب مواقيت احلج   / ، ومسلم يف احلج     )١٤٢٧(باب مهل أهل مكة للحج والعمرة       / أخرجه البخاري يف احلج       )١(

  ).٢٠٢٢(والعمرة 
، وقضاء العبادات والنيابـة     ) ٦٥(واالستئجار على فعل القربات الشرعية      ،  )٢٤٨(النيابة يف العبادات    : وانظر  )٢(

  ).٣٦٢(فيها 
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  املطلب السادس    
  اشرتاط االستيطان لألضحية   

ال تعلـق لـه   اختلف أهل العلم يف حكم األضحية، واخلالف يف ذلك معـروف   
ى على قـول  تيطان يف هذه املسألة إمنا يتأت ، غري أن احلديث يف أثر الوطن واالس       )١(بالبحث

فال جيب علـى    احلنفية القائلني بوجوب األضحية؛ وذلك أم اشترطوا لوجوا اإلقامة،          
 انقطـع  فـإذا  اإلقامة،، يف السفر أو     املكلف عندهم آخر وقت     رب، واملعت املسافر األضحية 

 النقطـاع  تلزمه؛ يةاألضح فإن -الوجوب وقت وهو- األضحى عيد يوم فجر قبل السفر
، )٢(اإلقامة يشترطوا فلم ،وهم اجلمهور  األضحية يةنبس قالوا الذين أما وجوا، عند سفره

  . السفرم باالستحباب مطلقا، سواء يف احلضر أإمنا قالوا
  :األدلة

  :استدل ا احلنفية باآليت
ص يف  ى بكل مال وال يف كل زمان، بل حبيوان خمـصو           ال تتأد  أن األضحية : أوال

 عليـه   وجبتوقت خمصوص، واملسافر ال يظفر به يف كل مكان يف وقت التضحية، فلو              
، وفيه من احلرج ما ال خيفى، أو احتاج إىل ترك الـسفر،              معه  األضحية أن حيمل الحتاج  

  .وفيه ضرر، فدعت الضرورة إىل امتناع وجوا عليه، خبالف املقيم
  
  

                                                
 إىل يوسف أيب عن روايتني وإحدى مالك، عند القولني أرجح وهو واحلنابلة الشافعية من الفقهاء مجهور هب  ذ  )١(

 ،رضـي اهللا عنـهم     ريالبـد  مسعود وأيب وبالل وعمر بكر أيب عن املروي القول وهو،  مؤكدة سنة األضحية أن
  .وغريهم

، وهو رواية عـن     يوسف أيب عن األخرى والرواية وزفر حممد عن املروي وهو واجبة، أا إىل حنيفة أبو وذهب    
، ١٥/١٦٠ الكـبري    ياحلاو، و ٣٥٠/ ١اللباب يف شرح الكتاب     ، و ٨١/ ٣حتفة الفقهاء    : انظر .أمحد بشرط الغىن  

/ ٢٣التمهيـد  ، و٢٢٨/ ٥االسـتذكار  ، و٢٦٨/ ١ على مذهب املالكيـة      اخلالصة الفقهية ، و ٣٨٣/ ٨اموع  و
شـرح  ، و ٢٣٩/ ٢اإلقنـاع   و،  ١٠٤/ ٤اإلنصاف  ، و ١٧٨/ ٦الفروع  و ،٢٨٥/ ٤املبدع شرح املقنع    و ،١٨٩

  .١٢٥/ ٣حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء و ،١١٠/ ١٣النووي على مسلم 
  .٦٥٩/ ٥ ، واحمليط الربهاين١٩٥/ ٤ع بدائع الصنائ، و١٧١/ ٦املبسوط : انظر  )٢(



 

 

٢٢٨ 

٢٢٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : املناقشة
وجوب حكم شرعي يثبت على املكلف، وتنشغل به        ، بأن ال  االستدالليناقش هذا   

 سـنة حـضور   ، وغاية ما يفوته أن يكلف من يذبح عنه الذمة، فال أقل من أن جيب عليه      
، فطاملـا أـم   ذحبها، أما سقوط الوجوب مع القدرة على التكليف واإلنابة فهو حمل نظر 

  . ال عجز واإلنابةلتكليفقرروا أا واجبة، فال تسقط إال بالعجز التام عنها، ومع إمكان ا
 اليت ال تبلغ قيمة األضحية وال       ،جواز التيمم عند زيادة مثن املاء     القياس على   : ثانيا

 أقوى حرجا من زيادة مثـن       ألنه ؛ وجوب األضحية  عن املسافر  فأوىل أن يسقط     ،عشرها
  . املاء

  :املناقشة
 مـا دام    ، إىل التيمم  يناقش هذا بعدم التسليم أنه يف حال ما إذا زاد مثن املاء يعدل            

قادرا على الثمن، نعم إن عجز عن الثمن ينتقل إىل التيمم، لكن لعجزه، ال رد زيـادة                 
وقد تقرر  - يسقط لعجزه، أما إذا كان قادرا        الثمن، فإن عجز عن مثن األضحية فالوجوب      

  ذاته ال   فال ينبغي أن يكون السفر مؤثرا يف سقوط الوجوب، إذ السفر يف حد             -الوجوب
، كما هو الـشأن يف املـسح        اإلسقاط، إمنا خيفف من احلكم مع بقائه      بيؤثر يف األحكام    

  .ففِّ، لكنه خوالقصر واجلمع والفطر، فإن الوجوب باٍق

ب للمسافر أن يضحي    يستح:  فقد قالوا  ،أما مجهور الفقهاء القائلون باالستحباب    

  .إن كان قادرا
 وبه  ،ية للمسافر كاحلاضر، هذا مذهبنا    تستحب التضح ":  اموع قال النووي يف  

  . )١("قال مجاهري العلماء
 وبه قـال    ،األضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم      ":جاء يف نيل األوطار   و
  .)٢("اجلمهور

                                                
  .٤٢٦/ ٨اموع   )١(
  .١٩٠/ ٥نيل األوطار   )٢(



   

 

٢٢٩ 

٢٢٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :واستدلوا لذلك باآليت
ى عـن  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضح     رضي اهللا عنها     عائشة   عن :أوال

   .)١( بالبقرنسائه مبىن يف حجة الوداع
أنه صلى اهللا عليه وسلم كان مسافرا، ومل مينعـه الـسفر مـن              : ووجه الداللة 

  .األضحية
ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحيته،        ": قالرضي اهللا عنه    عن ثوبان   : ثانيا

   .)٢("ه منها حىت قدم املدينةمطِع فلم أزل أُ)  أصلح حلم هذه،يا ثوبان (: مث قال
 يف أنه كان صلى اهللا عليه وسلم خارج املدينة، بـدليل قدومـه              واحلديث واضح 

م إال من سفرإليها، وال يقد.  
  : الترجيح

    له األضحية، وليس يف هذا تعارض مع ما ذهـب          الراجح أن املسافر كاملقيم يسن 
 الوجوب املتفرع على قوهلم بوجوب األضحية،       املسافرعن  إليه احلنفية، إذ إم يسقطون      

هـو  هذا   و ء يف سفره أو حضره، حىت على قوهلم،       سواينفي سنية األضحية عنه،     وهذا ال   
 فيها التفريق بـني  ي مع النصوص الشرعية الثابتة يف هذا الباب، واليت مل يأتِ      القول املتمش 

  .السفر واحلضر، واهللا تعاىل أعلم


  
  

  
  
  
  

                                                
.. باب بيان وجـوه اإلحـرام     / ، ومسلم يف احلج     )٢٨٥(باب مباشرة احلائض    / أخرجه البخاري يف احليض       )١(
)٢١١٤.(  
  ).٣٦٤٩.. (حي باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضا/ أخرجه مسلم يف األضاحي   )٢(



 

 

٢٣٠ 

٢٣٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  

 املبحث السابع

  أثر الوطن واالستيطان يف اجلهاد
  : مطالبربعةأوفيه 

  أثر الوطن واالستيطان يف الرباط: األول
  جهاد املواطن غري األصلي يف حال تعني اجلهاد: الثاني

   على أهل البلد
  قتال املواطن املسلم يف صف غري املسلمني: الثالث

   دفاعا عن الوطن
  احلكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن: الرابع

  
  

    



   

 

٢٣١ 

٢٣١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول     
  أثر الوطن واالستيطان يف الرباط    
علـى بـالد     ميكن أن تكون منافذ       اليت ثغور يوجد عدد كبري من ال     من املعلوم أنه  

ن هـذه  من الواجب أن حتصو، مثل الشعاب بني اجلبال  ،إليهمينطلق منها العدو     ،اإلسالم
رغب ؛ لذا  يستغله العدو وجيعله منطلقا له ضعٍف كي ال تكون جانب  ؛الثغور حتصينا منيعا  

 ،لدين اهللا  وإعزازا،  )١(االسالم يف محاية هذه الثغور، بإعداد اجلنود ليكونوا قوة للمسلمني         
على  طلقوأُ،  املسلمني بالد حوزة إىل األعداء دخول عن وصيانتها اإلسالم ثُغورل احفظو

   ."الرباط" : يف سبيل اهللا لفظإذا كان لزوم هذه الثغور
  :التعريف بالرباط

 كل يربط أن وأصله العدو، ثغر مالزمة: واملراد واملرابطة، الرباط يقال: ط لغة الربا
 : كما يف قوله تعاىل    خيله، الفريقني من

ـ ، العدو به لريهب الثغر من يسكن حيث خيله يربط واملسلم ،٦٠-األنفال  يفعلـه  ذلكوك
: ومنه قوله تعـاىل   ،  مث صار لزوم الثغر رباطا    ،  مرابطة مسي وهلذا عدوه
أقيموا على جهاد عدوكم: أَي.   

  .)٢(يطلق على املكان الذي يرابط فيه ااهدونو
  . )٣(موضع املخافة من حصن وغريه: الثَّغرو

   .)٤("هو موضع املخافة من أطراف البالد": عاداتقال أبو الس
  
  

                                                
  .٢/٦٣٧فقه السنة   )١(
 الكتـاب  دار . ط٣٢٢/ ٤اجلامع ألحكام القرآن و، نفس املادةواملصباح املنري ،  )ر ب ط  ( :مادةلسان العرب     )٢(

  .١٧/ ٨نيل األوطار ، و٢١٧/ ٣ وحاشية ابن عابدين ،العريب
  ).١٤٨(ملطلع على أبواب املقنع  ا )٣(
  ).ث غ ر(ادة مالنهاية يف غريب األثر   )٤(

  



 

 

٢٣٢ 

٢٣٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 حلراسـة  والكفـار  املـسلمني  بني الذي املكان مالزمة":  يف االصطالح  والرباط
  . )١("منهم املسلمني

  . )٢( لهاملرابطة يف حدود البالد مقابال للعدو إخافةًأو 

حمايـة  خلطر ترك الثغور اليت تلي بالد املسلمني، وخلطـر املرابطـة عليهـا لل             و
 عظيم له اهللا برت  ألجل ذلك؛ وملا يقابله املرابط يف سبيل اهللا من شرور وخماطر        واحلراسة،

سول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       فعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن ر         ، األجر
 وموضع سوط أحدكم من اجلنـة  ، رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها      (:قال

 والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري من الدنيا وما             ،دنيا وما عليها  خري من ال  
  .)٣()عليها

( :  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول        : قال  رضي اهللا عنه   وعن سلمان 
 ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله        ،رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه       

  .)٤()ن الفتان وأم،وأجري عليه رزقه
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        : رضي اهللا عنه قال   فُضالة بن عبيد    وعن  

ى له عملُه نم مرابطًا يف سبيل اهللا، فإنه ي     كل ميت يختم على عمله، إال الذي مات       (: يقول
  .)٥()إىل يوم القيامة، ويأمن فتنة القرب

رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         مسعت   : قال رضي اهللا عنهما  وعن ابن عباس    
  رس يف سبيل ـ وعني باتت حت،هللا عني بكت من خشيت ا،عينان ال متسهما النار ( :يقول

  
  

                                                
  .٥٠٦/ ٤الديباج على مسلم ، و١٧٥ / ١٤عمدة القاري ، و ٨٦/ ٦فتح الباري   )١(
  .)٢١٩(معجم لغة الفقهاء   )٢(
باب / ، ومسلم يف اإلمارة     )٢٦٧٨.. (باب فضل رباط يوم يف سبيل اهللا        /   أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري        )٣(

  .، وهذا لفظ البخاري)٣٤٩٣(فضل الغدوة أو الروحة يف سبيل اهللا 
  ).  ٣٥٣٧(باب فضل الباط يف سبيل اهللا عز وجل /   أخرجه مسلم يف اإلمارة )٤(
، )١٥٤٦(باب ما جاء يف فضل الصوم يف سـبيل اهللا       / ، والترمذي يف فضائل اجلهاد      )١٦٧١٩(  أخرجه أمحد     )٥(

  . ٣٦٩ / ٢مشكاة املصابيح  ، وصححه األلباين يف)٢١٣٩(باب يف فضل الرباط / وأبو داود يف اجلهاد 



   

 

٢٣٣ 

٢٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .)١()اهللا
  .واألحاديث يف ذلك كثرية جدا

: وقد أمر اهللا تعاىل باملرابطة، فقال تعاىل
 ٢٠٠-آل عمران.  

  :أثر الوطن واالستيطان يف الرباط
 بـني  الـذي  املكـان  مالزمةأو  ،  ثغور العدو تقدم أن الرباط هو مالزمة ثغر من        

وهذا يستلزم اخلروج عن البلد اليت يقـيم ـا           ،منهم املسلمني حلراسة والكفار املسلمني
وهـل شـرطه أال      الرباط، فيه يتحقق الذي احملل يف وقع خالف يسري  ومن مث   املسلمون،  

  لو كان داخل الوطن؟ و،أنه رباط أم ،يكون يف الوطن
على قولنيلف يف هذه املسألةاخت  :  

 إسالم؛ وراءه يكون ال موضع و ، يف الثغور  إال الرباط يكون ال أنه: األول القول
،  احلنفيـة   اجلمهـور مـن    وهو مذهب ،  كن مرابطا مل ي أقام بأهله وولده واستوطنه     فإن  

  . )٢(، واختاره شيخ اإلسالم واحلنابلةاملالكيةو

 فيه لريابط الثغور من ثغر إىل يشخص الذي هو الفقهاء عند املرابط": القرطيب قال
 كانوا وإن فهم ،هنالك ويكتسبون يعمرون الذين بأهليهم دائما الثغور سكان أما ،ما مدةً
  .)٣("مبرابطني فليسوا محاة

                                                
: ، وقـال الترمـذي  )١٥٦٣(باب ما جاء يف فضل احلرس يف سـبيل اهللا  / أخرجه الترمذي يف فضائل اجلهاد     )١(

  .٣٧١ / ٢مشكاة املصابيح حديث حسن غريب، وصححه األلباين يف 
، ٢/٤٣٧ الطحطاوي وحاشية ،٢٧٨/ ٤ القدير فتح، و  إحياء التراث  . ط ٢١٧ /٣احملتار على الدر املختار     رد  )٢(

حاشية العدوي على شـرح     ،  ١/٤٠٦ الفواكه الدواين و،  ٨٦/ ٦فتح الباري   ، و ٣٢٢/ ٤اجلامع ألحكام القرآن    و
مرقاة املفاتيح شـرح    ، و ١٤٢/ ٢٧جمموع الفتاوى   و ،٢٩٨/ ٤املبدع شرح املقنع    ، و ٢/١٧ كفاية الطالب الرباين  

  .٤٣٤/ ١١مشكاة املصابيح 
  .٣٢٣/ ٤ القرطيب تفسري  )٣(



 

 

٢٣٤ 

٢٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 وقد رد من اختار استيطان ثغـر     عندي أن   " : قائال هذا القولَ  من املالكية    الباجي
ـ ." مرابط -ولوال ذلك ألمكنه املقام بغريه    - للرباط فقط  ولو كان أهله معه،    : ، أي )١(ا ه

  .ما دامت نيته املرابطة
  :األدلة
باط إال عند الثغور، أما     األحاديث اليت وردت يف فضل الرباط، وال يعلم الر        : أوال

  .ما كان داخل البالد فإنه ليس من املرابطة يف شئ
 ( :رضي اهللا عنهما عنه عليه الصالة والـسالم       اجلهين  حديث معاذ بن أنس     : ثانيا

  ال يأخذه سلطان مل يـر      ،من حرس من وراء املسلمني يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل متطوعا          
  .)٢(): يقول اهللا فإن، القسم حتلة إالالنار بعينه 

  .فإنه ظاهر يف أنه ليس بني أظهرهم)  من وراء املسلمني : (والشاهد يف قوله
  :املناقشة

  .نوقش بأنه حديث ضعيف، مل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 بالدهـم  يف املـسلمني  للزم أن يكون كل    رباطا كان لو  الثغور دون ما أن: ثانيا

  .على الثغوررابط ، وحينئذ مل يعد مزية ملن مرابطني
، وهو ما اختـاره     داخل الوطن كان  أنه جيوز أن يكون الرباط ولو       : القول الثاين 

  . ابن حجر رمحه اهللاحلافظ
 فإنه ،العدِو عدفْ -وطنه كان وإن- مكان أي يف باإلقامة نوى إذا": حجر ابن قال

 املـسلمني  بـني  الذي املكان مالزمة الرباط: قال أنه التني ناب إىل عزامث   "مرابطا يكون
 حبيـب  ابن إىل ذلك وعزا الوطن، غري يكون أن بشرط منهم، املسلمني حلراسة والكفار

 فقد يكون وطنـه وينـوي       ،وفيه نظر يف إطالقه    ": لكنه استدرك ذلك قائال   ،  مالك عن
   .)٣(" باإلقامة فيه دفع العدو

  
                                                

  .٢/١٧ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين  )١(
  .١٩٧ / ١ضعيف الترغيب والترهيب  ، وضعفه األلباين يف)١٥٠٥٩(أخرجه أمحد   )٢(
  .، ومل أقف على أحد من أهل العلم اختار هذا القول غري احلافظ رمحه اهللا، واهللا أعلم٨٥/ ٦فتح الباري   )٣(



   

 

٢٣٥ 

٢٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :األدلة
  : القول باآليتدل هلذاميكن أن يست

  .عموم األدلة اليت فيها فضل الرباط يف سبيل: أوال
  :املناقشة

هو ما كان على الثغر كما تقدم، فال وجه للقـول            حقيقةًيناقش هذا بأن الرباط     
  .بعموم الرباط يف كل مكان

 رضي أيب هريرة  حديثاألدلة اليت فيها الرباط بغري اجلهاد يف سبيل اهللا، حنو           : ثانيا
أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه ِبـِه الْخطَايـا          ( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      أناهللا عنه   

 وكَثْرةُ  ، ِإسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَاِرهِ    : قَالَ . بلَى يا رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا ؟ويرفَع ِبِه الدرجاتِ  
  .)١() فَذَِلكُم الرباطُ ، وانِتظَار الصلَاِة بعد الصلَاِة،ِدالْخطَا ِإلَى الْمساِج

  . وأهلهالثغور، بل وهو يف دارهوهذا فيه الرباط بغري 
يا ابن أخي، هل تدري يف      :  قال  سلمة بن عبد الرمحن     ما روي عن أيب    :ومن ذلك 

إنه يا ابـن  : قال. ال: قلت: ؟ قال   :أي شيء نزلت هذه اآلية   
 يرابطُ فيه، ولكنه انتظار الصالة بعد مل يكن يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم غَزو         ،أخي

  . )٢(الصالة
  : املناقشة
 الـذي  ذكور يف احلديث ليس رباط ااهدين    هذا االستدالل بأن الرباط امل     يناقش

 ملا فيهـا    ؛ه األعمال بأعمال املرابط يف سبيل اهللا       هذ وغاية ما فيه تشبيه    ؛وقع فيه اخلالف  
 يف الـنص  إمنا ليس، ، ففيه معىن الرباط  عليهاالصرب  حبس النفس على تلك الطاعات و     من  

 هو مالزمة الثغور يف     -على التحقيق - ، والرباط الذي فيه اخلالف    دليل على ما ذهبوا إليه    
   .)٣(سبيل اهللا حلماية بالد اإلسالم

                                                
  .)٣٦٩(باب فضل إسباغ الوضوء على املكاره /  الطهارة أخرجه مسلم يف  )١(
  .١٩٧/ ٢ تفسري ابن كثري :، وانظر٥٠٤ / ٧تفسري الطربي   )٢(
 التحريـر  تفسري ابن عاشور آليـة املرابطـة يف     : ، وانظر ١٩٧/ ٢تفسري ابن كثري    ، و ٣٢٤/ ٤تفسري القرطيب     )٣(

  .٣/٢٠٨ والتنوير



 

 

٢٣٦ 

٢٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  . )١("املالزمة يف سبيل اهللاهو والقول الصحيح أن الرباط " :قال ابن عطية

  :الترجيح
ويف مرابطا إال إذا كان على طـرف الـبالد،   يترجح القول األول، وأنه ال يكون     

وأن اإلقامة داخل الوطن ليست من      ،   املسلمني ن خالهلا حوزةَ  ، حيمي مِ  ة عليها لَّالثغور املطِ 
أن كال من    :مفاعلة، أي  فإن املرابطة ك املعىن اللغوي،    املرابطة الشرعية يف شئ، ويؤيد ذل     

، وهذا يعـين أن     همالكفار رابطوا أنفسهم على محاية طرف بالدهم من عدو        واملسلمني  
   .املرابطني من كانوا خارج البالد

كما أن هذا يستلزم أن كل من كان داخل البلد حارسا هلـا، أن يكـون مـن                  
عظيم الفرق بني من كان يف صدر األعداء، يف مواضـع           املرابطني، ويثبت له أجرهم، مع      

أين أحب إليـك  :  ولذلك ملا سئل اإلمام أمحد   ؛اخلوف، وبني من كان آمنا يف أهله وداره       
مدينة تكون معقـالً للمـسلمني، كأنطاكيـة، والرملـة،          ":  بأهله؟ قال  أن يرتل الرجلُ  

  .)٢("ودمشق
      وهذا يعين أن املرابط هو الذي يعر  لخطر، فال شك أن هذا أعظم أجرا       ه ل ض نفس

ـ     عدهله إليه فإنه ي   أ إال أن األظهر أنه إن نقل         البلد، ممن كان داخلَ   ه  مرابطا ما كانت نيت
  . واهللا تعاىل أعلماملرابطة، ولو نوى استيطان هذا الثغر،


  

                                                
  .٣٢٣/ ٤تفسري القرطيب   )١(
  .٤/٢٩٨املبدع   )٢(



   

 

٢٣٧ 

٢٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين    
تعي جهاد املواطن غري األصلي يف حال                  

ُّ
  هادن اجل

  على أهل البلد                                       
حينما يذكر اجلهاد يتعني الكالم يف املواطنني املـسلمني؛ إذ اجلهـاد اصـطالح              

إسالمي تداخٍلظرا ملا أصاب العامل يف العصر احلديث من         ن، و ، ليس للكفار فيه حظٌّ     حمض 
إىل من الكفـار    كثريا ما يكون ذلك االنتقال      ف،   وحنو ذلك  ٍن وتوطُّ  وارحتالٍ وسفٍر وانتقاٍل
عـن هـذه     دفاعا   اجلهادوتعني  ،  )١(بالد املسلمني  غري املسلم استوطن  فإذا  اإلسالم،  ديار  
 فهل يقاتل املستوطن هلذا البلد مع أهلها، أم يتعني القتال على املواطن األصلي دون               ،البالد
  .هذا ما سيتم حبثه يف املطالب اآلتية غريه؟

  
  :أذكر حكم اجلهاد، ودليل مشروعيتهل الشروع يف بيان حكم هذه املسألة وقب

  :حكم اجلهاد
، ٢١٦-البقرة   : تعاىل قال اجلملة، يف واجب اجلهاد

  : وقال تعاىل 
 تعاىل وقال،  ١٢٣-التوبة : 

  ٤١-التوبة.  
  :اآلتية احلاالت يف عني فرض يكون اجلهادأن  إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد
، املقـام  عليـه  وتعني ،االنصراف حضر من على فيحرم ،عند التقاء الصف   :أوال

-األنفـال   : اىلـتع لقوله

٤٥.   

                                                
 أنه ال جيوز لغـري      فسيأيتوهذا يف حال ما إذا كانت الدولة تسمح لغري املسلمني استيطان ديار املسلمني، وإال                 )١(

  ).٤٩٤( ص: انظر. املسلم أن يستوطن ديار اإلسالم



 

 

٢٣٨ 

٢٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 صبيا، أو امرأة كان ولو،  ودفعهم قتاهلم أهله على تعني، ببلد الكفار نزل إذا :ثانيا
 مبكـانٍ  كـان  من على يتعني إنهف دفعه، على قدرة هلم وليس م،ربقُ نم على هجم أو

  .أنفسهم عن الدفع عن العدو فجأهم من عجز إن ،معهم يقاتلوا أن هلم مقارٍب
 : تعـاىل  اهللا لقول ؛إال من عذر   معه النفري لزمهم قوما اإلمام استنفر إذا: ثالثا


  ٣٨-التوبة.  

 وإذا ونيـة،  جهـاد  ولكـن  ،الفتح بعد هجرة ال (: ولقوله صلى اهللا عليه وسلم    
  .)١()فانفروا استنفرمت

 مـن  راهي فيما طاعته الرعية ويلزم واجتهاده، اإلمام إىل موكول اجلهاد أمر ألنو
  .)٢(ذلك

 هي احلال الثانية، ما إذا تعني القتال على أهل البلد، وكـان             هناواحلال اليت تعنينا    
  ، فهل يتعني عليه القتال، أم على املواطنني األصليني دون غريهم؟ مقيمبينهم مستوطن

بد أن نعلم أن املستوطن إما أن يكون مسلما، وإما أن يكون            للجواب على هذا ال   
 فإن كان مسلما فال شك يف أنه يأخذ حكم املواطن األصلي كمـا تقـدم،                غري مسلم، 

، وعدم جواز الترخص ، وعدم جواز القصر لهفيلزمه سائر ما يلزمه، كوجوب إمتام الصالة    
بالفطر يف ار رمضان، وعدم مشروعية اجلمع بسبب السفر، وحنوه، ومن ذلك أنه يتعني              

  .أصبح منهمإنه يث ؛ حعليه اجلهاد مع أهل البلد األصليني
فالكالم ليس يف احلكم التكليفي املتعلق به، إمنا يف استعانة          أما إذا كان غري مسلم،      

  لمني يف ــنا ملسألة االستعانة بغري املسجيراحلاكم أو من ينوب عنه ذا املستوطن، وهذا 
  
  

                                                
باب حترمي  / ج  ، ومسلم يف احل   )٢٥٧٥.. (باب أفضل الناس مؤمن جماهد      / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري        )١(

  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٢٤١٢.. (مكة وصيدها 
/ ١ اإلكليل وجواهر ،١٧٤/ ٢ الدسوقيحاشية  و ،٢٢١/ ٣ عابدين ابنوحاشية   ،١٩٠/ ٥ القدير فتح: انظر  )٢(

  .٣٧/ ٣ القناع وكشاف ،٣٤٧، ٣٤٦/ ٨ واملغين ،٢١٩/ ٤ احملتاج ومغين ،٢١٥/ ١ الطالبني وروضة ،٢٥٣



   

 

٢٣٩ 

٢٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : على النحو اآليتوفيها خالف، )١(القتال
 احلنفية، وهو مذهب    احلاجة عند املسلم ريبغ االستعانة جواز: القول األول 

 مـن  حبيـب  ابن اختارهو ،مالك اإلمام عن رواية وهو والشافعية، الصحيح يف واحلنابلة
حكم اإلسالم هـو    ده بعض احلنفية بأن     وقي،  ، بشرط أن يكونوا خدما للمسلمني     املالكية
عزيز بن بـاز، وبـه      وهو ما اختاره الشيخ عبد ال      فيكره،   ، أما مع ضعف املسلمني    الظاهر

ـ ما مل يكن يف ذلـك ح      حه الشيخ الشنقيطي    ورج اللجنة الدائمة،    فتوىصدرت   ف أو  ي
  .)٢(أو املسلمني مضرة على اإلسالم
 إال أن يكونـوا     ،وال أرى أن يستعني باملشركني على قتال املشركني       "  : قال مالك 

    .)٣("ةخدماً أو نوتي
 قلة وباملشركني كثـرة،   يكون باملسلمني أن: أحدمها: بشرطني الشافعيةوهو عند   

  .)٤(أن يعلم من املشركني حسن رأي يف اإلسالم وميل إليه: والثاين
  م، ة غري من تقدـ، وهو مذهب املالكيمبشرك االستعانة جتوز ال أنه :القول الثاين

  

                                                
 مسألة االستعانة بغري املسلمني يف القتال يف صف املسلمني من مهمات املسائل الكبار، واليت تلجئ احلاجـةُ يف                   ) ١(

العصر احلديث إىل سعة األفق فيها، والنظر بعمق يف أدلتها، وهي كثرية األدلة سواء للقائلني باملنع أم باجلواز، كمـا         
حبثُها كجزئية يف رسالة؛ لذا سأكتفي فيها بأهم أدلـة وأهـم مناقـشات،              أا كثرية التفاصيل والقيود، مما يضيق       

، )٢٦(، ووضع األقليات يف الدولة املسلمة   )٤٥٣(التدابري الواقية من التشبه بالكفار      : وللمزيد يرجع للمصادر اآلتية   
ـ                 / ١٦،  ١٧٢/ ٦ذا الـشأن    وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف هذا الشأن، فتاوى اللجنة الدائمة يف ه

  .، باإلضافة للمصادر املذكورة يف إحاالت املبحث٣٦٣
 الطـالبني  وروضة ،٣٥٢/ ٣ احلطابمواهب  و،  ٤٠/ ٣ واملدونة،  ٢٤٢/ ٥ القدير فتحو ،٣٣/ ١٠ املبسوط  )٢(

، ٢/١٧١ الفقـه  يف احملـرر ، و ٤٨/ ٣ القنـاع  وكشاف ،٤١٤/ ٨ واملغين ،٢٢١/ ٤ احملتاج ومغين ،١٠/٢٣٩
 وأمـن  املـسلمني،  من همرأِي حسن اإلمام معرفة واحلنابلة الشافعية ، مع اشتراط  ٣١٤/ ٦موع فتاوى ابن باز     جمو

 يغـزوم،  الـذين  إىل وانـضموا  م املستعان خان لو حبيث املسلمون يكثر أن  باشتراط الشافعية وانفرد خيانتهم،
   . كثرةأن يكون باملسلمني قلة وباملشركني، ومجيعا مقاومتهم أمكنهم

 وصرح غريه بأَنها    ،وهو من كَالِم أَهِل الشامِ    : قال اجلوهري هم املالحون بالبحر،    : والنوتية،  ٣٦/ ١٢التمهيد    )٣(
  ).ن و ت(مادة  تاج العروس .معربةٌ

  .١٩٩ / ١٢شرح النووي على مسلم ، و٢٢١ / ٤مغين احملتاج ، و٢٣٩ / ١٠روضة الطالبني   )٤(



 

 

٢٤٠ 

٢٤٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   .)١(ابن القيم، واختاره  من الشافعيةاملنذر ابن منهم العلم أهل من ومجاعة
  :األدلة

  :اآليتأدلة كثرية منها  باستدل أصحاب القول األول
 بـن  بصفوان مثان سنة حنني غزوة يف استعان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: أوال
  .)٢(مشرك وهو ،أمية

    . )٣( " وقصته مشهورة يف املغازي "   : رمحه اهللا قال ابن حجر
  :املناقشة

  :وجوه ثالثةمن نوقش هذا 
  .فيه اضطراب شديد مبتنه وسندهيف مل يثبت، فهو أثر أنه أثر ضع: األول  
  .)٤(من أهل العلم من أثبتهوأجيب عن ذلك بأنه ثبت يف غري موضع، : واجلواب  

 وأما شهود    "   :الرب قال ابن عبد  أنه مل يكن بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم،          : الثاين
 مل يكن ذلـك     :إن مالكاً قال   ف ،صفوان بن أمية مع رسول اهللا حنيناً والطائف وهو كافر         

   . )٥("بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
جياب عن هذا بعدم التسليم، بل املشهور أنه إمنا وقع بإذن النيب صلى اهللا              : اجلواب

  .عليه وسلم
 والنظـر   للمشاهدة وإمنا كان خروجه مع املسلمني       ،مل يثبت أنه قاتل   أنه   :الثالث

 واهللا ال    "   : وقال ، املسلمون يف أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك         وهلذا ملا ازم   ؛فيما حيصل 

                                                
، وأحكام أهـل    ٤١٤/ ٨ واملغين،  ٢٣٩/ ١٠ الطالبني وروضة ،٣٥٢/ ٣ احلطاب، ومواهب   ٤٠/ ٣ ونةاملد  )١(

  .١/٤٤٩الذمة 
  .٢/٤٧٢سبل السالم : ، وضعفه، وانظر٣٧ / ٩أخرجه البيهقي يف السنن معلقا   )٢(
  .١٧٩ / ٦فتح الباري   )٣(
م الشافعي أنه إمنا استعان رسول اهللا صلى اهللا         ، وحكى عن اإلما   ٣٧ / ٩الكربى   ومنهم البيهقي كما يف السنن      )٤(

  ).٥٥٨٠ (معرفة السنن واآلثار للبيهقي: وانظر. عليه وسلم بصفوان؛ ألنه كان يرجو إسالمه
ال خمالفة بني حديث    : "، وقال فيه  ٢٢٥/ ١املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار       : ، وانظر ٣٥ / ١٢التمهيد    )٥(

 ألن صفوان قتاله كان باختياره دون أن يستعني به النيب صلى اهللا عليه وسلم               مبشرك؛ ال نستعني    :صفوان وبني قوله  
  ".ةز غري جائزة لكن ختليتهم للقتال جائباملشركستعانة  واال،يف ذلك



   

 

٢٤١ 

٢٤١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 فـواهللا ألن    ، اهللا فـاك   اسـكت فـض   "  :  فقال له صفوان    "يرد هزميتهم البحر    
يب١(ينر( رجل من قريش أحب إيل من أنيباهـ " جل من هوازنرين ر )٢( .    

ا خرج ليقاتل، مث علـى      جياب عن هذا بعدم التسليم، بل األصل أنه إمن        : اجلواب
 يف  تقدير أنه مل يقاتل، فقد قام دليل اجلواز على تواجده يف صف املسلمني، وهذا كـافٍ               

  .إثبات احلكم
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   :قالرضي اهللا عنه  عن ذي خممر     :ثانيا

ـ  ،ا من ورائكم  عدو وتغزون أنتم وهم     ،ستصاحلون الروم صلحا آمنا    ( :يقول صرون  فتن
  . )٣()احلديث.. وتغنمون 

 فـدل علـى     ،هم على ذلك  مل يذم   النيب صلى اهللا عليه وسلم      أن :ووجه الداللة 
  .اجلواز

  .)٤( حممول على احلاجة أو الضرورةنوقش بأنه: املناقشة
   . ما يدل على احلاجة أو الضرورةصأنه ليس يف النجياب عن هذا ب: اجلواب

   من هل السري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعان بناٍس بعض أما جاء عند :ثالثا   
  .)٥( ومل يسهم هلم،اليهود

  .نوقش هذا األثر بأنه ضعيف: املناقشة

                                                
)١(  يبينر :   أمريا : أي ،اأي يكون على رب ،  أو رب   ٢ر   النهاية يف غريب األث    . وملك تدبريه  ، وقام بأمره  ،اهه مبعىن رب / 

  .٨/٣٣٠فتح الباري ، و)ر ب ب(مادة الزاهر ىف معاىن كلمات الناس ، و٤٥٠
ورواه البـزار  : "، قـال اهليثمـي  ٣٨٨ / ٣ ، وأبو يعلى يف مـسنده ٩٥ / ١١أخرجه ابن حبان يف صحيحه        )٢(

 جممـع   ."وبقية رجال أمحد رجال الـصحيح       يعلى، ح بالسماع يف رواية أيب     وقد صر  ،باختصار وفيه ابن إسحاق   
  .٣٨٨ / ٣مسند أيب يعلى ، وحسن إسناده حسني سليم أسد يف حتقيقه على ١٨١ / ٦ الزوائد ومنبع الفوائد

باب املالحم  / ، وابن ماجه يف الفنت      )٢٣٨٦(باب صلح العدو    / وأبو داود يف اجلهاد     ) ١٦٢٢٢(أخرجه أمحد    ) ٣(
  .١٧٨ / ٣مشكاة املصابيح ، وصححه األلباين يف )٤٠٧٩(
  .١٩٩/ ١٢شرح النووي على مسلم   )٤(
 ومل يبلغنا   ، وهو متروك  ،د ذا احلسن بن عمارة    تفر" :، قال البيهقي  ٣٧/  ٩أخرجه البيهقي يف السنن الكربى        )٥(

 / ٣نصب الرايـة    : ، وانظر " واهللا أعلم  ،ينا قبل هذا ىف كراهية االستعانة باملشركني      و وقد ر  ، هذا حديث صحيح   يف
٤٢٥.  



 

 

٢٤٢ 

٢٤٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أسهم لقوم من اليهـود قـاتلوا               : رابعا   
    .)١(معه

  :املناقشة
  :من وجهنينوقش 

  .)٢(لوم أن مراسيل الزهري ضعيفة ومع،ي أن اخلرب من مراسيل الزهر :أوالً
خـرج  "  :قـال   رضي اهللا عنه    أيب محيد الساعدي   عن ف ، أنه ورد ما يعارضه     : ثانياً

 إذا هـو بكتيبـة      ،لـوداع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد حىت إذا خلف ثنية ا            
اهللا  وقوم عبد اهللا بن سالم      وهم رهط عبد   ، بنو قينقاع  : فقالوا ؟ من هؤالء   : فقال ،خشناء

 نـستعني    فإنـا ال   ؛ فلريجعـوا  : قل هلـم    : قال . فأبوا ، موا أسلِ  :  فقال   .بن أيب بن سلول   
    .)٣( " باملشركني على املشركني

  :مبشرك االستعانة جتوز الأنه ، وهو أدلة أصحاب القول الثاين
  :اآليت منها ،أدلة كثريةبواستدلوا 

 اهللا صـلى  اهللا رسول خرج: " قالت اعنه تعاىل اهللا رضي عائشة روت ما: أوال
 وجنـدة،  جرأة منه يذكر كان قد رجل أدركه الوبرة ةحبر كان فلما بدر، قبل وسلم عليه

 اهللا لرسـول  قال أدركه فلما رأوه، حني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب ففرح
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول له فقال ،معك وأصيب ألتبعك جئت: وسلم عليه اهللا صلى
 مـضى  مث: قالت مبشرك، أستعني فلن فارجع: قال ،ال: قال ورسوله؟ باهللا أتؤمن: وسلم

                                                
وهو ضعيف؛ ألنه من    ،  )١٤٨٠.. (باب ما جاء يف أهل الذمة يغزون مع املسلمني          / جه الترمذي يف السري     أخر  )١(

ضعيف سنن الترمذي ، واألثر ضعفه األلباين يف    ١٣١ / ٣تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق      : انظر. مراسيل الزهري 
١٨٤ / ١.  
وقد كان حيىي القطان ال يرى إرسال الزهري وقتادة         ،   ضعيفة فهذه الروايات مرسلة وهي   " :قال ابن عبد اهلادي     )٢(

وروى الدوري عن حيـىي     ا،   كانوا إذا مسعوا الشيء عقلو     ، هؤالء قوم حفاظ   : ويقول ، هو مبرتله الريح   : ويقول ،شيئاً
  .١٣١ / ٣تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ".  مراسيل الزهري ليست بشيء:بن معني قال

جممـع  ، وصـححه اهليثمـي يف     ١٣٣ / ٢، واحلاكم يف املستدرك     ٣٧ / ٩السنن الكربى    يف   أخرجه البيهقي   )٣(
، وحسنه األلبـاين يف     ٨٢ / ٥احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة       ، وحسنه البوصريي يف     ٣٦٣ / ٥الزوائد  

  .٩٢ / ٣السلسلة الصحيحة 



   

 

٢٤٣ 

٢٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 الـنيب  له فقال مرة، أول له قال كما له فقال ،الرجل أدركه بالشجرة كنا إذا حىت
 مث: قال .مبشرك أستعني فلن فارجع: قال. مرة أول قال كما وسلم عليه اهللا صلى
 له فقال ،نعم: قال ؟ورسوله باهللا تؤمن: مرة أول قال كما له لفقا بالبيداء، فأدركه رجع

   .)١("فانطلق: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 "مشرك" فـ  "  لن أستعني مبشرك      "   : قوله صلى اهللا عليه وسلم    : وجه االستدالل 

    . يعم كل مشرك، فالنكرة يف سياق النفي من صيغ العمومو ،نكرة جاءت يف سياق النفي
  : املناقشة

ة وجوهنوقش هذا من عد:  
 أستعنيال  : ( فقال، يف السنة الثانية   وقد كانت ،  غزوة بدر يف  ن  أن هذا كا   :األول

   .)٢(العقيدة، ووضع خط الفصل بني اإلميان والشرك من أجل ترسيخ) مبشرك 
  . رجاء دخوله يف اإلسالم؛ه ملا رأى إقباله على اإلسالمأنه رد: الثاين

ه يف غزوة بدر رجـاء       املشرك الذي رد   ولعله عليه السالم إمنا رد    ": افعيقال الش 
  .)٣("إسالمه

ه استهجانا لطلبه، فإنه إمنا طلب احلضور ليصيب من الغنائم، فهدف           أنه رد : ثالثا
 الغنائم، فأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبني له أن هدف اجلهاد            اجلهاد عنده هو إصابةُ   

  . اأمسى من هذ

ه ملا رأى استبشار بعض الصحابة رضي اهللا        أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد      : رابعا
     ـ          عنهم مبشاركته معهم يف اجلهاد، فرد ي ه من أجل أن يقوى رجاؤهم يف اهللا تعاىل، وينم

   .)٤(فيهم روح الشعور باالستغناء بنصر اهللا عن نصر املشركني
أتيت أنا ورجل من قومي     :  قال  اهللا عنه   رضي عن خبيب بن يساف   : الدليل الثاين 

 إنـا نـستحي أن      ، يا رسول اهللا   : فقلت ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد غزوا        رسولَ

                                                
  ).٣٣٨٨(عانة يف الغزو بكافر باب كراهة االست/ أخرجه مسلم يف اجلهاد والسري   )١(
  .٣٧١/ ٣شرح بلوغ املرام للشيخ عطية حممد سامل   )٢(
  .١٧٦/ ٤األم   )٣(
  ).٤٥٩(التدابري الواقية من التشبه بالكفار   )٤(



 

 

٢٤٤ 

٢٤٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

فإنـا ال نـستعني      ( : قال . ال : فقلنا . أسلما : فقال ،يشهد قومنا مشهدا ال نشهده معهم     
   .)١( فأسلمنا وشهدنا معه: قال) ملشركنيبا

  .فإنه يفيد العموم)  ملشركنينستعني بافإنا ال  : (وكذلك قوله
  :املناقشة

  . بغزوة بدر غري ما خيتص،جوه املناقشة على الدليل السابقوبيناقش هذا الدليل 
  : رضي اهللا عنهم، ومنها آثار عن الصحابة:ثالثا
 إن يل   : قلت لعمر رضي اهللا عنه     :قالرضي اهللا عنه     عن أيب موسى األشعري    -١

    :  أما مسعت اهللا يقول    !؟ قاتلك اهللا  ك مالَ :ال ق .كاتباً نصرانياً 
  ، ًمري املؤمنني يا أ: قلت: قال ؟  أال اختذت حنيفيا، 

 وال أدنيهم إذ ،هم إذ أذهلم اهللا وال أعز،ذ أهام اهللاهم إال أكرم" :، قاليل كتابته وله دينه   
    .)٢("أقصاهم اهللا
 حىت نستعني بـك     ؛أسلم" : فقال له  ،وكان لعمر رضي اهللا عنه عبد نصراين       -٢

   ، فأىب". فإنه ال ينبغي لنا أن نستعني على أمرهم مبن ليس منهم،على بعض أمور املسلمني
    . )٣("اذهب حيث شئت" : وقال،فأعتقه

  :املناقشة
، أو علـى     عدم االستعانة ـم    األكمل  أن  على حتمل هذه اآلثار    يناقش هذا بأن  

        م غريم يف مواضع جوهرية حساسة، مع كومأموين اجلانب، ويسقط هذا فيما      اعتبار أ 

                                                
، ٢٢٣ / ٤املعجـم الكـبري      ، والطـرباين يف   ٦٦٠ / ٧ يف املصنف ابن أيب شيبة    ، و )١٥٢٠٣(أخرجه أمحد     )١(

احلافظ الزيلعي يف نصب الراية     ونقله   ،حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه    : قال، و ١٣٢ / ٢ واحلاكم يف املستدرك  
ورواه أمحد، وابن أيب شيبة، وإسحاق بن راهويه يف مسانيدهم، والطرباين يف معجمه من طريـق ابـن أيب                   : مث قال 
  .٩٢ / ٣ ، وحسنه الشيخ األلباين كما يف السلسلة الصحيحةشيبة

، ٦/٣٥٠، وحسنه احلافظ كما نقله عنه املناوي يف فيض القـدير            ١٠/١٢٧يهقي يف السنن الكربى     أخرجه الب   )٢(
  .٢٥٧ / ٨إرواء الغليل وصححه األلباين يف 

  .٣٤ / ٩حلية األولياء   )٣(



   

 

٢٤٥ 

٢٤٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ضعوا يف مواضع ال تضر، وليس فيها خطر، مع أمنهم، واالحتياط يف أمرهم            إذا و ،
  . السالمة منهموأخذ سائر ما يضمن 

  :الترجيح
ـ بعد النظر يف هذه أقوال هذه املسألة، وأدلتها، اتضح قوة القـول القائـل     واز جب

  :، بالقيود والشروط اآلتيةاالستعانة بالكفار يف القتال
  .لذلكأو الضرورة  احلاجة قيام :أوال
  .هم وخديعتهم ومكرهمشرأن يؤمن : ثانيا
  .وة وصولة وغلبة للمسلمني عليهم قأن يكون :ثالثا
 يف املواضع اليت ال ميكنه من خالله اخليانة أو اخلديعـة            أن يكون غري املسلم    :رابعا

  .، مع كونه موثوقا بهللمسلمني


  
   



 

 

٢٤٦ 

٢٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الثالثاملطلب  
  قتال املواطن املسلم يف صف غري املسلمني                      

  عن الوطندفاعا                                           
بناء على ما تقدم، فإن الشخص يف الوطن الذي يعيش فيه، إما أن يكون مواطنـا              

ال احلأصليا، وإما أن يكون مستوطنا، ويف كلتا احلالني، فإنه يطالب بالدفاع عن الوطن يف      
،  واضح الذي تعني فيه القتال والدفع عن تلك الديار، وهذا فيما إذا كان يف ديار إسالمية              

، فيه اجلهاد والقتـال الـشرعي     ل ما إذا كان يف ديار غري إسالمية، فال يتصور           أما يف حا  
على املـستوطن،   شرعا  الدفاع، إما مبقتضى نظام اجلنسية، أو مبقتضى ما جيب          ب ويطالب

فهل على املواطن أو املستوطن املسلم يف ديار الكفار أن يدافع          ولو مل حيصل على اجلنسية،      
 هذا ما يتناوله هـذا      ؟هم فيما إذا فرض عليه هذا األمر      يف صفِّ عن تلك البالد، وأن يكون      

  .املطلب
   نسية؛ ألن هذا مـن      مبوجب اجل   يتعني ويتحتم نظاما    الكفار قتال املسلم يف صف

 القتال مبوجب االستيطان، فعلى كل حال هذا أمر يف غاية           وقد يتحتم ،  موجبات اجلنسية 
وهي مشكلة  ،   إسالميةً دولةً ااةُ كون القوةُ ويزداد األمر خطرا وتعقيدا حينما ت     اخلطر،  

  . غري اإلسالميةقائمة يف كثري من بلدان العامل
  : اهللا التوفيقب و،فأقول

  :احملاربة إىل قسمني الدولة هذا األمر ينقسم من حيث
  .أن تكون دولة إسالمية: األول
  .أن تكون دولة غري إسالمية: الثاين

إذا كانت دولة إسالمية، فإنه ال جيوز حبال القتال مـع   اففي احلال األوىل، وهي م    
الكفار ضد صف املسلمني، سيما على القول املتقدم، والذي جيعل اإلقامة يف بالد الكفار              

  بشروط، حىت وإن ترتب على ذلك سحب اجلنسية، أو األمر بإخراجه من الـبالد              جائز
  :جاء يف شرح السري الكبري، وطرده منها



   

 

٢٤٧ 

٢٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

؛ ألن  ني وإال قتلناكم مل يـسعهم القتـال       م قاتلوا معنا املسلم   وإن قالوا هل  "
ذلك حرام على املسلمني بعينه، فال جيوز األقدام عليه بسبب التهديد بالقتل، كما             

   .)١("اقتل هذا املسلم وإال قتلتك: لو قال له
 على قتل غريه أنه ال جيـوز لـه          أمجع العلماء على أن من أكره     " :وقال القرطيب 

 وال انتهاك حرمته جبلد أو غريه، ويصرب على البالء الذى نزل بـه، وال               ، على قتله  قداماإل
  . )٢(" نفسه بغريه، ويسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرةيحيل له أن يفد

اآليتذلك م هذا، ومن وقد قامت أدلة كثرية من الشرع حتر:  
: قـال  وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن: أوال

  .)٣()منا فليس السالح علينا محل من(
(  : قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم : قَالَ  رضي اهللا عنه   عن أَِبي هريرةَ  : ثانيا

 ،سِلِم علَى الْمسِلِم حـرام  كُلُّ الْم.. لَا يظِْلمه ولَا يخذُلُه ولَا يحِقره  ،الْمسِلم أَخو الْمسِلمِ  
هضِعرو الُهمو هم٤() د(.  

غـري   الدولة   بناء على ذلك، فإنه ليس أمام املسلم أن يشارك يف قتال املسلمني مع            
االمتناع عن تلك املقاتلة،    واملسلمة، لكن عليه أن يتخلص من ذلك ما أمكن، ولو باملال،            

  .فإنه ال جيوز حبال ،مل يستطع اخلالص، وفإن مل يتيسر إال املشاركة
 فإنه من املتقرر أن املسلم ال يقاتل إال جهادا يف سبيل اهللا، فال         :أما يف احلال الثانية   

ال يتصور اجلهاد يف    فيقاتل لريى مكانه، وال دفاعا عن األرض والتراب، وال يقاتل محية،            
 صف الكفار؛ لذا ذهب     يف كون، والذي يكون إلعالء كلمة اهللا، ال يتصور أن ي         سبيل اهللا 

  . )٥( إىل حترمي القتال مع الكفار على الكفار الفقهاءمجهور
                                                

  .٤/١٥١٧شرح السري الكبري   )١(
  .١٨٣/ ١٠تفسري القرطيب   )٢(
باب قول  / ، ومسلم يف اإلميان     )٦٣٦٦.. ( ومن أحياها : ىلباب قول اهللا تعا   /  أخرجه البخاري يف الديات       )٣(

  ).١٤٣) (من محل علينا السالح فليس منا : ( النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٤٦٥٠.. (باب حترمي ظلم املسلم وخذله /  أخرجه مسلم يف الرب والصلة واآلداب  )٤(
كشاف القناع و، ١/٥١٨املدونة الكربى و ،٤/١٥١٥ شرح كتاب السري الكبري ، و ١٠/٩٧،٩٨املبسوط:   انظر  )٥(

  ).١١٧(األحكام السياسية لألقليات املسلمة : ، وانظر٦٣/ ٣



 

 

٢٤٨ 

٢٤٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ال ينبغي للمسلمني أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك؛          : " جاء يف السري الكبري   
ألن الفئتني حزب الشيطان وحزب الشيطان هم اخلاسرون، فال ينبغي للمسلم أن ينـضم              

 وهذا ألن حكم الشرك هو الظاهر،       ؛ ويقاتل دفعاً عنهم   ، سوادهم إىل إحدى الفئتني فيكثر   
   .)١("واملسلم إمنا يقاتل لنصرة أهل احلق ال إلظهار حكم الشرك

أرأيت لو أن قوماً من املسلمني يف بالد الشرك أو جتاراً         : " وجاء يف املدونة الكربى   
ل مملكته، أو من غـري  ه من أهؤاستعان م صاحب تلك البالد على قوم من املشركني ناو      

مسعـت مالكـاً يقـول يف       : "  فأجاب سحنون  ؟أهل مملكته، أترى أن يقاتلوا معه أم ال       
جياء ، و م امللك على أن يقاتلوا معه عدوه      ، فيستعني   شركنياألسارى يكونون يف بالد امل    

على هـذا، وال حيـل هلـم أن    ال أرى أن يقاتلوا  : قال مالك : م إىل بلد املسلمني، قال    
وإمنا يقاتل الناس ليدخلوا يف اإلسالم مـن        ": سفكوا دماءهم على مثل ذلك، قال مالك      ي

 ، ويسفكوا دماءهم يف ذلك،الشرك، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إىل الكفر     
  .)٢("فهذا مما ال ينبغي للمسلم أن يسفك دمه عليه

دوهم إال خوفـاً مـن      سلم على ع  وحيرم أن يعينهم امل   : "وجاء يف كشاف القناع   
٣("همشر(.  

 أمـا إذا ترتـب   ، مصلحة لإلسالم واملسلمنيوهذا احلكم واضح فيما إذا مل يكن     
أهل فقد ذهب بعض   ،   وهو ال يؤدي إىل تقوية الكفار      ،على هذا القتال مصلحة للمسلمني    

  :بالشروط اآلتية  إىل اجلوازالعلم
  .م على القتال معهيترتب أي ضرر أو حمظورأال  :أوال
  .ال يكون يف ذلك تقوية للكفار على املسلمنيأ: ثانيا
 حتقيق املصلحة للمسلمني فقط، وإعالء كلمة       أن ينوي املسلمون ذا القتال     :ثالثا

  و مواالم، أو ار، أـاهللا والقيام بغرض اجلهاد، دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكف
  

                                                
  .٤/١٥١٥ شرح السري الكبري  )١(
  .١/٥١٨املدونة الكربى   )٢(
  .٣/٦٣كشاف القناع   )٣(



   

 

٢٤٩ 

٢٤٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .)١(إعالء كلمة الكفر
لو أن أهل احلرب أرسلوا األسـرى خاصـة أن          و:" جاء يف السري الكبري   

 وجعلوا لـه أن حيكـم حبكـم         ، وجعلوا األمري من األسرى    ،يقاتلوا أهل حرب آخرين   
 علـى هـذا إذا      إىل دار اإلسالم فال بأس بالقتال     اإلسالم، ويسلموا هلم الغنائم خيرجوا      

فيكون ذلك جهاداً  ، وحكم اإلسالم هو الظاهر عليهم   ،خافوهم أومل خيافوا؛ ألم يقاتلون    
   .)٢("منهم 

ذكر الفقهاء بعض احلاالت اليت جيوز فيها للمسلم أن يقاتل مع الكفار ضـد         كما    
  :الكفار اآلخرين للضرورة، وهذه احلاالت هي

 إذا كان املسلمون جمربين على القتال مع الكفار ضد أعدائهم، حبيث إن مل               :أوال
اليت يقيمـون    الدولة   ند الكفار، أو أجربم   ، كما لو كانوا أسرى ع     لقتلوهميفعلوا ذلك   

ن يقاتلوا لدفع اهلالك عـن      فيها على القتال ضد كفار آخرين، ويف هذه احلالة جيوز هلم أ           
  .أنفسهم

قاتلوا معنا عدونا :  - لألسرى املسلمني:أي- وإن قالوا هلم  : " بن احلسن  قال حممد 
، وقتل أولئك املـشركني هلـم       فعاً هلم  فال بأس بأن يقاتلوا د     ،ممن املشركني وإال قتلناك   

 ورمبـا  ، بسبب اإلكـراه عند حتقيق الضرورة وال بأس باإلقدام على ما هو حالل         ،حالل
  .)٣("جيب ذلك كما يف تناول امليتة وشرب اخلمر

  . أن يدفعوا عن أنفسهم األسر والضعف واهلوان:ثانيا
 عدونا من أهـل حـرب        قاتلوا معنا  :ولو قالوا لألسرى  "  : جاء يف السري الكبري   

 فلو وقع يف قلوم أم صادقون فال بأس         ،آخرين على أن خنلي سبيلكم إذا انقضت حربنا       
 من أولئـك    ألم يدفعون ذا األسر   ": بأن يقاتلوا معهم، ويعلل ذلك السرخسي ويقول      

  .)٤("قدام هناك فكذلك يسعهم ها هنا املشركني، فكما يسعهم اإل

                                                
  .٣/١٦٣٦اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية : انظر )  ١(
  .٤/١٥٢٥شرح السري الكبري   )٢(
  .١٥١٧-٤/١٥١٦ املصدر السابق  )٣(
  .٤/١٥١٨املصدر السابق   )٤(



 

 

٢٥٠ 

٢٥٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

كان املسلمون يف بالد الكفار، غري أم حيترمون ويقدرون،         يف حال ما إذا     : ثالثا
ويعطون سائر حقوقهم دون انتقاص هلم، وخاف قائد هذه البالد من بطش دولة أخـرى               

بقـصة  القتال معهم مستدال  فاستعان باملسلمني القائمني عنده، فقد أجاز بعض أهل العلم          
  : يف البداية والنهايةاملسلمني وقتاهلم مع النجاشي، كما يرويها ابن كثري

 مع خـري    -النجاشي: أي- فأقمنا عنده ": عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا قالت       ف
 فـو اهللا مـا   ، فلم يلبث أن خرج عليه رجل من احلبشة ينازعه يف ملكه،جار يف خري دار   

ك عليه، فيأيت امللك ال يعرف من       علمنا حزناً قط هو أشد منه فرقاً من أن يظهر ذلك امللِ           
فخرج إليـه سـائراً فقـال         ندعو اهللا ونستنصره للنجاشي،    فجعلنا ،نا ما كان يعرفه   حق

 من خيرج فيحضر الوقعة حـىت       :أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضهم لبعض        
هـا يف   و فنفخوا هلم قربـة فجعل     !أنا: -وكان أحدثهم سناً  -؟ قال الزبري    ينظر ملن تكون  

ىت خرج من شقه اآلخر إىل حيث التقـى النـاس            فجعل يسبح عليها يف النيل ح      ،صدره
 فجاءنا الزبري يلـيح لنـا       ،فحضر الوقعة، فهزم اهللا ذلك امللك وقتله وظهر النجاشي عليه         

فواهللا ما علمنا أننـا فرحنـا       : قلت ، فقد أظهر اهللا النجاشي    ،بشرواأ ف  أال : ويقول ،بردائه
نا من خـرج وأقـام مـن     مث أقمنا عنده حىت خرج م    ،بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي    

   .)١(أقام

 أن املسلمني كانوا يستنصرون للنجاشي، وأن الزبري حضر         وواضح يف هذه القصة   
  الوقعة مع النجاشي ضد خصمه، خمافة أن يكون مغلوباً فيأيت به غريه وال يعـرف مـن   لُد

جيشه كان  ، فإن   مسلماً يف ذلك الوقت   وعلى تقدير أن النجاشي كان      ، حقوقهم ما يعرفه  
  .، وكان يطبق عليهم نظاماً غري إسالميغري مسلم

دولة غري إسالمية، ووجد أحد     يف  بناء على ما تقدم فإنه مىت وجدت أقلية مسلمة          
األوجه الثالثة املذكورة، ومل يكن احملارب دولة إسالمية، فإنه ال بأس بـاخلروج معهـم،         

ـ             ن بالدهـم، أم    شريطة حصول هذه املصلحة، وسواء خرج أهل هذه البالد دفاعـا ع
مىت حتققت املصلحة للمسلمني، أو كان يف عـدم         ا بغيا وعدوانا على اآلخرين، ف     خروجو

  .اخلروج مضرة على املسلمني، فإنه ال بأس باخلروج معهم، واهللا تعاىل أعلم

                                                
  .١٢٣/ ٣البداية والنهاية   )١(



   

 

٢٥١ 

٢٥١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الرابعاملطلب      
  احلكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن    

، )١( على بعض، ويقع ما يسمى باالحتالل      لالدو بعض   تتعدىيف كثري من األحيان     
، سياسية أو اقتصادية    اب، لسبب من األسب   أخرى على دولة    بالعدوان الدول   فتقوم إحدى 

 يف  ويكون الـدفاع  أو تارخيية، أو غريه، فحينئذ يتعني على أهل هذه البالد الدفاع عنها،             
ذا العدو عنها، فيقع يف صف       اليت يتعني على أهلها اجلهاد دفعا هل       احلاالتهذه احلال أحد    

القتال من مسلمي هذه البالد كثري من القتلى، وهم يف حال دفاع عن ذلك الوطن، ورمبا                
ه يف سبيل اهللا، فال يقاتل إال دفاعا عن األرض والتراب           غاب عن كثري منهم أن يكون قتالُ      

 إسالمية، فيكـون    فيغيب عنه أن يقاتل لبقاء تلك البالد بالدا       ،   وحنوه من املعاين   ،والوطن
فهل حيكم على من حاله كذلك بالشهادة مطلقا، أم بقيود، أم ال       القتال إلعالء كلمة اهللا،     

  .  يف هذا املطلبسيجري حبثهتثبت له الشهادة مطلقا؟ هذا ما 
  :فضل الشهادة يف سبيل اهللا

عظيم، ومرتبة الشهيد مرتبة عظيمة، قام على ذلـك         فضلها  الشهادة يف سبيل اهللا     
 : قال تعاىل ،  لة من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم         أد




 آل عمران.   
 : هِذِه الْآيِةعن مسروٍق قَالَ سأَلْنا عبد اللَِّه عن  ف

 َقَال:ذَِلك نا عأَلْنس ا قَدا ِإنِفـي   : فَقَالَ. أَم ـمهاحوأَر 
 ثُم تأِْوي ِإلَـى  ، ِبالْعرِش تسرح ِمن الْجنِة حيثُ شاَءتجوِف طَيٍر خضٍر لَها قَناِديلُ معلَّقَةٌ 

 أَي شـيٍء  :قَـالُوا ؟ هلْ تشتهونَ شـيئًا : فَقَالَ   ، فَاطَّلَع ِإلَيِهم ربهم اطِّلَاعةً    ،ِتلْك الْقَناِديلِ 
 فَلَما رأَوا أَنهـم  ، فَفَعلَ ذَِلك ِبِهم ثَلَاثَ مراٍت!نشتِهي ونحن نسرح ِمن الْجنِة حيثُ ِشئْنا  

                                                
  ).٣٦١(ص : انظر. ستأيت مباحث مستقلة يف مسائل االحتالل وصوره  )١(



 

 

٢٥٢ 

٢٥٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 نِريد أَنْ ترد أَرواحنا ِفي أَجساِدنا حتى نقْتلَ ِفـي      ، يا رب  :لَن يتركُوا ِمن أَنْ يسأَلُوا قَالُوا     
  .)١(م حاجةٌ تِركُوا فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَه،سِبيِلك مرةً أُخرى

 :  تعالَى وقال
  ٧٤-النساء .  

 ما أَحـد  (:  عِن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ رضي اهللا عنهوعن أنس بن مالك 
   ِهيدٍء ِإال الشيش ِض ِمنلَى اَألرا عم لَها وينِإلَى الد ِجعرأَنْ ي ِحبةَ ينلُ الْجخدى أَنْ ،ينمتي 

رشلَ عقْتا فَيينِإلَى الد ِجعرِة يامالْكَر ى ِمنرا ياٍت ِلمر٢() م( .  
ـ كَ كـلُّ  : (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن  ٍملْ

يتفجر طعنت، إذ كهيئتها القيامة يوم يكون اهللا سبيل يف املسلم هكلم لـون  اللـون  ،ادم 
  .)٣() املسك رفع رفوالع ،دمـال

 عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم     رضي اهللا عنه   كرب ي دوعن املقداد بن مع   
 وجيار اجلنة، من مقعده ويرى دفعة، أول يف له يغفر خصال، ست اهللا عند للشهيد( : قال
 منـها  الياقوتة الوقار، تاج رأسه على ويوضع األكرب، الفزع من ويأمن القرب، عذاب من
 مـن  سـبعني  يف ويشفع احلور، من وجةز وسبعني اثنتني ويزوج فيها، وما الدنيا من خري

  .)٤( )أقاربه
  .والنصوص يف هذا الباب كثرية جدا

  :كما أن الشهيد على ثالثة أقسام

                                                
  ).٣٥٠٠.. (باب بيان أن أرواح الشهداء / أخرجه مسلم يف اإلمارة   )١(
بـاب  / ، ومسلم يف اإلمارة   )٢٦٠٦(باب متين ااهد أن يرجع إىل الدنيا         / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري      )٢(

  ).٣٤٨٨(فضل الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل 
بـاب  / ، ومسلم يف اإلمـارة      )٢٣٠.. (باب ما يقع من النجاسات يف السمن        / أخرجه البخاري يف الوضوء       )٣(

  ).٣٤٨٤(فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهللا 
وابن ماجه يف اجلهاد    ، )١٥٨٦(باب يف ثواب الشهيد     / ، والترمذي يف فضائل اجلهاد      )١٦٥٥٣(أمحد  أخرجه    )٤(

هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه األلباين يف        : ، قال الترمذي  )٢٧٨٩(باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا       / 
  .٦٧ / ٢صحيح الترغيب والترهيب 



   

 

٢٥٣ 

٢٥٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 مقبال الكفار، ضد قتال يف يقتل الذي هوو ،واآلخرة الدنيا شهيد: األول
 دون،  الـسفلى  هـي  كفروا الذين وكلمة،  العليا هي اهللا كلمة لتكون ؛مدبر غري

  . ، فهذا هو الذي ينال منازل الشهداء يف اآلخرةالدنيا ضأغرا من غرض
 عنـه  اهللا رضي موسى أيب ت عليه النصوص السابقة، وكما يف حديث      وهو ما دلَّ  

، للمغـنم  يقاتـل  الرجل: مستفهما فقال ،وسلم عليه اهللا صلى النيب أتى رجال إن: قال
 الـصالة  عليـه  قال ؟اهللا سبيل يف فمن،  مكانه لريى يقاتل والرجل ،للذكر يقاتل والرجل
  . )١( )اهللا سبيل يف فهو، العليا هي اهللا كلمة لتكون قاتل من (: والسالم

 الكفار مع قتال يف قتل من هوووهو شهيد فيما يبدو للناس،       ،الدنيا شهيد: الثاين
   .رياء قاتل أوأو قتل مدبرا،  الغنيمة، يف غلَّ وقد

 آخر نوع هووثواب دون أحكام الدنيا،     وهو الشهيد يف ال    اآلخرة، شهيد :الثالث
بل  مرتبته، وعلو فضله، عظيم على النصوص قامت الذي الشهيد ليس فهو الشهادة، من

 اخلاصة الشهيد أحكام عليه جتِر ومل الشهادة، الشارع له أثبت من هوف،  مرتبته أدىن بكثري  
 وكطالـب  بالغرق، أو بالطاعون، أو البطن، بداء وكامليت ظلما، كاملقتول ، يف الدنيا  به

   .)٢(ذلك وحنو طلقها، يف متوت اليت ساءفَوالن، طلبه يف مات إذا العلم

  :اآلتية النصوص يف وهو املذكور
 الـشهداء : ( قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن

  . )٣( )اهللا سبيل يف والشهيد اهلدم، وصاحب ق،ِروالغ واملبطون، املطعون،: مخسة
  
  

                                                
باب من قاتـل    / ، ومسلم يف اإلمارة     )١٢٠( قائم عاملا جالسا     باب من سأل وهو   / أخرجه البخاري يف العلم       )١(

  ).٣٥٢٤.. (لتكون كلمة اهللا هي العليا 
، ١٩٣/ ٢، وفتوحات الوهاب ١/٤١٩، وحاشية العدوي  ١/٩٦، والفواكه الدواين    ٢٧٣/ ٢حاشية رد احملتار      )٢(
املطلع على أبـواب املقنـع      و،  ١٣/٦٣شرح النووي على مسلم     ، و ٣٥٠/ ١ احملتاج مغين، و ١٥٤/ ٢فتح املعني   و
  ).٢٠٤ (القاموس الفقهي، و٢/١٠١، وكشاف القناع )٨٤(
باب بيـان الـشهداء   / ، ومسلم يف اإلمارة )٦١٥(باب فضل التهجري إىل الظهر   / أخرجه البخاري يف األذان       )٣(
)٣٥٣٨.(  



 

 

٢٥٤ 

٢٥٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 الطاعون : (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي مالك بن أنس وعن
  . )١( )مسلم لكل شهادة

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجل جاء: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب وعن
: قـال  .مالـك  تعطه فال: قال مايل؟ أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت اهللا، رسول يا: فقال

 إن أرأيـت : قال. شهيد فأنت: قال قتلين؟ إن أرأيت: قال. قاتله: قال قاتلين؟ إن أرأيت
  .)٢()النار يف هو :قال ؟قتلته

 صلى اهللا رسول إىل رجل جاء :قال خمارق بني سليم الشيباين رضي اهللا عنه       وعن
: قال يذكر؟ مل فإن: قال. باهللا هرذكِّ: قال مايل؟ فرييد يأتيين الرجل :فقال وسلم، عليه اهللا

: قـال  املسلمني؟ من أحد حويل يكن مل فإن: قال. املسلمني من حولك من عليه فاستعن
 من تكون حىت مالك دون قاتل: قال عين؟ السلطان نأى فإن: قال. بالسلطان عليه فاستعن
  .)٣(مالك متنع أو اآلخرة، شهداء

 وسـلم  عليه اهللا ىصل النيب مسعت: قال عنهما اهللا رضي عمرو بن اهللا عبد وعن 
 أهله دون قتل ومن ،شهيد فهو دمه دون قتل ومن ،شهيد فهو ماله دون قتل من (: يقول
  .)٤() شهيد فهو

 يف املقتـول  غري كلهم هؤالء بشهادة املراد: العلماء قال: ( اهللا رمحه النووي قال
 ويـصلى  لونغـس في اـالدني يف وأما ،الشهداء ثواب اآلخرة يف هلم يكون أم اهللا سبيل
  .)٥() عليهم

                                                
باب بيـان  / ، ومسلم يف اإلمارة  )٢٦١٨(باب الشهادة سبع سوى القتل      / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري        )١(

  ).٣٥٤٠(الشهداء 
  ).٢٠٦.. (باب رفع األمانة واإلميان من بعض القلوب / أخرجه مسلم يف اإلميان   )٢(
، وحـسنه األلبـاين يف   )٤٠١٣(باب سحرة أهل الكتاب / ، والنسائي يف حترمي الدم    )٢١٤٧٥( أخرجه أمحد     )٣(

  .٩٦ / ٨إرواء الغليل 
باب / ، وأبو داود يف السنة    )١٣٤١(باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد          / مذي يف الديات     أخرجه التر   )٤(

حـسن  : ، قال الترمـذي   )٤٠٢٧(باب من قاتل دون دينه      / ، والنسائي يف حترمي الدماء      )٤١٤٢(قتال اللصوص   
  .١٦٤ / ٣إرواء الغليل صحيح، وصححه األلباين يف 

  .٦٣/ ١٣شرح النووي على مسلم   )٥(



   

 

٢٥٥ 

٢٥٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ألنه ؛، فإن الدفاع عن الوطن من الواجبات على املسلمني     بناء على ما تقدم   
إذا كان للمسلم أن يقاتل من يصول عليه من املسلمني، وله قتله إن عجز عنه إال                

ال حيكم  يقاتل من يصول عليه من الكفار من باب أوىل، إال أنه يف هذه احلال        فلئنبالقتل،  
واملنازل الرفيعـة األوىل،    نه من شهداء الدنيا واآلخرة، الذين نالوا الدرجات العلى،           أ عليه

 حيث اجلنة من تسرح بالعرش معلقة قناديل هلا خضر طري جوف يف أرواحهم هم والذين
، أو  شأنه شأن من قاتل حلفظ مالـه      حيكم عليه أنه من شهداء اآلخرة فقط،         وإمنا شاءت،

 ألنه وطـن إسـالمي،   ؛الدفاع عن ذلك الوطنجعل نيته إال إن ، الغريق واهلدم، وحنوهم 
ففي هذه احلال يكون     ،، وتوحيد اهللا  وفيه ترفع كلمة اهللا   ينصر دين اهللا،    ، و يطبق شرع اهللا  

  .القتال يف سبيل اهللا، ويعترب من شهداء الدنيا واآلخرة
ميا، وبلد  فكيف إذا كان هذا الوطن إسال     : "سليمان أبا اخليل  / الدكتورمعايل  قال  

التوحيد اخلالص هللا، وكونه مهوى األفئدة، ومـوطن املقدسـات، وأرض الرسـاالت،             
ومهاجر النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، ومأرز اإلميان، وقبلة املسلمني يف كافة أقطـار               

 !"األرض؟
)١(.  

، قال رمحـه     رمحه اهللا حيسن نقله     ابن عثيمني   العالمة للشيخ كالمويف هذا الصدد    
  : اهللا

 وال تقاتل ألجل قومـك، وال     ، ال تقاتل ألجل وطنك    ،إن إخالص النية أمر مهم    "
 وحىت تنال الشهادة إن قتلت، حىت       ؛ حىت تنتصر  ؛تقاتل ألي أحد سوى وجه اهللا عز وجل       

 إن اإلنسان الذي يقاتل لغري اهللا       ،ترجع بإحدى احلسنيني إما الشهادة وإما الظفر والسعادة       
 الدنيا واآلخرة، إن القتال لغري اهللا سبحانه وتعاىل غري جمٍد شيئاً من             فقد باء بالفشل وخسر   

 وظهرت دعوى اجلاهلية دعوى القومية فماذا أنتجت هذه القومية؟ أنتجت           ،أزمنة طويلة 
تفريق املسلمني، وانضمام غري املسلمني إىل املسلمني بدعوى هذه القومية، بل إن القومية             

 القوم رمبا يقاتل بعضهم بعـضاً،       إننا نرى هؤالء   ،ى قوميتها يف حد ذاا مل جتتمع وال عل      

                                                
مقومات حب الوطن يف ضـوء  : سليمان أبا اخليل يف هذا الصدد يف كتابه      / انظر كالما نفيسا لألستاذ الدكتور      )١(

  ).٧٧-٧٣(تعاليم اإلسالم 
  



 

 

٢٥٦ 

٢٥٦
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  ه؟ لو كانت الراية راية اإلسالم والقتال لإلسالم النضم ورمبا يعني بعضهم على اآلخر عدو
إلينا أعداد هائلة من املسلمني الذين نعلم أن عندهم من حتقيق اإلميان والعمل الصاحل مـا                

ملمكن أن ينظر اإلنسان يف أمره ويفكر هل هو على نية            وهلذا من ا   ؛يفوق كثرياً من الناس   
وإذا كـان   ،  إذا كان على نية سليمة فليحمد اهللا ويستمر       ،  سليمة أو على نية غري سليمة     

 فإن الرجوع إىل احلق فضيلة، والرجوع إىل احلق خـري مـن             ،على نية غري سليمة فليعد    
الذي ينال بـه اإلنـسان إحـدى    التمادي يف الباطل، فالقتال ألجل إعالء كلمة اهللا هو         

  .احلسنيني إما الظفر وإما الشهادة
 ولكن أقول ذلك إذا كـان يريـد أن         ،إن اإلنسان ال يقاتل من أجل وطنه      : قلت

يقاتل ألجل الوطن فقط من حيث هو وطنه، أما إذا أراد أن يقاتل دفاعاً عن الوطن ألنـه       
 ألنـه   ؛كون كلمة اهللا هي العليا     فحينئذ تكون نيته سليمة ويكون قتاله لت       ،وطن إسالمي 

أنا ال أقاتل ألجل وطين من حيث إنه التراب الذي عشت فوقه، ولكن ألنه وطـن     : يقول
 لكـن  ،إسالمي يشتمل على أمة إسالمية جيب علي أن أدافع عنه، وذا تكون نية سليمة             

  .)١( اهـ" .. جيب أن يركز اإلنسان على أن أصل ذلك هو القتال ألجل دين اهللا
لو قاتل دفاعاً عن وطنه ألنه بلد إسـالمي؛  : "وجاء يف تفسري الشيخ لسورة البقرة      

  فيقاتل دفاعاً عنه هلذا الغرض؛ فهل يكون قتاالً يف سبيل اهللا؟
ال يفرق بني وطنه وغـريه إذا كـان ذلـك حلمايـة             نعم؛ ألن نيته أ   : فاجلواب

  .)٢("اإلسالم
   ملثل هذه األحوال أن    واضوعليه فعلى من تعر  م، ليكون قتـاهلم يف       يصححوا نيا

فينالوا بذلك األجر الوفري،     ألنه وطن إسالمي،     ؛فيقاتلوا للدفاع عن هذا الوطن    سبيل اهللا،   
لعربيتـها، إمنـا لدينـها      ينالوا النصر، فإن اهللا ال ينصر هذه األمة لقوميتـها، وال            لبل و 

  .واهللا تعاىل أعلمالم، فالنصر منوط باإلميان واإلس  وقيامها بشرع اهللا،،وإسالمها


                                                
  .٧/٢٤٦فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني   )١(
  .١٧٤/ ٢تفسري الشيخ ابن عثيمني   )٢(



   

 

٢٥٧ 

٢٥٧
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  الفصل الثاني
  أثر الوطن واالستيطان يف غري العبادات

  :وفيه مخسة مباحث
  أثر الوطن واالستيطان يف املضاربة: األول

  أثر الوطن واالستيطان يف سقوط الشفعة: الثاني
  أثر الوطن واالستيطان يف فقه األسرة: الثالث
  طان يف العقوباتأثر الوطن واالستي: الرابع
  أثر الوطن واالستيطان يف الشهادات: اخلامس



 

 

٢٥٨ 

٢٥٨
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  املبحث األول 
  أثر الوطن واالستيطان يف املضاربة

 ا مأخوذ بكونهذهب مجع كبري من أهل العلم إىل تعليل تسمية املضاربة ذا االسم             
  :من الضرب يف األرض، إشارة إىل قول اهللا تعاىل        

 ٢٠-املزمل  ،    ويكون يف اآلية معىن السفر والسر مبال املضاربة، كما فُيرت بذلك س
 يكـون  أن ، مع احتمـال )١(، أو السري يف األرض طلبا للفضل      السفر للتجارة : اآلية، قالوا 

  .)٢(معلوم كما هو ،بحالر يف بسهٍم منهما كلٍّ ضرب منأصل االشتقاق 
 عنها هذا العقد جاء كـالم       لما كان السفر يف املضاربة من األمور اليت ال ينفك         ف

  :يف مسألتنيالفقهاء يف أثر الوطن واالستيطان يف هذا الباب، وكان الكالم 
  ؟ أم اله بهبهل للمضارب أن خيرج مبال املضاربة عن البلد الذي ضار: األوىل
  بلد اليت وقع فيها عقد املضاربة؟ضارب إذا فارق ال يستحقه املما الذي: الثانية

 وهي السفر مبال املضاربة، واخلروج به عن الوطن الذي حصل           :أما املسألة األوىل  
  :التعاقد به، فقد اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على ثالثة أقوال

 عامللل اإلذن املال رب أطلق إن ،املضاربة مبال السفر للمضارب أن: القول األول 
، وهو املـشهور مـن      من السفر وحنوه    على منعه  كأن ينص ينص على خالف ذلك،      ومل

 وهـو  ، وإال ضمن   بشرط األمن  احلنابلةالصحيح من مذهب    و ،واملالكية ،احلنفية مذهب
   .)٣(الشافعية عند قول

   :األدلة
  :استدلوا لذلك باآليت

                                                
  .١١٦/ ١ تفسري القرآن بالقرآن أضواء البيان يف، و٧٠٤/ ١تفسري ابن كثري   )١(
   .٥٠٨/ ٣كشاف القناع  و،٣١٠- ٣٠٩/ ٢، ومغين احملتاج ٥١٧/ ٣حاشية الدسوقي   )٢(
 ،١٣٤/ ٥ الطـالبني  وروضـة  ،٦٩٤/ ٣ الـصغري  والشرح ،٨٨/ ٦ الصنائع بدائع، و ٢٢/ ٣حتفة الفقهاء     )٣(

  .١٧٠/ ٩عون املعبود  و،٢/٢١٠شرح منتهى اإلرادات ، و٤١/ ٥ واملغين ،٤١٨/ ٥ واإلنصاف



   

 

٢٥٩ 

٢٥٩
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 جاريةٌ  التجار ادةُوع العادة، به جرت ما إىل ينصرف املطلق اإلذنأن  : أوال
  .وحضرا سفرا بالتجارة

 بالـسفر ، وحتصيل هذا املقصود     املال استنماء املضاربة عقد من املقصودأن  : ثانيا
   .أرجى وأوفر
  .إطالقه على فيجري املكان عن مطلقا صدر العقدأن : ثالثا
 وهو األرض يف الضرب من ما سبقت اإلشارة إليه من كون االسم مأخوذا          :رابعا

  .، وهو يقتضي السفر باملالللفضل طلبا سريال
 آمنا والطريق قريبا السفر كان ولو ،باملال يسافر أن للعامل ليسأنه  : الثاينالقول  

 مل وإن غـريه،  إىل يـسافر  أن له جيز مل بلد إىل السفر يف له أذن فإن املالك، من إذن بال
أن بلـده  أهل عادة جرت اليت مصارواأل املأمونة، البلد إىل به يسافر أن جاز بلدا له خيص 

 إىل البعـد  يف وال فيهـا،  املعهود العرف عن خيرج وال إليها، ومتاجرهم بأمواهلم يسافروا
 ،الشافعيةوهو املشهور من مذهب     ،  املال ضمن البلدان أقصى إىل بعد فإن البلدان، أقصى
   .)١(احلنابلة عند وجه وهو

  :األدلة
  : واستدلوا باآليت

 )٢() إال ما وقـى اهللا ،ٍتلَإن املسافر وماله على قَ( :صلى اهللا عليه وسلم    قوله   :أوال
  .، ويعرضه للهالك والضياع، وهو ال جيوز أن خياطر باملال وهالك على خطر:أي  

نه من كالم الـسلف،     إ: بل قيل  يناقش هذا احلديث بأنه ضعيف جدا،        :املناقشة
وماله  املضاربة، وليس فيه إال أن املسافر        وعلى تقدير ثبوته فليس فيه النهي عن السفر مبال        

  .، وهذا ال يعين عدم جواز السفر مبال املضاربة إذا مل يوجد ما يدل عليهيكون على خطر
  .، فإن أذن فقد رضي بتعريض ماله للخطراخلطر مظنة السفرأن  :ثانيا

     

                                                
  .٤١٨/ ٥ واإلنصاف ،٤١/ ٥ املغين، و٣٧٣/ ١٤اموع ، و)٥٦(اإلقناع ، و٧٧٢/ ٧ الكبري ياحلاو  )١(
ليس هذا خربا عن رسول " :قال النووي يف ذيب األمساء واللغاتهذا احلديث ليس يف شئ من دواوين السنة،           )٢(

  ).٥٧(ؤلؤ املرصوع لالو ،)٢١٢(املقاصد احلسنة : ، وانظر٢٥٣  /١ كشف اخلفاء ". صلى اهللا عليه وسلماهللا



 

 

٢٦٠ 

٢٦٠
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  :املناقشة  
ا يف األزمنـة    يناقش هذا بأنه ليس على كل حال يكون السفر مظنة اخلطر، سيم             
 مـا يكـون، مبقتـضى    ن آم-سواء يف بلده أم يف غريه-، حبيث أصبح الشخص   املتأخرة

، وعلى تقدير وجود اخلطر يف السفر، فالواجـب علـى            وغريه األنظمة وبقوة احلكومات  
  من مقتضيات املـضاربة  قد علم أن  السفر، إذ يف صرحيا على عدم إذنه      املضارب أن ينص

  . أي مكانأن يضرب باملال يف
  . مؤمتن فلم جيز أن يسافر باملال كالوكيلأنه :ثانيا

  :املناقشة
أن السفر باملال من خمالفة األمانة، بل األمانـة تقتـضي   بيناقش هذا بعدم التسليم    

  .البقاء بهطلب مصلحة املال، الذي قد يكون يف السفر باملال، ال يف 
بني ما  ق، ففر يثبت ال الذي بني و وطنه يف يثبت الذي بني التفريق :الثالثالقول  

 ومها ليسا مـن   دفعه يف بلد آخر وبني ما إذا  ،  أهل هذا البلد  إذا دفع املال يف بلد ومها من        
، ففي األول ليس له أن يسافر باملال، ويف الثاين له أن يسافر به حيث شـاء، وهـو                   أهله

   .)١(يرويه عن أيب حنيفة رمحه اهللا، املنقول عن أيب يوسف من احلنفية
  :األدلة

 أو انـص  املال رب بإذن إال جيوز فال ،به خماطرة باملال ةاملسافر واستدل لذلك بأن  
 أن لـه  يكـن  مل ،داللة وال انص بالسفر له يأذن فلم بلدمها يف املال إليه دفع فإذا داللة،
ـ  اإلذن داللةً جدو فقد بلدمها غري يف إليه دفع وإذا ،يسافر  ألن ؛الـوطن  إىل وعـبالرج
ـ  غـري  يف املال دفع فكان بلده، ويترك مضاربة املال يأخذ ال اإلنسان أن العادة  دمهاـبل
، وإذا جاز أن يسافر به إىل وطنه جاز         داللةبالسفر به    إذنا فكان الوطن إىل بالرجوع رضا

  . أن يسافر به إىل غريه
  
  
  

                                                
  .٨٨/ ٦ الصنائع بدائع  )١(



   

 

٢٦١ 

٢٦١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :املناقشة
- يف هذا البلد  بالعكس، فإعطاؤه املال    : يناقش هذا بأن لشخص أن يقول     

 قد يكون دليال على رغبته يف املضاربة باملال يف نفس هذا البلـد دون               -غري بلدمها : أي
  .وطنه باملال إىل بالسفرغريه؛ إذ لو أراد غريه لنص عليه، فهو إذن ليس دليال على إذنه 

والعربة يف احلقيقة ليس يف كونه أعطاه املال يف هذا البلد أو ذاك، إمنـا يف كـون               
طالق يف العقد يدل على أنه مل يرد منعه من السفر باملال، استصحابا لدليل اإلطـالق،       اإل

  .بالنهي عن السفروعدم التقييد 
  :الترجيح

         ا أو تعليال، يترجح لدي القول      بعد النظر يف أقوال هذه املسألة، وما استدلوا به نص
على خالفه، كأن ينهاه عـن  األول القائل جبواز السفر مبال املضاربة، ما مل يوجد ما يدل           

  ا؛ إذ هذا هو مقتضى املضاربة، وهو الـسعي يف األرض طلبـا للـرزق               السفر باملال نص
             سيما   وأوىف ومصلحة املال، وهذا ال يتعني يف بلد املضاربة، بل قد يكون يف غريه أحسن ،

ـ            السفر إىل  يف أرخص  البالد الصناعية اليت ميكن جلب السلع واملنتجات الصناعية منها ب
  .، وكذلك تروجيها يف بلد أكثر طلبا للسلع غري بلد املضاربةاألسعار

 للصواب، وأحظى مبقاصد     أقرب  مأمونا املكان  وكون على أن تقييد هذا بالعرف    
الشرع، فإن جرى العرف بأن األذن املطلق يقتضي جواز السفر باملال كان له أن يـسافر       

  . مل يكن له ذلكبه، وإن كان العرف عدم جواز السفر باملال
 لتصرف فيها لنظر العامل، من حيث      ا إرجاعالظاهر من إطالق املضاربة     كما أن   

السفر باملال وعدمه، والبيع بالنقد والنسيئة، وكيفية حفظ املال، وكيفية االسترباح بـه،             
مبا جـرى بـه   ي األقرب حلفظ املال وحصول الربح        عليه حتر  فكان الواجب  ،وغري ذلك 

  .، واهللا تعاىل أعلمياً ضامناًدتعطاً م، وإال كان مفر من مجلته السفر باملال، والذيالعرف




 

 

٢٦٢ 

٢٦٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وهي ما إذا سافر املضارب من البلد اليت وقع فيها املضاربة، فما         : أما املسألة الثانية  
  الذي يستحقه؟

 مـن  وهـي تؤثر مسألة الوطن واالستيطان يف نفقة عامل املضاربة تأثريا كـبريا،        
 فهل يستحق النفقة    ل اليت اعتىن الفقهاء ا، سواء يف حال سفره أم يف حال حضره،            املسائ

 بالبلد الـيت    له أهلٌ   وهل كونه  ؟يف السفر دون احلضر   من مال املضاربة سفرا وحضرا، أم       
  .إخل..يسافر إليها يؤثر يف ذلك أم ال؟ 

  :ومجاع القول يف هذه املسألة كاآليت
ء أن املضارب إذا مل خيرج من وطنـه مـن أجـل             تكاد تتفق كلمة الفقها   : أوال

ليس يف وطنه   ألن مقامه    ؛املضاربة، فإنه ليس له نفقة، بل ينفق على نفسه من خاصة ماله           
 ذلـك  يف به يعمل دام فما، وضع استيطانه فكانت نفقته عليه    مهو  ألنه  ، وإمنا   بسبب املال 

 داللـة  ألن ؛ضمن شيئا منه فقأن وإن املضاربة، مال يف ال نفسه مال يف نفقته فإن املصر
 إقامته وكذا ، البلد اليت وقع ا التعاقد على املضاربة       يف تثبت ال إذن صاحب املال بالنفقة   

 خيرج مل ما النفقة يستحق فال ذلك، قبل مقيما كان ألنه املال، ألجل تكون ال احلضر يف
ل  أنه قب  فكما ،ال املضاربة  ال ألجل م   ،نا فيه  متوطِّ هصره أو يف أهله لكون    مقامه يف مِ  ف ،همن

 فكـذلك بعـد    ،عقد املضاربة كان متوطنا يف هذا املوضع وكانت نفقته يف مال نفـسه            
   .)١(املضاربة

هل له  ف،   بسبب املضاربة  وطنهمن   املضارب   خرجإذا  اختلف أهل العلم فيما     : ثانيا
  :ثالثة أقوالعلى  أن يأخذ من مال املضاربة أم ال؟

 بـسبب  يزيد ما باملعروففيأخذ   ،ةن يأخذ من مال املضارب    أن له أ  : القول األول 
   .)٢(الشافعية، وهو وجه عند وهو املشهور من مذهب احلنفية، السفر

  

                                                
، ٤٤٨/ ٩ األحكـام  جملـة  شـرح  يف احلكام درر، و ١٠٦ - ١٠٥/ ٦ الصنائع بدائع، و ١٣٧/ ٧املبسوط    )١(
  .٢١/ ١٦ اجلليل مواهبو ،٥/ ٧االستذكار و
/ ٢ احملتاج مغين، و ١٣٦ – ١٣٥/ ٥ الطالبني وروضة،  ١٠٦ - ١٠٥/ ٦ الصنائع بدائع، و ١٣٧/ ٧املبسوط    )٢(

  .٢٣٣/ ٥ احملتاج واية، ٣١٧



   

 

٢٦٣ 

٢٦٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :األدلة
  :واستدلوا لذلك باآليت

 غـريه  مبـال  يسافر ال والعاقل والعدم، الوجود حيتمل املضاربة يف الربح أن: أوال
 من مال   نفقته جتعل مل فلو نفسه، مال من النفقة تعجيل مع ،والعدم الوجود حتتمللفائدة  
 املـضارب   إقدام فكان إليها، احلاجة مساس مع املضاربات قبول من الناس  المتنع املضاربة

 مـن   باإلنفاق للمضارب املال رب من إذناً -ذكر ما واحلال- العقد هذا على  املال ورب
  .انص به له أذن لو كما فصار داللة، اإلنفاق يف له مأذونا فكان ،مال املضاربة
 فتكـون  ،له واجب ببدل وال ،التربع سبيل على ال ،املال ألجل يسافر أنه :ثانيا

  . املال يف نفقته
، وهـو    إال بإذن رب املـال      أنه ليس له أن يأخذ من مال املضاربة        :الثاينالقول  

   .)١(إال بشرطها ،احلنابلةاملشهور من مذهب  و، من مذهب الشافعيةاألظهر
  :ألدلةا

  .آخر شيئا يستحق فال الربح يف نصيبا لهأن : أوال
 فيؤدي أكثر تكون وقد به، انفراده إىل فيؤدي الربح قدر تكون قد النفقة أن: ثانيا

  .مقتضاه ينايف وهو ،املال رأس من جزءا يأخذ أن إىل
  . ختتص به فكانت عليه كنفقة زوجتهأن النفقة: ثالثا

ا إذا سافر لبلد له فيها أهل، وبلد ليس له فيه أهـل،             التفريق بني م  : القول الثالث 
 غري نفقة   ،فإن كان االنتقال إىل بلد له فيها أهل، فليس له شئ زائد على ما ينفقه يف بلده                

، أما إذا كان السفر إىل غري وطنه املعروف، وليس له فيه أهـل، فلـه        ابالطريق ذهابا وإيا  
وهو املشهور من  يف البلد اآلخر من غري إسراف،     تهنفقته يف السفر ذهابا وإيابا، ونفقة إقام      

   .)٢(لدها مبا إذا كان املال كثريا حيتِم، إال أن مالكا قيمذهب املالكية

                                                
 ،٧٢/ ٥ واملغـين ،  ١٣٦ -١٣٥/ ٥ الطـالبني  وروضـة ،  ٢٣٣/ ٥ احملتـاج  واية ،٣١٧/ ٢ احملتاج مغين  )١(
  .٥١٧ - ٥١٦/ ٣ القناع كشاف، و١٥١/ ٢الكايفو
  .٢١/ ١٦ اجلليل مواهبو ،٥/ ٧االستذكار   )٢(



 

 

٢٦٤ 

٢٦٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :األدلة
يف يكـون     أنه وطنه الذي له به أهل    حال ما إذا سافر إىل      أنه يف    ب واستدلوا لذلك 

ما إذا كان يف وطن ليس له       ، أ ، وذلك مينع أن تكون نفقته يف مال القراض         استيطانه موضع
؛ ألن املال شغله عن الرجوع إىل وطنه  فإن له فيه النفقة  ،إمنا يقيم به للعمل باملال    فيه أهل و  

  .فأوجب مقامه يف غري بلده
وال فقـط،    النفقة يف ذهابه ورجوعه      وأما يف حال ما إذا كان له أهل بالبلدين فله         

 له  لسفر ليست مبوضع استيطان له فكان     ة ا مساف؛ ألن   فقة له يف مقامه يف أحد املوضعني      ن
  .فيها النفقة

  :الترجيح
بعد النظر فيما ذكره أصحاب األقوال الثالثة يف هذه املسألة أجد شيئا من التوازن              

  :بينها، غري أنه ميكن التفصيل فيها على النحو اآليت
اربة،  أن له النفقة من مال املض       رب املال   املضارب على  شرطيف حال ما إذا     : أوال

  .، حسب ما يتفقان عليهورضي رب املال فله ذلك

                                                                                                                                       
 البلـد  يف وإقامتـه  للتجارة سفره من زيف نفسه على ماهلا من اإلنفاق املضاربة لعامل جيوز :     وقال بعض املالكية  

  : بشروط املنازعة عند بذلك له ويقضى وطنه، إىل يصل حىت رجوعه حال ويف فيه يتجر الذي
 مـسافة  دون ولو- املال لتنمية فيه به شرعي ملا حيتاج أو السفر، يف يشرع أو للتجارة، فعال يسافر أن: األول     

 يعـود  حـىت  املعروف وجهال على ذلك وحنو ثوب وغسل ومسكن وركوب وشراب طعام منفله النفقة    -القصر
  . لوطنه
 بأن أي منها، يقتات اليت الوجوه عن يشغله مل ما": اللخمي قال احلضر، يف للعامل نفقة ال أنه الشرط ومفهوم      
  . معترب قيد وهو "ماهلا من اإلنفاق فله املضاربة، عمل ألجل فعطلها منها ينفق مثال صنعة له كانت
 صار ألنه نفقته سقطت ا بىن فإن املال، لتنمية إليها سافر اليت البلد يف ا تزوج اليت بزوجته يبين ال أن: الثاين     

  . تسقط مل فيها سافر اليت طريقه يف ا بىن فإن كاحلاضر،
  . اليسري يف نفقة فال عرفا، كثريا يكون بأن اإلنفاق املضاربة مال حيتمل أن: لثالثا     
 املضاربة، مال من له نفقة فال وغزو حج أو لزوجة سفره كان لو أما املال، تنمية ألجل سفره يكون أن: الرابع     

 لـه،  نفقة فال قربة من رجع فإن رجوعه حال يف وأما ،إليها سافر اليت البلد يف إقامته حال يف وال ذهابه حال يف ال
 عنـد  من الرجوع كذلك وال،  هللا منه والرجوع القربة سفر ألن،  النفقة فله أهل ا له لبلد أهل عند من رجع وإن

  . ٧٠٥/ ٣ الصغري والشرح، ٥٣١ - ٥٣٠/ ٣ الدسوقي وحاشية الكبري الشرح.األهل
  



   

 

٢٦٥ 

٢٦٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 املضارب قد علم أن هذه املضاربة ال ختلو من سفر حبال،            أنه ما دام  : ثانيا
السفر حيتاج إىل نفقات، فـإن      وأن هذا السفر من أجل مال املضاربة، ومعلوم أن          

املعـروف  ذ اكتفي بالعرف، وغىن عن االشـتراط، إ كان العرف قد جرى بأن له النفقة،  
ويكون مستحقا للنفقة حسب العرف، أما إذا مل يكـن هنـاك             ا،طعرفا كاملشروط شر  

 عليها، سيما إذا كان هذا يكثـر        ، والنص اشتراط النفقة عرف، فالواجب على املضارب     
ويطول، كما هو احلال يف كثري من املضاربات، فتتطلب سفرا وإقامة، وأمـورا كـثرية،               

  .فالبد من النص عليها
يف حال ما إذا كان له أهل بالبلد اليت سافر إليها، فال شك أنه يف حال إقامته    : الثاث

   ويبقى النظر يف نفقـة      املعتادة إقامته يف احلضر من حيث النفقة        ه شأنُ يف ذلك البلد شأن ،
   ذهابه وإيابه، فإن كان سفروهـذا   ؛ فقط للمضاربة فتجب له النفقة يف الذهاب واإليابه

 واإلنسان ال يتحمل هذه املشقة مث ينفق من مال          ،سفره ألجل مال املضاربة   ألن خروجه و  
 ؛فكانت نفقته حينئذ من مال املضاربة      ، ال حيصل  وقد حيصل   قد ،نفسه ألجل ربح موهوم   

   .، كما تقدمإذ حتميلها على املضارب يوجب عدم إقدام الناس على املضاربة
ابع أعمال املضاربة،  وهو مع ذلك يت    ، ال املضاربة  ،أهلهأما إذا كان سفره من أجل       

يف البلد األول، وال جتب لـه النفقـة يف          أو  ،  يف هذا البلد  ميارس هذا    فال فرق بني كونه   
  .، واهللا تعاىل أعلمألن سفره ملصلحة نفسه، ال ملصلحة املال الذهاب واإلياب


  
  
  



 

 

٢٦٦ 

٢٦٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املبحث الثاين                
  أثر الوطن واالستيطان يف سقوط الشفعة

من املعلوم أن الشريعة اإلسالمية جاءت بالتشريع العظيم، الذي حيقـق العـدل              
 أن واملصاحل، القائم على جلب املصاحل ودرء املفاسد، وكان من مجلة هـذه التـشريعات            

 أو ضـرر ،  الشراكةمن ضرر يتخلص ا مستحقها     اليت   ، من احلقوق   كحق الشفعة أثبتت
ومع طول املدة قد يترتب     كبري جدا،   أو من اجلوار    راكة  فإن الضرر املتوقع من الش    ،  اجلوار

، فكان من حكمة الشارع      اجلار اجلديد  ذاك، والتأذي ذا الشريك أو      عليه سوء املعاشرة  
، وأثبت ذلك احلق ملـن      احلكيم أن شرع هذا احلكم على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم           

      كان أسبق بالشركة أو اجلوار، فال ي    ه األول أو جاره األول، حـىت       شريِكدخل عليه غري
يكون راضيا به، فإن مل يرتضه ثبت له األخذ بالشفعة بالشروط املعروفة، فكان هذا احلكم   

ا حينما يكـون   ، ويظهر أثر الوطن يف هذا احلكم جلي       البديع من حماسن التشريع اإلسالمي    
يغيب بسفر وحنوه،     وحمله الذي وجب له فيه الشفعة، فقد        الشفعة غائبا عن وطنه    مستحق 

فهل يسقط حقه يف األخذ بالشفعة لغيبته، أم تثبت له، أم تثبت بشروط؟                     وال يعلم بالبيع،    
حكى ابن رشد يف بداية اتهد اإلمجاع على أن الغائب على شفعته مـا مل يعلـم ببيـع         

اع ، وعند البحث وجدت أن أصل شفعة الغائب فيها نز         )١(شريكه، فإن علم ففيه خالف    
  :على قولني

املشهور مـن   وهو  ،   أكثر أهل العلم   قولُ  أن الغائب له شفعة، وهو     :القول األول 
املالكية اشترطوا أن تكون غيبته قبـل   ، غري أن    احلنابلةو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية   

وجـوب   اشترطوا لثبوا للغائب      يف وجه عندهم    واحلنابلة الشافعيةوجوب الشفعة له، و   
عجز عن التوكيل فليـشهد علـى       وإال بأن    ، ألنه املمكن  ؛عليه القدرة    يف حال  التوكيل
  .)٢(، فإن ترك املقدور عليه منهما بطل حقه يف األظهرالطلب

                                                
  .٢١٢/ ٢بداية اتهد   )١(
رسـالة  و ،٤٨٨/ ٣حاشـية الدسـوقي     ، و ٧/٧٧االستذكار  و ،٥٢٤/ ٥الدر املختار    و ،٦/٢٦٩املبسوط    )٢(

كشاف القنـاع    و ،٤٧٩/ ٥املغين  ، و ٥٠/ ٣قليويب  حاشية   و ،٣٠٨،  ٣٠٧/ ٢مغين احملتاج   ، و ٥٥١/ ١القريواين  



   

 

٢٦٧ 

٢٦٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :األدلة
   :استدلوا باآليتو

قَضى النِبي صـلَّى    " : جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما قَالَ        حديث عموم   :أوال
فَت الطُّرق فَلَـا     فَِإذَا وقَعت الْحدود وصر    ،ه علَيِه وسلَّم ِبالشفْعِة ِفي كُلِّ ماٍل لَم يقْسم        اللَّ

   .)١("شفْعةَ
قَضى رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبالشفْعِة ِفي كُلِّ ِشركٍَة لَم           " : قَالَ :ويف لفظ 

قْساِئطٍ   تح ٍة أَوعبر م،        ِريكَهِذنَ شؤى يتح ِبيعأَنْ ي ِحلُّ لَهلَا ي ،      كراَء تِإنْ شذَ واَء أَخفَِإنْ ش ، 
  .)٢("فَِإذَا باع ولَم يؤِذنه فَهو أَحق ِبِه

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال         :ثانيا
  . )٣() ِإذَا كَانَ طَِريقُهما واِحدا، ينتظَر ِبها وِإنْ كَانَ غَاِئبا،الْجار أَحق ِبشفْعِة جاِرِه ( :وسلم

  ا           وهذا احلديث نص يف املوضوع، فهو صريح يف ثبوت الشفعة للغائب، وينتظر 
 فالواجب سـقوطها    حىت حيضر، غري أن هذا جيب أن يقيد بعدم علمه، فإن علم فتراخى            

  .دفعا للضرر عن املشتري
  . فيثبت له كاإلرث ، لغائبل مايل وجد سببه بالنسبة  الشفعة حقأن: ثالثا
تم عنه   فتثبت له الشفعة عند علمه كاحلاضر إذا كُ         ، أنه شريك مل يعلم بالبيع     :رابعا

  . قريبةًً والغائب غيبةً،البيع
يف وإن طالـت     وال تأثري للغيبـة      ،مع غيبته  ه قائم  السبب املثبت حلقِّ   أن: خامسا
فإذا حضر وعلم به كان على شفعته،ر سببهإبطال حق تقر .  

                                                                                                                                       
أحكـام الـشفعة يف الفقـه    : حبـث ، و)٢٢،١٧٥(، وحق الشفعة حمله وسببه      ٣١٢/ ٩عون املعبود   ، و ١٤٣/ ٤
  .، منشور يف موقع الفقه اإلسالميجملة الشريعة والقانون، ضمن أحباث سالمياإل

  ).٢٠٦٢.. (باب بيع األرض والدور والعروض / أخرجه البخاري يف البيوع   )١(
  ).٣٠١٦(باب يف الشفعة / أخرجه مسلم يف املساقاة   )٢(
، وأبـو داود يف  )١٢٩٠(لشفعة للغائـب  باب ما جاء يف ا   / ، والترمذي يف األحكام     )١٣٧٣٥(أخرجه أمحد     )٣(

: ، قـال الترمـذي    )٢٤٨٥(باب يف الشفعة باجلوار     / ، وابن ماجه يف األحكام      )٣٠٥٣(باب يف الشفعة    / البيوع  
  .٥٤٢ / ١اجلامع الصغري وزيادته حديث حسن غريب، واحلديث صححه األلباين يف 



 

 

٢٦٨ 

٢٦٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وهو قـول حكـاه ابـن        ، إال للغائب القريب    ،ليس للغائب شفعة  : القول الثاين 
  .)١(قدامة

   :األدلة
  : باآليتواواستدل

 : اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       قَالَ رسولُ  :قَالَرضي اهللا عنهما    عن ابِن عمر    : أوال
  .)٢() ولَا ِلغاِئٍب، ولَا ِلصِغٍري،لَا شفْعةَ ِلشِريٍك علَى شِريٍك ِإذَا سبقَه ِبالشراِء(

  : املناقشة
  :من وجهنينوقش 
   .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلممل يثبت عن رسو،هذا احلديث ضعيفأن : األول

ض للحديث الصريح يف ثبوت الشفعة للغائب،  فإنه معارِ ى تقدير ثبوته  أنه عل : ثانيا
م احلديث الصحيح الثابت على الضعيففيقد.  

رضي اهللا عنـهما     اجلمع بينهما، وذلك بأن حيمل حديث ابن عمر          ميكنعلى أنه   
 على   رضي اهللا عنه   وحديث جابر على ما إذا علم ومل يطالب بالشفعة، فال شفعة له إذن،            

وهذا موافق لقاعدة الشريعة املطردة يف دفع الضرر، ومعلوم أن ثبـوت            العلم بالبيع،   عدم  
، معلوم أن هذا ضرر كبري      املطالبة ا الشفعة للغائب مطلقا حىت مع علمه وتراخيه يف عدم          

 خوفايف املبيع    التصرفوعدم   ،على املشتري اجلديد، حيث يفضي إىل عدم استقرار ملكه        
جيب أال تثبت له الشفعة دفعا للـضرر،  ففي هذه احلال ،  بالشفعة وأخذه جهده ضياع من

  .وإمضاء للعقود
 ومينع من استقرار ملكـه      ،املشتري ب  يضر  مع غيبته  للغائب إثبات الشفعة    أن: ثانيا

، فكما ال تثبت الشفعة للحاضر على التراخي   وتصرفه على حسب اختياره خوفا من أخذه      
  .هلذه األسباب، فكذا الغائب

  

                                                
  .٤٨٥/ ٥املغين   )١(
، وهو حديث ضعيف جدا، ضـعفه األلبـاين يف          )٢٤٩٢(اب طلب الشفعة    ب/ أخرجه ابن ماجه يف األحكام        )٢(

  .٣٠٥ / ١٠السلسلة الضعيفة 



   

 

٢٦٩ 

٢٦٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : ملناقشةا
  .)١( للمشتري اجلديدالنفقة كاملة يندفع بإجياب  هذا بأن هذا الضررنوقش

  : اجلواب
بأن الضرر ال ينحصر يف النفقة فقط حىت ميكن تالفيهـا           جياب على هذه املناقشة     

 يفضي إىل توقف املشتري اجلديد عن التصرف يف الشقص خـشية أن       بدفعها إليه، إمنا قد   
  . ميكن دفعه باملال، وهذا ما ال منهيؤخذ

  :الترجيح
بعد النظر يف القولني السابقني ترجح لدي القول األول، وأن حق الشفعة يثبـت              
للغائب، وذلك لعموم النصوص املوجبة هلذا احلكم، ومل يقم الدليل الصحيح على ختصيص     

الغائب مستحق الشفعة    كون   ثبتالغائب أو غريه من هذا احلكم، غري أن الواجب أنه إذا            
ه يف الشفعة، إذ إبقاء      هذا إسقاطا حلقِّ   اعتبارفالواجب  م بالبيع، ومل يبادر بطلب الشفعة       ِلع

،  للمـشتري اجلديـد     كبري ته يترتب عليه ضرر   هذا احلق له بالرغم من علمه وعدم مطالب       
ال ضرر، فمىت علم فإما أن يطلب بالشفعة بنفسه، أو يوكل يف طلبـها،              وقاعدة الشريعة أ  

هد على طلبه، فمىت انتفى كل هذا فإن القواعد الشرعية احلكيمـة تقتـضي        فإن عجز أش  
  .سقوط حقه

 مىت عـاد إىل     هأما يف حال عدم علمه، فاألظهر أنه ال يسقط حقه يف الشفعة، وأن            
مـن قبـل   لـه   ثبت   حقألن هذا   وطنه كان له حق املطالبة بالشفعة، وإن طالت غيبته؛          

كمـا أن   ،   الزمان قبل العلم به ال يسقطه      يتراخو ،لهعنه، وعنه ما   إلزالة الضرر    الشارع
فيبقى هـذا    ،الرضا بسقوطه صرحيا أو داللة    أو   ،احلق بعد ما يثبت ال يسقط إال بإسقاطه       

  .سائر نفقاته، واهللا تعاىل أعلمعن تعويض املشتري وجوب مع احلق له، 


  
  

                                                
  .٤٨٥/ ٥املغين   )١(



 

 

٢٧٠ 

٢٧٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثالث 
  فقه األسرةأثر الوطن واالستيطان يف 

  :مخسة مطالبوفيه 
  أثر النكاح يف إبطال حكم السفر وتعيني الوطن: األول

 عدم االنتقال من الوطن األصليِاشرتاط املرأة: الثاني
َ

  
  عدة املتوفى عنها زوجها يف غري وطنها: الثالث

  أثر الوطن يف ثبوت احلضانة للوالدين، وسقوطها: الرابع
  للقيطأثر الوطن واالستيطان يف ديانة ا: اخلامس

  
  



   

 

٢٧١ 

٢٧١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول    
  أثر النكاح يف إبطال حكم السفر وتعيني الوطن   

ض لكثري مـن النـاس أن       واالنتقال بني األوطان، يعرِ   والسفر  مع كثرة الترحال    
يتزوج يف بلد آخر غري وطنه األصلي الذي ارحتل منه، وقد ال يرد على ذهن كـثري مـن           

     فيه،  ج  هؤالء استيطان البلد اآلخر الذي تزو وقد تقدم      ١(د يف هذا البحث أن الوطن يتعد( ،
   الوطنِ ِدوأن من موجبات تعد  زوجةٍ  واختاذَ ،لَ التأه      بالبلد الثاين، وأنه بذلك ي  د حكم بتعد

 من  ،الوطن ويبطل حكم السفر يف حق الشخص، ويلزمه يف البلد الثاين ما يلزمه يف األول              
غريه مما جيب على املقيم، وأنه ال يفتقر يف ذلك إىل نية         و ، وعدم جواز الصوم   ،إمتام الصالة 

     كتفى بالتزوج واختاذ األهل بالبلد الثاين، ويكون كال الـوطنني   استيطان البلد اآلخر، بل ي
عليه فقهاء املذاهبأصليا بالنسبة له، وهذا ما نص .  

   :عابدين ابن حاشية يف جاء
 يـصري  ال فقيـل  به اإلقامة ينو ومل ببلد املسافر تزوج ولو: املنية شرح يف قال "

 صـار  دخلـها  فأيتهما ببلدتني أهل له كان ولو ،األوجه وهو؛ مقيما يصري وقيل، مقيما
 إذ ؛لـه  وطنا يبقى ال قيل وعقار دور فيها له وبقي إحدامها يف زوجته ماتت فإن، مقيما
 وقيل ،دار فيها له وليس ،له سكنا واستقرت ببلدة لتأه لو كما ،الدار دون األهل املعترب
   .هـ ا.)٢("تبقى

   :فيها أيضاوجاء 
 بأن كان له أهل ودار      ،مث الوطن األصلي جيوز أن يكون واحدا أو أكثر من ذلك          "

 ومل يكن من نية أهله اخلروج منها، وإن كان هو ينتقل من أهـل إىل                ،يف بلدتني أو أكثر   
  من البالد    ودخل يف أي بلدة    ،ها أهله نة، حىت أنه لو خرج مسافرا من بلدة في        أهل يف الس

  .)٣("اليت فيها أهله فيصري مقيما من غري نية اإلقامة

                                                
  ).٦٠(  ص:انظر  )١(
  .٢٢/ ٦رد احملتار   )٢(
  .٤٣٤/ ١بدائع الصنائع   )٣(



 

 

٢٧٢ 

٢٧٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 بلدة أخرى فال يبطل     وإذا مل ينقل أهله بل استحدث أهال يف       ": ويف مراقي الفالح  
   .)١(" له أصليوكل منهما وطن، وطنه األول
  :الةالص إمتام ويوجب السفر حكم يقطع فيما الدسوقي حاشية ويف

 أم أو ةيرس به ما إذ" دخل "يف قيد ) فقط ا دخل زوجة مكان ( دخول ) أو( "
 كان وإمنا ،أب أو كأم األقارب عن به حيترز أيضا زوجة يف قيد أنه وحيتمل ،كذلك ولد

  . )٢("الوطن حكم يف ألنه ؛قاطعا الزوجة مكان

   :املغينجاء يف 
 وقال  ،مِت ي : يف موضع   فقال أمحد  ، أو مالٌ  أهلٌ له فيه    بلٍد يف طريقه على     ذا مر إو"
   .)٣("ا إال أن يكون مار،مِتي ال :يف موضع

   :اإلنصاف ويف
، عليه نص، املذهب من الصحيح على أمت، فيه تزوج أو، امرأة فيه له ببلد مر ولو"

  .)٤(" املفردات من وهي، ماشية أو أهل فيه له ببلد مر إذا أيضا يتم وعنه
   :املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب يفجاء و
 مر ) أو ( .. املاضي يف أو احلال يف وطنه كان سواء ) بوطنه مر من يقصر وال( "

 فـال ،  )فيه تزوج ( ببلد مر ) أو( ، يفارقه حىت وطنه يكن مل ولو ) امرأة به له بلد ( ـب
  . )٥("فيه تزوج الذي البلد يفارق حىت يقصر

 اخلالف يف الرجل فقط، أما املرأة املسافرة فأا تصري          دم التنبيه على أن هذا    وقد تق 
   .)٦(مقيمة بالتزوج بال نزاع

  

                                                
  .)١٨٧(مراقي الفالح   )١(
  .٣٦٣/ ١ الكبري الشرح على الدسوقي حاشية  )٢(
  .٦٠/ ٤مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى : ، وانظر١٣٣ /٢املغين   )٣(
  .٣٣١/ ٢ اإلنصاف  )٤(
  ٧٢٣ -٧٢٢/ ١ املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب  )٥(
  ).٧٣(ص : انظر  )٦(



   

 

٢٧٣ 

٢٧٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  . بني احلنفية:أي.)١("أما املسافرة فتصري مقيمة بالتزوج اتفاقا: "قال الزيلعي
       ج املرأة بالبلد اآلخر يوجب     وعليه ففقهاء احلنفية متفقون على أن جمرد تزو

، فال يشرع هلا املسح أكثر من     بال خالف  عليها بكوا مقيمة، يلزمها ما يلزم املقيم      احلكم  
، ومل أر هذا االتفاق لغريهـم، خبـالف         يوم وليلة، وال تقصر الصالة، وال تفطر رمضان       

  .الرجل ففيه ما سبق
دل لذلك باآليتواست:  
 فأنكر الناس   ،أنه صلى مبىن أربع ركعات    رضي اهللا عنه     روي عن عثمان     ما: أوال

وإين مسعت رسول اهللا صـلى اهللا    ،  يا أيها الناس إين تأهلت مبكة منذ قدمت       (:  فقال ،عليه
  .)٢() صالة املقيم  من تأهل ببلد فليصلِّ(: عليه وسلم يقول

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت إين:  رضي اهللا عنه قال    يعلى أيب عن: ثانيا
 ا تأهلت وإين ) أربعاً املقيم صالة يصلي أهلها من فهو لدب يف املسافر تأهل إذا(  :يقول
   .)٣(أربعاً بكم صليت فلذلك قدمتها منذ

؟  إىل عرفة   الصالةَ رِص أقْ : رضي اهللا عنهما   سألت ابن عباس  : عن عطاء قال   :ثالثا
، فإن قدمت   جدة وإىل عسفان وإىل الطائف    ، ولكن إىل    ال":  قال ؟إىل مىن : قلت. ال: قال

   .)٤(" أو على ماشية فأمت الصالة،ل لكعلى أه
  .)٥( مقيم ببلد له فيه أهل ومال أشبه البلد الذي سافر منهألنه: من التعليل: رابعا

 غري بلـده  ر أن الشخص إذا قدم بلدةً   وهذه املسألة من غرائب املسائل؛ ألن املتبادِ      
ما هذه املـسألة اختلـف       أن يبقى له فيها حكم املسافر، بين       ر، فاملتبادِ بغري نية االستيطان  

  :احلكم بناء على ما ذكر من أدلة، وعند النظر يف األدلة جند اآليت

                                                
  .٥١/ ٣  تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق  )١(
  ).٦١(سبق خترجيه   )٢(
  .١٥٦/ ٢مع الزوائد جم: انظر ."ضعيف وهو إبراهيم بن عكرمة هفي: "  عزاه اهليثمي أليب يعلى، مث قال)٣(
  .٣/١٣٧، والبيهقى ٢/٢٠٢ابن أىب شيبة ، و٥٢٤/ ٢أخرجه عبد الرزاق يف املصنف   )٤(
  .١٣٣/ ٢املغين   )٥(



 

 

٢٧٤ 

٢٧٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

مل يـصح   و ، يف هذا الباب حديث عثمان رضي اهللا عنه        الوحيدأن احلديث   : أوال
  . وال موقوفا، بل تكاد تتفق الكلمة على ضعفه وعدم ثبوتهمرفوعا

مل أجد عن أحد و ،اس رضي اهللا عنهماغاية ما ورد يف املسألة أثر عن ابن عب       : ثانيا
  . أو يقويهم ما يشفعهغريه من الصحابة رضي اهللا عنه

األصل بقاء النصوص الثابتة يف الكتاب والسنة الدالة على كون الشخص إذا            : ثالثا
سافر، ومل ينو االستيطان، أن له الترخص بسائر رخص املسافر، ومل يقم دليـل واحـد                

ل استصحاب عموم هذه األصول، حىت يقوم الدليل على         صحيح على التخصيص، فاألص   
   .خالفها، أو يوجد ما خيصصها

  فيمن مجع إقامةَ عـددٍ     أااألظهر يف النصوص السابقة املنقولة عن الفقهاء        : رابعا
  : لذلك اآليتمن األيام على اخلالف السابق بينهم يف عددها، ويدلُّ

 إذا أراد أن يقيم ا يومـه        ،ه أمت الصالة   بقرية فيها أهله وولد    إذا مر ": مالكقال  
  . )١("وليلته

 ومل يكن ذلـك قـراره   ،فإن قدم على ماشية له أو قرية له": وقال سفيان الثوري  
  .)٢("فليصل ركعتني

، قصر أصحاب رسـول اهللا      صلي ركعتني ما مل جيمع مقام أربع      ي": وقال الشافعي 
   .)٣( مبكة دار أو أكثر وقرابات منهم، ولعدٍدلى اهللا عليه وسلم معه عام الفتحص

، أعين إذا قدم من سفره على أهل لـه ومـال أن             وكذلك نقول : "قال ابن املنذر  
   .)٤("يقصر

           ل ببلد غري وطنه    وهذا فيما يبدو يل األرجح يف هذه املسألة، وأن الشخص ولو تأه
جمرد دخوله  ، وال يعترب     استيطانه، أن له أن يترخص بسائر رخص السفر        األصلي، ومل ينوِ  

  .واهللا تعاىل أعلمهلذا البلد قاطعا حلكم السفر، 

                                                
   .١٧٦ / ٤أورده ابن املنذر يف األوسط   )١(
  .١٧٧  /٤أورده ابن املنذر يف األوسط   )٢(
  .املصدر السابق  )٣(
  .املصدر السابق  )٤(



   

 

٢٧٥ 

٢٧٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين    
ِاشرتاط املرأة عدم االنتقال    

َ
   من الوطن األصلي


  وهذا الوطن، وجيعل من أشق     عله يتعلق ذه الدار   نشأة اإلنسان يف وطنه وداره جت     

 صلى اهللا عليه وسـلم ملكـة    رسول اهللاحىت قال على نفسه مفارقة هذا املكان،     ما يكون 
 ولَولَا أَنَّ قَوِمي أَخرجوِني ِمنِك مـا        ،ما أَطْيبِك ِمن بلٍَد وأَحبِك ِإلَي     (: حينما أخرج منها  

   .)١()سكَنت غَيرِك
   وما أكثر ما صن  ف يف حب    ا،  الوطن، والغريزة الطبيعية اليت ال جيد اإلنسان منها بد

طوله يف هـذا    ِذكره و لدار اليت نشئ فيها، والشوق واحلنني إليها، مبا ال يتناسب           بطلب ا 
  .املقام

وذلـك   ،يأيت أثر الوطن يف هذه املسألة      يلِِّبذا األثر النفسي اجلِ   وامتدادا العتبار ه  
، ال يـسافر ـا   أ و دارها أو وطنـها،   فيما إذا شرطت املرأة على زوجها أال خيرجها من          

  هذا الشرطَ  ة الزوج خمالف وهل،  الوج هذا الشرط، فهل جيب عليه الوفاء، أم         وأعطاها الز 
  ؟يوجب الفسخ قضاًء أم ال

  :قولنياختلف أهل العلم يف هذا الشرط على 
 فـسخ   وجبيفعل  صحة هذا الشرط، ووجوب الوفاء به، فإن مل         : القول األول 

وبه قال   ،"ريب بال ملذهبا هذا": قال املرداوي  املشهور من مذهب احلنابلة،   هو  العقد، و 
 ابن سـعدي   و واختاره شيخ اإلسالم وابن القيم     مجع كبري من الصحابة رضي اهللا عنهم،      

  .)٢(وابن عثيمني

                                                
هذا حديث حسن صحيح غريـب      : ، قال الترمذي  )٣٨٦١(باب يف فضل مكة     / أخرجه الترمذي يف املناقب       )١(

  .١١٥ / ٢مشكاة املصابيح من هذا الوجه، وصححه األلباين يف 
ـ ، و ٣٨٧/ ٥االستذكار  ، و ٦٦٤/ ٢شرح منتهى اإلرادات    ، و ١٥٤/ ٨اإلنصاف  ، و ٤٤٨/ ٧املغين    )٢( وع جمم

منـهج  ، و ١٤٦/ ١سبل الـسالم    ، و ٦/٢٠٠نيل األوطار   ، و ١/٣١٢عالم املوقعني   ، وإ ١٦٦-٣٢/١٦٤الفتاوى  
  .١٢/١٧١ والشرح املمتع )١١٧(السالكني 



 

 

٢٧٦ 

٢٧٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : األدلة
  :باآليتواستدلوا لذلك 

  .١-املائدة  :  اهللا تعاىلقول :أوال

رسول اهللا صلى    بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده أن            عن عبد اهللا   :ثانيا
  .)١()املسلمون على شروطهم(اهللا عليه وسلم 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال        رضي اهللا عنه     عقبة بن عامر     عن :ثالثا
  .)٢( )ىف به ما استحللتم به الفروجأحق الشروط أن يو(

 وشرط هلا دارها، مث أراد       رجال تزوج امرأة   أن: أثر عمر رضي اهللا عنه وفيه      :رابعا
ـ  ( :فقال، رضي اهللا عنهفخاصموه إىل عمر بن اخلطاب       نقلها، مقـاطع  ، رطهاـهلـا ش

  .)٣()احلقوق عند الشروط
 فكان الزما   ،، ال مينع املقصود من الزواج      ومقصود  هلا فيه منفعةٌ   شرطٌأنه  : خامسا

  .كما لو شرطت عليه زيادة املهر
ينا من الصحابة، ال     قول من مس   إنه" :بعد أن ساق هذا القول وأدلته     مة  قال ابن قدا    

 .)٤("مجاعاإنعلم له خمالفا يف عصرهم، فكان 
 ال أن عليـه  وشـرطت  ،بامرأة تزوج رجل عن اهللا رمحه اإلسالم شيخ سئل وملا

 يلزمـه  فهل، ذلك على فدخل، أمها عند تكون وأن، مرتهلا من ينقلها وال ،عليها يتزوج
   ؟ال أم الفسخ للزوجة فهل، الشروط هذه خالف وإذا ،لوفاءا

                                                                                                                                       
 عمر بن اخلطاب وسعد بن أيب وقاص ومعاوية وعمرو بن          :     وممن قال ذا من الصحابة رضي اهللا عنهم والسلف        

/ ٧املغـين   .سحاقإوزاعي ويد وطاوس واأل.ل شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن وبه قا  ،العاص رضي اهللا عنهم   
٤٤٨.  

  .١٤٢ / ٥إرواء الغليل واحلديث صححه األلباين يف ) ٣١٢٠(باب يف الصلح / أخرجه أبو داود يف األقضية   )١(
 باب الوفاء بالـشروط  /، ومسلم يف النكاح )٢٥٢٠.. (باب الشروط يف املهر   / أخرجه البخاري يف الشروط       )٢(

  ).٢٥٤٢(يف النكاح 
 إرواء الغليل   . رضي اهللا عنه   ووصله مجاعة بإسناد صحيح عن عمر     ،   يف الشروط والنكاح   أخرجه البخاري معلقا    )٣(

٣٠٢ / ٦.  
  .٤٤٨/ ٧املغين   )٤(



   

 

٢٧٧ 

٢٧٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 أمحـد  اإلمام مذهب يف معناها يف وما الشروط هذه تصح م،نع: فأجاب
 وشـريح ، العـاص  بن وعمرو، اخلطاب بن كعمر؛ والتابعني الصحابة من وغريه

 .)١(السابقة األدلة ساق مث .. وإسحاق، واألوزاعي، القاضي
، ونقلـها  إخراجهـا  وله الشرط باطل، وال يلزمه الوفاء به،  أن هذا : القول الثاين 

   .)٢(، واختاره الشوكاينيوالشافعومالك مذهب أيب حنيفة املشهور من وهو 
  : األدلة

  :واستدلوا لذلك باآليت
املسلمون علـى شـروطهم، إال      : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       : أوال

  .)٣() أو حرم حالال،شرطا أحل حراما
، يؤثر شيئا يف حلـه ينبغي أن ، فال حيرم احلاللالشرط  هذا   أن: ووجه االستدالل 

  .ملغىالشرط فوجب أن يكون 
 ن مل يفِ  إمنا يثبت للمرأة خيار الفسخ      إال حيرم حالال، و    هذا بأنه    يناقش: املناقشة

  . حيل احلرام أو حيرم احلالل وشرٍط، كهذا بني شرٍط، وفرق الزوجهلا به
ل شـرط   ك: ( قال  صلى اهللا عليه وسلم    ائشة رضي اهللا عنها أن النيب     عن ع  :ثانيا

  . )٤()كان مائة شرط، وإن ليس يف كتاب اهللا فهو باطل
  . الشرع ال يقتضيهألن ؛هذا ليس يف كتاب اهللاأن : ووجه االستدالل

جنس هـذا   وليس يف حكم اهللا وشرعه،        باحلديث نوقش هذا بأن املراد   : املناقشة
  .ليس فيه خروج على شرع اهللا يف شئ، ومشروعالشرط 

  . هذه الشروط ليست من مصلحة العقد وال مقتضاهأن :ثالثا
                                                

  .١٦٤/ ٣٢جمموع الفتاوى   )١(
امـوع  ، و ١٠٧/ ٥األم  ، و ٢٣٨/ ٢  للدردير الشرح الكبري ، و ٤٨/ ٢بداية اتهد ، و ١٣٧/ ٢حتفة الفقهاء     )٢(

   .١٧/ ٢  شرح الدرر البهيةالروضة الندية: وانظر ،٢٥٠/ ١٦
باب ما ذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف الـصلح بـني النـاس                  / أخرجه الترمذي يف األحكام       )٣(
برقم وضعيف سنن الترمذي    صحيح  حديث حسن صحيح، واحلديث صححه األلباين يف        : ، قال الترمذي  )١٢٧٢(
بـاب إمنـا   / ، ومسلم يف العتق )٢٠٢٣(باب إذا اشترط شروطا يف البيع ال حتل / أخرجه البخاري يف البيوع      )٤(  ).١٣٥٢(

  ).٢٧٦١(الوالء ملن أعتق 



 

 

٢٧٨ 

٢٧٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 ةمن مصلحة املرأة، وما كان من مـصلح       نوقش هذا بعدم التسليم، فإنه      : املناقشة
  .)١(العاقد كان من مصلحة عقده

ـ كما ميكن أن يناقش هذا بأن مقتضى العقد هو مـا يوجِ         ـ ب ، ه العقـد ده ويوِج
وحل اجلماع مبجرد العقد، وقد يتخلف هذا املقتضى، كأن يعسر          واملهر،  كوجوب النفقة   

النفقة، أو ال يقوى هو أو هي على اجلماع، أما كونه يتزوج ثانية أو يـسافر ـا أو ال                ب
يسافر، فهذا ال عالقة له البتة مبقتضى العقد، مبعىن أنه ليس مبجرد العقد جاز له السفر، أو                 

 الثانية، فإن هذه أمور ثابتة سواء وجد العقد أم مل يوجد، فإن تراضيا علـى              جاز له زواج  
 مبجرد العقد، أو وجوب النفقـة مبجـرد         اجلماعإسقاطها كان هلما ذلك، خبالف حل       

عىن املالعقد، فإن هذه األشياء هي اليت أوجبها وأوجدها العقد، فهي لذلك مقتضاه، وهذا              
  .  املسألةن يتكلم يف هذه مبعضيغيب على قد 

 فإن هذا حينما ال يوجـد    -كما زعموا -وعلى تقدير أن هذا ينايف مقتضى العقد        
، د الشرط فقد قام من الشرع ما يوجب الوفاء بـه          ِج من شرط وحنوه، أَما وقد و      ما ينفيه 
  . لدخول العاقد يف العقد مع رضاه بالشرط ذلك املقتضىفيسقط

  :الترجيح
ح لدي القول األول، وهو أن املرأة إذا شرطت هذا          بعد النظر يف هذه املسألة يترج     

على زوجها شرطا ال ينايف مقتضى العقد، سواء كان عدم زواج الثانية، أم عدم إخراجها               
 به كان هلا مطالبته بالفسخ، أو االلتزام بشرطه،         من دارها، أن هلا هذا الشرط، فإن مل يفِ        

  :وذلك لآليت
  .قوة أدلة هذا القول، وترجحها: أوال  
  .ضعف أدلة القول الثاين، وورود املناقشات عليها: ثانيا  
أنه إذا أسقطنا شرطها، واعتربناه لغوا، فأي فائدة يف إثبـات الـشرط هلـا       : ثالثا  

  .فمادام أنه سيقع لغوا ال حاجة أن نثبته هلا !؟ابتداء

                                                
  .٤٤٨ / ٧املغين   )١(



   

 

٢٧٩ 

٢٧٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 باملرأة، فهي قد قدمت على هذا النكاح مبقتـضى          أن هذا فيه تغرير   : رابعا  
!! ا، الذي أثبته هلا الشارع، ورضيه الزوج، مث إذا ا عند التقاضي جتده لغواً             شرطه

  .فال شك أن هذا تغرير وخداع ال يليق أن ينسب إىل الشرع احلكيم
تضى وهو مق  .. " :ل على هذا الشرط    على من حتي   د يف الر  قال ابن القيم رمحه اهللا    

 بضعها للزوج إال علـى هـذا         ببذل  ترض ، فإن املرأة مل   الشرع والعقل والقياس الصحيح   
مل ، وكان إلزاما هلا مبا تلتزمه ومبـا   الوفاء به مل يكن العقد عن تراضٍ  ، ولو مل جيب   الشرط

 .)١(" يلزمها اهللا تعاىل ورسوله به
جيب أن يتأكد هـذا  فالواجب أن يلتزم الزوج المرأته مبا شرطته عليه ورضيه، بل  

 ال متلك غريه، خبالف الزوج الذي ميلك زمام األمـور، فهـو        ألا ؛ملرأةيف جانب ا  احلق  
يقوى ابتداء على إلزام زوجته مبا شرطه مبقتضى القوامة، كما أنه يف حال عدم التزامهـا                

 غريه، فكان مقتضى العدل أن      ميلك طالقها، فال تلجئه املرأة إىل شئ، أما املرأة فلم متلك          
هلا، واهللا تعاىل أعلمحيق .     


  
  

                                                
  .٣٤٤/ ٣إعالم املوقعني   )١(



 

 

٢٨٠ 

٢٨٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ثالثاملطلب ال   

  املتوفى عنها زوجها يف غري وطنهاعدة 
 إىل أربعة أشهر وعـشر       أجلها تدومي،   الزوج شرع اهللا تعاىل تعظيما حلق    مما  ة  دالِع

قال تعاىل   الكتاب العزيز  بنص ، :
رضي اهللا عنها  أم حبيبة، فعن كما جاءت السنة صرحية يف ذلك    ،  ٢٣٤-البقرة

لَا يِحلُّ ِلامرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر تِحد         ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالت
  .)١()وٍج أَربعةَ أَشهٍر وعشرا  ِإلَّا علَى ز،علَى ميٍت فَوق ثَلَاٍث

 ،له )٢(أعالج طلب يف زوجي خرج: "قالت عنها اهللا رضي مالك بنت فريعة وعن
 فأتيـت  ،أهلـي  دور من شاسعة دار يف وأنا هنعي فأتاين ،فقتلوه ومدالقَ بطرف فأدركهم

 دار يف أتـاين  زوجـي  نعي إن :فقلت له ذلك فذكرت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 إىل حتولت فلو ،له املسكن وليس ،لورثته ماال وال نفقة يل يدع ومل ،أهلي دور من شاسعة

 إىل أو املسجد إىل خرجت فلما ،حتويل :قال،  شأين بعض يف يب أرفق لكان وأخوايل أهلي
 حىت كزوِج نعي فيه أتاك الذي بيتك يف امكثي :فقال ،فدعيت يب أمر أو ،دعاين احلجرة

 ،عثمـان  إيل فأرسل :قالت. وعشرا أشهر أربعة فيه فاعتددت :قالت ،أجله تابالك يبلغ
  .)٣("به فأخذ فأخربته

 رية، سيما يف هذا العصر الذي كثـر       ويأيت أثر الوطن يف هذه املسألة يف أحوال كث        
فيه أسفار العوائل إىل غري الوطن األصلي للعمل أو التعلم أو حىت السياحة، وذلك فيما إذا                

                                                
باب وجـوب   / ، ومسلم يف الطالق     )١٢٠٢(لى غري زوجها    باب إحداد املرأة ع   / أخرجه البخاري يف اجلنائز     )   ١(

  ).٢٧٣٠.. (اإلحداد يف عدة الوفاة 
 النهايـة يف    .علوج، وجيمع أيضا على      الرجل القوي الضخم والرجل من كفار العجم       مجع علج، وهو  : أعالج  )٢(

  .١٩٩ / ٦حاشية السندي على النسائي ، و٢٥١ / ٧عون املعبود ، و٥٥٢ / ٣غريب األثر 
، وأبـو   )١١٢٥(باب ما جاء أين تعتد املتوىف عنها زوجها         / ، والترمذي يف الطالق     )٢٥٨٤٠(أخرجه أمحد     ) ٣(

.. باب مقام املتوىف عنـها زوجهـا   / ، والنسائي يف الطالق  )١٩٥٧(باب يف املتوىف عنها تنتقل      / داود يف الطالق    
حـديث حـسن    : ، قال الترمذي  )٢٠٢١( زوجها   باب أين تعتد املتوىف عنها    / ، وابن ماجه يف الطالق      )٣٤٧١(

  ).٢٣٠٠(داود برقم صحيح وضعيف سنن أيب صحيح، واحلديث  صححه األلباين يف 
  



   

 

٢٨١ 

٢٨١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

زوج يف بلد غري الوطن األصلي للزوجة، ووجبت عليها العدة فيه، ومل يكن             تويف ال 
      غ هلـا  هلا أحد يف هذا البلد، وأرادت االنتقال إىل وطنها األصلي، فهل هذا يـسو

  االنتقال، أو جيب عليها االعتداد يف احملل الذي تويف فيه الزوج؟
  :وقع خالف يسري يف هذه املسألة على قولني

،  اعتداد املتوىف عنها زوجها يف احملل الذي أتاها نعيه فيـه           جيب أنه   :القول األول 
   .)١( من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلةوهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء

  :األدلة
  : باآليتواستدلوا لذلك

   : قوله تعـاىل   :أوال
  . ١ -الطالق

 وكانـت   ،قاتفكانت هذه اآلية يف املطلَّ    ": قال الشافعي رمحه اهللا عند هذه اآلية      
 كعدة املطلقة، فاحتملـت أن تكـون يف فـرض الـسكىن             املعتدات من الوفاة معتداتٍ   

 اإلخراج املتوىف  ومنع، ومنع إخراجهن تدل على أن يف مثل معناهن يف السكىن         ،للمطلقات
   .)٢( " ألن يف معناهن يف العدة؛عنهن

 فـإن أكثـر     ،ال خيلو من النقـاش    حمل إشكال، و  االستدالل ذه اآلية    : املناقشة
، ومعلوم أن املتوىف عنها زوجها ال تلحـق         املفسرين على أن اآلية يف املطلقات الرجعيات      

   .ن كالم الشافعي املتقدم كما هو ظاهر م من القياس،ضرٍبإال على ن إطالقا، 
 امكثي: "قالت السابق ذكره، وفيه   عنها اهللا رضي مالك بنت فريعةحديث  : ثانيا

 أربعـة  فيه فاعتددت :قالت ،أجله الكتاب يبلغ حىت زوجك نعي فيه أتاك الذي بيتك يف
  .)٣( "وعشرا أشهر

وهو حديث ثابت صحيح يف املوضوعوهذا احلديث نص ،.  
                                                

، ١/٥١٤، واملقدمات املمهدات    ١/٣٩١، وجواهر اإلكليل    ٣/٣٧، وتبيني احلقائق    ٤/٣٤٣شرح فتح القدير      )١(
  .١/١٦٨السالم سبل و ،٣١/ ٢١التمهيد ، و١١/٢٩، واملغين ٩/٣٠٦واإلنصاف 

  .٣/٧٩شرح معاين اآلثار : ، وانظر٥/٢٢٦األم   )٢(
  ).٢٨٠(سبق خترجيه   )٣(



 

 

٢٨٢ 

٢٨٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

احلسن   املعتدة من وفاة تعتد حيث شاءت، وهو ما ذهب إليه أن:القول الثاين
 ،)١(عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي اهللا عنهم، وهو مروي البصري وعطاء

   .)٢(وابن حزم أيضاً وهو قول داود الظاهريوحكاه البغوي عن أيب حنيفة، 
   :األدلة

  :باآليتاستدلّوا و
: قوله تعاىل: أوال

   قال .٢٤٠ -البقرة :

 تعتد عند ،كانت هذه العدة:  قال: جماهد رمحه اهللا
:  فأنزل اهللا،أهل زوجها واجباً

 جعل اهللا : قال
 وإن شاءت ، إن شاءت سكنت يف وصيتها،هلا متام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية

:  وهو قوله تعاىل،خرجت      فالعدة كما هي، 
  . )٣(واجبة عليها

  :املناقشة
، بل نسخت حكماً آخراحلكم  هلذا ضاآلية مل تتعرنوقش هذا بعدم التسليم، فإن 

   .)٤(وهو استحقاقها للسكىن يف بيت الزوج الذي صار للورثة
 : قوله تعاىل : ثانيا

 ٢٣٤-البقرة.  

                                                
  .٦١/ ٧نيل األوطار ، و٣١/ ٢١التمهيد   )١(
  .١٠/٢٨٢، واحمللى ٣/١٧٧اجلامع ألحكام القرآن   )٢(
  ).٤١٦٧ ( اآلية.. والذين يتوفون منكم باب / أخرجه البخاري يف تفسري القرآن   )٣(
  ).١٢٧،١٢٦(أحكام اإلحداد : ، وانظر٣/٢٠٠ذيب السنن   )٤(



   

 

٢٨٣ 

٢٨٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 عن يؤخر ال والبيان  معينا للعدة،  مكانا ختص ملأن اآلية : ووجه االستدالل 
   .احلاجة

  :املناقشة
يناقش هذا الدليل بأن اآلية ليس فيها سوى بيان املدة اليت جيب علـى املـرأة أن                 

ملكان االعتداد ال باإلثبات وال بالنفي، وقد       متكثها كعدة واجبة عليها، وليس فيها تعرض        
قام دليل السنة الصحيح السامل عن املعارض بإجياب االعتداد يف البيت الذي بلغها خـرب               

ردة ختصيص العموم، وتقييد املطلق، فمىت جاء من الشرع         وفاته به، والقاعدة األصولية املطَّ    
         ما يقيد املطلق أو خيصص العام وجب أن يكون مد ا عليه، فيقدم احلديث   مقدعلـى    املقي 

  .مطلق القرآن
أمر املتوىف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  عن على بن أيب طالب رضي اهللا عنه     : ثالثا

   .)١(عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
نوقش هذا األثر بأنه ضعيف، وقد ثبت فيما هو أقوى منه أن النيب صلى              : املناقشة

  .وىف عنها زوجها أن تعتد يف البيت الذي أتاها نعي زوجها وهي فيهاهللا عليه وسلم أمر املت
  :الترجيح

الراجح هو القول األول، وهو ما ذهب إليه مجهور أهل العلـم، مـن وجـوب                
االعتداد بالبيت الذي أتاها نعيه وهي به، واملراد سكن الزوج قبل وفاته، وذلك لكـون               

  . يف املوضوعنصادليل هذه املسألة 
 فالتمـسك  ، خيالفه مبا ينتهض ملعارضته ما وحديث فريعة مل يأتِ   " :وكاينقال الش 

 ومرسل جماهد ال يصلح لالحتجاج به علـى         ،به متعني وال حجة يف أقوال أفراد الصحابة       
 وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كمـا يف          ،فرض انفراده عند من مل يقبل املراسيل مطلقا       

  .)٢("اع من يعتد به من أهل العلممسألة الرتاع فال حيل التمسك به بإمج

                                                
 قـال ابـن   . وهو ضعيف  ،مل يسنده غري أيب مالك النخعي     : ال الدارقطين   ق :وقال): ٣/٢٦٦(رواه الدارقطين     )١(

 نصب الراية . فلذلك أعله الدارقطين به؛ وأبو مالك أضعفهم  ، وعطاء خمتلط  ،وحمبوب بن احملرز أيضا ضعيف    : القطان
٢٦٣ / ٣.  
  .٦١/ ٧نيل األوطار   )٢(



 

 

٢٨٤ 

٢٨٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 اجلمهور القائلني بوجوب اعتدادها يف البيت الـذي         وبعد ترجيح هذا القول فإن    
وا على مجلة من األعذار اليت تبيح للمرأة االنتقال من ذلك البيـت إىل              نصتويف فيه الزوج    

ا، وهو مرويهللا عنهمرضي ا عن مجع من الصحابة بيت آخر تأمن فيه لتكمل به عد.  
 .يف نساء نعى إليهن أزواجهن وتشكني الوحـشة       رضي اهللا عنه    عن ابن مسعود    ف

   .)١(" مث ترجع كل امرأة منهن إىل بيتها بالليل، بالنهارجتتمعن" :فقال ابن مسعود
 إنـا   ، يا رسول اهللا   : فقال نساؤهم  ،حد رجاال استشهدوا بأُ   أنعن جماهد مرسال    و

 فإذا كـان    ، فأذن هلن أن يتحدثن عند إحداهن      ؟ إحدانا  أفنبيت عند  ،نستوحش يف بيوتنا  
  .)٢(وقت النوم تأوي كل واحدة إىل بيتها

  تأيت أهلـها بيـاض   أن أنه رخص للمتوىف عنها      رضي اهللا عنه   زيد بن ثابت   عنو
  . )٣(يومها

 فكانـت   ،أنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجهـا        رضي اهللا عنهما    عن ابن عمر    و
  .)٤( ترجع إىل بيتهاأنن الليل أمرها  فإذا كا،ث إليهمتأتيهم بالنهار فتحد

فهذه اآلثار وإن كان يف بعض أسانيدها مقال، إال أن تصلح لالستئناس ا علـى               
  .جواز خروج املعتدة للعذر

  : الفقهاءعلى ذلك  نصكما
، بأن خافت سقوط مرتهلـا أو       إن اضطرت إىل اخلروج من بيتها     ": قال الكاساين 

، أو كان ما تؤديه يف أجرته يف عدة الوفاةعها أو كان املرتل بأجرة وال جتد     خافت على متا  
- م، أو خافت على متاعها منه     د مات، أو كان نصيبها ال يكفيها      املرتل ملكا لزوجها وق   

 ،عليهاا هللا تعاىل     ألن السكىن وجبت بطريق العبادة حق      .. فال بأس أن تنتقل      -الورثة :أي
 يكون سكناها يف البيت الذي انتقلت إليـه       ار، وإذا انتقلت لعذر   والعبادات تسقط باألعذ  

االنتقال من األول إليه     ألن   ؛يف حرمة اخلروج عنه    مبرتلة كوا يف املرتل الذي انتقلت منه      
                                                

رجاله رجـال   : ، وقال اهليثمي  ٣٣٤ / ٩املعجم الكبري   ، والطرباين يف    ٣٢ / ٧ يف املصنف عبد الرزاق   أخرجه    )١(
   .١٣ / ٥جممع الزوائد . الصحيح

  .١٥٥ / ٤  يف املصنف ابن أيب شيبةأخرجه  )٢(
  .١٥٥ / ٤ يف املصنفابن أيب شيبة أخرجه   )٣(
  .٣١ / ٧ يف املصنفعبد الرزاق خرجه  أ )٤(



   

 

٢٨٥ 

٢٨٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، فلزمها املقام فيه    هلا من األصل  ، فصار املرتل الذي انتقلت إليه كأنه مرت       كان لعذر 
   .)١("حىت تنقضي العدة
  فلها االرحتال معهم حيث    ، ارحتل أهلها  ة معتدةٍ يكبدِو" : فقالوا ،الكيةبه امل وصرح  

 أو  ، ال ميكن املقام معه مبـسكنها كـسقوطه        ، أو لعذرٍ  كان يتعذر حلوقها م بعد العدة     
، وإذا انتقلت لزمـت      مل يوجد احلاكم الذي يزيل الضرر      خوف جار سوء أو لصوص إذا     

   .)٢("الثاين إال لعذر
إذا خافت علـى     هلا اخلروج فيما     أنذلك، فصرحوا ب  وا ب  صرح عية الشاف أنكما  

وتتحـرى   ، أو جار سـوء  أو فسقٍة أو لصوٍص غرٍق أو أو حريٍقنفسها أو ماهلا من هدمٍ   
  .)٣(القرب من مسكن العدة

   .)٤(ومذهب احلنابلة يف اجلملة ال خيرج عما سبق

 فيه   البيت الذي تويف    توجب على املرأة االعتداد يف     من واقع ما تقدم من نصوصٍ     
قـد دلـت    ف،   أو غريه  الزوج، بقطع النظر عن كون املرأة يف وطن مغاير لوطنها األصلي          

 فريعة رضي اهللا عنها مع مـا شـكته           تقدم حديث  وقدالسنة على ذلك بشكل واضح،      
        لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحوال تحمل آخر،  االنتقال إىل   جواز   -بديهةً-غ  سو

فتاها النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، مث عدل عنه إىل وجوب أن تعتـد باملكـان                 حىت أ 
الواجب على املرأة أن تعتد يف احملل       تبني أن   الذي تويف فيه الزوج، فاستصحابا هلذا النص،        

يف العـصر    صور الضرورة الذي تويف فيه الزوج، وال جيوز هلا االنتقال إىل لضرورة، ومن            
  :احلديث اآليت

اليت هي فيها مينع بقاء األسرة بعد وفاة صاحب تأشـرية            الدولة   ن يكون نظام   أ -  
حاليا، فإنه يف حال وفاة صاحب التأشـرية         الدول   اإلقامة ا، كما هو احلال يف كثري من       

                                                
  .األمريية ببوالق.ط. ٢٨٥/ ٣فتح القدير و، ٢٠٦، ٢٠٥/ ٣ بدائع الصنائع   )١(
  .٣٩٣/ ١جواهر اإلكليل و، ٩٩/ ٢الفواكه الدواين   )٢(
  .٤٠٤ -٤٠٣/ ٣مغين احملتاج و، ٤١٧ -٤١٥/ ٨روضة الطالبني   )٣(
، ٣٩٣/ ١جواهر اإلكليـل  و، ٩٩/ ٢الفواكه الدواين و، ٣٤٤/ ٤ير  فتح القد:وانظر ،١٧٧، ١٧٦/ ٩املغين    )٤(
  .٢٠٣/ ٣سبل السالم و
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٢٨٦
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 إىل الـوطن    تؤمر أسرته باملغادرة، فهذه ضرورة ال خيار للمرأة فيها، فيجوز هلا االنتقال           
  .، مع التزامها بالبيت الذي تنتقل إليهتكمل العدة فيه أو غريه لاألصلي
 أن تتعذر املعيشة فترة العدة يف هذا البلد النقطاع الراتب، وعدم وجود دخـل               -  

  .بعد الوفاة، فحينئذ ليس هناك بد من الرجوع إىل الوطن األصلي
  أن يأمرها صاحب البيت باخلروج النتهاء عقد اإلجارة، وليس هناك قدرة على            -  

 فلها حينئذ   ،قاء يف هذا البيت مبفردها، وحنوه      أو خشيت الب   جتديد فترة اإلجارة مدة العدة،    
؛ ألن خروجها من هذا البيت جيعل مطلق اخلروج متساويا من حيث اجلهة، فـإذا     تقالاالن

، وال يلزمهـا   أو حيث شاءت، من هذا البيت جاز هلا الرجوع إىل الوطن     جاز هلا اخلروج  
  .البلدالبقاء يف نفس 

دخل آخر، أو معها من أفراد أسـرا مـن          أما يف حال كون املرأة عاملة، أو هلا         
  .يكفيها البقاء يف هذا البلد، فالواجب أن تعتد حيث أتاها نعي زوجها، واهللا تعاىل أعلم


  
  



   

 

٢٨٧ 

٢٨٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الرابعاملطلب          
  ثبوت احلضانة يف أثر  الوطن واالستيطان      

  وسقوطها للوالدين
 ،ن احلضانة هو املسكن الذي يقيم فيه والد احملضون إذا كانت احلاضنة أمـه             مكا

بعة  ذلك أن الزوجة ملزمة مبتا     ؛ أو يف عدته من طالق رجعي أو بائن        ،وهي يف زوجية أبيه   
 البقاء يف مـسكن الزوجيـة حـىت          جيب عليها  واملعتدة،  زوجها واإلقامة معه حيث يقيم    

 وإذا انقضت عدة األم فمكان احلضانة هو البلـد  ،دونه سواء مع الوالد أو ب،تنقضي العدة 
      ألن لألب حق    ؛ وكذلك إذا كانت احلاضنة غري األم      ،هالذي يقيم فيه والد احملضون أو ولي 

 وذلك ال يتأتى إال إذا كان احلاضن يقيم يف بلـد            ، واإلشراف على تربيته   ،رؤية احملضون 
   .األب أو الويل
ن ، إال أن النساء يقـدم     الرجال من املستحقني هلا   احلضانة تكون للنساء و    أنكما  
، مث تـصرف إىل     ا أليق وأهدى إىل تربية الـصغار      ، و  ألن أشفق وأرفق   ؛على الرجال 

   .)١(الرجال ألم على احلماية والصيانة وإقامة مصاحل الصغار أقدر
انة فترقا فاحلـض ، فإن ا  ينهماالنكاح قائما ب   وحضانة الطفل تكون لألبوين إذا كان     

 أن امرأة أتت رسـول      ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       ، حل  ما مل تنكح   ألم الطفل 
 وحجري له ،ًءإن ابين هذا كان بطين له وعا:  عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا      اهللا صلى اهللا  

  .)٢(" به ما مل تنكحيأنت أحق: قال، ف، وزعم أبوه أنه يرتعه مين، وثديي له سقاًءحواًء
، ا، فولدت له عاصم   األنصارامرأة من   رضي اهللا عنه    بن اخلطاب    مر عند ع  وكان

 فأخذ بعضده فوضعه  ،   فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء املسجد      قباءمث إن عمر فارقها، فجاء      
 رضي اهللا   بني يديه على الدابة، فأدركته جدة الغالم، فنازعته إياه حىت أتيا أبا بكر الصديق             

                                                
  .٥٢٠ / ٥، والفتاوى الكربى ٤٩٦ / ٥، وكشاف القناع ٤/١٨٠، والبحر الرائق ٣/٤٧تبيني احلقائق   )١(
السلـسلة   يف ، وحسنه األلبـاين )١٩٣٨(باب من أحق بالولد     / وأبو داود يف الطالق     ) ٦٤٢٠(أخرجه أمحد     )٢(

  .٧٠٩ / ١الصحيحة 



 

 

٢٨٨ 

٢٨٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

فما راجعـه   ،   بينها وبينه  خلِّ: فقال أبو بكر  ،  ابين: ملرأةابين، وقالت ا  : ال عمر ـفق،  عنه
  .)١(عمر الكالم

 أعطف وألطف وأرحـم وأحـىن وأخـري         األم: " أنه قال له   ويف بعض الروايات  
  .)٢(" بولدها ما مل تتزوجرأف، وهي أحقوأ

  . بولدها الصغرياألمة ي العلة يف أحقِّوهذه هي
 ،صة يف ترتيب مستحقي احلضانة بعد األم       طريقة خا   منهم وأصحاب املذاهب لكلٍّ  

مع مراعاة أن احلضانة ال تنتقل من املـستحق إىل      ،   يقدم عند االستواء يف االستحقاق     ومن
، علـى   حق حقه يف احلضانة أو سقطت ملانع       إال إذا أسقط املست    ،من بعده من املستحقني   

  . )٣(خالف وتفاصيل كثرية جدا يف هذا الباب
  :ضانة وسقوطهاأثر الوطن يف ثبوت احل

ينال من رعايتهما   أ يف كنفهما،    نش، من أجل أن ي    األصل بقاء األبوين مع احملضون    
  .)٤(للحياةه د ويع، وينمي عقله، ويزكي نفسه،وحسن قيامهما عليه ما يبين جسمه

وقد اختلف  فينتقل أحد األبوين عن وطن احملضون،        ،هذا األصل ف  لكن قد يتخلَّ  
  :على هذا النحو حتريرهوميكن  هذه املسألة اختالفا كبريا، كالم أهل العلم يف

  . مث يعود واآلخر مقيم كتجارة وحنوه،، سفر أحدمها حلاجةأن يكون :أوال
  .)٥(فذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن احلضانة للمقيم منهما

- ألن السفر بالولد     ذلك أن مصلحة الطفل يف هذه احلال بقاؤه مع املقيم؛         لوا  وعلَّ
   . وتضييع له، إضرار به- سيما إن كان رضيعاال

                                                
 ورواه عبـد الـرزاق يف املـصنف         ،٤٤٣ / ٢  يف السنن الكربى   ، والبيهقى )١٢٦٠(أخرجه مالك يف املوطأ       )١(

  ).١١٥(التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل : ، وهو أثر مرسل، انظر٥/٢٣٨، وابن أيب شيبة ٧/١٥٥
  .٢٩٠ / ٧االستذكار ، وابن عبد الرب يف ١٥٤ / ٧ يف املصنفعبد الرزاق  أخرجه  )٢(
الدسـوقي   ، وحاشـية    ٢١٧ -٤/٢١٥ مطبعة اإلمام مبصر، والتاج واإلكليل    .  ط ٤/٤٤ بدائع الصنائع : انظر  )٣(

  .٥/٥٠٠وكشاف القناع ، ٦١٩ -٦١٨/ ٧واملغين ، ٣/٤٥٨ومغين احملتاج عيسى احلليب، . ط٢/٥٢٧
  .٣٣٩/ ٢فقه السنة   )٤(
  .٣/٢٦٥، وشرح املنتهى ٥/٥٠٠، وكشاف القناع ٩/١٠٦، وروضة الطالبني ٣/٤٥٩اج مغين احملت  )٥(



   

 

٢٨٩ 

٢٨٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 مواء كانت هـي املقيمـة أ      ىل به، س  ووذهب املالكية إىل أن األم هي األَ      
 األم يف احلضانة، فهي أوىل وأحق وعللوا ذلك بأن السفر ال يسقط حق  ؛  )١(املسافرة

   .به
صر الوقت،  قِ يناقش هذا بأن بقاء الطفل مع املقيم له أحفظ له، سيما مع           : املناقشة

  .وإمنا تستحقه األم عند املفارقة التامة؛ حيث كانت أحفظ له غالبا
 فاألم عندهم أحق حبضانة الولد مطلقا،        فهم أقرب إىل كالم املالكية،     وأما احلنفية 

د اخلروج؛ ألن األم أشفق وأقدر على احلضانة، فإذا          لألب أو الويل أن يأخذه إذا أرا       وليس
ـ         طلَّلد، وهي م  أرادت هي اخلروج بالو    ا مـن   قة فليس هلا أن خترج إىل دار احلرب، خوف

 بالولد ا اشترط جلواز خروجهن كان انتقاهلا لغري دار احلرب    التخلق بأخالق تلك الدار، وإ    
  .)٢(أن خترج به لبلدها الذي وقع فيه عقد نكاحها باألب

 األب وولده،   لوا ذلك بأن املانع من خروج املرأة بولدها هو ضرر التفريق بني           وعلَّ
 يف بلدها كان دليال على الرضا بـذلك؛  األب قد أقدم على نكاح هذه املرأةلكن ملا كان   
  ج امرأة يف بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه، والولد سيحصل قطعا يف هذا البلـد،               ألن من تزو

  .فكان راضيا حبضانة الولد يف ذلك البلد
  .ةالسابقاملناقشة  بنفس  هذايناقش: املناقشة
املترجح يف هذه املسألة هو القول األول، وهو بقاء الولد مـع املقـيم              : الترجيح

الناشئ عن السفر   والضرر  منهما؛ حيث كان هذا أحفظ له، وأبعد عن القلق واالضطراب           
  .واالنتقال

 يتمكن األب   حبيثسافة بعيدة، أما مع قرب املسافة،       وهذا كله فيما إذا كانت امل     
 فاحلضانة لألم، سواء انتقلـت أم مل        ،، ويرجع إىل مرتله قبل الليل     من زيارة ولده يف يومه    

  . ن األب من زيارة ولده يف هذه املسافة بدون مشقةتنتقل، لتمكُّ

 وطريقه خموفان أو     املنتقل إليه   والبلد أن يفارق أحدمها الوطن لإلقامة بغريه،     : ثانيا
  .، سواء كان الرجل أو املرأة فاملقيم أحق،أحدمها

                                                
  .٤/٢٧١، وشرح الزرقاين ٢/٥٣١حاشية الدسوقي   )١(
  .٤٦١/ ٣بدائع الصنائع ، و٤/٣٧٥فتح القدير   )٢(



 

 

٢٩٠ 

٢٩٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ويلحق بالبلد   )١(ذا قال املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو ظاهر مذهب احلنفية        و ،
كأن تكون دار حرب، أو خيشى عليه يف هـذا  املخوف كل بلد خيشى على احملضون فيه،       

  . شديدين أو برٍدمن حرالبلد 
 نان،آم وطريقه   ل إليه  املنتقَ  والبلد  بغريه، لالستيطانأن يفارق أحدمها الوطن     : ثالثا

   :ثالثة أقوالخالف على ففيه 
 وهـو   ،ن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه     ليتمكَّأن احلضانة لألب مطلقا،     : األول

  . )٢(، وهو رواية عن أمحد مالك والشافعياملشهور من مذهب
  .)٣(وهو الرواية الثانية عن أمحد،  أن األم أحق:الثاين

، ففيـه    وإن كـان األم    ، أحق ألب فاألم هو ا ل  املنتِقكان  التفصيل، فإن    :الثالث
  وإن انتقلـت إىل    ، فإن انتقلت إىل البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به            تفصيل،

  . )٤( احلنفيةمذهب وهو ،غريه فاألب أحق
  :الترجيح

 ،ال يقوم عليها دليل يسكن القلب إليـه ، فإا  وتعليالابعد النظر يف هذه األقوال   
يف املراد من احلضانة، ومعلوم أن املراد باحلضانة صيانة         النظر   هذه املسألة     يف فالذي يترجح 

 يف كل شئ، ومن ذلك النظر يف األنفع لـه يف            األصلح له واألنفع  وحفظ احملضون، وفعل    
  وال تأثري إلقامة وال نقلة     كان معه،  فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ        ،لةقْاإلقامة أو الن  

د مفارقة الوطن ال ينبغي أن يكون مناط احلكم، بـل مناطـه             ىن أن جمر  يف هذا األمر، مبع   
  .، واهللا تعاىل أعلميكون الصغريمصلحة الصغري، فأينما كانت كان الواجب أن 

                                                
، ٩/١٠٦، وروضة الطالبني    ٣/٤٥٩، ومغين احملتاج    ٤/٢٧١، وشرح الزرقاين    ٢/٥٣١حاشية الدسوقي   : انظر  )١(

رسالة أحكام الـسفر  : ، وانظر٣/٢٦٥مكتبة النصر احلديثة بالرياض، وشرح املنتهى      .  ط ٥/٥٠٠وكشاف القناع   
  .وما بعدها) ٢٦٨(يف الشريعة اإلسالمية 

، واملغـين   ٢/١٧٣، واملهـذب    ٣/٤٥٩، ومغين احملتـاج     ٤/٢٧٠، وشرح الزرقاين    ٤/٢١٥حاشية اخلرشي     )٢(
  .٣/٢٦٥، وشرح املنتهى ٨/٢٤٢
   .٩/٤٢٨اإلنصاف   )٣(
  .٤٠٩/ ٥اد املعاد ز: ، وانظر٤٦١/ ٣بدائع الصنائع ، و٦٢٦/ ٣الدر املختار   )٤(



   

 

٢٩١ 

٢٩١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  اخلامساملطلب         
   أثر الوطن واالستيطان يف ديانة اللقيط        

  : أمرينال بد أن نعلم أن إسالم الشخص يثبت بأحد بادئ ذي بدٍء
  .كصدوره من بالغ عاقلحمض إرادته، : األول   
  :بالتبعية، وهي يف اإلسالم على ثالثة أوجه: الثاين   

  . إسالم األبوين أو أحدمها:األول
 ألنـه  ؛بإسالمه كمح أبويه عن منفرداً طفال املسلم سىب فإذا ،السايب تبعية :الثاين

  .كاألبوين واليته حتت صار
   .)١(الكفر دار أو اإلسالم دار يف يوجدقد  فالشخص ،ارالد تبعية :الثالث

 تبعا للموطن الذي وجد بإسالم اللقيط أو كفره  والذي يعنينا يف البحث هو احلكم       
  .عية الداربعرب عن بت، وهو ما يبه

      ب حكم الـدار الـيت    ، فالبعض يغلِّ  ونظر العلماء للقيط يف احلكم بديانته متفاوت
د فيها، والبعض يغلِّ  ِجووالبعض يراعي أصـل الفطـرة، فـيحكم     الالقِط ديِنب حكم ،

  :بإسالمه مطلقا، واخلالف يف هذه املسألة على النحو اآليت
 فإن كانت الدار   ،أن املعترب يف ذلك هو الدار اليت يوجد فيها اللقيط         : القول األول 

 كفر حكـم     وإن كانت دار   ، بالغلبة  تبعا للدار اليت وجد فيها     ،إسالمهدار إسالم حكم ب   
وهو مذهب   كفارا،    أم  كانوا  مسلمني ،ألهلهاتغليبا حلكم األكثر، ولكون الدار       بكفره،

  :، على التفصيل اآليت)٢(ة واحلنابلةافعيالش
هي فتح للمسلمني، فإن كان فيهـا       وفإن كانت الدار اليت وجد فيها دار إسالم،         

 يوجد فيها أي مسلم، بـل      تغليبا لإلسالم، وإن مل    ؛ولو مسلم واحد حكم بإسالم اللقيط     
  .كانوا كلهم كفارا فإنه حيكم بكفره؛ ألن اإلسالم يثبت مع االحتمال، وال احتمال هنا

                                                
  ) .٢٤٨(، وأحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي ٤٣٣-٥/٤٢٨روضة الطالبني   )١(
، ٢٢٧ - ٢٢٦/ ٤، وكـشاف القنـاع    ٧٤٨/ ٥، واملغين   ٤٢٢/ ٢مغين احملتاج   ، و ٤٣٣/ ٥ روضة الطالبني   )٢(

  ).٥٩(اللقيط يف اإلسالم : وانظر



 

 

٢٩٢ 

٢٩٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

كان مجيع من فيها كفارا فهـو      ، بل   فإن مل يكن فيها مسلم    وإن كانت دار كفر،     
 للحنابلة أن اللقـيط     ووجه فأصح الوجهني عند الشافعية      ، فيها مسلمون  وإن كان ،  كافر
، ويف  يبألن تبعية أبويه انقطعت، كما انقطعت بالـس       ، و  تغليبا لإلسالم  ؛يعترب مسلما فيها  

  . تغليبا للدار واألكثر؛حيكم بكفره للحنابلة والوجه اآلخرالوجه الثاين عند الشافعية 
وهو املشهور من مذهب احلنفية     ،   مجيعا اعتبار املكان والواجد للقيط    :القول الثاين 

  :التفصيل اآليت على ،)١(واملالكية
إن التقطه مسلم يف دار إسالم حكم بإسالمه اتفاقا، وإن التقطه كافر يف دار كفر               

 مسلم يف دار الكفر أو بـالعكس،        هفإن التقط ،   الواجد يِدلدار و تغليبا ل فهو كافر اتفاقا؛    
  :ففي املذهب احلنفي أربع رويات

لمني أوالدهم عند الكفار وال      بوضع املس  ؛ ألن العادة مل جترِ     العربة باملكان  :األوىل 
  . فيبىن احلكم على الغالب الظاهر من حال الناس،العكس

 ألنه أوىل به إذ قد أحرزه هو، وإمنا يعترب املكان عند عدم             ؛ العربة بالواجد  :الثانية
  . معتربة، وقد وجدتيٍد

 بقولـه  ؛ ألن اعتبار العالمة أصل يف الشرع، عمال    والعالمات ي العربة بالز  :الثالثة
  .، وحنوها٢٧٣-البقرة  :تعاىل

كـم   حثبت اإلسالم ي شٍئثة، فأي العربة مبا يوجب اإلسالم من هذه الثال       :الرابعة
 فإنه يرجح ما يوجب اإلسـالم،   ، ألنه إذا دار األمر مبا يثبت اإلسالم وما يثبت الكفر          ؛به

فيحكم بإسالمه لكونه أنفع له يف الدنيا واآلخرة، وألن         كما يف املولود بني مسلم وكافر،       
  .اإلسالم يعلو وال يعلى عليه

فيه قليل مـن    فإن كان    ،إذا التقطه مسلم يف دار الكفر     ف لون،يفصغري أن املالكية    
، فإن زاد عـدد      تغليبا له   القطه ينفالعربة بدِ  -هو حمدود عندهم بثالثة بيوت    و- املسلمني

 عنـد كم بإسالمه مطلقا؛ ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليـه، أمـا           املسلمني عن ذلك ح   

                                                
، ٣/٣٩٧، وفتاوي قاضي خان     ٢١٥/ ١٠ ، واملبسوط    ٣٤٥،٣٤٦/ ٥، وفتح القدير    ١٩٨/ ٦بدائع الصنائع     )١(

، ٧/١١٩ ، وشـرح الزرقـاين    ٦/٨٢، ومواهب اجلليل  ١٣٢/ ٧شرح اخلرشي   ، و ٤/١٢٦والشرح الكبري للدردير    
  .٦/٣واملنتقى شرح املوطا 



   

 

٢٩٣ 

٢٩٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ؛التساوي أو أكثرية املسلمني يف الدار الواحدة فاحلكم بإسالمه مـن بـاب أوىل             
  . ألنه يعلو وال يعلى عليه؛اإلسالمتغليبا حلكم 

 بإسالم اللقيط مطلقا، وال ينظر لتبعية املكان وال الواجـد،           احلكم: القول الثالث 
   .)١(ما اختاره ابن حزموهو 

   :األدلة
  : اآليتة على كون العبد خملوقا على الفطرة، حنوبالنصوص الدالَّواستدل لذلك 

 : قوله تعاىل : أوال
  ١٧٢-األعراف.  

ما ( : قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : رِضي اللَّه عنه قَالَ    عن أيب هريرة   :ثانيا
  .)٢()صراِنِه أَو يمجساِنِه فَأَبواه يهوداِنِه وين،رِةِمن مولُوٍد ِإلَّا يولَد علَى الِْفطْ

 أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          رضي اهللا عنه   عن عياض بن محار ااشعي    : ثالثا
 وإنه أتتـهم الـشياطني     ،وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم    (: قال عن ربه عز وجل    وسلم  

  .)٣()فاجتالتهم عن دينهم
 أن اهللا تعلى خيلق عباده على الفطرة، وهي ملة          :ة من هذه النصوص   ووجه الدالل 

التوحيد واإلسالم، وال يصرفهم عن ذلك إال الشيطان، أو آباؤهم، فإذا كـان اللقـيط               
  .جمهول األبوين بقي على الفطرة اليت فطرها اهللا عليها

  :املناقشة
ران يف  األبوين يـؤثِّ  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب أن         بيناقش هذا االستدالل    

التنصري أو التمجيس، فإذا كان معدوم األبـوين فـإن البيئـة والـدار     بالتهويد أو   الولد  
          النيب صلى   واألقارب واجلريان الذين يعيش معهم يقومون بدور األبوين وزيادة، وإمنا نص 

ن املعلوم أن   ، وإال فم  ، وأن الصغري يولد بينهما    اهللا عليه وسلم على األبوين باعتبار الغالب      
                                                

  .٨/٢٧٦احمللى   )١(
باب كل مولود يولد / ، ومسلم يف القدر )١٢٧٠.. (باب إذا أسلم الصيب فمات      / أخرجه البخاري يف اجلنائز       )٢(

) ..٤٨٠٣.(  
  ).٥١٠٩.. (باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا / أخرجه مسلم يف اجلنة وصفة نعيمها   )٣(



 

 

٢٩٤ 

٢٩٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

، فال معـىن    ها من العوامل، وقد تزيد     وغري ه البيئةُ ثُحِد ت ه األبوان يف الولد   ثُاألثر الذي حيدِ  
  . أو العمل مبفهوم اللقب،م، إال على سبيل التحكُّجلعل احلكم قاصرا على األبوين فقط

  :الترجيح
  : اآليتتفصيل البعد النظر يف أقوال هذه املسألة وأدلتها وتعليالا يترجح لدي

يف حال ما إذا كانت الدار متمحضة لإلسالم أو الكفر، فإن اللقيط يتبـع              : أوال
  .هذه الدار، فيحكم بإسالمه أو كفره تبعا هلا

 تدل على دينه     فإن ظهر على اللقيط عالمات     ،يف حال ما إذا اختلطت الدار     : ثانيا
ح     عليها اإلسالم حكم بإسالمه،    كم بغلبة الدار، فإن غلب      كم مبقتضاها، وإن مل يوجد ح

           وإن غلب عليها الكفر حكم بكفره، ويف حال التساوي فاحلكم بإسالمه متوج  ه وقـوي 
وألن اإلسالم هو األصل، وهو األنفع له يف الـدنيا  ، فيقوى اجلانب ا ،استصحابا للفطرة 
  .، واهللا تعاىل أعلمواآلخرة بال شك


  



   

 

٢٩٥ 

٢٩٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الرابع
  وطن واالستيطان يف العقوباتأثر ال

  :وفيه ثالثة مطالب
  أثر الوطن واالستيطان يف القصاص: األول
  أثر الوطن واالستيطان يف حكم املرتد: الثاني

  أثر الوطن واالستيطان يف التغريب والنفي: الثالث
  



 

 

٢٩٦ 

٢٩٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املطلب األول
  أثر الوطن واالستيطان يف القصاص

  :وفيه ثالث مسائل
   أثر الوطن واالستيطان يف قتل الذمي باملستأمن:األوىل
  أثر الوطن واالستيطان يف قتل املستأمن باملستأمن: الثانية
   بغري املسلمقتل املسلمأثر الوطن واالستيطان يف : الثالثة

  
  



   

 

٢٩٧ 

٢٩٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  األوىلاملسألة    
   بغري املسلمقتل املسلمأثر الوطن واالستيطان يف     

  .مطلقا  املسلم ال يقتل باحلريباتفق أهل العلم على أن: أوال
  . قصاصااتفق أهل العلم على أن املسلم ال يقتل باملستأمن: ثانيا
  :ي على قولنيماختلف أهل العلم يف قتل املسلم بالذِّ: ثالثا

، الشافعية واحلنابلة و املالكية ، وهو مذهب  بالذميأن املسلم ال يقتل      :القول األول 
لقتـل،   فيما يوجبه هـذا ا     إذا قتله ِغيلة فيقتل به، كما اختلفوا      غري أن املالكية استثنوا ما      
    احلنابلة إىل أن عليه وذهبت،  وحيبس حبيث ال يبلغ حببسه سنةً  رفذهب الشافعية إىل أنه يعز 

   .)١(الدية فقط
  :باآليتلذلك  واستدلوا :األدلة
 ليس يف    هل عندكم شئ مما    :سألت علياً رضي اهللا عنه    :  جحيفة قال  عن أيب : أوال

ة، ما عندنا إال ما يف القرآن، إال فهماً يعطى          مس وبرأ الن  ،والذي فلق احلبة  ": القرآن؟ فقال 
 ،العقلُ، وفكاك األسـري   ": وما يف الصحيفة قال   : قلت. "رجلٌ يف كتابه، وما يف الصحيفة     

  .)٢("ال يقتل مسلم بكافروأ
املؤمنون تتكافـأ  (: قالسلم صلى اهللا عليه وعن علي رضي اهللا عنه أن النيب        : ثانيا

تهم أدناهم، ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو         على من سواهم، ويسعى بذم      وهم يد  ،دماؤهم
   .)٣() يف عهدهعهٍد

                                                
  .٣٤١/ ٩، واملغين ٣٣/ ٦األم  و،١٥٩/ ٥قاين زرشرح املوطأ للو ،٢٣٨/ ٤الدسوقي حاشية   )١(
باب فضل املدينة ودعاء النيب صلى اهللا    / ، ومسلم يف احلج     )١٠٨(باب كتابة العلم    / أخرجه البخاري يف العلم       )٢(

  .، وهذا لفظ البخاري)٢٤٣٣.. (عليه وسلم 
، والنـسائي يف  )٢٣٧١(باب يف السرية ترد على أهل العـسكر   / ، وأبو داود يف اجلهاد      )٩١٣(أخرجه أمحد     )٣(

باب املسلمون تتكافأ دمـاؤهم     / ، وابن ماجه يف الديات      )٤٦٥٣.. (باب القود بني األحرار واملماليك      / القسامة  
  .٢٩٠ / ٢مشكاة املصابيح ، واأللباين يف ٣٩٥ / ٤نصب الراية ، واحلديث صححه الزيلعي كما يف )٢٦٧٣(
  
.  



 

 

٢٩٨ 

٢٩٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

أن املـسلم ال    أخرب  النيب صلى اهللا عليه وسلم      أن  : وجه الداللة من هذين النصني    
على مسلم قصاصاً بقتل كـافر      أكثر أهل العلم ال يوجبون      : "يقتل بالكافر؛ قال يف املغين    

١(" كان كافٍرأي(.  
   .)٢("بكافر مسلم يقتل ال أن السنة من" :قال عنه اهللا رضي علي عن: ثالثا
 رضي  كتب عبد اهللا بن عامر إىل عثمان      :  عن مسلم بن جندب اهلذيل قال      :رابعا

ن أ:  إليه عثمانفقتله على ماله؟ فكتب، )٣(أن رجالً من املسلمني عدا على دهقان      : اهللا عنه 
   .)٤("اقتله به

، غري أنـه أثـر      يلة وغريه وهذا استدل به املالكية الذين قالوا بالتفريق بني قتل الغِ         
  .ضعيف

فالنفس بذلك  ،  ال يقاد املسلم بالكافر فيما دون النفس باإلمجاع       كما   أنه: خامسا
  .أوىل

  .)٥( بالكفر فال يقتل املسلم به منقوص أن الذمي:سادسا
  .)٦(، وهو املشهور من مذهب احلنفية يقتل بالذمي أن املسلم:الثاينالقول 

  

                                                
  .٣٤٢ / ٩املغين   )١ (
  .٣٦٤ / ٦ شيبة يف املصنفأخرجه ابن أيب   )٢(
 ومنه حديث عمر رضي اهللا عنه بـارزت         ،الكبري من كفار العجم وكانت تستنكف من هذا االسم        : الدهقان  )٣(

 واشـتقوا منـه الدهقنـة    ، دهقان: وقد غلب على أهل الرساتيق منهم مث قيل لكل من له عقار كثري            ،رجال دهقانا 
ـ  د: (مادة املغرب يف ترتيب املعرب   .  دهقانة على القياس   : ويقال للمرأة  ،وتدهقن احملكـم واحملـيط    ، و )ن قـ  ه
  .نفس املادة. األعظم

ورويناه أيضاً عن أبان بن عثمان، وأيب بكر بن         : "ال ابن حزم  مث ق . ٢٢٢/ ١٠احمللى  وهو أثر ضعيف، رواه يف        )٤(
 عليه وسلم إال أن كل ذلـك  ورجاله كثري من أبناء الصحابة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا حممد بن عمرو بن حزم،    

 وبعضها مرسل، وال يصح منـها       ،ويف بعضها ابن أيب الزناد وهو ضعيف      ،  من رواية عبد امللك بن حبيب األندلسي      
  ."شئ

  .٣٤١/ ٩، واملغين ٣٣/ ٦األم و ،٢٣٨/ ٤الدسوقي حاشية   )٥(
  .١٩٥/ ٣ رشرح معاين اآلثا، و٣٤٤ - ٣٤٣/ ٥الدر املختار ، و٢٣٧/ ٧بدائع الصنائع   )٦(



   

 

٢٩٩ 

٢٩٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :األدلة
  :واستدلوا لذلك باآليت

:  حنو قول اهللا تعـاىل     عمومات القرآن، : أوال
٤٥-املائدة.  

  :املناقشة
  : من وجهنينوقش هذا الدليل

ذا مما كتب اهللا عز وجل يف التوراة، وال تلزمنا شرائع من قبل نبينـا         ه أن:  األول
  . عليه الصالة والسالم

، فـال يـصح   أا يف املـؤمنني خاصـة   ما يدل على      فيها هذه اآليات  أن: الثاين
   .)١(استصحاا يف عموم الناس

  مـسلما بـذمي،     جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاد           عن :ثانيا
  .)٢() تهىف بذم ون مأنا أحق (: وقال

  :املناقشة
  .نوقش هذا احلديث بأنه حديث ضعيف مل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣( جبامع عصمة الدم يف كلٍّإحلاقا للذمي باملسلم :ثالثا
  
  

                                                
  .١٠/٢٢٧احمللى  )١(
، وهو حديث ضعيف، قال ابن عبد       ٣١ / ٨، والبيهقي يف السنن الكربى      ١٣٥ / ٣يف سننه   الدارقطين  أخرجه    )٢(

: قال ابـن املنـذر  ، و١٢١ / ٨ االستذكار "وهذا حديث منقطع ال يثبته أحد من أهل العلم باحلديث لضعفه : "الرب
شرح ابن ! ل احلديث على ترك املتصل من حديث ابن البيلماىن فكيف باملنقطع؟      وهذا حديث منقطع، وقد أمجع أه     "

 وقد رواه ابن جريج عن ربيعة فلم        ، تفرد بوصله إبراهيم بن أيب حيىي عن ربيعة        :قال الدارقطين ، و ١٠٩ / ١٦بطال  
عة عن ابن البيلمـاين     أخرجه أبو داود يف املراسيل من رواية سليمان بن بالل عن ربي           واحلديث   .يذكر فيه ابن عمر   

 وأخرج الدارقطين يف الغرائب من رواية حبيب عن مالـك  ،وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة به   ... مرسال
  . ٢٦٣، ٢/٢٦٢ الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية:  انظر.عن ربيعة كذلك

  .٣٤٤ – ٣٤٣/ ٥الدر املختار ، و٢٣٧/ ٧بدائع الصنائع   )٣(



 

 

٣٠٠ 

٣٠٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : املناقشة
 قتـل  ذي أوجب عدم الدم، لكن ال منها معصوميناقش هذا بالتسليم يف كون كلٍّ   

  .من لعدم املساواة بينه وبني املسلغري معصوم، ولكمعصوما أو كونه املسلم به، ليس 
  :الترجيح

، قـصاصا مطلقـا  الراجح واهللا تعاىل أعلم أنه ال جيوز أن يقتل املسلم بغري املسلم           
لقوة أدلة هذا القول، وألنه القول الـذي تقتـضيه          سواء كان حربيا أم مستأمنا أو ذميا،        

الشرعية املقررة لكون الكافر أنقص من الكافر، فاشتراط التساوي بـني اجلـاين             القواعد  
ين عليه أمر حتتوامه الشريعة، وهو يف أمر الددا تأكُّين أشد.  

وهذا األمر يستوي فيه ما إذا كان املسلم القاتل لغري املسلم يف الديار واألوطـان               
ر مبا يراه احلاكم مناسبا،      أن القاتل املسلم ال يعز     وهذا ال يعين  اإلسالمية أم يف ديار الكفر،      

، ال   والتعزيـر   يقتل من باب الـسياسة الـشرعية       هحىت لو وصل األمر إىل قتله، لكن      بل  
 املساواة، وال مساواة بني الكافر واملـسلم،     ِه شرطِ فالقصاص تقدم كونُ   ،القصاص والقود 

ه إىل احلاكم، يقضي فيه فهذا أمر مرجعأما أن يقتل سياسة ودفعا للفنت أو يعزر باألنسب،       
  .مبا تقتضيه املصلحة، واهللا تعاىل أعلم





   

 

٣٠١ 

٣٠١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الثانيةاملسألة        
  أثر الوطن واالستيطان يف قتل الذمي باملستأمن       

يأيت أثر الوطن يف هذه املسألة فيما إذا دخل املستأمن إىل دار اإلسالم اليت يقيم ا                
ن الذمي على املستأمن بقتل وحنوه، فهل كون املـستأمن يف دار            الذمي، وحصل اعتداء م   

ينظر إىل اإلسالم يعين عصمة دمه، ويترتب عليه وجوب االقتصاص من الذمي املعتدي، أم          
  ؟ فيذهب دمه هدراكون األصل فيه أنه حريب

  : على قولني للمستأمن من الذمياختلف الفقهاء يف القصاص 
أبو يوسف  و،  ة واحلنابلة املالكية والشافعي من  هاء  ذهب مجهور الفق  : األولالقول  

   .)١( إىل وجوب القصاص على الذّمي يف النفس وما دوامن احلنفية
  :واستدلوا لذلك بعموم األدلة الدالة على وجوب القصاص مطلقا، حنو اآليت

 :قوله تعاىل : أوال
١٧٨-البقرة.   

  .٤٥-املائدة : قوله تعاىل: ثانيا
 من  : ِقيلَ .س جاِريٍة بين حجرينِ   أَنٍس رِضي اللَّه عنه أَنَّ يهوِديا رض رأْ       عن   :ثالثا

 فَأُِخـذَ الْيهـوِدي    ، فَأَومأَت ِبرأِْسـها   ؟ الْيهوِدي  حتى سمي  ، أَفُلَانٌ ، أَفُلَانٌ ؟فَعلَ هذَا ِبكِ  
فرتفَاع،ب هأْسر ضفَر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِبِه الن رِن فَأَميرجح ن٢(ي(.  

 تساوي الدم وعـصمة اجلميـع        كون األصل  :ووجه الداللة من هذه النصوص    
 فإنه يقتص منه، سواء كان اين عليـه         ايذم، فإذا كان اجلاين      القصاص من اجلاين   وإقامة

، واستثين املسلم إذا كان هو القاتـل لعـدم          مسلما أم غري مسلم على اختالف أنواعهم      
  .ه وبني الكافراملساواة بين

                                                
مغين و ، بوالق . ط ٤٠/ ٦واألم  ،  ٤/ ٧اخلرشي  حاشية  و،  ٦/٢٣٧ اجلليل مواهبو ،)٣٦٣(فقهية  القوانني ال   )١(

اخـتالف  ، و املكتب اإلسالمي. ط٣١/ ٦ومطالب أويل النهى ،  ٧/٢١٤املبدع  ، و ٩/٣٤٢ املغىنو،  ٤/٢٤احملتاج  
  .وما بعدها) ٢٤٨(نني وأحكام الذميني واملستأم، ٢/١٢٤التشريع اجلنائي اإلسالمي : ، وانظر٥٦٥/ ١احلديث 

ومـسلم يف القـسامة   ) ٢٢٣٦..(باب رد أمر السفيه والـضعيف العقـل      / أخرجه البخاري يف اخلصومات       )٢(
  ).٣١٦٥.. (باب ثبوت الفصاص يف القتل باحلجر / واحملاربني 



 

 

٣٠٢ 

٣٠٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :ومن النظر
 ، فالكفر ملة واحدة، وهو مساٍو لـه يف         الذمي مساٍو للمستأمن يف الدين     أن: أوال

  .العصمة، فكالمها له عهد وأمان، فال حيق االعتداء عليه بغري حق
، فاملستأمن الذي دخل دار اإلسالم دخلها بأمـان،         قيام العصمة وقت القتل   : ثانيا

  .الدم ال جيوز التعدي عليهفهو ذا العهد معصوم 
   .)١(، وهو ما اختاره أكثر احلنفيةنمي للمستأمعدم القصاص من الذ: الثاينالقول   

ق القاتل حمقون الدم     القصاص أن يكون املقتول يف ح      بأنه يشترط يف  : وعلّلوا ذلك    
 أصالً  إذ املستأمن  ؛حال أمانه فقط   ألنه مصون الدم     ؛، واملستأمن عصمته مؤقتة   على التأبيد 

وهو  ، على أن يعود إىل وطنه األصلى     من أهل دار احلرب، وإمنا دخل دار اإلسالم لعارضٍ        
    فال ميكن املساواة بينه وبني     ،   من دار أهل احلرب حكما     د، فهو عازم على احملاربة عند العو

   . الدممعصومه غري  جعلهو الذيفقيام هذه الشبهة  ،الذمي
  :املناقشة  
ى عقد األمان الذي عقد له عند دخوله دار اإلسالم يوجب           يناقش هذا بأن مقتض     

عصمته، ولو هلذه الفترة املؤقتة، فال جيوز التعدي عليه مبوجب هذا العقد، وجيب أن يوىف               
له من اجلاين عليه، إذا ما ساواهله مقتضى ما التزمناه له من أمان، ومن ذلك أن يقتص .  

ومع ذلـك  ،  كما تقدمقتل املسلم بالذمي بوهذا يف الوقت الذي قالت فيه احلنفية  
 املساواة حاصلة بـني الـذّمي   إذ ؛ بقتل الذمي باملستأمن، وهذا مما يضعف قوهلم مل يقولوا 

، فكان األوىل أن يقولوا     الذميو املسلم    بني  التام مع انتفائها واملستأمن يف الدين والعصمة،     
   . فيما يتعلق بقتل املسلم بالذميبقوهلم هذا

  :حالترجي  
الذي يترجح لدي بعد النظر يف هذه املسألة هو قول اجلمهور القائـل بوجـوب                 

 إذ هو مـا تقتـضيه عمومـات         ؛القصاص من الذمي للمستأمن إذا قتله يف دار اإلسالم        
النصوص، وهو ما يقتضيه العدل أيضا، وهو ما تقتضيه قوة الدار أيضا، فدار اإلسالم هي               

                                                
ابن عابـدين  وحاشية ، ٧/٢٣٧بدائع الصنائع ، و٣٥٧/ ٤وفتح القدير  ، وما بعدها،    ٥/٦٣ شرح السري الكبري    )١(

٢٤٩/ ٣، ٣٤٣/ ٥.  



   

 

٣٠٣ 

٣٠٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ووجب على إمام   والسلطان له، فوجب احلكم به،       اليت حيكم فيه باإلسالم، والغلبة    
            املـسلمني   املسلمني حفظ دماء من تعهد له حبفظه، واملستأمن قد تعهد له إمـام 

 مع كون تعليل احلنفية يف غاية الضعف، وال ينتقض هذا         ،   معه  األمان هحبفظه مبتقضى عقد  
  . تعاىل أعلم لعدم املساواة بني املسلم وغريه من الكفار، واهللا؛ باملسلمالقول





 

 

٣٠٤ 

٣٠٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة الثانية
  أثر الوطن واالستيطان يف قتل املستأمن باملستأمن               

          أما إذا قتل  ،  )١(يا فإنه يقتل به   اتفق أهل العلم على أن املستأمن إذا قتل مسلما أو ذم
 يف دار   م حكم الذمي إذا قتل املـستأمن      تقداملستأمن مستأمنا آخر يف ديار إسالمية، فقد        

، وأن نـصوص    ، لكون الكفر ملة واحدة    اإلسالم، وأن الراجح تساوي الكفار فيما بينهم      
القرآن والسنة شاهدة بوجوب قصاص النفس بالنفس، وأنه ال خيرج عن هذا األصـل إال              

ح أنه يقتل الذمي     وإذا ترج   أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم،        تعاىل بدليل من كتاب اهللا   
 حاال من املستأمن، وإن تساويا يف الكفـر،         املستأمن، مع كون الذمي أحسن    جبنايته على   

 مـذهب   وهـو فألن يقتل املستأمن جبنايته على املستأمن يف دار اإلسالم من باب أوىل،             
  .)٢(املالكية والشافعية واحلنابلة

  . فوافقوا اجلمهور يف وجه، وخالفوهم يف وجه آخر:وهو عند احلنفية على وجهني
 أنـه  الكبري السري يف ذكر باملستأمن؟ املستأمن يقتل وهل":  بدائع الصنائع  جاء يف 

   .)٣("يقتل ال أنه حممد عن مساعة ابن وروى، يقتل
 يقتـل  وال للمـساواة،  قياسا ) باملستأمن املستأمن ويقتل"( : وجاء يف فتح القدير   

   .)٤("املبيح لقيام استحسانا
 املستأمن باملستأمن فهو مبين على املـساواة        إنه يقتل : بناء على ذلك، فالذين قالوا    

  .، وهذا يوجب القصاص منهبينهما يف الدين والعصمة، فكالمها له عهد وأمان
، ل مستأمنا يف دارنا فعليه القصاص   فأما املستأمن إذا قت   : "السري الكبري شرح  قال يف   

  ود ـص لوج، وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاول إذا كان معهـستوفيه وارث املقتوي
  

                                                
كشاف القنـاع   و،  ٣٨،  ٣٧/ ٦، واألم   ٦،١٤/ ٨اخلرشي  حاشية   بوالق، و  . ط ٢٤٩/ ٣حاشية ابن عابدين      )١(

٥٢٤/ ٥.  
/ ٥وكشاف القنـاع    ،  ١٥٦/ ٢اإلقناع   و ،١٦/ ٤ومغين احملتاج   ،  ٤٨/ ٦األم  و ،٢٣٩/ ٤حاشية الدسوقي     )٢(

٥٢٤.   
  .٣٤٤، ٣٤٣/ ٥حاشية ابن عابدين ، و١٠١/ ٣حتفة الفقهاء  :نظر، وا٢٣٦/ ٧بدائع الصنائع   )٣(
  .١٠/٢١٧فتح القدير   )٤(



   

 

٣٠٥ 

٣٠٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  . )١("املساواة بينهما يف صفة احلقن
وأما القائلون منهم بعدم القتل، فلقيام املبيح لدمه، لكونه مـن أهـل دار              

  .احلرب، فهو ذا االعتبار حريب دارا، وهذا الذي جعله مباح الدم
  :املناقشة

قي يف  بفقد  : فإن قيل " :ه، وهذا نص   أيضا  يف شرح السري الكبري    مبا جاء نوقش هذا   
، وذلك مانع من    رب ممكن من الرجوع إىل دار احلرب       ألنه حما  ؛دم املستأمن شبهة اإلباحة   

  .وجوب القصاص عليه بقتله على كل حال 
 من  تقد ذلك، ال يف حق    ، فإن هذه الشبهة إمنا تظهر يف حق من يع          كذلك ،ال: قلنا
ليل أن النساء والصبيان من     ، بد رس الكفر مهدِ   فنف ،، وكما أن معىن احملاربة مبيح     ال يعتقده 
  . وال دية من كفارة،رب ال يضمن قاتلهم شيئاأهل احل

ا، ر؛ ألنه ال يعتقد كون كفره مهدِ       قتل ذميا يلزمه القصاص باالتفاق     مث الذمي إذا  
، يما بني املستأمنني ال يورث شبهة     ، فكذلك معىن احملاربة ف     يف حقه  فلم يورث ذلك شبهةً   

، جيب القصاص على بعضهم بقتـل الـبعض       هما يف صفة احلقن     ولكن لتحقق املساواة بين   
؛ ألن وجوب القصاص باعتبار أن على       احدة أو من أهل دارين    سواء كانوا من أهل دار و     

، ويف هذا ال فرق بني أن يكونوا مـن أهـل دار             سلمني نصرم ما داموا يف دارنا     إمام امل 
   .)٢(هـ.ا"واحدة أو من أهل دارين

  :الترجيح
ما تقدم يترجح قول اجلمهور القائل بوجوب التسوية بني الكفار يف دار            بناء على   

، ومن هـذا  دارنا الواجب على إمام املسلمني حفظهم ونصرم ما داموا يف           وأناإلسالم،  
احلفظ حقن دمائهم، والقصاص من اجلاين منهم يف حال جنايته، ويستثىن من ذلك احلريب              

  .ن اجلاين مسلما أم غري مسلم، واهللا تعاىل أعلمفقط، فإن دمه مهدر بكل حال، سواء كا


                                                
  .٥/٦٣شرح السري الكبري   )١(
  .املصدر السابق  )٢(



 

 

٣٠٦ 

٣٠٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الثاين
  )١( املرتدحكمأثر الوطن واالستيطان يف  

 أمر الردة، والرجوع عن اإلسالم، وأن هـذا         تعظيمقامت أدلة الشريعة على     لقد  
  :، ومن ذلك اآليت لقتلهبموِج

:قال تعاىل 
 ٢١٧-البقرة.  

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        وعن
الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه      : إحدى ثالث ال حيل دم امرئ مسلم إال ب       (

  .)٢() املفارق للجماعة
من  : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        

٣() ل دينه فاقتلوهبد(.  
اة رسول اهللا صلى اهللا      بعد وف  رضي اهللا عنه هذا احلكم يف املرتد       الصحابة   ذوقد نفَّ 

، بـاليمن  وأنـا     معاذٌ قدم علي :  موسى األشعري رضي اهللا عنه قال       أيب فعن،  ه وسلم علي
لَـا   (: قال  رضي اهللا عنه   ، فلما قدم معاذ    فأسلم مث ارتد عن اإلسالم     ، يهودي فكان رجل 

 ،) فَأَمر ِبِه فَقُِتلَ،قْتلَ ما أَنِزلُ حتى ي   : قَالَ . فَانِزلْ ، ِإنما ِجيَء ِبِه ِلذَِلك    :أَنِزلُ حتى يقْتلَ قَالَ   
  .)٤( وكان قد استتيب قبل ذلك:قال

                                                
، ولو كـان   عنه القتلينتفي مبجرد توبته   البعض يعرب حبد الردة، وليس قتل املرتد من احلدود يف شئ؛ وذلك أنه       )١(

حلد بالتوبة، أال ترى إىل الزاين أو السارق لو تاب وقد رفع أمره إىل احلاكم فإن الواجب إقامة احلـد            حدا ملا انتفى ا   
القتل بالردة  بينما  ليس بكافر،   مع كونه    ،مث إن احلدود كفارة لصاحبها    عليه، وال يسقط احلد بتوبته، خبالف املرتد،        

شيئا، وملا كان املرتد ميوت كافرا فإنه ال يصلى عليه، وال         ، فال يكفِّر القتل عنه       وصاحبه كافر   لصاحبه، ليس بكفارة 
/ ٢جمموع فتاوى ورسائل ابـن عثـيمني        : انظر. يدفن يف مقابر املسلمني، وكل هذا حيتم كون املرتد ال يقتل حدا           

١٤٤.  
لقـسامة  ، ومـسلم يف ا )٦٣٧٠ (.. أن النفس بالنفس  : باب قول اهللا تعاىل   / أخرجه البخاري يف الديات       )٢(

  ).٣١٧٥(باب ما يباح به دم املسلم / واحملاربني 
  ).٢٧٩٤(باب ال يعذب بعذاب اهللا / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري   )٣(
  ) .٣٩٩٦.. (باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن / أخرجه البخاري يف املغازي   )٤(



   

 

٣٠٧ 

٣٠٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

رضـي اهللا    عباس ابن فبلغ قوما، قحر عنه اهللا رضي اعلي أن عكرمة وعن
 ال: (قـال  وسـلم  عليه اهللا صلى النيب ألن أحرقهم؛ مل أنا كنت لو: فقالعنهما،  

 دينـه  لبـد  مـن : (وسـلم  عليه اهللا صلى النيب قال كما ولقتلتهم،) اهللا بعذاب بواتعذِّ
    .)١()فاقتلوه

هـدر  ، أُإذا ارتد، وكان مستوفيا لشرائط الردةوقد اتفق املسلمون على أن املسلم     
  . )٢(استتابتهه بعد قتلكان لإلمام أو نائبه ، ودمه

أمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتد، وروي ذلك عن أيب بكر             ":قال ابن قدامة  
  .)٣("وغريهم، ومل ينكر فكان إمجاعا..  ي ومعاذوعمر وعثمان وعل

  :فقد اختلف أهل العلم فيها على قولني املرتدة أما
لعموم األحاديث الـسابقة،   ؛مجهور الفقهاءأا كاملرتد، وهو قول     : القول األول 

 فأمر النيب صـلى اهللا      ، أم رومان ارتدت   : أن امرأة يقال هلا     رضي اهللا عنه   ملا روى جابر  و
  . )٤( فإن تابت وإال قتلت،ليها اإلسالملم أن يعرض ععليه وس

 وهو املشهور من    ،تقتل، بل حتبس حىت تتوب أو متوت      أن املرتدة ال    : القول الثاين 
ض لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل الكافرة اليت ال تقاتل أو حتر             ؛  )٥(مذهب احلنفية 

  .القتال على
يف الكـافرة   إمنـا    النيب صلى اهللا عليه وسلم       نوقش هذا الدليل بأن ي    : املناقشة
بني الكفر األصلي والكفر الطارئ، كما أنه حال القتال، بدليل قوله صلى األصلية، وفرق   

  

                                                
  ).٢٧٩٤(هللا باب ال يعذب بعذاب ا/ السري أخرجه البخاري يف اجلهاد و  )١(
، ١٢٣/ ٨، واملغـين    ٩٦/ ٩حتفة احملتـاج    و،  ١٥٤/ ٦واألم  ،  ٧/١٣٥بدائع الصنائع   و،  ١٠٦/ ١٠املبسوط  )٢(

، ومـا  )٤٠(، وحكمة العقوبات املقدرة يف اإلسالم )١٩٧(أحكام املرتد يف اإلسالم     : ، وانظر ٤٦٢/ ٩ واإلنصاف
  ) .٢٠٨(بعدها، وفقه ابن عباس رضي اهللا عنهما يف العقوبات 

  .٧٢ / ١٠املغين   )٣(
 ، واحلافظ يف التلخيص احلبري    ٤٥٥ / ٣نصب الراية   وضعفه الزيلعي يف     ،١١٩ / ٣يف السنن    الدارقطين   أخرجه  )٤(

٤٩ / ٤.  
  .٢٤٧/ ٤ابن عابدين حاشية ، و١٣٥/ ٧ وبدائع الصنائع، ١٠٨،١٠٩/ ١٠املبسوط   )٥(



 

 

٣٠٨ 

٣٠٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .، خبالف املرتدة)١()ما كانت هذه لتقاتل: (اهللا عليه وسلم
  .ولعدم سالمة دليل احلنفيةاألرجح قول اجلمهور لعموم األدلة، : الترجيح

  . ، وال يدفن مع املسلمني، وال يصلى عليهال يغسلإنه ته فردتل املرتد على فإذا قُ
  :أثر الوطن يف قتل املرتد

  : يف صورتنييأيت أثر الوطن يف قتل املرتد،
أن يرتد يف ديار اإلسالم، مث يلحق بدار الكفر، فهذا قد وجب يف حقـه               : األوىل

 فال يسقط باهلرب    ، بوقوعه يف دار اإلسالم    هلقتلألن الفعل وقع موجبا     ؛   بعد استتابته  القتل
فربجوعه دار اإلسالم يستتاب، فإن استتيب فلم يتـب           وبقيت استتابته،  ،إىل دار احلرب  

   .)٢(، وليس ألحٍد أن يفتات عليه من جهة اإلماميقتل

 لكونه مسلما مكلفا    أن يرتد وهو يف دار الكفر، فهل يثبت يف حقه القتل          : الثانية
، وانعدام الوالية   ال يثبت اعتبارا بوقوع تلك الفعلة يف غري دار اإلسالم         ، أم   اروال تؤثر الد  

  ؟هنالك
يعلى وهو  أهل العلم يف املسلم إذا فعل جرمية يف دار احلرب،           ج على اختالف    خر

  :ثالثة أقوال
يقام عليه احلد ولو يف دار  أن من ارتكب جرمية يف دار احلرب، فإنه         :األولالقول    
أبو يوسـف مـن   اختاره ، وهذا مذهب املالكية والشافعية و  ن من ذلك  د التمكُّ  عن احلرب
  . )٣(احلنفية

  :األدلة  
  :واستدلوا على ذلك باآليت

                                                
بـاب  / وابن ماجه يف اجلهـاد      ) ٢٢٩٥( باب يف قتل النساء      /وأبو داود يف اجلهاد     ) ١٥٤٣٣(أخرجه أمحد     )١(

  .بسند صحيح) ٢٨٣٢(الغارة والبيات 
  .٣٩٣/ ٣شرح منتهى اإلرادات ، و٧/١٣١ الصنائع بدائع  )٢(
 وروضـة  ،١٨/١٢٠ اموعو ،٧/١٤٥ ، واملنتقى ٢/٢٩٣ االكليل وجواهر ،٢/١٦٦  للدردير الكبري الشرح  )٣(

  .٢/٢٤٥ على خمتصر القدوري النرية واجلوهرة، ٤/١٥٠ احملتاج ومغىن ،١٠/١٤١ الطالبني



   

 

٣٠٩ 

٣٠٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ال فرق بني دار احلرب ودار اإلسالم فيما أوجب اهللا على خلقه            أنه  : أوال
 : يف قوله تعـاىل    يؤخذ هذا من عمومات النصوص، كما     ،  من احلدود 

٣٨-املائدة .                   
  .٢-النور: وقوله تعاىل

 على اهللا أوجب فيما اإلسالم، ودار احلرب دار بني فرق ال ":شافعيقال اإلمام ال  
  .)١("احلدود من خلقه

على الـزاين   يف السرقة قطع السارق، و    أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوجب        : ثانيا
من ذلك   يستثِنوأمر جبلد شارب اخلمر، ومل ،ة مثانني جلد  اهللا القاذف   وحد ،الثيب الرجم 

 ومل يضع عن أهله شيئا من       ،النصوص ما يدل على التفريق بني دار ودار       ، وليس يف    اأحد
   .فيها ومل يبح هلم شيئا مما حرم عليهم ، يف غري دار اإلسالمفرائضه

 ر بإقامة احلدود يف احلضر والسفرصلى اهللا عليه وسلم صرحيا األم بل جاء عن النيب     
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي الصامت بن عبادة عنفدون أي تفريق،    

 م،ـالئ لومة اهللا يف تبالوا وال والبعيد، القريب وتعاىل، تبارك اهللا يف الناس جاهدوا (: قال
  .)٢() والسفر احلضر يف اهللا حدود وأقيموا

  .إقامة احلد يف السفر، يستلزم إقامته يف دار الكفر األمر بومعلوم أن
 أصح ألنه ؛واحلضر السفر يف احلد إقامة على اجلمهور به احتج وقد: "احلافظ قال

 بـني  فيها الفرق لعدم وإطالقاما والسنة الكتاب عموم لصحته ويشهد سر،ب حديث من
  .)٣("همابأصح العمل وجب تعارضا إذا واحلديثان واملسافر، واملقيم والبعيد القريب

 كان سواء احلد، ةإقام تأخري جواز عدم على يدل احلديث: "الرباين الفتح يف قالو
  .)٤("السفر أو احلضر يف

                                                
  .٧/٣٥٤  األم  )١(
  .٦٢٠ / ٤السلسلة الصحيحة  ، وصححه األلباين يف)٢١٦٤١(أخرجه أمحد   )٢(
   .١٦/١١٥ الرباين الفتح بشرح األماين بلوغ  نقله يف )٣(
  .املصدر السابق  )٤(



 

 

٣١٠ 

٣١٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :، منهايف بعض اآلثاروالتابعني  ما ورد عن بعض الصحابة: ثالثا
 مالـك  بن كضرار الصحابة بعض أن أبيه عن الزبري بن عروة بن حيىي عن: أوال

 ،عنـه  اهللا رضـي  اجلراح بن عبيدة أيب إىل م فأتى بالشام، اخلمر شربوا عنه اهللا رضي
 عبيدة أبو اهمـفدع عليهم، دـاحل بإقامة فأمره ،عنه اهللا رضي عمر إىل أمرهم يف فكتب
  .)١(احلد عليهم فأقام عنه اهللا رضي

 أرض يف احلـدود  إقامة يرى كان أنه  رمحه اهللا  سعد بن الليث عن روي ما :ثانيا
)٢(٤١-املائدة : يقول وجل عز اهللا ألن؛ الروم

  : ثالثةالدليل من املعقول، وذلك من وجوه :ارابع
 بشعائر اإلسالم، فيلتزم ا   ملتزم مسلمأن املقيم يف دار الكفر من املسلمني        : األول
  .أين كان مقامه
ـ  دار يف حمرم هو كما احلرب، دار يف محمر اجلرائم هذه فعل أن: الثاين  الم،اإلس

 الـيت  العقوبـة  يف ختتلفـا  ال أن فالواجب الفعل، حترمي يف ختتلفان ال الداران كانت وإذا
  .اجلرائم هلذه شرعت

 تقـام  اإلسالم دار يف احلدود تقام فكما اإلسالم، دارب احلرب دارل إحلاقا: الثالث
 .)٣(كلٍّ يف الفعل حترمي جبامع احلرب دار يف

 أو قـذف    ةزنا أو سرق  ل جرمية يف دار احلرب من       فعاملسلم إذا    أن   :الثاينالقول  
خذ بالقـصاص وإن كـان      ا ال يؤ  خذ بشيء من ذلك، وكذلك إذا قتل مسلماً       اال يؤ فإنه  
، الدية خطأ كان أو عمداً ويضمن  ،  ، مث رجع إىل دار اإلسالم ال يقام عليه احلد أيضاً          عمداً

  .)٤(احلنفيةوهذا هو املشهور من مذهب 
  

                                                
  .ومل أقف عليه مسندا، ٥٢٨ / ١٠املغين ذكره ابن قدامة يف   )١(
  .١٠٦ / ٩السنن الكربى يف لبيهقي ا أخرجه  )٢(
 ومغـىن  ،١٠/١٤١ الطالبني وروضة ،١٨/١٢٠ اموعو ،٧/١٤٥ واملنتقى ،٢/١٦٦  للدردير الكبري الشرح  )٣(

  .٢/٢٤٥ على خمتصر القدوري النرية واجلوهرة، ٤/١٥٠ احملتاج
  .٢/٦٦ الشرنباليل وحاشية ،٣٤٦ ،٢/٢٤٥ النرية واجلوهرة ،٧/١٣١ الصنائع بدائع ، و٥/٤٧ القدير فتح  )٤(



   

 

٣١١ 

٣١١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : األدلة
  :اآليتبذلك ل واستدلوا

   .)١("ال تقام احلدود يف دار احلرب: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أوال
 ،احلرب دار يف احلدود إقامة عن ى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن: الداللة وجهو

 ال أنـه  يعرف واحد كل ألن ؛احس اإلقامة عدم حقيقة وسلم عليه اهللا صلى به يرد ومل
 عـدم  اإلقامة بعدم املراد فكان عنها، اإلمام والية النقطاع احلرب دار يف احلد إقامة ميكن

   .احلد وجوب

 يف  صلى اهللا عليه وسـلم    يناقش هذا بأنه مل يثبت هذا احلديث عن النيب          : املناقشة
  .بل ضعفه احلنفية أنفسهمشئ من كتب السنة، 

 إذا(: قال لمــوس عليه اهللا صلى اهللا رسول أن يبالكل قيس بن عطية عن: ثانيا
 منه، فر ما عليه  يقام فإنه نفسه على أمانا أخذ مث ،العدو إىل سرق أو زنا وقد الرجل هرب
 يف أحدث مما شيء هـعلي يقم مل أمانا أخذ مث رق،ـس أو زنا أو العدو أرض يف قتل وإذا

   .)٢()العدو أرض
  .يه وسلميناقش هذا األثر بعدم الثبوت عن رسول اهللا صلى اهللا عل: املناقشة

  :وجهنيمن املعقول، وهذا من : ثالثا
، ال يقدر على إقامة احلدود يف دار احلرب لعدم الواليـة          املسلمني  مام  إأن  : األول

  . أصالًرجع إىل دار اإلسالم ال يقام عليه احلد؛ ألن الفعل مل يقع موجباًولو 
  
  
  

                                                
: "  من حديث عطية بن قيس الكاليب مرفوعا بلفظ        ١٨٥٢/ ٥ذكره حممد بن احلسن الشيباين يف كتاب السري           )١(

ـ         زإذا هرب الرجل، وقد قتل أو      ل يف ىن أو سرق إىل العدو مث أخذ أمانا على نفسه، فإنه يقام عليه ما فر منه، وإذا قت
 من  يدي فيما بني    أجدهومل  " ىن أو سرق مث أخذ أمانا مل يقم عليه شيء مما أحدث يف أرض العدو                 ز أرض العدو أو  

: اهلمـام  ابـن  وقـال ، ٣/٣٤٣ الراية  نصب.غريب حديث: الزيلعيقال  ، بل ضعفه احلنفية أنفسهم،      كتب السنة 
  .٥/٤٧ القدير  فتح.وجود له يعلم مل احلديث

  .السنة كتب من يف شئ أجده ومل ،٥/١٨٥١ الكبري السري يف احلسن بن حممد ذكره  )٢(



 

 

٣١٢ 

٣١٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :املناقشة
احلرب ال يعين سـقوطها،     يناقش بأن عدم قدرة اإلمام على إقامة احلدود يف دار           

وهو يزول بعودته إىل بالد  وإمنا تعذر إقامتها ملانع، فال مينع من إقامتها إذا زال ذلك املانع،             
  .عليه فيهايقام فاإلسالم 

 منقطعة اإلمام ووالية واالرتداع، االنزجار هو احلدود إقامة من املقصود أن: الثاين
 حيـصل  مل احلـرب،  دار يف احلد أقيم فإذا الفائدة، عن الوجوب فيعرى احلرب، دار يف

  .مقصوده
  :املناقشة

 احلـدود  إقامة على الدالة والسنة الكتاب، من بالعمومات معارض يناقش هذا بأنه  
 احلـد  بإقامة حيصل االنزجار وأيضا االعتبار، فاسد فيكون زمان، أي ويف مكان، كل يف

   .)١(ماإلسال دار إىل الرجوع عند احلرب، دار يف مرتكبه على

حىت يرجـع إىل    ال تقام احلدود يف دار احلرب، وإمنا تؤخر إقامتها          : القول الثالث 
، يف حـال  ، وهو قول ال خيرج كثريا عن القول األول)٢(احلنابلةدار اإلسالم، وهو مذهب   

  .عدم التمكن من إقامته يف دار احلرب

  :األدلة
  :مبا يأيتواستدلوا 

لوال أين  : فقال،)٣(ةًيِتخيت برجل يف الغزاة قد سرق ب      أنه أ  ر بن أرطاة  س ب عن: أوال
  لقطعت  )زاةدي يف الغ  ـال تقطع األي  (  :يقول صلى اهللا عليه وسلم   ول اهللا   ـمسعت رس 

  . )٤("يدك
                                                

  .٢/٣٥٨اختالف الدارين وآثاره يف أحكام الشريعة اإلسالمية   )١(
  .٣/٧ املوقعني عالمإو ،١٠/١٦٩ نصافواإل ،٩/٥٩ املبدعو، ١٣/١٧٣املغين   )٢(
:  انظـر  .معربة واللفظة وبخاِتي بخٍت على وتجمع ،وهي ِجمال ِطوال األعناق   هي اإلبل اخلراسانية،    : البختية  )٣(

  .١/٢٥١النهاية يف غريب األثر ، و١/١٨٨القاموس احمليط ، و٢/٩لسان العرب 
، " ال تقطع األيدي يف السفر      : " ، وهو عند الترمذي وأيب داود والنسائي بلفظ       ٨/٥٨٣ذكره الشافعي يف األم       )٤(

 منهم األوزاعي يـرون  ،حديث غريب والعمل عليه عند بعض أهل العلم  ": لترمذيقال ا ،  "يف الغزو "ولفظ الترمذي   
أن ال يقام احلد يف الغزو حبضرة العدو وخمافة أن يلحق من يقام عليه احلد بالعدو فإذا رجع اإلمام إىل دار اإلسـالم                       



   

 

٣١٣ 

٣١٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 وال   جـيشٍ   أمري دنَّجِلأن ال ي  " :إىل الناس رضي اهللا عنه     عمر   كتب: ثانيا
 يةُ تلحقه مح  ؛ لئال رب قافالً ىت يقطع الد   ح ، وهو غازٍٍ  ا من املسلمني حد    رجالً سريٍة

   .)١(" بالكفار فيلحقنالشيطا
 الغـزو،  يف إقامته عن ى وقد اهللا، حدود من حد فهذا ":اهللا رمحه القيم ابن قال

 صـاحبه  حلـوق  مـن  تأخريه أو تعطيله، من اهللا إىل أبغض هو ما عليه يترتب أن خشية
  .)٢("وغضبا محية باملشركني

 اليمـان  بن حذيفة ومعنا الروم أرض يف جيش يف كنا: "قال أنه علقمة عن :ثالثا
 أحتدون: حذيفة فقال ه،حند أن ردناأف اخلمر فشرب عقبة، بن الوليد وعلينا عنه اهللا رضي

  .)٣("فيكم فيطمعون عدوكم من دنومت وقد ريكممأ
 أليب لناسا فقال فسكر، شرابا عقبة بن الوليد وهو اجليش أمري أصاب: "لفظ ويف

 أن ونكـره  العدو بإزاء حنن ،نفعل ال: فقاال احلد، عليه أقيما: اليمان بن وحذيفة مسعود
  .)٤("بنا وضعفا ،علينا منهم جرأة فيكون ،يعلموا

 تنكرـاس ولكنه الوليد، عن احلد يسقط مل عنه اهللا رضي حذيفة أن :الداللة وجه
 عليه إقامة احلد  عن فامتنع األعداء، فيهم يطمع أن خمافة العدو، بأرض وهم تعجيله عليهم

  .)٥(احلد يقام فعندئذ العلة، هذه تزول اإلسالم دار إىل الرجوع وعند العلة، هلذه

                                                                                                                                       
، وأبو داود يف احلدود     )١٣٧٠(باب ال تقطع األيدي يف الغزو       / الترمذي يف احلدود    أخرجه  . "أقام عليه احلد انتهى   

، )٤٨٩٣(باب القطع يف الـسفر      / ، والنسائي يف قطع السارق      )٣٨٢٨(باب يف الرجل يسرق يف الغزو أيقطع؟        / 
، واحلديث صححه األلباين يف     ٤١٧/ ٦ كذا يف فيض القدير للمناوي       .هذا إسناد قوي  : وقال ابن حجر عن إسناده    

  .)٤٤٠٨(برقم صحيح وضعيف سنن أيب داود 
  .١٩٦ / ٢  يف السننسعيد بن منصور، و٥٤٩ / ٥صنف أخرجه ابن أيب شيبة يف  امل  )١(
  .٣/٥إعالم املوقعني   )٢(
  .٤/٢١٨ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )٣(
  .١٩٨ / ٥ يف املصنفعبد الرزاق  أخرجه  )٤(
  .٢/٣٤٧اختالف الدارين وآثاره يف أحكام الشريعة اإلسالمية   )٥(



 

 

٣١٤ 

٣١٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

من املعقول، وهو أن إقامة احلد عليه يف دار الكفر رمبا كان مدعاة للحوقه              : رابعا
كمة تأخري إقامـة    بالكفار يف دينهم، ويرتد عن دين اإلسالم، حنقا وغضبا، فكان من احل           

  .احلد عليه حىت يعود إىل دار اإلسالم
 أو ملـرض  يؤخر كما لعارض - احلد :أي-يؤخر وإمنا: " رمحه اهللا  قدامة ابن قال

   .)١("معارضه وانتفاء مقتضيه لوجود احلد أقيم العارض زال فإذا شغل،
  :الترجيح

قاع موجباا يف غري ديار يأن احلدود ال تسقط بإ  بعد النظر يف املسألة وأدلتها، ترجح لدي        
. لقوة أدلته، ومناقشة استدالل األقوال األخرىذلك و ؛اإلسالم


  
  
  

  
  
  
  

                                                
  .٨/٤٧٤ ىناملغ  )١(



   

 

٣١٥ 

٣١٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  

  املطلب الثالث
  أثر الوطن واالستيطان يف التغريب والنفي

  :وفيه أربع مسائل
  تعريف التغريب ومشروعيته: األوىل

  تعريف النفي ومشروعيته: الثانية
  يب املواطن األصلينفي وتغر: الثالثة

  نفي وتغريب األجنبي عن غري وطنه األصلي: الرابعة
  



 

 

٣١٦ 

٣١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة األوىل
  تعريف التغريب ومشروعيته

  : لغةالتغريب 
 ويراد بـه    ، ومن أبرز هذه املعاين أنه يطلق       على عدة معانٍ    يف اللغة  يطلق التغريب 

  كمـا  ،طنه فهو غريب   ابتعد عن و   ب الشخص رغُ: فيقال ،النفي عن البلد واإلبعاد عنها    
ب روالغ ،دت وتوارتبع: بت الشمس غروباغر: يقالو ،ب فالن عن بلده تغريبا    غر: يقال
مـن   دخلَ فيِهم ِعرق غَريب، أو    من،  واملُغربونَ،   بعيدة :، أي غَربةٌ فالٍن دار   :يقال،  البعد

، غريـب  فهو مبعنى، واغترب، ب،تغر: تقول االغتراب، الغربة، و  ِمن نسٍب بعيدٍ   جاءوا
  .)١(أقاربه غري إىل تزوج إذا :فالنٌ واغترب ،الغرباء واجلمع

 ومن هـذا    ،غَربت الدار : البعد عن الوطن، يقال   : الغربة ":مقاييس اللغة جاء يف   
  .  بعيد: وشأْو مغرِب، أي،غُروب الشمس، كأنه بعدها عن وجه األرض: الباب

  : الشاعرقال
بيبِة تطلبِمن أُولَى الش كدهٍر هي    أعبـ على دش ـهاتبِمغر أْو  

  . )٢(يريدون خرباً أتى من بعد" هل من مغربِة خبٍر: "ويقولون

 : يقال،في من البلد الذي وقعت يف اجلناية      ن :ب أي رغُ:  وعمدة القاري  املطلعويف  
ب الرجل بفتح الراءغر،وغر هببته وأغر:٣(يتهدته وحنَّّ بع(.   

، فإا ال   والناظر املتأمل يف إطالقات هذه املادة ميكن أن يردها يف اجلملة إىل البعد            
  .تكاد خترج عنه

  
  
  

                                                
، والصحاح يف اللغـة    )نفس املادة (واملصباح املنري   نفس املادة،   القاموس احمليط   ، و )ب ر غ(: لسان العرب مادة    )١(
  .٢/١٤٩غريب احلديث البن اجلوزي ، و)نفس املادة(
  ).ب ر غ(: مقاييس اللغة مادة  )٢(
  .١/٣٧١املطلع ، و١٣/٢٧٢عمدة القاري   )٣(



   

 

٣١٧ 

٣١٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :التغريب اصطالحا  
من خالل ما ذكره الفقهاء يف بيان التغريب، فإنه ال يبعـد عـن معنـاه                

،  معينـةً  عن بلده ووطنه مـدةً اإلبعاد جنايته تستوجب ، وأنه يدور على إبعاد من  اللغوي
ا إذا كان التحديـد مـرده        أو أكثر فيم    فيما إذا كان التغريب مكمال للحد،      حتدد بسنة 

   .)١(تعزيراً للحاكم
  :مشروعية التغريب  

  :مجلة من النصوص يف  أدلة السنة على مشروعية التغريبلقد قامت
 عليـه  اهللا صـلى  النيب مسعت: قال  رضي اهللا عنه   اجلهين خالد بن زيد عن: أوال

 عروة وأخربين: "شهاب ابن قال،  عام وتغريب مائة جلد حيصن ومل زىن فيمن يأمر وسلم
  .)٢("السنة تلك تزل مل مث ب،غر عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أن الزبري بن

 فقال أعرايب ءجا :قاال عنهما اهللا رضي اجلهين خالد بن وزيد هريرة أيب عن: ثانيا
 فقال .اهللا بكتاب بيننا اقض صدق :فقال خصمه فقام اهللا بكتاب بيننا اقض ،اهللا رسول يا

 ففديت ،الرجم ابنك على :يل فقالوا ،بامرأته فزىن هذا على عسيفا كان ابين إن :األعرايب
 مائـة  جلـد  ابنك على إمنا :فقالوا ؟العلم أهل سألت مث ،ووليدة الغنم من مبائة منه ابين

 الوليـدة  أمـا  ،اهللا بكتاب بينكما ألقضني :وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ،عام وتغريب
 على فاغد لرجل أنيس يا أنت وأما ،عام وتغريب مائة جلد ابنك وعلى ،عليك فرد والغنم
  .)٣(فرمجها أنيس عليها فغدا فارمجها هذا امرأة

ه وسلم يف قصة العسيف أنه يقضي       أقسم النيب صلى اهللا عليه وآل     ": قال ابن املنذر  
وهو املبني لكتـاب اهللا وخطـب       " إن عليه جلد مائة وتغريب عام        " :بكتاب اهللا مث قال   

  .)٤("بذلك عمر على رؤوس املنابر
                                                

، وكشاف القنـاع  ١٣٠/ ٤، وأسىن املطالب ٣٢٢/ ٤الدسوقي حاشية ، و١٤٧/ ٣عابدين ابن حاشية  : انظر  )١(
٩٢/ ٦.  
  ).٦٣٢٩.. (باب البكران جيلدان وينفيان /  أخرجه البخاري يف احلدود  )٢(
باب مـن   / ، ومسلم يف احلدود     )٢٤٩٨.. (باب إذا اصطلحوا على صلح جور       / أخرجه البخاري يف الصلح       )٣(

  ).٣٢١٠(ه بالزنا اعترف على نفس
  .١٨٨/ ١سبل السالم   )٤(



 

 

٣١٨ 

٣١٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        قال :قالرضي اهللا عنه     الصامت بن عبادة عن: ثالثا
 مائة جلد الثيب بالبكر والبكر بالثيب بالثي ،سبيال هلن اهللا جعل فقد،  عين خذوا( :وسلم

  .)١()سنة نفي مث مائة جلد والبكر ،باحلجارة رجم مث
 وهو إخراج الزاين عن     ، التغريب  يف احلديث  املراد بالنفي : "قال يف حتفة األحوذي   

   .)٢("حمل إقامته سنة

 ضـرب  وسـلم  عليـه  اهللا صلى النيب أن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن:  الرابع
  .)٣(وغرب ضرب عمر وأن وغرب، ضرب بكر أبا وأن وغرب،

 عليـه  اهللا صلى النيب أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل: "الترمذي قال
 ،وغريهم ذر وأبو مسعود بن اهللا وعبد كعب بن وأيب وعلي وعمر بكر أبو منهم وسلم،

 أنـس  بن كومال الثوري سفيان قول وهو التابعني فقهاء من واحد غري عن روي وكذلك
  .)٤("وإسحق وأمحد والشافعي املبارك بن اهللا وعبد

  ومجع كبري من الـصحابة      فعله اخللفاء الراشدون    قد التغريب، ف اإلمجاع: خامسا
  .)٥(مجاعاإ فكان ، وال يعرف هلم خمالف،رضي اهللا عنهم

    ا         نفهذه النصوص، واإلمجاع احملكي يبيأن التغريب من العقوبات الـيت أوجـد 
راعى فيها نفس اجلاين،    ة اإلسالمية، وأا عقوبة أشبه بالعقوبة املعنوية، وذلك أنه ي         الشريع

، ، وأمل فـراق   وتعلقه بأهله وداره ووطنه، وما يصيبه بإبعاده عنهن من انكـسار نفـس            
، ورمبا ال يتكلم بلغتهم، وهو أبلغ يف حتصيل         أحداً بالوحدة بدار ال يعرف فيها       واستيحاش

                                                
  ).٣٢٠٠(باب حد الزنا /   أخرجه مسلم يف احلدود )١(
  .٥٩١/  ٤حتفة األحوذي   )٢(
إرواء الغليـل يف ختـريج      ، وصححه األلباين يف     )١٣٥٨(باب ما جاء يف النفي      /  أخرجه الترمذي يف احلدود       )٣(

  .١١ / ٨أحاديث منار السبيل 
  ).٢٦٦(مذي حديث سنن التر  )٤(
  .٣٥١/ ١الدراري املضيئة ، و٣٢٠/ ٩املبدع ، و١٦٧/ ١٠ الشرح الكبري، و١٢٩/ ١٠املغين   )٥(

  



   

 

٣١٩ 

٣١٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ، لشدته على النفس   بالقتل الوطن مفارقة اهللا قرن ، وقد بر جمر وهذا أم ،  املقصود
 :فقال
  .٦٦-النساء

  :  لعبد القادر عودةجاء يف التشريع اجلنائي
  :التغريب يعترب عقوبة تكميلية بالنسبة لعقوبة اجللد، وله يف نظرنا علتان"

 عـن وهذا يقتضي إبعاد اـرم      ، التمهيد لنسيان اجلرمية بأسرع ما ميكن     : األوىل
أما بقاؤه بني ظهراين اجلماعة فإنه حييي ذكرى اجلرمية وحيول دون نسياا            ، مسرح اجلرمية 

  .بسهولة
رم عن مسرح اجلرمية جينبه مضايقات كثرية البد أن يلقاها إذا           أن إبعاد ا  : الثانية

 وقد ال تزيد علـى حـد املهانـة    ،مل يبعد، وقد تصل هذه املضايقان إىل حد قطع الرزق    
  .والتحقري، فاإلبعاد يهيئ للجاين أن حييا من جديد حياة كرمية

 أوالً اجلـاين  ملصلحة شرع أنه إال -عقوبة كان وإن- التغريب أن سبق مما وظاهر
 ممن كثريين أن احلياء فيه انعدم الذي احلايل عصرنا يف حىت دشاهواملُ ثانياً، اجلماعة ولصاحل
 الـيت  واملهانة الذلة عن بأنفسهم لينأوا خمتارين اجلرمية موطن يهجرون الزنا معرة تصيبهم
  . )١(".املكان هذا يف تصيبهم

  :فائدة
  :ر املختصرات اآليتجاء يف شرح الشيخ ابن جربين على أخص

"  واحلكمة يف ذلك أن يفقد      ؛بعد عن وطنه وأن ينفى إىل وطن بعيد       والتغريب أن ي 
من كان يعرفه، ويبتعد عن األماكن اليت فيها فساد؛ ألنه قد يكون يف بلده يعرف بيـوت                
دعارة، ويعرف جمتمعات فاسدة، ويعرف أمكنة خنا وحنو ذلك، فمن عقوبته أن يغـرب              

 وال يتمكن فيها من أن يتصل بأحد من أهل الفـساد وأهـل   ،عرف فيها شيئاإىل بلد ال ي  
لكـن يف    ،أشرارا، فلعله إذا رجع وإذا هو قد تأثر       فيها  الشر، ويبتعد عن بلده اليت عرف       

كثري ، فهذه األزمنة قد تكون الغربة سببا يف زيادة شره؛ ألنه قد يغرب إىل بلد أشد فوضى   
إذا غرب إليها فإنه قد يعجبه      فمية الزىن فيها أكثر من بعض،       من البالد إسالمية وغري إسال    

                                                
  ١/٦٤٠التشريع اجلنائي اإلسالمي   )١(



 

 

٣٢٠ 

٣٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

بـدون   املرأة تبذل نفسهااآلن متكنت مما أريد، النساء فيها كثري و    :  ويقول ،ذلك ويسر به  
؛ فلذلك يرى بعض املشايخ أن بدل النفي السجن،         إكراه، فيكون تغريبه زيادة يف إفساده     

 ويبتعد عن األماكن اليت     ،وضيق عليه فلعله يتأثر   إذا سجن   ف ..جن ملدة سنة    يدخل يف الس  ف
  . )١("فيها فساد

 من احلد فيما إذا كان اجلاين زانيا، فيجب التغريب إىل           فالصحيح أن التغريب جزءٌ   
إن كان خروجه إىل بلـد       حيصل فيه مقصود الشارع، لكن       -ما تقدم ك- وطن غري وطنه  

 ـ    ه سنةً نتفى عنه ما قصده الشارع، فاألظهر أن حبس       حبيث ي ق مـا أراده     أوىل، وهو حيقِّ
  .الشرع من هذه العقوبة



                                                
  ).٧٩(جمموعة دروس صوتية، رقم الدرس   )١(



   

 

٣٢١ 

٣٢١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املسألة الثانية     
  تعريف النفي ومشروعيته      

   :النفي لغة
، ونفيـت   نفاه فانتفى : واإلبعاد، يقال ،  ، والطرد التغريب يطلق النفي يف اللغة على    

أخرج : في فالن من البلد، ونحنيته عنه: دفعته عن وجه األرض، ونفيته من املكان     : احلصى
   .نفَاه أبوه:  وابن نِفي، كَغِني،سه يف سجنحب: ، ونفى الرجلوسري إىل بلد آخر

  :الشاعرقال 
  أَصم فزادوا يف مساِمِعه وقْرا      وناِفياًفأَصبح جاراكُم قَِتيالً 

  .)١( منتِفياً:أَينافيا، : فقوله
ء واحلرف املعتلّ أُصيلٌ يدلُّ على تعِرية شيء من شيٍء          النون والفا : "قال ابن فارس  

 ونِفـي   ،الرِدي ينفَـى  :  والنفَاية ، ونفَيت الشيَء أنفيه نفياً، وانتفى هو انتفاء       ،وإبعاده منه 
ما تنفيه الـريح أو     :  ونِفي املطر  ،ما تنفيه من التراِب حىت يصري يف أصوِل اِحليطان        : الريِح
  . )٢("ما تطاير من الرشاِء على ظهر املائح:  ونِفي املاء،ترشه

  :النفي اصطالحا
 :ورد لفظ النفي يف كتاب اهللا كعقوبة يف موضع واحد، وهو قوله تعاىل            

عدة أقـوال،   على  املذكور   النفيهذا   تفسري أهل العلم يف  اختلف   ف ،٣٣-املائدة
 فال يترك املنفي يأوي إىل بلد،، من البالد  والطرد التشريدأن املراد به  :األول : اآليت أبرزها

عن ابن عباس رضـي اهللا  وهو املروي   ،   العرب يف لسان  ووجهه أن هذا املعىن هو املشهور     
   .)٣(احلنابلة يف قولو والشافعية  املالكيةوهذا هو املشهور من مذهب ،عنهما

                                                
 ، وخمتار الـصحاح )نفس املادة(املصباح املنري  ، و )نفس املادة (ولسان العرب   ،  )ي ف ن: ( مادة لقاموس احمليط ا  )١(
  .)نفس املادة(
  ).ي ف ن: (مادةمقاييس اللغة   )٢(
، وحتفـة   ١٥٢/ ٦، وتفسري القـرطيب     ٢/٥٩٨وأحكام القرآن البن العريب     ،  ٣٤٩/ ٤ للدرديرلكبري  االشرح    )٣(

فقه :  وانظر ،١٥٣/ ٦، وكشاف القناع    ١٢/٤٨٢املغين  و،  )٦٢(، واألحكام السلطانية للماوردي     ١٥٩/ ٩احملتاج  
  .٢/٦٤٨التشريع اجلنائي اإلسالمي ، و)٤٣(املعتقالت والسجون بني الشريعة والقانون 



 

 

٣٢٢ 

٣٢٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 النفي من مجيـع األرض     ؛ ووجه هذا القول أن    جنحلبس والس ا أن املراد به   :الثاين
، بل من   ا من األرض  وهو يف حقيقته ليس نفي    ،   بلد آخر فيه إيذاء ألهلها     ، والنفي إىل  حمال

رتلة املخـرج مـن   ؛ ألن احملبوس يف حقيقته مباحلبسكون النفي مبعىن  إال   فلم يبق  ،بعضها
  : الشاعرويدل عليه قول، الدنيا

  فلسنا من األموات فيها وال األحيا     من الدنيا وحنن من أهلهاخرجنا   
 ١(بنا وقلنا جاء هذا من الدنياعِج      يوما حلاجةانُإذا جاءنا السج(  
، الشافعية، ومجاعة من احلنابلـة    به قال بعض     و ، احلنفية املشهور من مذهب  وهو  

  .)٢(ابن العريب من املالكيةاختاره و
، احلبس فيه، وهو قول اإلمام مالك     إلبعاد إىل بلد آخر مع       ا عىنأن النفي مب   :الثالث

  .)٣(واختاره صاحب األضواء
وع من العقوبة، كمـا يفعـل   ألن التغريب عن األوطان ن  ":قال صاحب األضواء  

 نفيهم من مجيع     ألنه من املعلوم إنه ال يراد      ؛ لظاهر اآلية  بالزاين البكر، وهذا أقرب األقوال    
  . )٤("وطام اليت تشق عليهم مفارقتها فعلم أن املراد باألرِض أ،األرض إىل السماء

، غري أن مرجـع      مجيعا  على املعاين الثالثة    دالٌّ  املذكور يف اآلية   وال شك أن النفي   
ـ  اجلانب ي   خموف فإن كان هذا الشخص   ،  لإلمامذلك جيب أن يكون       يعـود إىل     أن نظَ

 نفـي  يف البلد الذي      يسجن  فاألوىل أن  ،ة ثانية ه مر أو ما استوجب نفي   فساد  اإلرابة أو   احل
بنفيه بعيدا عن البالد، اكتفي  ،نايةاجلال يعود إىل  أنظُو ،إليه، وإن كان غري خموف اجلانب     

       بشرط أال يترتب على وجوده يف املكان املنفي  أكرب، فإن خشي ذلك فـاألوىل        إليه فساد 
وهذا أقرب سيما يف هـذا العـصر،   ذلك، جنه يف البلد نفسه، أخذا مبذهب احلنفية يف     س

                                                
  ).ن ف ى(، وطلبة الطلبة مادة ١٥٣ / ٦تفسري القرطيب   )١(
 وأحكام القرآن البن العريب ،٤٩٣/ ٢، وبداية اتهد     ٥٠٠/ ٢أحكام القرآن للجصاص    ، و ١٩٩/ ٩املبسوط    )٢(

واملغين ،  )٦٢(، واألحكام السلطانية للماوردي     ٢٠٠/ ٤ قليويب وعمرية هاج الطالبني امش حاشية     ، ومن ٥٩٨/ ٢
  .١٠١/ ٣تفسري ابن كثري ، و٢٩٨/ ١٠، واإلنصاف ٤٨٢/ ١٢

، ٥٩٨/ ٢وأحكام القرآن البـن العـريب       ،  ٦/١٥٢، تفسري القرطيب    ٣٢٢،  ٢٤٩/ ٤ للدرديرالشرح الكبري     )٣(
   .٤٢٢/ ١أضواء البيان و
  .٤٢٣/ ١أضواء البيان   )٤(



   

 

٣٢٣ 

٣٢٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، وهو ما اختـاره  حبسب ما يراه، وفاملسألة يف اجلملة تقديرية، مرجعها إىل احلاكم     
  . ، واهللا تعاىل أعلم)١(شيخ اإلسالم

   :مشروعية النفي

  . النفي بالكتاب والسنة واإلمجاعالعقوبة بثبتت مشروعية 
 : قال تعاىل 

 ٣٣-املائدة.  
  .وقد تقدم خالف العلماء يف تفسري النفي املذكور يف اآلية

  : اآليت، منهاعدة أحاديث يف مشروعية النفييف السنة ورد كما 
 وسـلم    عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه            عن: أوال 

، ئة ونفي سـنة   ، البكر بالبكر جلد ما    ، قد جعل اهللا هلن سبيال     خذوا عين خذوا عين   : "قال
  . )٢("والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ىل أن رجلـني اختـصما إ     : يرة وزيد بن خالد رضي اهللا عنهما      ر عن أيب ه   :ثانيا
إن ابين هذا كان عسيفا على هذا، فـزىن         : ، فقال أحدمها  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

أن علـى  ، مث سألت رجاال من أهل العلم فأخربوين   بامرأته، فافتديت منه مبائة شاة وخادم     
والذي (: نيب صلى اهللا عليه وسلم    ، فقال ال  مابين جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرج       

، وعلى ابنك جلد    املائة شاة واخلادم رد    عز وجل، قضني بينكما بكتاب اهللا     نفسي بيده أل  
 فغـدا عليهـا     )ترفت فارمجهـا   فإن اع  ، يا أنيس إىل امرأة هذا      واغد ،مائة وتغريب عام  
   . )٣("فاعترفت فرمجها

وأفردوا ني اجللد والنفي للحر غري احملصن،        ب نو اخللفاء الراشد  مجع :اإلمجاع: ثالثا
  .)٤(، فكان كاإلمجاعوانتشر ذلك ومل يعرف هلم خمالفالنفي يف قضائهم، 

                                                
  .٣١٠/ ١٥جمموع الفتاوى  ) ١(
  ).٣١٨(سبق خترجيه   )٢(
  ).٣١٧(سبق خترجيه   )٣(
  .٣٨١ / ١عيون األخبار   )٤(



 

 

٣٢٤ 

٣٢٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه    ": قال الترمذي 
، ، وعمر، وعلي، وأيب بن كعب، وعبد اهللا بن مـسعود، وأبـو ذر         و بكر  منهم أب  ،وسلم

  . )١("غريهم رضي اهللا عنهم أمجعنيو

  :فمن فعل اخللفاء اآليت
  .)٢(حوال وامرأة رجال نفىرضي اهللا عنهم  بكر أبا أن عمر ابن عن

أُِتي ِبرجٍل قَد وقَـع     رضي اهللا عنه     أَِبي عبيٍد أَنَّ أَبا بكٍْر الصديق         صِفيةَ ِبنتِ  وعن
  بٍة ِبكٍْر فَأَحاِريلَى جاعنفِْسِه ِبالزلَى نع فرتاع ا ثُملَه،نصأَح كُني لَمكْـٍر  ، وو بِبِه أَب رفَأَم 

كِإلَى فَد ِفين ثُم دالْح ِلد٤)(٣(فَج(.  
  .)٥(نصر بن احلجاج الفتتان النساء بهنفى عمر رضي اهللا عنه 

  .)٦(القرآنه صبيغا لسؤاله عن متشابه  عمر رضي اهللا عنكما نفى
جلد عثمان امرأة يف زنا مث أرسل       ": قال رضي اهللا عنه     عن ابن يسار موىل لعثمان    و

  .)٧("ا موىل له يقال له املهري إىل خيرب فنفاها إليها
  .)٨( إىل البصرةنفىرضي اهللا عنه عن أيب إسحاق عن حيىي أن عليا و
  

                                                
  ).١٣٥٨(حديث  الترمذي سنن  )١(
  .٥٥٧ / ٦ابن أيب شيبة أخرجه   )٢(
 وهي مما   ، وبينها وبني خيرب دون مرحلة     ،م يومان بفتحتني بلدة بينها وبني مدينة النيب صلى اهللا عليه وسل         : فَدك  )٣(

 جعلها  : فقال علي   رضي اهللا عنهم،    وتنازعها علي والعباس يف خالفة عمر      ،أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم       
، )ك د ف: (مـادة  املـصباح املـنري      . وأنكره العباس فسلمها عمر هلما     ،النيب صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة وولدها      

  .٣٧ / ١فتوح البلدان ، و٢٣٨ / ٤ معجم البلدان :وانظر
الـسنن  ، والبيهقي يف )١٣٠٠(باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا / أخرجه مالك يف املوطأ يف احلدود     )٤(

  .٢٢٣ / ٨الكربى 
  .٨٩ / ٤الروض األنف ، و٢٤١ / ١أسد الغابة   )٥(
  .٢٣٥ / ٦منهاج السنة النبوية : ، وانظر)٣٨(ذم التأويل  يف ابن قدامة، و٢٢٨ / ١السنة أخرجه اخلالل يف   )٦(
  .٥٤١ / ٥ ابن أيب شيبة أخرجه  )٧(
  .٥٤٢ / ٥ ابن أيب شيبة أخرجه  )٨(



   

 

٣٢٥ 

٣٢٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ،ان فـضرا  جبارية من مهد  رضي اهللا عنه     أتى علي    :عن أيب إسحاق قال   و
  .)١(وسريها إىل البصرة سنة

  :  النفياحلكمة من
احلكمة مـن   تقدم يف مبحث التغريب بيان احلكمة من تشريعه، وهي ال تبعد عن             

 عن األهل والبيـت      إبعاد ، فيه باملعاين الثالثة السابقة   النفي، ف  إذ الباب واحد   تشريع النفي 
حياش بالبعد عن األهـل    اإل وبه حيصل ،  واحلياة العادية، وفيه تنكسر النفس وتلني     والسكن  
، ح والندم والتوبة ودئة النفوس    ووسيلة لإلصال   تأديبا وعتابا  لذلك اعترب النفي  ؛  والوطن

 للجرميـة    حد وبه يوضع ،  الثأر واالنتقام املطالبة ب  و  والفوضى  لالضطراب ا منع كما أن فيه  
   .)٢(واملخالفات


  

                                                
  .٥٤٢ / ٥ ابن أيب شيبة أخرجه  )١(
  .١٤٨/ ٤ ومغين احملتاج ،)١٩١(، ومعني احلكام ٣١٥/ ٢تبصرة احلكام و، ١٥/ ٤حاشية ابن عابدين  ) ٢(



 

 

٣٢٦ 

٣٢٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة الثالثة
  واطن األصلينفي وتغريب امل

 أن مناسـبة  وتـبني ما يدل على مشروعيتهما،  التغريب، و  النفي و  معىنتقدم بيان   
هذين املبحثني للوطن واالستيطان ظاهرة جلية، وهي أن النفي أو التغريب هـو معاقبـة               

، أهله، وبيته، وسكنه، وأنسه، وحياته العادية     عن  واجلاين بإخراجه عن وطنه الذي اعتاده،       
 حمبوباته مـن أهلـه      بالبعد عن  إحياشو،  النفسيف  انكسار  ذه العقوبة من    يف ه وذلك ملا   
  .ح والندم والتوبةإلصالوا تأديبخري طريق لل فكان يف ذلكووطنه، 
 يف هذه   سيبحث، وهو ما    هذا النفي أو التغريب، إما أن يقع على مواطن أصلي         و

  .اآلتية املسألة حبثهوحمل ، أو على أجنيب يف غري وطنه األصلي، املسألة
  :نفي وتغريب املواطن األصلي

  :عقوبة شرعية يف أمور ثالثةالتغريب إمنا يتأتى  وأ البد أن نعلم أن النفي بدايةً
  .الزنا: األول
  .احملاربة: الثاين

  . حسب ما يراه اإلمامأن يكون تعزيرا: الثالث
أنه عقوبة  أو  ا من احلد،     كونه جزءً  يفاختلف أهل العلم     فقد   ،الزناأما التغريب يف    

، مع اتفاقهم على مشروعيته يف الزنا يف        تعزيرية جيوز تركها أو فعلها حسب اجتهاد اإلمام       
  :، وكان تنازعهم يف ذلك على قولنياجلملة

املالكيـة   الزنا، قـال بـه مجهـور       من حد   جزءٌ  سنةً أن التغريب : القول األول 
   .)١(والشافعية واحلنابلة

   :األدلة
ل مبا سبق ذكره من أدلة يف مشروعية التغريب والنفي، وإمجاع           واستدلوا هلذا القو  

  .)٢(اخللفاء احملكي يف ذلك

                                                
، ١٤٧/ ٤، ومغين احملتاج    ٢/٢٨١، والفواكه الدواين    ٣٢٢،  ٤/٣٢١حاشية الدسوقي   ، و ٢/٤٣٦اية اتهد   بد  )١(

   .٦/٩١وكشاف القناع ،  وما بعدها١٦٦/ ٨ وما بعدها، واملغين ٨٧/ ١٠، وروضة الطالبني ١٤٨
  ).٣١٧ ( ص:  انظر)٢(



   

 

٣٢٧ 

٣٢٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، بل هو عقوبة تعزيريـة إن رأى        أن التغريب ليس من احلد    : القول الثاين 
   .)١(ذهب احلنفية، وهو املشهور من ممصلحة  يف ذلكاإلمام

  :باآليتواستدلوا لذلك 
لد، ومل يتعرض لتغريب، وأن األحاديث اليت ورد        أن القرآن ليس فيه إال اجل     : أوال

 والزيادة علـى    ، اآلية  زيادة على نص   ا؛ ألن فيه  اال يؤخذ   فيها التغريب أحاديث آحاد     
  . قوى على نسخ اآليةت ال وأحاديث اآلحاد النص نسخ،

  : املناقشة
   :نوقش هذا من وجهني

رفع حكم  النسخ  لك أن   كون الزيادة على النص نسخا؛ وذ     لعدم التسليم   : األول
باملزيد فإنه املزيد عليه  مل يتأثر إذا، بل زيد عليه زيادة منفصلة، ف  مل يرتفع هو هنا    و ،هوتبديل

، وليست  ، ومل تغريه، ومل ترفعه وتزيله     زيادة التغريب مل تسقط أصل اجللد     و ؛ال يعد نسخا  
   .)٢(فلم تعد نسخا ، بل فيها حكم زائد،من جنسه

  وكثرة من عمل به من الصحابة      ، مشهور لكثرة طرقه   لتغريبحديث ا أن  : الثاين
 وجواز  ، بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة      ، وقد عملت احلنفية مبثله    رضي اهللا عنهم،  

، فكان األوىل ـم     خبرب آحاد  مما هو زيادة على ما يف القرآن         ،الوضوء بالنبيذ وغري ذلك   
  .)٣(العمل ذا احلديث

 بن ب عمر رضي اهللا تعاىل عنه ربيعةَ غر: قال رمحه اهللا  يبعن سعيد بن املس   : ثانيا
ب ال أغـر  " : فقال عمر رضي اهللا تعاىل عنه      ،ر فلحق رقل فتنص   ،أمية يف اخلمر إىل خيرب    

  . )٤("بعده مسلما

                                                
قواطع األدلـة ىف    ، و ١٣٦ ،٤/١٣٤ القدير فتح شرحو ،٣/١٤٧ابن عابدين   وحاشية  ،  ٣٩/ ٧بدائع الصنائع     )١(

  .١/٤٦١األصول 
  .١/٥٠  للزجناينختريج الفروع على األصول، و١/٩٠ احملصول البن العريب، و٩٤/ ١املستصفى   )٢(
  .١/١٨٨سبل السالم   )٣(
صحيح وضعيف سـنن    ، وضعفه األلباين يف     )٥٥٨١(باب تغريب شارب اخلمر     / أخرجه النسائي يف األشربة       )٤(
  ).٥١٨٦( برقم لنسائيا



 

 

٣٢٨ 

٣٢٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ا، ملا تركه عمر رضي اهللا عنه، فلما عدل         أنه لو كان التغريب حد    : ووجه الدليل 
  .راجعة إىل تقدير احلاكم على أنه عقوبة عنه دلَّ

  : املناقشة
  : من وجوهنوقش
  .أنه أثر ضعيف اإلسناد: األول
 الفتنـةُ  أصابت الذي اخلمر يف تغريبه أراد أنه حيتمل فإنه على تقدير ثبوته،  : الثاين

  .)١(فيه ربيعةَ
بأن عمر رضي اهللا عنه ترك التغريب ملا ترتـب عليـه مـن          كما يناقش : الثالث

يف النص أنه مل يعدل ملا حيصل به معىن التغريب، من حبس وحنـوه؟              مفسدة، ولكن هل    
  .هسب، فال يبعد أن يكون حليس يف النص ما يفيد ذلك

وعلى تقدير أنه مل يعدل إىل حكم آخر، فالعربة بالنص الثابت بالسنة الصحيحة،             
  .م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن سنة  التغريبجمال فيه للشكوقد ثبت مبا ال 

  .)٢("ِمن الِْفتنِة أَنْ ينفَياحسبهما ": قالرضي اهللا عنه عن علي : ثالثا
  : املناقشة
  . يف أثر عمر رضي اهللا عنه مبا سبقيناقش
 يف التغريب فـتح   أن املقصود من إقامة احلد املنع من الفساد، و         :من النظر : رابعا
  .  وإبطال للمقصود منه شرعانقضه ، ففيلباب الفساد

  :املناقشة
يناقش هذا بعدم التسليم، إذ الشريعة قد جاءت ذا احلكم، وال ميكـن أن تـأيت      

علـم أن   هذا احلكم معقول املعىن، و    ملا كان   ، لكن    أو الفساد  الشريعة يف تشريعها بالشر   
 حصل هـذا    فإنه مىت مقصد الشارع منه إحياش اجلاين بإبعاده عن أهله ووطنه وعشريته،           

جيوز إسقاط ما أثبتـه   ب أو النفي كان األوىل، وإال فاحلبس يقوم مقامه، وال           املعىن بالتغري 
 النظر فيها لإلمام، فهـو حكـم        حبيث يكون الشرع، أو اعتباره عقوبة تعزيرية فحسب،       

                                                
  .وما بعدها، ٨/١٦٦ املغين  )١(
  .٣١٢ / ٧ أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  )٢(



   

 

٣٢٩ 

٣٢٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 من حد الزنا، فيما إذا كان الزاين غري شرعي ثابت بالسنة الصحيحة، على أنه جزٌء
  .حمصن

  :الترجيح
ـذا   صل على الظن أن حي  غلب، مىت    سنة ب وأن الزاين يغر   الراجح القول األول،  

 أثبتـه الـشرع     ، وال جيوز أن نسقط هذا اجلزء من احلد، والذي          مقصود الشرع  التغريب
ه أدعى لفساده،   ، لكن إن خشي أن يكون تغريب      ه من مفاسد حمتملة الوقوع    احلكيم، ملا في  
  كرِ أعظم وأشد من جنايته   ه على املعصية، أو يوقعه فيما هو        ئُأو كان سيجر فإما ،   وحنوه ٍةد

 حيصل معىن   وذاب إليه، أو حيبس يف البلد اليت أوقع فيها اجلناية،           غرأن حيبس يف املكان املُ    
  .، واهللا تعاىل أعلم، واملصلحة اليت أرادها الشارعالتغريب

  :  يف احلرابةالنفي: ثانيا
فيخري اإلمـام يف    ،   عقوبات ةدِعن   م  كعقوبة احلرابةجرمية   يف   النفي يستعملكما  

، أو  من خالف أو تقطيع أَرجٍل وأيٍد،، أو قتل فقط قتلوصلب   بني   احملارب حبسب جنايته  
،  وقطعه، دون أن يقتل أو يأخذ املال        فيما إذا أخاف الطريق    ويكون النفي فقط  ،   فقط نفٍي

ـ في،   على اخلالف السابق يف معىن النفي      وهو مذهب مجهور الفقهاء    ى احملـارب إىل أن  نف
  .)١(، ومل يؤخذ مبا سلف تائباً قبل منهفإن جاءتظهر توبته، 

  : تعـاىل  قولهودليل هذا احلكم    
 قولهإىل : 

٣٤،٣٣ - املائدة.  
ـ             رجح أن اآليـة    وقد تقدم خالف أهل العلم يف معىن النفي املذكور يف اآلية، وت
  .)٢(هناحتتمل املعاين كلها، وأن هذه املسألة مرجعها إىل اإلمام، مبا يغين عن ذكره 

  

                                                
، ٥/ ٨ايـة احملتـاج     ، و ٣٤٩/ ٤حاشية الدسوقي   ، و )٤٩٢(التلقني  ، و ٢١٢/ ٣ابن عابدين   حاشية  : انظر  )١(
   .٤٢١/ ١أضواء البيان ، و١٠٠/ ٣تفسري ابن كثري ، و٢٩٤/ ٨املغين و
  ).٣٢١(ص : نظرا  )٢(



 

 

٣٣٠ 

٣٣٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : تعزيرا النفي :ثالثا
، وتقـدم أن  )١(كما يشرع النفي يف العقوبة التعزيرية، وقد اتفق الفقهاء على ذلك          

، ولـذلك   )٢( ذلك مذهب احلنفية يف التغريب أنه عقوبة تعزيرية إذا رأى اإلمام مصلحة يف           
جيونةزون أن تزيد على الس.   

        من فعـل وقـضاء      ،اوقد قامت أدلة السنة الصحيحة على مشروعية النفي تعزير 
  .، ومن فعل الصحابة رضي اهللا عنهمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 خضب قد مبخنث أيت وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي هريرة أيب فعن
 اهللا، رسـول  يا: فقيل هذا؟ بال ما: وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال باحلناء، يهورجل يديه

 هيتن إين (: فقال نقتله؟ أال اهللا رسول يا: فقالوا النقيع، إىل فنفي به فأمر بالنساء، يتشبه
  .)٣() املصلني قتل عن

 مـن  املخنثني وسلم عليه اهللا صلى النيب لعن: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن وعن
  . )٤()بيوتكم من أخرجوهم(: وقال النساء، من التواملترج الرجال،

  .)٥(نصر بن احلجاج الفتتان النساء بهنفى عمر رضي اهللا عنه تقدم و
٦(صبيغا لسؤاله عن متشابه القرآن هونفي(.  

ونفي ٧(إىل البصرة  اجلاريةَرضي اهللا عنه علي(.  

                                                
، ٥،١٩/ ٨، وايـة احملتـاج      ٣٥٥/ ٤، وحاشية الدسوقي    ١٤٧/ ٣حاشية ابن عابدين    و،  ٤٥/ ٩املبسوط    )١(
الطـرق  ، و ١٠٧،١٠٩/ ٢٨جمموع الفتاوى   ، و ٢٨/ ٦وكشاف القناع   ،  )٢٩٣(األحكام السلطانية للماوردي    و

  .)٣٨٤(احلكمية 
  ).٣٢٦(ص : انظر  )٢(
صحيح وضعيف سـنن  ، وصححه األلباين يف )٤٢٨٠(باب يف احلكم يف املخنثني / ألدب أخرجه أبو داود يف ا   )٣(

  ).٤٩٢٨( برقم أيب داود
  ).٥٤٣٦(باب إخراج املتشبيهن بالنساء من الرجال / أخرجه البخاري يف اللباس   )٤(
  ).٣٢٤(ص : انظر  )٥(
  ).٣٢٤(ص : انظر  )٦(
  ).٣٢٤(ص : انظر  )٧(



   

 

٣٣١ 

٣٣١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ملومعـاٍص    ذنـوب  عن  وزجر وإصالح تأديب التعزيرفإن   :ومن النظر 
والنفـي أو    ،فاعلـه  وحـال  حاله باختالف حكمه يختلفف، احلدود فيها تشرع

حيصل به من التأديب والزجر ما ال قد حيصل بغريه من العقوبات، فكان العقـل               التغريب  
  . لكون النفي عقوبة تعزيرية زاجرة، واهللا تعاىل أعلمالصحيح مقتضيا


  
  



 

 

٣٣٢ 

٣٣٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املسألة الرابعة                                       
  نفي وتغريب األجنبي عن غري وطنه األصلي                    

  
ش اجلاين بإبعاده عـن وطنـه   تقدم أن مقصد الشارع من النفي والتغريب هو إحيا    

  عن موطنٍدع يف القلب، وبر، ولٍني وانكسٍا ملا يصيبه ذا اإلبعاد من ضيقٍ   ؛ وعشريته وأهله
ـ إىل آخر ذلك من اِحل من الفوضى اليت قد تترتب على من يطلب الثأر،         وحد اجلرمية، م كَ
بة للنفي أو التغريب، من زنـا   املوِجتقع اجلرمية قد  يف بعض األحيان    لكن  ،   البليغة الشرعية

 يف غري وطنه األصلي، لكونه مقيما       أجنيب من   أو حماربة أو ما يوجب التعزير، قد يقع ذلك        
  :، وهذا ال خيلو من حالني أو زيارةلفيه لعم

  .سريعا إىل وطنه األصليهذا األجنيب  يعادأن : األول
  . طويلة يف تلك األوطانلفترةأن ميكث : الثاين

النفي أو التغريب مبجـرد عودتـه إىل   عقوبة ، فإنه يطبق عليه  أما يف احلال األوىل   
  .وطنه األصلي، على ضوء ما تقدم

 نظـرا   إن التغريب أو النفي يطبق عليه بكل حال       : فهل يقال  ،أما يف احلال الثانية   
، أو البد يف التغريب من حصول املعىن املقصود للشارع، مـن إحياشـه              لعموم النصوص 

 أي للجاين ذا الـوطن  يف هذه احلال؛ إذ ليس بإبعاده عن أهله ووطنه، وهذا املعىن منتفٍ      
  ، فينتقل إىل عقوبة احلبس؟، وليس له به أهل وعشرية حيزن بفراقهمٍقتعلُّ

  :هذه املسألة فيها قوالن ألهل العلم
تنكيال وإبعادا عن موضـع     أنه يغرب، لكن إىل غري وطنه األصلي،         :القول األول 

ـ ،  ه إىل وطنه يأباه    وعود ، القصد إحياشه وعقوبته   ألن ؛الفاحشة إىل غري بلده    إن زىن يف   ف
هو املشهور من مـذهب الـشافعية       هذا  و د غريه، بلب منه إىل    رب إليه غُ  رالبلد الذي غُ  

   .)١(قول عند املالكيةهو ، وواحلنابلة

                                                
 شـرح    وأسىن املطالب  ، مصطفى احلليب  . ط ١٤٥/ ٤البجريمي على اإلقناع    وحاشية  ،  ١٤٨/ ٤مغين احملتاج     )١(

  .٣٢٢/ ٤ للدرديرالشرح الكبري ، و٩٢/ ٦وكشاف القناع ، ١٦٨/ ٨واملغين ، ١٣٠/ ٤ روض الطالب
  



   

 

٣٣٣ 

٣٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : بأمرينويستدلون لذلك
  . يتناوله حيث كانفإنه،  أمر الشارع بالتغريب عموم:األول
  . إىل غريهس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنهِن قد أَأنه: الثاين

 ب هذا الـشخص إىل غـري      غروقد نص بعض الشافعية يف هذه املسألة على أن ي         
 أن الواجب يف هذه املسألة أال حيجر على اإلمام،          ورأىمقصده، ونازع فيه البلقيين منهم،      

ب مصلحته اليت   ت على املغر  ؛ لئال يفو   فاألمر له   يف تغريبه يف جهٍة ما     ةحاملصلفحيث رأى   
 صرف يف الـسفر مينـةً  ويكفي يف التنكيل أن مينع من العود والتأرادها أصال ذا املكان،     

   .)١(ويسرةً
ب ن هذا البلـد مث يغـر      كما اختار بعضهم أنه يف هذه احلال ينتظر به حىت يتوطَّ          

  .)٢(منه
وهذا القول فيه بعد شديد؛ إذ فيه تعطيل إلقامة احلدود، خاصة فيما يتعلق             : قلت

ن األنـسب   بالتغريب يف الزنا، وقد تقرر أن التغريب جزء من احلد على الصحيح، كما أ             
 مباشرة للجناية حىت تكون أوقع يف النفس، وهذا منتٍف مع هـذا             أن تكون العقوبة تاليةً   

  .القول
مبثابة التغريـب  هذا  يكون  وب عن هذا البلد، بل حيبس فيه،        ال يغر أ :القول الثاين 

ـ   ،ب إىل بلد آخريغرفإنه ه بأهله ِسإن زىن به بعد تأن بالنسبة له، لكن     ن وهو املـشهور م
   .)٣(مذهب املالكية
 يف هذه الصورة، لعـدم حـصول        معىن التغريب منتفٍ  يناقش هذا بأن    : املناقشة

  .، فلم يتحقق مقصد الشارع بتغريبه إىل غريهاإلحياش بالتغريب عنه
  : الترجيح

الذي يترجح عندي يف هذه الصورة أن األصل عموم مشروعية النفي أو التغريب             
 رأى اإلمام املصلحة يف غري تغريبه، وعدل إىل حبسه، فهو           إذا وجد ما يوجبهما، لكن إن     

                                                
  .١٣٠/ ٤ أسىن املطالب  )١(
  .٥/٨٦ الغرر البهية شرح البهجة الوردية  )٢(
  .٣٢٢/ ٤وحاشية الدسوقي ، ٤٩٩/ ٤ح اجلليل من، و٣٢٢/ ٤الشرح الكبري   )٣(



 

 

٣٣٤ 

٣٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   فيها سيما يف هذه العصور، واليت قد يكون        ى مع قواعد الشرع،     األوىل، وهو الذي يتمش
  .واهللا تعاىل أعلم أو املكافأة على جنايته، ،التغريب للجاين أشبه بالرتهة


  
  
  



   

 

٣٣٥ 

٣٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  

  
  
  
  
  
  

  املبحث اخلامس
   يف الشهاداتأثر الوطن واالستيطان

  :الثة مطالبوفيه ث
  أثر الوطن واالستيطان يف شهادة املسلم على املسلم: األول

  أثر الوطن واالستيطان يف شهادة املسلم: الثاني
   على الكافر والعكس

  أثر الوطن واالستيطان يف شهادة الكافر على الكافر: الثالث
  



 

 

٣٣٦ 

٣٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الثالث  
  ملسلم على املسلمأثر الوطن واالستيطان يف شهادة ا 
  
  . والعلم واإلخباراملشاهدةواحلضور الشهادة يف اللغة مبعىن   
الشني واهلاء والدال أصلٌ يدلُّ على حضور وعلـم وإعـالم، ال            ": قال ابن فارس    

هادة، جيمع األصولَ اليت ذكرناهـا         ج شيٌء من فروعه عن الذي ذكرناه      خيرمن ذلك الش 
  . )١("  شهد يشهد شهادةً: يقال،من احلضور، والعلم، واإلعالم

 حيضر بعضهم   :املوضع الذي يشاهد فيه القوم القوم، أي      : واملَشهد: "قال ابن دريد    
  .)٢("بعضاً

 ،َألنَّ الشاِهد يخِبر عما يشاِهده؛ واشِتقَاق الشهادِة ِمن الْمشاهدِة  " :قال ابن قدامة  
َألنهـا  ؛ وتسمى بينةً ، شاِهِد ِللْمشهوِد علَيهِ  د ِبخبِرِه جعلَ الْحاِكم كَالْم    َألنَّ الشاهِ : وِقيلَ

 سبا الْتم نيبِفيِه، ت ِلفتا اُخِفيم قالْح كِْشفت٣("و(.   

 إىل نفـس    أحواهلـا ، تعود يف كثري من      ة أخرى كثري  على معانٍ هذه املادة   وتطلق    
  .ل، والبعض خيرج عنهاألص

  :الشهادة شرعا
  :على النحو اآليتتعريف الشهادة الفقهاء يف عبارات اختلف 
   .)٤(إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء: فعند احلنفية  
  .)٥(مشاهدة ال عن ظنإخبار حبق للغري على الغري، عن : وقال بعضهم  
  .)٦(قضي مبقتضاهإخبار حاكم من علم لي: وعند املالكية  

                                                
  .، والعني نفس املادة، واملفردات نفس املادة)دـ ه ش: (القاموس احمليط مادة: ، وانظر١٧٢/ ٣مقاييس اللغة   )١(
  ).الدال والشني واهلاء: (باب/ مجهرة اللغة   )٢(
  .٣/ ١٢املغين   )٣(
   .٢/ ٦فتح القدير   )٤(
  .٢/١٨٥ح ملتقى األحبر جممع األر يف شر  )٥(
  .١٦٤/ ٤الشرح الكبري للدردير   )٦(



   

 

٣٣٧ 

٣٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ـ   قولٌ: وبعضهم عرفها باآليت     حبيث يوجب على احلـاكم مساع  ه احلكـم 
  . )١(دل قائله مع تعدده أو حلف طالبه إن ع،مبقتضاه
  . )٢(ر حبق للغري على الغري بلفظ أشهدإخبا: الشافعيةوعند   
  .)٣( أشهد أو شهدت: خاص، كـاإلخبار مبا علمه بلفظ: وعند احلنابلة  

ـ   ن أو عاي   شاهد على أن يقوم صادق   يف اجلملة تدور    دة  فالشها بإخبـار   ،م أو عِل
 ممـا يـؤدي     ه ليقضي مبقتضاه، سواء كان بلفظ الشهادة أو غريه        دشاهو مبا رآه    القاضي

  .)٤(ا ثبوت احلق للغري على الغرييحصل ل ، يف جملس احلكم،معناه
   .قول واملعواألصل يف الشهادات الكتاب والسنة واإلمجاع

فقد أمر اهللا تعاىل باإلشهاد باملعىن االصطالحي املتقدم يف غري موضع           : أما الكتاب 
  : منها اآليتمن كتابه العزيز،

 :  تعاىل  قوله
 

٢٨٢-البقرة.  
-لبقـرة ا :وقال تعاىل 

٢٨٣.  

: وقال تعاىل 


١٠٦-املائدة.  
  .٢-الطالق :وقال تعاىل

                                                
  ).٤٤٥(شرح حدود ابن عرفة   )١(
  .٣٧٧/ ٥حاشية اجلمل   )٢(
  .٥٧٥/ ٣شرح منتهى اإلرادات   )٣(
، ومـا  ١/٥٠وما بعدها، وموانع الشهادة يف الفقـه اإلسـالمي   ) ٣٧(الشهادة وأثرها يف ثبوت اجلرمية      : انظر  )٤(

  .بعدها



 

 

٣٣٨ 

٣٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ـ  فأمر اهللا تعاىل يف هذه اآليات وغريها باإلشهاد         ا يـدل علـى مـشروعيتها     ؛ مم
وحجا من أعظم ما حيفظ به احلقوق وتـصان         تهايهـذا األمـر    ، وأقـل أحـوال    ، وأ 

  .االستحباب
   : السنةوأما

 ،كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر     ": قالبن قيس رضي اهللا عنه      عن األشعث   ف
  . )١() ميينه وأشاهداك  ( :، فقال" اهللا عليه وسلمفاختصمنا إىل رسول اهللا صلى

ة البين(  :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       رضي اهللا عنهما   عبد اهللا بن عباس      وعن
  .)٢( )واليمني على املدعى عليه، املدعيعلى 

 جاء رجل من حضرموت ورجـل مـن         :قال وائل بن حجر رضي اهللا عنه        عنو
 على   إن هذا قد غلبين    ، يا رسول اهللا   :ي فقال احلضرم  ،كندة إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم      

فقال .  أزرعها ليس له فيها حق     يدي يف هي أرضي  :يفقال الكند . أليب كانت   يلأرض  
  .)٣() فلك ميينه ( :قال.  ال: قال؟ ألك بينة:يللحضرمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 عند امرأته قذفرضي اهللا عنه     أمية بن هالل أنما  رضي اهللا عنه   عباس ابن عنو
 اهللا صـلى  النىب فقال ،رضي اهللا عنه   سحماء بن بشريك وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  . )٤() احلديث .. ظهرك ىف حد وأ البينة ( :وسلم عليه
         بالبينة، والبينة هي ما     ففي هذه األحاديث طالب النيب صلى اهللا عليه وسلم املدعي 

يبني احلق الشهادة من أعظم البينات، بل إن أكثر أهل العلـم قـصر   معلوم أن ه، و ويظهر
  . )٥(معىن البينات عليها

                                                
باب وعيد مـن  / ، ومسلم يف اإلميان )٢٣٣٢.. (باب إذا اختلف الراهن واملرن / أخرجه البخاري يف الرهن     )١(

  ).١٩٧.. (اقتطع حق مسلم 
إرواء ، وصححه األلبـاين يف      )١٢٦١.. (باب ما جاء يف أن البينة على املدعي         /   أخرجه الترمذي يف األحكام       )٢(

  ".البينة على املدعي: "بدون لفظ " اليمني على املدعى عليه"لفظ ، وهو يف الصحيحني ب٢٨١ / ٨الغليل 
  ).١٩٩.. (باب الوسوسة يف اإلميان /   أخرجه مسلم يف اإلميان )٣(
  ).٢٤٧٥.. (باب إذا ادعى أو قذف /   أخرجه البخاري يف الشهادات )٤(
  .٩٠/ ١إعالم املوقعني   )٥(



   

 

٣٣٩ 

٣٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 حيصل ملاوأمهيتها وحجيتها، د على مشروعية الشهادة،   فهذه النصوص تؤكِّ  
  ا من فض            الرتاع بني املتنازعني، وفصل اخلصومات، وثبـوت احلـق وحفظـه 

  .وصيانته
  .)١( انعقد اإلمجاع على مشروعيتهافقد: اإلمجاع

، فوجب الرجوع د بني الناس حلصول التجاح؛ احلاجة داعية إليها أن:  املعقول ومن
   .)٢( احلقوقلوال الشهادة لضاع كثري منإذ  ؛إليها

، ا القاضي على احلق وحيكم مبوجبه      اليت يستدل     من أعظم الطرق    إذن فالشهادة
، وعدم وجود حجة قطعيـة أو       ة للتأكد من عدالة الشهود وغريها     بعد أخذ احليط   وذلك

وهي وسيلة عظيمة وجليلة لدفع التظامل وإلثبات       ،  ون تغليب حجية الشهادة   ظنية حتول د  
 ،فيها احلكم منه املراد باحلادثة علمه على اقتصر القاضي أن ولو ،لهاوردها إىل أه  احلقوق  

 فإن اثنتني أو واحدة حادثة يف حصل إذا علمه ألن تتعطل؛ سوف الناس مصاحل أكثر فإن
 عـن  ا العلم عليه يتعذر كما ا، والعلم عليها الوقوف عليه يتعذر احلوادث من الكثري
 دائمـا  احلـوادث  أخبار وصول والسهولة اليسر من ليس نهأل لليقني؛ املفيد التواتر طريق
 ليـبىن  الظنية احلجة قبول فيه يتقاضون فيما الناس حاجات اقتضت ولذلك التواتر، بطريق
 دليل ثبوا على يقم مل اليت والقضايا احلوادث يف النظر يهملوا أن إما ألم احلكم؛ عليها

 الظن على يغلب الذي الدليل يقبلوا أن إماو الناس، حقوق ضياع هذا على يترتبف قطعي،
   .ا الناس حقوق وحيفظوا كالشهادة، صدقه

 ألشـد  دفعا -الشهادة وهو- الظين الدليل قبول يتعني األمرين هذين يف وبالنظر
  .)٣( الشهادة إىل ماسة احلاجة لذا كانت ؛الضررين

  :شهادة املسلم على املسلمأثر الوطن واالستيطان يف 
بني أهل العلم يف أن املسلم تقبل شهادته على املسلم مطلقـا، إذا مـا               ال خالف   

توفرت شروط الشهادة فيه، واكتمل نصاا، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع             

                                                
  .٦٢١/ ١العدة شرح العمدة ، و٣/ ١٢ملغين ا، و)٥١(، ومراتب اإلمجاع )١٦(اإلمجاع   )١(
  .٥٧٥/ ٣شرح منتهى اإلرادات ، و٣/ ١٢   املغين)٢(
  .١٤٣/ ٢٢جملة البحوث اإلسالمية   )٣(



 

 

٣٤٠ 

٣٤٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

واملعقول، وهذا ظاهر يف الوطن اإلسالمي احملكوم بشرع اهللا، لكن فيما إذا وجد مسلمان              
هادة أحدمها على اآلخر، فاألظهر أن اخلـروج عـن   يف غري ديار اإلسالم، واحتيج إىل ش      

          شهادة املسلم على املسلم، إال بنوع       الوطن املسلم ال يغري من احلكم شيئا، وال يؤثر يف رد 
 من أبناء   واجحد من حكومة تلك الديار غري اإلسالمية، كأن تشترط يف الشهود أن يكون            

  .بالدهم، أو ال تقبل شهادة املسلم وحنوه
تلك البالد ال ترى التحرمي أصال، كما لو كان يف جرمية الزنا، فالغالب             أو تكون   

عليهم أم ال جيرمون ذه اجلرمية، فلن يفتقروا إىل الشهادة أصال، وحينئذ فإنه ال عـربة                
  .بالشهادة مطلقا، سواء كانت شهادة مسلم أم غريه

ـ              دول املـسلمة   وقد يكون مثل هذا يف بعض ديار اإلسالم، بأن ال تقبل بعض ال
شهادة غري املواطن األصلي، أو تشترط يف الشاهد أن يكون مواطنا أصليا، احترازا مما لو               

  .كان مستوطنا
أما يف الفقه اإلسالمي فلم أقف على أحد من أهل العلم نص علـى أن وجـود                 

 وأنه  لباب،املسملني يف غري ديارهم يؤثر شيئا يف شهادم، مما يدل على التسوية يف هذا ا              
  .، واهللا أعلمال فرق بني وطن وآخر


  



   

 

٣٤١ 

٣٤١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الثايناملطلب        
   والعكساملسلم على الكافرأثر الوطن واالستيطان يف شهادة         

  : هذا املبحث ينتظم صورتني
  .شهادة املسلم على الكافر: األوىل
  .شهادة الكافر على املسلم: الثانية

  :كافر شهادة املسلم على ال:الصورة األوىل
   :، ويستدلون لذلك باآليت)١(اتفق أهل العلم على أن شهادة املسلم على الكافر مقبولة

  .١٤٣-البقرة: قوله تعاىل: أوال
، فيدخل يف ذلـك     أثبت للمؤمنني شهادة على الناس    أن اهللا تعاىل    : ووجه الداللة 

  . إال أن عمومها يشملهم يف الدنيا- اآلخرةوإن كانت يف- واآلية الكفار،
ال جتـوز    (: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      عن أيب هريرة رضي اهللا عنه       : ثانيا

  .)٢()  أميت جتوز شهادم على من سواهم إال،شهادة ملة على ملة
  . جائزة من سواهم شهادة هذه األمة على كلِّأن الشارع جعل: ووجه الداللة

فقبوهلا ،  ا قبلت شهادة املسلم على املسلم     ملياس على شهادة املسلم، فإنه      الق: ثالثا
  . أوىل من باب الكافرعلى
أن الشهادة فرع عن الوالية، واملسلم له والية على غري املـسلم، فقبلـت              : رابعا

  . شهادته عليه
  
  

                                                
 وحاشية  ،)٧٣( ومعني احلكام    ،٢٨٠،٢٨١/ ٦بدائع الصنائع   ، و ٤/٢٢١، وتبيني احلقائق    ١٣٣/ ١٦املبسوط    )١(

، ٥٣/ ١٢واملغـين   ،  ٤٢٦/ ٤مغين احملتاج   ، و ٢٢٦/ ٢٠اموع  و،  ١/١٨٠، وتبصرة احلكام    ١٧١/ ٤الدسوقي  
  .١٥٦/ ٩نيل األوطار ، و٤١٢/ ٥فتح الباري ، و٢٧٩/ ٢اإلقناع و
وفيه عمر بـن راشـد وهـو        ،  ١٦٣ / ١٠ والبيهقي يف السنن الكربى    ،٣٢٣ / ٥ رواه الطرباين يف األوسط     )٢(

  .١١٠ / ٤نصب الراية و، ٢٣٥ / ٤جممع الزوائد ومنبع الفوائد : انظر. ضعيف
  



 

 

٣٤٢ 

٣٤٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :شهادة الكافر على املسلم:  الثانيةالصورة
  .)١( يف غري الضرورةهادة الكافر على املسلم جواز شاتفق الفقهاء على عدم: أوال

على مسلم يف غري الوصية يف     واتفقوا أنه ال يقبل مشرك      " :رمحه اهللا  قال ابن القطان  
  .)٢("السفر

أي من الـشروط يف قبـول       -: الثاين":  الزركشي احلنبلي   حممد بن عبد اهللا    وقال
   .)٣(" إمجاع يف اجلملة-واهللا أعلم-، وهو  اإلسالم-الشهادة

   :واستدلوا لذلك باآليت
  .٢٨٢-البقرة:قوله تعاىل: أوال

  .٢-الطالق   :قوله تعاىل: ثانيا
ا، ومن العـدول،  أن اهللا تعاىل أمر يف الشهادة أن يكون الشهود من: ووجه الداللة 

  .يس كذلكوالكافر ل
  .١٤١-النساء  : قوله تعاىل :ثالثا

وال شك أن من أعظم السبيل أن يكون للكافرين على املؤمنني بالشهادة وحنوها،             
  .وقد نفاها اهللا تعاىل

 قال رسـول اهللا  :ال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه ق   نع: رابعا
، وال ذي ِغمٍر    ال جتوز شهادة خائن وال خائنة، وال زاٍن وال زانية          : (صلى اهللا عليه وسلم   

  .)٤() على أخيه
وإذا ة املسلم الفاسق خبيانـة أو زنـا،          منع قبول شهاد   أن الشرع : ووجه الداللة    

  .باب أوىل من ، فإنه ميتنع قبول شهادة الكفاراق املسلمنيسفُامتنعت شهادة 
                                                

لـدردير  لالشرح الكبري   ، و ٢٨١/ ٦بدائع الصنائع   ، و ٣٩٢،  ٣٥٧/ ٩ ، واحمليط الربهاين  ٤/٢٢٤تبيني احلقائق   )١(
/ ٤ املطالـب    وأسـىن ،  ٤٢٧/ ٤ومغين احملتاج   ،  ٧/١٧٦وحاشية العدوي   ،  ١٥٠/ ٦مواهب اجلليل   ، و ١٧٢/ ٤

  .٢٧٩/ ٢اإلقناع ، و٥٣/ ١٢ واملغين ،)٦٠٣( والسراج الوهاج ،٣٣٩
  .١٥١٢/ ٣  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )٢(
  .٣٢٤/ ٧شرح الزركشي على اخلرقي  ) ٣(
  .٢٨٥ / ٨إرواء الغليل ، وحسنه األلباين يف )٣١٢٥(باب من ترد شهادته / أخرجه أبو داود يف األقضية   )٤(



   

 

٣٤٣ 

٣٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 فال يؤمن منه الكـذب علـى        ،اىليكذب على اهللا تع   أن الكافر   : خامسا
 :، وقد قامت أدلة الشرع على عدم عدالتهم، كما يف قوله تعاىل           خلقه

وقوله تعاىل١٨-السجدة ،:  البقـرة-

، ففي هذه اآليات حكم اهللا على الكافرين بالظلم والفـسق، وإذا كـان املـسلم                 ٢٥٤
  .)١(، فالكافر أوىل أال تقبل كما تقدماملوصوف بالفسوق والظلم ال تقبل شهادته

 هلم ولدينـهم، ورفعـا      اأن يف قبول شهادة الكفار على املسلمني إعزاز       : سادسا
  .)٢(هلمملكانتهم، وقد وضعهم اهللا وأذ

تبني مما تقدم أن شهادة املسلم على غري املسلم تقبل بإطالق، وأنه ال يفرق بـني                
 على الكافر، وليس يف ذلك ما خيشى منـه،           عظيمةً ذلك أن للمسلم واليةً   وطن وآخر، و  

، غري ما سبق التنبيه عليه فيما إذا كان املسلم         مىت توفرت الشروط املعتربة يف قبول الشهادة      
ي لِغ إسالمية، أو بالد تشترط يف الشهود أن يكونوا من املواطنني األصليني، وت            يف ديار غري  

ولو كان مسلما، فعـدم قبـول       ) املستوطن( شهادة غري املواطن، أو املواطن غري األصلي      
  .شهادة املسلم على غري املسلم هنا ألمر خارجي

 ل باالتفاق، وقـد    غري الضرورة ال تقب   ن أن شهادة الكافر على املسلم يف        كما تبي
  لـه، ورفعـةٍ    ن إعزازٍ تقدم حكاية ذلك؛ وذلك ملا يف قبول شهادة الكافر على املسلم م           

  .لدينه
   :شهادة الكافر على املسلم يف حال الضرورة: ثانيا

تقدم إمجاع  وقد  هذه املسألة من املسائل اليت يظهر فيها أثر البعد عن الوطن جدا،             
فقد اختلفـوا يف    لكافر على املسلم، يف غري الضرورة،       أهل العلم على عدم قبول شهادة ا      

  : على قولنييف السفر،يف الضرورة قبوهلا 
يف السفر، وال جتوز يف الـسفر إال    أن الشهادة تقبل يف هذه احلال،        :القول األول 

املشهور من مذهب احلنابلة، وبه قال      ، وهو    من املسلمني  أحٍدمع عدم وجود    ،  يف الوصية 
                                                

/ ٢اإلقنـاع   ، و ٥٣/ ١٢غـين   وامل،  ٢٢٦/ ٢٠اموع  ، و ١٧١/ ٤وحاشية الدسوقي   ،  ١٣٣/ ١٦املبسوط    )١(
٢٧٩.  

  .مصادر سابقة  )٢(



 

 

٣٤٤ 

٣٤٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وبه قال  ،، وغريهم كابن عباس وابن مسعود وأيب موسى رضي اهللا عنهم    مجع من الصحابة  
وأجاز شهادم للضرورة سـفرا      ،واختاره ابن حزم رمحه اهللا    مجع كبري جدا من التابعني،      

  .)١(وحضرا شيخ اإلسالم وابن القيم
 يف هـذا املوضـع   وقول اإلمام أمحد يف قبول شـهادته      " :قال ابن القيم رمحه اهللا    

يه املسلمون  ميام يف كل شيء عدم ف      تقبل شهادم مع أَ    :، ولو قيل  را وسفرا ضرورة حض 
   . )٢("، ويكون بدال مطلقالكان له وجه
   :األدلة

  :واستدلوا لذلك باآليت
: قوله تعاىل : أوال




 ١٠٦-املائدة.  

، مـن   من غري املسلمني: أي:  يف قوله تعاىل:وجه الداللة 
دة ، واآلية يف الضرب يف األرض بالسفر، فدلت بالنص الصريح على قبول شها            غري ملتكم 

  .غري املسلم على املسلم يف هذه احلال بالشروط املنصوص عليها يف اآلية
  :املناقشة

  :ونوقش هذا االستدالل باآليت
  .، أو من غري قبيلتكمأن املراد من غري عشريتكم: أوال

                                                
/ ٥الفتـاوى الكـربى     ، و ٤٠٥/ ٩احمللى  : وانظر ،٣٩/ ١٢اإلنصاف  ، و ٢٧٩/ ٢اإلقناع  ، و ٥٢/ ١٢املغين    )١(

، وأحكـام الـسفر يف   ٤٩٣/ ٤مصنف ابن أيب شيبة    ، و )٢٧٦(الطرق احلكمية   ، و ٩٧/ ١إعالم املوقعني   ، و ٥٧٣
  .وما بعدها) ٢٨٤(الشريعة اإلسالمية 

ميكن اعتبار القول املنسوب لشيخ اإلسالم وابن القيم قوال ثالثا، ويكون قبول شـهادة الكفـار علـى                  :      تنبيه
املسلمني مطلقا عند االضطرار، سفرا وحضرا، وهذا وجيه، إال أنه أمكن صياغته على أنه تفريع من القـول األول،                   

  .كما وقع يف األصل، واهللا أعلم
  .)١٥٩-١٧(طرق احلكمية ال  )٢(



   

 

٣٤٥ 

٣٤٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : وأجيب
لقبيلة دون    ليس يف أول اآلية خطاب     ألنه ؛ ظاهر الفساد والبطالن   بأن هذا 

غـري   وال يشك منصف يف أن غري الذين آمنوا هـم     أوهلا   ، إمنا قبيلة
  . من الصحابة والتابعنيرها بغري ملتكم مجعكما فس، املؤمنني

  . منسوخةأن اآلية: ثانيا
 بنص إال منسوخة إا :آية يف يقال أن جيوز ال باطلة، النسخ دعوى بأن: وأجيب

 عن أحد عجز ملا هذا مثل جاز ولو ،ذلك من شئ ههنا سولي ،مانعة ضرورة أو صحيح
   .)١(منسوخ أنه القرآن من شاء فيما يدعي أن

 ،نزلـت  سورة آخر املائدة سورة إن":  قالتعنهما اهللا رضى عائشة  جاء عن  وقد
  .)٢("موهفحر حراما فيها وجدمت وما ،لوهفحلِّ حالال فيها وجدمت فما

  .حمكمة أا وصح ،منسوخة اأ فبطل املائدة يف اآلية وهذه 
 متـيم  مـع  سهم بين من رجل خرج: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن :ثانيا

 فقـدوا  بتركتـه  قدما فلما مسلم ا ليس بأرض السهمي فمات بداء، بن وعدي الداري
فضة من اجام وجـد  مث وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول فأحلفهما ذهب، من )٣(صاخمو 
 أحـق  لشهادتنا: فحلفا أوليائه من رجالن فقام وعدي، متيم من ابتعناه: فقالوا ةمبك اجلام
  :اآلية هذه نزلت وفيهم: قال. لصاحبهم اجلام وإن شهادما، من

 )٤(.   
   قبول شهادة الكافر على املسلم يف حال السفر        ز يف جوا  وهذا احلديث أيضا نص ، 

   .عند عدم وجود مسلم يشهد

                                                
، ٤٤٦/ ٢زاد املـسري  ، و٣٥٠/ ٦تفسري القرطيب ، و١٦٩/ ١١تفسري الطربي  : انظر هذه املناقشات واألجوبة     )١(
  .١٥٦/ ٩نيل األوطار ، و٤١٢/ ٥فتح الباري ، و٤٠٩/ ٩احمللى ، و٥٢/ ١٢املغين و
  .٣١ / ٦تفسري القرطيب   )٢(
)٣(  جاما خمو٤١١ / ٥فتح الباري .  فيه صفة اخلوصأي إناء منقوشا: اص.  
  ).٢٥٧٢ (..  شهادة بينكم باب قوله تعاىل / أخرجه البخاري يف الوصايا   )٤(



 

 

٣٤٦ 

٣٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

أن هذا ما قضى به الصحابة رضي اهللا عنه بعد موت النيب صلى اهللا عليـه                : ثالثا
 جيد ومل ،هذه)١(بدقوقاء الوفاة حضرته املسلمني من رجال أن  رمحه اهللا  الشعيب عنوسلم، ف 

 الكوفـة  اـفقدم الكتاب، أهل من رجلني فأشهد ،تهوصي على يشهده املسلمني من أحدا
 هـذا ": األشعري فقال ،ووصيته بتركته وقدما فأخرباه، -موسى أبو هو- األشعري وأتيا
 بعـد  فأحلفهمـا  ،"وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على كان الذي بعد يكن مل أمر

 وتركتـه  الرجـل  لوصية وإا را،يغَ وال كتما وال البد وال كذبا وال خانا ما باهللا العصر
  .)٢(شهادما فأمضى

 ،هـا  اعترب شهادة الكتابيني، ومل يرد     صلى اهللا عليه وسلم   أن النيب   : ووجه الداللة 
 .، ما مل يعثر على خيانة الشهود وكذم فيهافدل ذلك على جوازها، واعتبارها

 يف املـسلم  صـية و على مقبولة الذمة أهل شهادة أن على دليل فيه" :اخلطايب قال
  .)٣("خاصة السفر

أن الشهادة ال تقبل مطلقا، ولو يف الضرورة، وهو مذهب احلنفيـة             :القول الثاين 
   .)٤(عند احلنابلةوقول واملالكية والشافعية، 

  :األدلة
ابقة يف عدم قبول شهادة الكافر، وعمموها        القول باألدلة الس   أصحاب هذا استدل  

  .)٥(أدلة القول الثاين مبا سبق، وتقدم اجلواب عن مناقشتهميف سائر األحوال، وناقشوا 

                                                
 مدينة بني إربل وبغداد معروفـة  ،بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة      : دقوقاء  )١(

  ).الدال والقاف وما يليهما( :باب معجم البلدان. خوارجهلا ذكر يف األخبار والفتوح كان ا وقعة لل
صـحيح  ، وصححه األلباين يف     )٣١٢٨.. (باب شهادة أهل الذمة ويف الوصية       / أخرجه أبو داود يف األقضية        )٢(

  ).٣٦٠٥(برقم وضعيف سنن أيب داود 
  .١٢/ ١٠عون املعبود   )٣(
، واملدونـة  )١٩١(املطبعة العثمانية، واختالف الفقهاء   .  ط ٥/٣٣٩، وحاشية ابن عابدين     ١١٣/ ١٦املبسوط    )٤(

، )٦٠٩(والثمر الـداين  ، ٣٨٠/ ٢بداية اتهد ، و٩٧٢/ ٢، واإلشراف على نكت مسائل اخلالف   ٤/٢١الكربى  
  .١٢/٤٠ ، واإلنصاف ٤/٣٣٩، وأسىن املطالب ٤/٤٢٧ومغين احملتاج 

  ).٣٤٢(ص : انظر  )٥(



   

 

٣٤٧ 

٣٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

د ابن حزم رمحه اهللا يف مناقشة أصحاب هذا القول، حىت جاء          شد :املناقشة
  :يف معرض كالمه

ن، واملـالكيو ،  ومن عجائب الدنيا الىت ال نظري هلا أن احملتجني ذا هم احلنيفيون           "
دة الكافر يف كل شئ بعضهم على بعض بغري أمر         جازوا شها أوالشافعيون، فأما احلنيفيون ف   

  عـدم  خـالفوه يف  مث، بل خالفوا القرآن يف يه عن قبول نبأ الفاسق،من اهللا تعاىل بذلك 
جازوا شهادة طبيبني كافرين حيث ال يوجـد        أوأما املالكيون ف   .. قبول الكافر يف السفر   

آن يف كال الوجهني كما ذكرنا،    بل خالفوا القر   ،طبيب مسلم بغري أمر من اهللا تعاىل بذلك       
 وذكروا خربا رويناه من طريق عمر بن راشد اليمامى عن حيىي بن أىب كـثري عـن أىب       ..

ال جتوز شهادة ملة    (: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      رضي اهللا عنه    سلمة عن أىب هريرة     
ذا خـرب أول  عمر بن راشد ساقط، وهو )  جتوز على غريهم   فإها ملة حممد    إال ،على ملة 

 جييز شـهادة    فإنه ومالك   ، جييز شهادة اليهودي على النصراين     ألنه ؛من خالفه أبو حنيفة   
 دون  لألطبـاء  من أين وقع هلم هذا التخصيص        ندري وال   ، على املسلمني  األطباءالكفار  

   .)١("!؟سائر من يضطر إليه

  :ويضاف إىل هذه املناقشة اآليت
 يف اإلشهاد يف االختيار والسعة، والرتاع يف  أن كل هذه النصوص إمنا وردت     : أوال

  .وقت الضرورة
أنه على تقدير داللة اآليات والنصوص على اشتراط العدالة يف الشاهد، فقد            : ثانيا

  .قام الدليل اخلاص على جواز قبول شهادة غري املسلم يف هذا املوضع
ني مـن شـهود     أن األصل يف املسلم العدالة، وال يبعد أن يوجد يف املسلم          : ثالثا

األصل يف الكافر عدم العدالـة، وال       : الزور، واملوصوفني بالفسق الكثري، ونظريه أن يقال      
: وقد أثىن اهللا على طوائف منهم، قال تعاىل       يبعد أن يوجد منهم من تقبل شهادته،        

 تعاىل وقال،١٥٩-األعـراف  :

                                                
  .٤٠٩/ ٩احمللى   )١(



 

 

٣٤٨ 

٣٤٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   فوجود العدول الذين يشهدون باحلق وارد، فال أقل   ،٧٥-آل عمـران 
  . يف أضيق األحوال، يف الضرورة يف السفرمن أن تقبل شهادم

  .أن يكونوا كَذَبةً يف الشهادةعلى أن وصفهم بالفسق إمنا هو يف العقيدة، وال يلزم منه 
  :الترجيح

لدي ما اختاره شـيخ اإلسـالم    ترجحبعد النظر يف هذه املسألة وأقواهلا وأدلتها،      
وابن القيم رمحهما اهللا، وأنه يف حال الضرورة ال ينبغي أن يؤثر البعد عن الوطن بـسفر                 

لكافر على املـسلم أو  وحنوه يف قبول شهادة غري املسلم، وأنه ليس شرطا يف قبول شهادة ا 
 وذلك للوجـوه  ؛ن عن الوطن، وأنه جيوز قبوهلا ولو يف الوطن األصلييج أن يكونا خارِ هل

  :اآلتية
بناء على قاعدة الشرع يف حفظ احلقوق، وأن اهللا إمنا طالـب بالبينـات              : األول

 حلفظ احلقوق وصيانتها، وألجل عدم تعدي الناس بعضهم على بعض دون اعتبار ما يثبت             
ي مع مقصد الشارع، وذلك بعد توفر سائر شروط قبول الشهادة           هذا هو املتمش  ، إذ   ذلك

  .املمكنة
 تردد احلق بني ثبوته بشهادة كافر، وبني ضياعه لعدم وجود مـسلم         إذا أنه: الثاين

عدل يشهد، فال شك أن حفظ احلق وثبوته مترجح، بشرط ائتمان هذا الكافر الـشاهد،               
  . وميني مغلظ حيلفه الكافرٍف، سيما إن اقترن هذا حبِل وحيفظ املصاحل،فإن هذا حيقق العدل

 يبعد أن يوجد كافر يقوم بالشهادة على وجهها، فكما          ال أنه   ،كما تقدم : الثالث
أن املسلم مع كون األصل فيه العدالة، لكن يوجد مسلم فاسق ترد شـهادته، فكـذلك                

إذا ما  -فر تقبل شهادته، وال أرى فرقاً       الكافر األصل فيه الكذب واخليانة، وقد يوجد كا       
 بني السفر واحلضر، فطاملا جازت شهادته للضرورة يف السفر، فيجب أن            -قامت ضرورة 

  . إذ ال فرق؛جتوز يف احلضر للضرورة أيضا
 ومواضـع   حلنيف التفريق بني مواضع الضرورة    أنه من املتقرر يف الشرع ا     : الرابع

 ، وهذا إذا مل يقم الدليل اخلاص      يف السعة ة ما ال جيوز     لضرورالسعة واالختيار، فيجوز يف ا    



   

 

٣٤٩ 

٣٤٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

متقرفـال  ! ، فكيف إذا قام من احلجة الشرعية ما يفيد هذا على وجه اخلصوص؟          ر
  .)١(شك أنه أوىل باجلواز

فالراجح أن البعد عن الوطن ليس شرطا يف قبول شهادة غري املسلم على املـسلم،          
  .، واهللا تعاىل أعلمته بشرطها، حضرا وسفراوأنه مىت وجدت الضرورة جاز قبول شهاد

 الكافر مطلقا، أم البد     هل هو اختلف أهل العلم يف الكافر يف هذه املسألة،         : تنبيه
   )٢(ل الذمة؟أن يكون من أه

           وغريه،  والصحيح قبول شهادة الكافر مطلقا يف حال الضرورة، وال فرق بني ذمي 
ب الضرورة، سيما يف هذا العصر الـذي        لعموم النصوص السابقة، كما أن هذا هو موج       

 الذمة، مع كون التعامل مع لكثر فيه تعامل املسلمني مع غريهم، فاعتبار أن يكونوا من أه        
      فهذا الشرط ني من الصني واليابان واهلند وحنوهالكفار يف كثري من األحيان يكون مع وثني ،

حيصل بكالمهـم   من األحيان وتتعطل املصاحل، مع أنه يف كثري   ،  قد يضيع به حقوق كثرية    
  .واهللا تعاىل أعلمغلبة ظن أو قطع بصدقهم، 





                                                
/ ٥الفتاوى الكـربى    ، و ٤٠٥/ ٩احمللى  ، و ١٦/١٣٦املبسوط  : يما يفيد ترجيح شهادة الكافر للضرورة     انظر ف  ) ١(

، وأحكام الـسفر يف الـشريعة   )١٥٩-١٧(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، و٩٧/ ١إعالم املوقعني   ، و ٥٧٣
  .)٢٩٢(اإلسالمية 

، وجامع البيـان    ٤/٤٣٦، واإلقناع   ٢/٢٧٣ل احملرر   ، والنكت والفوائد السنية على مشك     ١٢/٥٢املغين  :  انظر ) ٢(
  .٩٧/ ١إعالم املوقعني ، و٥٧٣/ ٥الفتاوى الكربى ، و١١/١٦٩



 

 

٣٥٠ 

٣٥٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الثالثاملطلب 
  أثر الوطن واالستيطان يف شهادة الكافر على الكافر               

 الوطن بشكل كبري جدا، وذلك أن     اختالفهذه املسألة من املسائل اليت يعترب فيها        
إذ هـو  اإلسـالم،  وديار يما إذا كان الكافران يف وطن اخلالف املطروح فيها إمنا يكون ف  

أما إذا كان يف غـري الـوطن   ، الس القضاء اليت حتكم بشرع اهللا    جم الذي يوجد به  املوضع  
اإلسالمي، فحىت على تقدير تأثري الكفر يف رد الشهادة، فإن األنظمة العاملية يف غري بـالد           

ـ       اإلسالم ال تكاد تعترب شيئا من أحكام اإلسالم        وى يف هـذه    ، إال ما كان من باب الفت
البالد، فللمفيت أن يفيت حبكم اإلسالم، أما النظام املدين فإنه جييز شهادة الكـافر علـى                

كما تقدم، سواء على مسلم مثله أم على غريهمطلقا  املسلِم شهادةَالكافر، بل رمبا رد ،.  
فار بعضهم على بعض    أما يف الفقه اإلسالمي فقد اختلف أهل العلم يف شهادة الك          

  :على قولني
فمنهم ،  بينهمقبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، على تفصيل         : القول األول 

 ،لنصراين ا، فتقبل شهادة اليهودي على    إن الكفر كله ملة واحدة     :من أجازها مطلقا، وقال   
عن وحكاه بعض احلنابلة رواية      ،، وهذا قول أيب حنيفة وأصحابه     والنصراين على اليهودي  

  .اإلمام أمحد
 وال ،نـصراين  على شهادة يهودي إن الكفر ملل خمتلفة، فال تقبل     :ومنهم من قال  

 كأيب عبيد واحلـسن وعطـاء       ،وقد روي هذا عن بعض السلف     ،  )١(نصراين على يهودي  
   .)٢(والنخعي

   :األدلة
  : باآليتالقائلون بعموم قبول الشهادةاستدل 

  :من القرآن: أوال
  .٧٥-آل عمران: ىلقوله تعا: أوال  

                                                
، ٧/٥٢٠، وحاشية ابـن عابـدين       ٣٥٤/ ٩ واحمليط الربهاين  ،٢٨١/ ٦بدائع الصنائع   ، و ١٦/١٣٣املبسوط    )١(
  .٦/٢٩٩، وشرح الزركشي ٢٨٣/ ١٠املبدع و ،٣٤/ ١٢الشرح الكبري و
  .١٦٦ /١٠السنن الكربى للبيهقي ، و١٢٩/ ٦مصنف عبد الرزاق ، و٣٤٤/ ٥مصنف ابن أيب شيبة : انظر  )٢(



   

 

٣٥١ 

٣٥١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 أن اهللا سبحانه أخرب أن منهم األمني على مثل هذا القـدر             :ووجه الداللة 
، وهذا عام فيما إذا     ن الشهادة تعتمد على صفة األمانة     ، وال ريب أ   الكبري من املال  

  . أو ملة أخرىكان على نفس ملته،
: قوله تعاىل : ثانيا  

٧٣-األنفال.  
الوالية بعضهم علـى بعـض،      عموما   أن اهللا تعاىل أثبت للكفار       :ووجه الداللة 
  . الوالية فالشهادة أوىلتالشهادة، فإذا ثبت نوالوالية أعلى رتبة م

: قوله تعاىل  :ثالثا  


١٠٦-املائدة.  
أنه إذا جازت شهادة الكافر على املسلم فعلى الكافر مثله من باب            : ووجه الداللة   

   . أوىل
  : ومن السنة

 ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى  عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما أَنَّ الْيهود جاُءوا          : أوال  
  لَّمسِه ولَيع ِه               ،اللَّهلَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر ما فَقَالَ لَهينأَةً زرامو مهلًا ِمنجأَنَّ ر وا لَهفَذَكَر 

لَّمسمِ       :وجأِْن الراِة ِفي شروونَ ِفي التِجدا تفَقَالُوا ؟ م : هحفْضونَ  نلَدجيو اللَِّه    .م دبفَقَالَ ع 
 فَوضع أَحدهم يده علَى آيـِة       ، فَأَتوا ِبالتوراِة فَنشروها   ، ِإنَّ ِفيها الرجم   .كَذَبتم" :بن سلَامٍ 

 فَِإذَا ِفيها    فَرفَع يده  . ارفَع يدك  :لَاٍم فَقَالَ لَه عبد اللَِّه بن س      ، فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعدها     ،الرجِم
 فَأَمر ِبِهما رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه        ، ِفيها آيةُ الرجمِ   ، صدق يا محمد   :فَقَالُوا،  آيةُ الرجمِ 

لَّمساللَِّه،و دبا قَالَ عِجمفَر : "نجلَ يجالر تأَيةَفَرارا الِْحجِقيهأَِة يرلَى الْم١("أُ ع(.  

                                                
، ومـسلم يف  )٣٣٦٣(..  يعرفونه كما يعرفـون أنبـاءهم     باب قوله تعاىل    / أخرجه البخاري يف املناقب       )١(

  ).٣٢١١(باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا / احلدود 



 

 

٣٥٢ 

٣٥٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 ، فَجـاُءوا ِبأَربعـةٍ  ،فَدعا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبالـشهودِ    " :ويف لفظ 
ولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه   فَأَمر رس  ، ِمثْلَ الِْميِل ِفي الْمكْحلَةِ    ،فَشِهدوا أَنهم رأَوا ذَكَره ِفي فَرِجها     

اعِمِهمجِبر لَّمسِه و١("لَي(.  
  :املناقشة

  : من وجهنينوقش هذا احلديث
  .أن الزيادة اليت فيها الشهود رواية ضعيفة ال تثبت: األول

  .ح هذه الزيادةأجيب عن هذا بأن من أهل العلم من صح: اجلواب
  . اإلسالمالشهود املذكورين إمنا هم شهود أن :الثاين

   .)٢( فيما بينهم من اليهودأامل يثبت، واألصل   أنهأجيب عن هذا: اجلواب
 أجاز شهادة أهل    صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا      رضي اهللا عنه   عن جابر : ثانيا

  .)٣(الكتاب بعضهم على بعض

نوقش هذا احلديث بأنه حديث ضعيف مل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا             : املناقشة
  . وسلمعليه

، جاز مجع كبري من التابعني شهادة الكفار بعضهم على بعض         أنه قد أ  : ومن األثر 
 يبوالليث بن سعد والشع   شريح  عمر بن عبد العزيز و     ذلكرأى  وممن  ،  ولو اختلفت مللهم  

   .)٤(اد بن أىب سليمان والثوري وقتادة ومحوالزهرى  ووكيعونافع

                                                
  قال .، وهي زيادة من رواية جمالد عن األعمش        )٣٨٦٢(باب يف رجم اليهوديني     / د يف احلدود     أخرجه أبو داو    )١(

وهذا الذي تفرد به جمالـد مـن    : "، وقال ابن عبد اهلادي انتهى بالقوي وليس الشعيب عن جمالد به تفرد :الدارقطين
تنقيح التحقيق يف أحاديث ، و١١٠ / ٤ب الراية نص: انظر. وجمالد ال حيتج مبا انفرد به،  الزيادة يف احلد مل يتابع عليه     

صحيح وضعيف سنن أيب داود     ، واحلديث صححه ذه الزيادة الشيخ األلباين يف         ٢٧٩ / ٣التعليق البن عبد اهلادي     
  ).٤٤٥٢(برقم 

  .١٢/٩٣عون املعبود ، و١٧١/ ١٢فتح الباري   )٢(
، وقد جود إسـناده ابـن       )٢٣٦٥(عضهم على بعض    باب شهادة أهل الكتاب ب    / رواه ابن ماجه يف األحكام        )٣(

، وضعفه األلباين   ١٩٨/ ٤تلخيص احلبري   ضعفه كما يف     ، غري أن احلافظ   ١٦٢/ ١٠اجلوهر النقي   التركماين كما يف    
  ).٢٣٧٦(يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 

  .١٦٢/ ١٠قي اجلوهر الن، و١٣٠/ ٦مصنف عبد الرزاق ، و٣٤٣/ ٥مصنف ابن أيب شيبة : انظر  )٤(



   

 

٣٥٣ 

٣٥٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  : ومن املعقول
 فيكونون من أهل  ،الية على أنفسهم وأوالدهم   من أهل الو   الكفارأن  : أوال

   .، ويستوي فيه ما إذا اتفقت امللة أم اختلفتالشهادة على جنسهم
ـ           :ثانيا ات  أن الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع املعامالت من املداينات واملعاوض

ـ   هي يف الغالب    ، ف هم غالباً مسلم  ، وال حيضر  وغريها، وتقع بينهم اجلنايات    ري تقع على غ
لتعـسر إثباـا،    ،  دم عند ترافعهم وحتاكمهم إلينا    ، فلو مل تقبل شها    مرأى من املسلمني  

  .ألدى ذلك إىل تظاملهم وضياع حقوقهمو
أما من قال بعدم قبول شهادة أهل ملة على غري ملتهم، فقد استدلوا لـذلك مبـا                 

 :، فقد قال تعاىل فـيهم      سافرٍ  كبريٍ بينهم من عداءٍ  
ومعلوم أن العداوة من أكرب أسباب منع الشهادة، ١٤-املائدة.  

ال جتوز شهادة   : ( قال صلى اهللا عليه وسلم    وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب       
   .)١() ةنذي الظنة وال ذي اِحل

  :املناقشة
  :وجهنييناقش هذا من 

 يف النصارى، وما وقع بينهم، وليست يف أهل ملة مع ملـة              أن اآلية أصل   :األول
 : قال تعاىل  أخرى،

  ومقتضى هذا أن مينعوا شهادة النـصارى  ١٤-املائـدة ،
        ابعضهم على بعض، لوجود هذا العداء بينهم، وهم جيوفليس يف اآلية دليل على ما       زو ،

  .ذهبوا إليه

                                                
، والنهايـة  )ن ح أ: ( مـادة  ٨/ ١٣ لسان العرب    ".وهي لغة قليلة يف اإلحنة    : "العداوة، قال ابن منظور   : اِحلنة  )١(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم      : باب احلاء مع النون، واحلديث رواه احلاكم يف املستدرك، وقال         / البن األثري 
  .٢٠١/ ١٠، ورواه البيهقي يف السنن الكربى ٩٩/ ٤



 

 

٣٥٤ 

٣٥٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

أن العداوة احلقيقية هي ما بينهم وبني املسلمني، وقد جـازت شـهادم             : الثاين
 مما هو عليه    ، ولو بغري ضرورة؛ ألن األمر بينهم أخف        أوىل كفارفعلى ال للضرورة،  عليهم  

  .مع املسلمني
بول شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقا، سواء كانوا يف           عدم ق  :القول الثاين 

دار إسالم أم يف دار حرب، وسواء اتفقت الدار أم اختلفت، وسواء كـانوا ذمـيني أم                 
وهو املشهور من مذهب املالكية والـشافعية        وسواء كانوا يف سفر أم يف حضر،      غريهم،  
   .)١(، وهو ما اختاره ابن حزم رمحه اهللاواحلنابلة

  :األدلة
        وقـد    شهادة الكافر على املسلم،    استدل أصحاب هذا القول مبا تقدم يف أدلة رد 

يـضاف إىل مـا تقـدم        ، لتساويهما ، بل قبوهلا هنا أوىل    هنا مبا يصح    تقدمت مناقشتها 
وال  ( : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال          رضي اهللا عنه   أيب هريرة ديث  استدالهلم حب 

  .)٢()  فإم جيوز شهادم على من سواهم،جيوز شهادة أهل ملة على ملة إال أميت
هل األديان األخرى بعـضهم      صريح يف عدم قبول شهادة أ       نص  أنه :وجه الداللة 

  . على بعض
   :املناقشة

  :وجهني من نوقش هذا احلديث
  . بأنه ضعيف مل يثبت، فال حجة فيه:األول
 فهو حجة على األقل يف قبول شهادة أهل امللة على نفس            ،على تقدير ثبوته  : الثاين

  .ملتهم، دون امللة األخرى

                                                
، ١٢٤/ ١٧ الكـبري    ، واحلـاوي  ٢٢٧/ ٣ذيب املدونة   و،  ١٧٦/ ٧اخلرشي  ، وحاشية   ٢٢٤/ ١٠الذخرية    )١(

احمللى ، و ٤١٧/ ٦كشاف القناع   ، و ١٩٦/ ١٠الشرح الكبري   و،  ١٨٥،  ١٨٤/ ٩، واملغين   ٤٢٧/ ٤ومغين احملتاج   
  .١٩/ ٢٤عمدة القاري ، و١٧١/ ١٢، وفتح الباري ٤١٠/ ٩
 .أحسب شك عمـر " :بن عياش إال أنه قال يف حديثه عن أيب هريرة     الفظ  : "، وقال ٦٩ / ٤ دارقطينأخرجه ال   )٢(

  .٤٣٩ / ٢التحقيق يف أحاديث اخلالف البن اجلوزي  :، وانظر"وعمر بن راشد ليس بالقوي



   

 

٣٥٥ 

٣٥٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 شهادة أهل امللة الواحدة بعـضها علـى         فإنه مل ينفِ  : "قال شيخ اإلسالم  
  .)١("ة بعضها على بعضبعض، بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل امللة الواحد

  :  من وجهنيكما استدلوا باملعقول
  .ل على غريهأن من ال تقبل شهادته على املسلم ال تقب: األول
 غـري   وشهادة الفاسق املـسلم   ،   الفاسق املسلمالكافر أعظم جرما من      أن: الثاين

  .مقبولة فشهادة الكافر أوىل
  :املناقشة  
سلم ليست مردودة بإطالق، وقـد تـرجح        يناقش هذا بأن شهادة الكافر على امل        

 كافر مثله، ولو بغري ضرورة، وردفال مينع من قبوهلا على  ،  جوازها للضرورة حضرا وسفرا   
 فيه الفاسق لوجود ما مينع قبول شهادته، أما إذا كان الكافر معروفا باألمانة، فليس               شهادِة

   . مينع من قبول شهادتهما
  :الترجيح

ا أقامهـا   الشهادة إمن كون   يف هذه املسألة، وبعد ما سبق من         بعد النظر يف األقوال   
اهللا حفظا للحقوق، وحتقيقا للعدل، فإن املترجح هو قبول شهادة الكافر علـى الكـافر               

 وأن واحدة، ملة الكفر كون الصحيح إذ الدين؛ يف الرتبة اختالف إىل النظر دون مطلقا،
 ليس الباب هذا أن إال غريهم، من أفضل بالكتا أهل بأن التسليم مع الباطل، على اجلميع
 شهادة بعض على لبعضهم يكن مل فلو احلقوق، حفظ هو إمنا الدين، عدالة حتقيق فيه املراد

 بالشهادة، صيانة تلك احلقوق   إىل احلاجة فدعت ،واإلنكار اجلحود عند حقوقهم لضاعت
  .اختلفت أم واحدة، امللة كانت إذا ما فيه يستوي أمر وهذا

إذا كان جيوز قبول شهادة الكافر على املسلم عند االضطرار، فقبوهلا على            أنه  كما  
 ألن األمر فيهم أخف، وهذا إذا كان يف ديار          ؛ ضرورة وجوازها بغري مثله من باب أوىل،     

  .واهللا تعاىل أعلم اإلسالم، فهو يف ديار الكفار من باب أوىل،
  
  

                                                
  .١٥/٢٩٨ جمموع الفتاوى  )١(



 

 

٣٥٦ 

٣٥٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : ورواية احلنابلةفيةمسألة مفرعة على قول احلنيف  اختالف الوطن أثر
  ينص  األصلي أو اخلروج منه مسألةٌ      أثر البقاء يف الوطن     فيها يظهرمن املسائل اليت    

، وهي شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا اختلف وصفهم           وبعض احلنابلة  عليها احلنفية 
    بالنسبة للمسلمني، كأن يكون ذم١(ا مع مستأمن  ي(،  أو ذم ا مع ذِ  يمع   هو، وحن يوهو مفر ،

زون شهادة الكفار بعضهم على بعض، والكالم        من كوم جيو   القول الراجح املتقدم  على  
  :يف هذه املسألة يف ثالثة أقسام

فإنه تقبل شهادته عليه بال نزاع      : أن يكون الشاهد أعلى من املشهود عليه      : األول
بـل شـهادة الـذمي علـى     تق هيشهد على مستأمن، فإنذميا ، كما لو كان  عند احلنفية 

 اإلسالم وهو اجلزية، فهو     حكم قبل   حيث ؛ألن الذمي أعلى حاال من املستأمن      ؛املستأمن
، وألن الذمي بعقد الذمة صار كاملسلم يف قبـول شـهادته علـى      أقرب إىل اإلسالم منه   

  . )٢(املستأمن

 كما لـو كـان الـشاهد    :أن يكون الشاهد أدىن حاال من املشهود عليه       : الثانية
   ؛ ألنه ال والية له عليه    ؛   بال نزاع أيضا   ، فإنه ال تقبل شهادته عليه     مستأمنا يشهد على ذمي

 وإن حقيقة، اإلسالم دار من ليس فهو املستأمن، خبالف ،اإلسالم دار أهل من الذمي ألن
، قريب عن يعود مث، حوائجه ليقضي بل فيها للسكىن دارنا دخل ما ألنه ؛صورة فيها كان
   .)٣(اإلسالم دار أهل من يكن فلم

ولعل األرجح بناء على ما تقدم هو قبول شهادة املستأمن على الـذمي يف حـال                
 من الكافر على املسلمفإن قُبلت ، املسلممع الكافر الضرورة، حضرا وسفرا، كما تقدم يف      

  .رين من باب أوىللالضطرار، فقبوهلا بني الكاِف
                                                

وال عليه؛ ألن الشهادة إمنا تطلـب يف جمـالس        وقع التعبري باملستأمن؛ ألن احلريب ال يتصور وقوع الشهادة منه             )١(
القضاء، وإمنا تكون جمالس القضاء يف دار اإلسالم حقيقة أو حكما، واحلريب الذي يدخل دار اإلسالم بأمان، هـو                   

العنايـة  : انظر. املستأمن، وهو الذي يتصور وقوع الشهادة منه أو عليه، خبالف ما إذا كان حربيا باقيا على وصفه                
  .٣٧٦/ ٢، ودرر احلكام ٧/٤٢٠ية شرح اهلدا

، والنكـت والفوائـد   ٣٧٦/ ٢، ودرر احلكام  ٥١٧/ ٣الفتاوى اهلندية   ، و  بوالق . ط ٤٤،  ٤٣/ ٦فتح القدير     )٢(
  .٢/٢٨٢السنية على مشكل احملرر 

  .٢٨١/ ٦بدائع الصنائع ، و٣٧٦/ ٢، ودرر احلكام٤٤، ٤٣/ ٦فتح القدير   )٣(



   

 

٣٥٧ 

٣٥٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

إن كانوا من أهل دار     ف :ا مستأمنني  كأن يكون  ،أن يكونا متساويني  : الثالث  
لون هـذا بـأن    ويعلِّ؛، وأما إن كانوا من دارين خمتلفني فال تقبل تقبلواحدة فإا   

 فيـه  وهـذا  والية،والشهادةُ نوع    وارث،ـالت مينع وهلذا ؛الوالية يقطع الدارين اختالف
 ؛بعـض  على عضهمب شهادة قبلت خمتلفني دارين من كانوا إذا مةالذِّ أهل أنإىل  اإلشارة  

  .)١(جتمعهم فهي اإلسالم دار من ألم
  :الترجيح

األرجح عندي أنه بناء على ما تقدم من كون الشهادة إمنا شرعت من أجل حفظ               
احلقوق، وحتقيق العدل عند التجاحد واإلنكار، أنه ال أثر ملفارقة الوطن يف هذه املـسألة،               

 على   منهما، فاإلرث مبين   ف حقيقة كلٍّ  وأنه ال ينبغي أن تقاس الشهادة باإلرث، الختال       
، فيه كان الختالف الوطن والدار أثرف،  ين؛ وهلذا انعدم باختالف الد     والوالية التامة  النصرة

وهو حتقيق العدل، فكان    أما الشهادة فهي مشروعة ملعىن آخر غري مسألة النصرة والوالية،           
اختالفهما يف الوطن األصلي، وعدم     مع  الواجب قبول شهادة املستأمن على املستأمن، ولو        

حتقيقا للمعىن الذي من أجله شرعت الشهادات، وحتقيقا للعـدل يف ديـار             ،  احتاد الدار 
  .واهللا تعاىل أعلماإلسالم، 


 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٥١٧/ ٣والفتاوى اهلندية ، ٣٧٦/ ٢ودرر احلكام، ٢٨١/ ٦ئع الصنائع بدا و،٤٤، ٤٣/ ٦فتح القدير   )١(



 

 

٣٥٨ 

٣٥٨
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 الباب الثالث
  النوازل املتعلقة بالوطن واالستيطان

  :وفيه ثالثة فصول
  األمن الوطني: األول 

  سيةاجلن: الثاني
  احلقوق الوطنية: الثالث

 
 
 
 
 

  
  
  



   

 

٣٥٩ 

٣٥٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن
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  املطلب األول      
تعريف االحتالل          

حلّـاً وحلُـوالً     ويِحـلّ    ،حلَّ املَكانَ حلّ به يحلّ     مشتق من    :االحتالل يف اللغة  
  .  نزل به:أي، وحلَالً

لَلْتال     : وح ماِل عندلِّ اَألحِمن ح زلْتزولِ    ،رتولند استعمالُه للنرلَّ :  فِقيل  مث جح
  .  نزل: أيحلُوالً

  . حلَلْت الْبلَد: فَيقَالُ، ويتعدى أَيضا ِبنفِْسِه،وحلَلْت ِبالْبلَِد حلُولًا إذَا نزلْت ِبِه
لْمِحـلُّ   وا ،طَّاِع موِضع الْحلُـولِ   والْمحلُّ ِبفَتِح الْحاِء والْكَسر لُغةٌ حكَاها ابن الْقَ       

  .ِبالْكَسِر الْأَجلُ
 :  قال الكُميت، كاحتلَّه احتلَّ به،حلَّ العذاب يحلّ ويِحلُّ حلُوالً: يف اِملصباحو

 ِزلَهنتاِء مالش كرلَّ بتواح ...طَِلبصالِعياِل ي يخش وبات 
 فإمـا أن تكونـا      ،حلَّ بالقَوِم وحلَّهم واحتلَّ م واحتلَّهم     وكذا  ": قال ابن ِسيده  

حلُولٌ : فهو حالٌّ ج. حلَّه :  فِقيل،حلَّ به مث حِذفَت الباُء وأُوِصلَ الِفعلُ      :  أو األصلُ  ،لُغتني
  .وحالَّلٌ كعماٍل وركٍَّع
  . )١(" أنزلنا:أي ،٣٥-فاطر   : ومنه قوله تعاىل

-الرعد    :وقوله
٣١.  

  .)٢(وقد تقدم أن احملَلَّة هي املكان يرتل به القوم
 هذه  غري أن ابن فارس رمحه اهللا رد      كان،  فهذه املادة تدل على الرتول واحللول بامل      

يا : " ويقول العرب  ،حلَلْت العقدةَ أحلُّها حال   :  فتح الشئ، يقال   املادة إىل معىن آخر، وهو    
  الح اذكُر واحلالل". عاِقد :           لَلْـتكأنه من ح ،احلرام، وهو من األصل الذي ذكرناه ِضد

  .يهالشيء، إذا أحبته وأوسعته ألمٍر ف
                                                

املغرب يف ترتيـب  ، و)نفس املادة (، والقاموس احمليط    )نفس املادة (، ولسان العرب    )ح ل ل  ( مادة   تاج العروس   )١(
  ).نفس املادة(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، و)نفس املادة (املعرب

  ).٣٠( ص: انظر  )٢(
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 : ألن املسافر يشد ويعِقد، فإذا نزلَ حلّ؛ يقـال         ؛ وهو من هذا الباب    ،نزل: وحلَّ
  .حلَلْت بالقوم

 وسميا بذلك ألن كلّ واحٍد منهما يحلُّ      ؛زوجه:  وحليلة املرء  ،بعلها: وحليل املرأة 
  .عند صاحبه

  . )١(كل من نازلَك وجاورك فهو حليل: قال أبو عبيد
 مـا عقـده     من ِحلِّه  يلزم   :ا تكون داللة املادة على الرتول بالالزم، أي       وعلى هذ 

   .، واهللا تعاىل أعلم أن يكون قد نزللسفره
  :االحتالل اصطالحا

 أو   ما على مجيعِ    دولةٍ  استيالء جيشِ  عمليةُ" :هويف االصطالح القانوين    االحتالل  
  ."تلك احلرب أو بعد  أو حرٍب خالل فترة غزٍو، أخرى أراضي دولٍةبعِض

 عـن  ، أو إقليم يف دولة أخرى،هو قيام دولة بالسيطرة على إقليم دولة أخرى     "أو  
  ."طريق العمليات العسكرية
  .)٢()قهرا (:ويزيد بعضهم قيد

ويالحظ من هذين التعريفني أن االحتالل ال يتم إال عن طريق عمليات عسكرية،             
  كـبري   أمـر   دولةٍ  عملية احتاللِ  فإنوهو املشهور واألقرب عند إطالق لفظ االحتالل،        

  قوةٍ ، إمنا البد له من     مهما تبلغ  عظيم، ال ميكن أن يتم عن طريق أفراد أو مجاعات مسلحة          
  وآليات حرب، وهذا ال ميكن أن يتم إال يف صورة هجوم عسكري، وعليه فالبـد               اٍدوعت

  .بل الدولة من قال خيرج عن كونه عمال عسكريا منظمايف تعريف االحتالل أن يراعى أ
  :تنص على هذا املعىن، ففيها م١٩٠٧ة الهاي لعام  من الئح)٤٢(املادة ولذا فإن 
" وال يـشمل    ، حمتلة حني تكون حتت السلطة الفعلية جلـيش العـدو          تعترب أرض 

  .)٣(" وميكن أن متارس فيها،االحتالل سوى األراضي اليت أقيمت فيها مثل هذه السلطة
                                                

  ).ح ل ل (:مقاييس اللغة مادة  )١(
)٢(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨%A٧%D٨%AD%D٨%AA%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٩%

٨٤  
)٣(  http://www.icrc.org/Web/ara/siteara٠.nsf/html/٦٣٤KFC 

http://pal-lp.org/downloads-cat٢٠٢.html   
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  :دويل العام اآليتجاء يف كتاب القانون الكما 
 املتحـدة  األمـم  مجعيـة  مـن  اعترفـت  اجلرمية هذه:  العدوانجرمية"

 تعريف القرار اهذ من اآلتية املواد يف جاء حيث) ٣٣١٤( يف القرار ١٤/١٢/١٩٧٤

   :للعدوان حمدد
 ضد دولة قبل من املسلحة القوة استعمال هو العدوان نأ على تنص: وىلاأل املادة -

 .السياسي استقالهلا وأ ،راضيهاأ سالمة و أ،ىخرأدولة  سيادة
 ةيللـشرع  خالفا املسلحة القوة باستعمال ما دولة مبادرةأن  ذكرت الثانية املادة و -

   .)١("عدوانيا عمال تؤلف بأا الكايف ثباتاإل حبد ذاا تعترب الدولية

  حيصل به  العمل العسكري املنظم الذي    " :أنهوعليه فالتعريف املناسب لالحتالل       
 أو  أو حـربٍ  خالل فترة غزٍو،ها أو بعض ،أراضي دولة أخرى    ما على مجيع   استيالء دولةٍ 

  ".بعد تلك احلرب
بالسيطرة على إقلـيم      املنظمة عن طريق العمليات العسكرية    قيام دولة    ":  هو أو

  ". أو إقليم يف دولة أخرى ،دولة أخرى
 مـن  ،حبقوق والتزامات كل األطراف   ب نتائج قانونية متعلقة     هذا االحتالل يرت  مث  

القواعـد الرئيـسة     لذا ف  ؛ ومدنيني ،الواقعة حتت االحتالل   الدولة    وجنود ،جنود احتالل 
  : تتمثل يف اآليتللقانون املنطبق على االحتالل 

  .ال يكتسب احملتل السيادة على األراضي -
   . تلك الفترة تنحصر يف حدودوحقوق احملتلِّ، االحتالل ليس إال حالة مؤقتة -
 ما مل تكـن مناقـضة       ،على احملتل أن حيترم القوانني القائمة اليت تبقى سارية املفعول          -

  .للمعايري الدولية أو دد احملتل
على القوة احملتلة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلعادة النظام العام واألمن وضـماما              -

  .إىل أقصى قدر ممكن

                                                                                                                                       
املعجـم  : ، وانظر )٢(أحكام ممارسة االحتالل لسلطاته يف اتفاقية الهـاي الحترام قوانني وأعراف احلرب الربية             و

  ).ح ل ل(الوسيط مادة 
  ).٧٥(القانون الدويل العام   )١(
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 وأن توفر بأقـصى مـا       ، العامة والشروط الصحية    الصحة على القوة احملتلة أن تؤمن     -
  . األغذية والعناية الطبيةتسمح به وسائلها

  .رغام املدنيني يف األراضي احملتلة على اخلدمة يف قوات احملتل املسلحةإال جيوز  -
   .حيظر النقل اجلربي اجلماعي أو الفردي للسكان داخل األراضي احملتلة أو خارجها -
  .قوبات اجلماعيةحتظر الع -
  .حيظر أخذ الرهائن -
  .حتظر عمليات االنتقام ضد األشخاص احملميني أو ممتلكام -
  .إال ألسباب عسكرية قهرية، احملتلحتظر مصادرة املمتلكات اخلاصة من جانب  -
  .هريةإال إذا اقتضت ذلك أسباب عسكرية ق، مري املمتلكات اخلاصة أو العامةحيظر تد -
  .)٢()١( املمتلكات الثقافيةجيب احترام -

                                                
)١(   http://www.icrc.org/web/ara/siteara٠.nsf/html/٦٣٤KFC  
  :عن بعض صور االحتالل يف العصر احلديثوهاك نبذةً تارخييةً   )٢(

  .احلملة الفرنسيةب م، وهو ما عرف تارخييا١٨٠١ وحىت عام م١٧٩٨احتلت فرنسا مصر ىف عام 
ماية الربيطانية عام   ، وأعلن أن مصر مستعمرة بريطانية فيما يعرف بإعالن احل         م١٨٨٢مث احتلت بريطانيا مصر عام      

 وتوقيـع   م١٩٥٢، لكن السيطرة الفعلية مل تنته إال بعد قيام ثورة يوليـو             م١٩٢٢، مث أعلن استقالهلا عام      م١٩١٨
  .م١٩٥٤اتفاقية اجلالء عن مصر عام 

، مث احتلت فرنسا وبريطانيا املغـرب عـام      م١٨٨١، واحتلت تونس عام     م١٨٣٠واحتلت فرنسا اجلزائر منذ عام      
  .م١٩١١تلت ليبيا عام  اح مثم،١٨٨٧ريا عام الصومال وأريِتكانت إيطاليا احتلت ، وم١٩١٢

م فيها فرنسا وبريطانيا الدولة اإلسالمية فيما بينـهما احتلـت   لىت قسم وا ١٩١٦وطبقا التفاقية سايكس بيكو عام      
 عـام    وفلـسطني  م، مث األردن  ١٩١٩، واحتلت بريطانيا الـسودان مث العـراق         م١٩٢٢فرنسا لبنان وسوريا عام     

  . م١٨٥١م، مث احتلت نيجرييا عام ١٨٤٩م، والبنجاب عام ١٧٥٧عام وكانت قد احتلت بالد البنغال ، م١٩٢٠
 فأخذوا ما حيـاذيهم منـها، وضـموه إىل          ،ويف املشرق اإلسالمي انقض الروس األرثوذوكس على بالد املسلمني        

م ضـمت   ١٨٥٩م دخل الروس بالد األورال، وأحكموا السيطرة على مسلميها، ويف عـام             ١٦٧٠بالدهم، ففي   
م، فيما دخلت بالد التركستان حتت سيطرة الـروس  ١٨٨٢م، مث خبارى عام   ١٨٦٤ مث القوقاز عام     روسيا طشقند، 

  . م١٨٨٤عام 
  .م١٩٣٥ واشتهرت باسم خوزستان منذم، ١٩٢٥ عام حواز األ إيرانُكما احتلت

  . ناغورين كاراباخ حمتلة من أرمينيا، تطالب ا أذربيجان
، وحتررت ليبيا من إيطاليا بعد      م١٩٦٢، واستقلت اجلزائر عام     م١٩٥٦ استقلت تونس واملغرب عن فرنسا عام     وقد  

  .م١٩٥١فيها، وأعلن االستقالل رمسيا عام  انتهاء احلرب العاملية الثانية وهزمية إيطاليا
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  .م١٩٥٨، واستقل فعليا إثر ثورة م١٩٣٢واستقل العراق عام 

  .م١٩٤٦قل األردن عام ت، واسم١٩٤٥واستقلت سوريا ولبنان عام 
   . اإلسرائيليبداية االحتالل، لتكون م١٩٤٨وانتهى االنتداب الربيطاىن على فلسطني عام 

 ومل تعد إىل سوريا منها سوى مدينـة         م،١٩٦٧ من إسرائيل  -هضبة سورية - لجوالنمث عاد االحتالل مرة ثانية ل     
  . عادا كاملةت وجتري اآلن مفاوضات غري مباشرة الس،القنيطرة

 واستعيدت كاملة ، حرب أكتوبربعدعيدت قناة السويس إىل مصر    أ و م،١٩٦٧  من إسرائيل  أيضا ءسيناومت احتالل   
وتـاريخ العـرب احلـديث      ،  )١٧٢ – ١٧٠(أجنحة املكر الثالثة وخوافيها     : انظر. نتيجة معاهدة كامب ديفيد   

 – ١٦٠( الوطن العـريب  مالمح عن النشاط التنصريي يف    ، و )١٤٨(التبشري واالستعمار يف البالد العربية      ، و )١٠٣(
جتزئـة  -، وسوريا بالد الشام   )٤١٧ – ٤١٦(العامل اإلسالمي واالستعمار السياسي واإلجتماعي والثقايف       و،  )١٦١
  .وما بعدها) ١٠١(وطن 
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  املطلب الثاني

  اللــــحكم االحت
  : مسائلثالثوفيه 

  احتالل دولة مسلمة لدولة مسلمة: األوىل
  احتالل دولة كافرة لدولة مسلمة: الثانية

  احتالل دولة كافرة لدولة كافرة: الثالثة
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  املسألة األوىل    
دولة مسلمة لٍ مسلمةٍاحتالل دولة      

  :التكييف الفقهي إلقدام دولة مسلمة على احتالل أخرى  
 دولة مسلمة على دولة مسلمة أخرى، وأرادت أن حتتلها، فإن هـذا ال            تعدتإذا  

يتلة   :ر أن يتم إال بقتال من الطائفتني      صوواملعتدية، والدولة املعتدى عليهـا، ويكـون       الد
أن الفتنة هنا معلومة جهة االعتداء، وليس األمر فيها كما         غري  حينئذ داخال يف قتال الفتنة،      

فحينئذ ه،  ه ودليلُ ، وكان لكل منهما شبهت     واحدٍ  بلدٍ  داخلَ  طائفتني يف حال تقاتلِ  لو كان   
 من املبطل، أما يف حال اعتداء دولـة علـى           قخيتلف احلكم، ويسعى املسلمون ملعرفة احملِ     

وأقاموا على ذلك   روا صنيعهم هذا،     مهما بر   الباغية ظاملةاملعتدية هي ال   الدولة   أخرى، فإن 
  .ي والظلم التعد جهِة معلوم فتنٍة، إذن فهو قتالُاألدلة والرباهني

  : يف حترمي هذا الفعل:أوال
 بكل املقاييس الـشرعية أو       دولة مسلمة على دولة أخرى مسلمة جرميةٌ       إن تعدي 

     القانونية أو الدولية، وهو عمل ينال تعرف عن اإلسالم شيئا،، دولةٍ  وتوجهاتِ عن إدارةِ  م  
فيها من اجلرأة على دين اهللا، وعلى حرمات املسلمني ما يوجب مقاضاا بأعظم األقضية،              

 من العدوان    ال حمالة؛ إذ قلما خيلو هذا النوع        بغري حق   النفسِ  يستلزم قتلَ  هو عمل حمرم  و
 هـذا   لصد واجبةٌ مشروعةٌ مقاومةٌ حينئٍذوهي- ليهااملعتدى ع الدولة   من أهل  من مقاومةٍ 

قام مـن أدلـة     هي جناية عظيمة     و ،فال خيلو احلال من قتل املسلمني بغري حق        -العدوان
  :، ومن ذلك اآليت الكثرياوحترميه شناعتهاما يدل على الشريعة اإلسالمية 

 : قال اهللا عز وجل   
 ٩٣-النساء.  

ذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجـف لـه          : "قال الشيخ السعدي رمحه اهللا    
الكبائر أعظـم   فلم يرد يف أنواع     ،   وتنصدع له األفئدة، وترتعج منه أولو العقول       ،القلوب

فهذا الذنب العظيم   : من هذا الوعيد، بل وال مثله، أال وهو اإلخبار بأن جزاءه جهنم، أي            
قد انتهض وحده أن جيازى صاحبه جبهنم، مبا فيها من العذاب العظيم، واخلزي املهـني،               
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 فعياذًا باهللا من كل سبب ،وسخط اجلبار، وفوات الفوز والفالح، وحصول اخليبة واخلسار     
  . )١("د عن رمحتهيبع

 ..  :وقال تعاىل 
  .٦٨-الفرقان اآلية

: قـال  أن إىل  : تعاىل وقال 

  ١٥١- األنعام.  
:  قَالَ ؟م عن الْكَباِئرِ   سِئلَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ      :عن أَنٍس رِضي اللَّه عنه قَالَ     و

  .)٢()احلديث  .. وقَتلُ النفِْس ، وعقُوق الْواِلديِن، الِْإشراك ِباللَِّه(
 املسلم: ( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي هريرة أيب عنو

 ومالـه  عرضه ،رامح املسلم على املسلم كل خيذله، وال يكذبه وال خيونه ال ،املسلم أخو
  .)٣( )ودمه

من (  :عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ             وعن  
  .)٤() حملَ علَينا السلَاح فَلَيس ِمنا

 :ِه وسلَّم أَنه قَالَ ِفي حجِة الْـوداعِ       عن النِبي صلَّى اللَّه علَي    رضي اهللا عنهما    ه  عنو
)كُمحيقَالَ،و أَو :لَكُميا، وِدي كُفَّارعوا بِجعرلَا ت ،ضٍض يعب ِرقَاب كُمضعب ٥()ِرب(.  

 رجـالً  قتـل  رجالً أرأيت: فقال أتاه رجالً أنَّ  رضي اهللا عنهما   عباس ابن عنو
 عظيمـاً،  عذاباً له وأعد ،ولعنه عليه اهللا وغضب ،فيها خالداً هنمج جزاؤه: قال متعمداً؟

                                                
  .١٩٣ / ١تفسري السعدي   )١(
 بـاب بيـان     /، ومسلم يف اإلميان     )٢٤٥٩.. (باب ما قيل يف شهادة الزور       / أخرجه البخاري يف الشهادات       )٢(

  ).١٢٦(الكبائر وأكربها 
  ).٢٤٧(سبق خترجيه   )٣(
باب قـول  / ، ومسلم يف اإلميان   )٦٣٦٦.. (ومن أحياها باب قول اهللا تعاىل     / أخرجه البخاري يف الديات       )٤(

   ).١٤٣.. ) (من محل علينا السالح : (النيب صلى اهللا عليه وسلم
باب معىن قول النيب صـلى اهللا  / ، ومسلم يف اإلميان )١١٨(ت للعلماء باب اإلنصا/ أخرجه البخاري يف العلم     )٥(

  ).٩٨.. ) (ال ترجعوا بعدي كفارا : ( عليه وسلم
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 عليه اهللا صلى اهللا رسولُ قُبض حىت شيٌء نسخها ما ،لنز ما آخر يف أُنِزلت: قال
 التوبـة،  له وأىن: قال اهتدى؟ مث صاحلاً وعمل وآمن تاب إنْ أرأيت: قال وسلم،

 ،متعمداً رجالً قتلَ رجلٌ ،أُمه ثكلته : (قولي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولَ مسعت وقد
 تـشخب  ،مشالـه  أو بيمينه رأسه وآخذاً ،بيساره أو بيمينه قاتله آخذاً القيامة يوم جييء

يا: يقول العرش قبل يف دماً هأوداج لْ ،رب١() قتلين؟ فيم عبدك س(.  
(  :ي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـالَ      عن النبِ رضي اهللا عنهما    عبِد اللَِّه بِن عمٍرو     وعن  

  .)٢( )لَزوالُ الدنيا أَهونُ ِعند اللَِّه ِمن قَتِل رجٍل مسِلٍم
 خيطب مسعته: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي معاوية عنو

 ميـوت  الرجل أو ،متعمداً املؤمن يقتلُ الرجلُ إالّ ،يغفره أنْ اُهللا عسى ذنٍب كلُّ : (يقول
  .)٣( )كافراً

أَبغـض  (  : أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـالَ         رضي اهللا عنهما   عن ابِن عباسٍ  و
 ومطَِّلب دِم امِرٍئ    ،ِة ومبتٍغ ِفي الِْإسلَاِم سنةَ الْجاِهِلي     ، ملِْحد ِفي الْحرمِ   :الناِس ِإلَى اللَِّه ثَلَاثَةٌ   

همد ِريقهِلي قِر حي٤() ِبغ(.  
 فكيـف  ، والوعيد يف ذلك   ،ثبت النهي عن قتل البهيمة بغري حق      ": قال ابن العريب  

   .)٥(!"؟ فكيف بالصاحل، فكيف باملسلم،بقتل اآلدمي

                                                
، والنـسائي يف حتـرمي   )٢٩٥٥(باب ومن سورة النساء / ، والترمذي يف تفسري القرآن    )٢٠٣٥(أخرجه أمحد     )١(

، وصححه األلبـاين  )٢٦١١(باب هل لقاتل مؤمن توبة / ، وابن ماجه يف الديات )٣٩٣٤(باب تعظيم الدم   / الدم  
  ).٣٩٩٩( برقم صحيح وضعيف سنن النسائييف 

بـاب  / ، والنسائي يف حترمي الـدم       )١٣١٥(باب ما جاء يف تشديد قتل املسلم        / أخرجه الترمذي يف الديات       )٢(
  .٣١٥ / ٢صحيح الترغيب والترهيب ، وصححه األلباين يف )٣٩٢٢(تعظيم الدم 

، والنـسائي يف  )٣٧٢٤(باب يف تعظيم قتل املـؤمن  / ، وأبو داود يف الفنت واملالحم       )١٦٣٠٢(أخرجه أمحد     )٣(
السلـسلة  ، واحلديث صححه األلباين يف      ٥٧٩ / ٧جممع الزوائد    .رجاله ثقات : قال اهليثمي ) ٣٩١٩/ (حترمي الدم   
  .٣٨ / ٢الصحيحة 

  ).٦٣٧٤(م امرئ بغري حق باب من طلب د/ أخرجه البخاري يف الديات   )٤(
  .٥٠٦ / ٤فيض القدير   )٥(
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لَ ما ينـِتن    ِإنَّ أَو (  :وعن جندب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
  هطْناِن بسالِْإن لْ        ،ِمنفْعا فَلْيبأْكُلَ ِإلَّا طَيأَنْ لَا ي طَاعتاس نفَم ،       هنيالَ بحأَنْ لَا ي طَاعتاس نمو 

   .)١( )وبين الْجنِة ِبِملِْء كَفِِّه ِمن دٍم أَهراقَه فَلْيفْعلْ
 مـن  : (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا ضير الصامت بن عبادة وعن

  .)٣( )عدالً وال صرفاً منه اهللا يقبل مل بقتله)٢(تبطعفا مؤمناً قتل
لَـن  (  : قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم:عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما قَالَ     و

  .)٤( )ي فُسحٍة ِمن ِديِنِه ما لَم يِصب دما حرامايزالَ الْمؤِمن ِف
   .)٥("فيه إشعار بالوعيد على قتل املؤمن متعمدا مبا يتوعد به الكافر: "قال املناوي

تعظم اجلناية على نفس املسلم، وأن من قدم على          النصوص يف القرآن والسنة   فهذه  
أن نته، وشديد انتقامه يف الدنيا واآلخرة، و      هذا الفعل الشنيع عرض نفسه لغضب اهللا ولع       

  .من فعل هذا واشك على الكفر، واخلروج من امللة
م جدا، يسد الشارع كل طريق يوصـل    بل إن أمر دماء املسلمني يف الشريعة معظَّ       

مـن  الشارع   التحذير من قتل النفس بغري حق، بل قد حذَّر           يقف األمر إىل حد   ، فلم   إليه
د مرور املسلم يف أسواق املـسلمني      بالسالح إىل أخيه املسلم، ومن جمر      جمرد إشارة املسلم  

  .؛ خشية الوقوع فيهمويف مساجدهم، ويف يده نبل أو سالح غري مغطى

                                                
   )..٦٦١٩(باب من شاق شاق اهللا عليه / أخرجه البخاري يف األحكام   )١(
 عبطت الناقة إذا حنرا من غري : يقال، وال عن قصاص  ، وال عن جريرة   ، قتله ظلما بغري جناية    :أي:  بقتله اعتبط  )٢(

قال خالد بن دهقان وهـو   ، ألن القاتل يفرح بقتل خصمه؛ الفرح والسرورهي، و مبعجمة من الغبطة: وقيل،داء ا 
 فريى أنـه  ، فيقتل أحدهم، الذين يقاتلون يف الفتنة    : قال ؟ اعتبط بقتله  : سألت حيىي بن حيىي عن قوله      :راوي احلديث 

 / ١١ملعبـود  عـون ا ، و١٩٣ / ٦فيض القـدير  ، و٣٧٦ / ٣ النهاية يف غريب األثر   . فال يستغفر اهللا   ،على هدى 
٢٣٧.  

صـحيح  ، وصـححه األلبـاين يف   )٣٧٢٤(باب يف تعظيم قتل املـؤمن  / أخرجه أبو داود يف الفنت واملالحم     )٣(
  .٢٧٠ / ٩وضعيف سنن أيب داود 

  ).٦٣٥٥ .. ( ومن أحياها باب قول اهللا تعاىل / أخرجه البخاري يف الديات   )٤(
  .٥٠٦ / ٤فيض القدير   )٥(
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ِإذَا مر  (  : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ     رضي اهللا عنه عن النيب     موسىأَِبي  فعن  
 : أَو قَـالَ   ، سوِقنا ومعه نبلٌ فَلْيمِسك علَى ِنـصاِلها        أَو ِفي  ،أَحدكُم ِفي مسِجِدنا  

  .)١( )فَلْيقِْبض ِبكَفِِّه أَنْ يِصيب أَحدا ِمن الْمسِلِمني ِمنها شيٌء
 )٢(لَا يـِشري   ( :عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ      وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

 فَيقَع ِفي حفْرٍة ِمن     ، فَِإنه لَا يدِري لَعلَّ الشيطَانَ ينِزع ِفي يِدهِ        ؛حدكُم علَى أَِخيِه ِبالسلَاحِ   أَ
   .)٣()الناِر

 وحتـرمي تعـاطي     ، وتغليظ األمر فيـه    ،حترمي قتال املسلم وقتله   فيه  " :قال احلافظ 
  . )٤("األسباب املفضية إىل أذيته بكل وجه
من أَشار ِإلَى (  : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    النيب قَالَ   :قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

هعدى يتح هنلْعلَاِئكَةَ تٍة فَِإنَّ الْمِديدِه ،أَِخيِه ِبحأُمِلأَِبيِه و اهِإنْ كَانَ أَخ٥() و(.  
والنهي الشديد عـن ترويعـه وختويفـه         ،فيه تأكيد حرمة املسلم   " : قال النووي 

   .)٦("والتعرض له مبا قد يؤذيه
، طامعا فيهـا،    دا لترويع املسلمني اآلمنني يف بالدهم     فكيف إذا خرج متعم   : قلت

جمـرم  فال شك أن فاعل هذا ! ؟وأمواهلموأعراضهم غزاهم واستباح أرواحهم    ف،  غادرا م 
  .مستحق ألعلى أنواع العقوباتجرما شنيعا، 

  اطَى السيف ـأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نهى أَنْ يتعرضي اهللا عنه ن جاِبٍر عو
  

                                                
، ومسلم )٦٥٤٨.. )(من محل علينا السالح ( باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       / اري يف الفنت    أخرجه البخ   )١(

  ).٤٧٤٠..(باب أمر من مر بسالح يف مسجد / يف الرب والصلة 
 فتح الباري   . وكالمها جائز  ، بلفظ النهي  ، بغري ياء  "رِشال ي " : ووقع لبعضهم  ، وهو نفي مبعىن النهي    ،بإثبات الياء   )٢(

  .٢٤ / ١٣بن حجر ال
، ومسلم )٦٥٤٥.. )(من محل علينا السالح ( باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       / أخرجه البخاري يف الفنت       )٣(

  ).٤٧٤٢.. (باب النهي عن اإلشارة بالسالح / يف الرب والصلة 
  .٢٦ / ١٣فتح الباري   )٤(
  ).٤٧٤١.. (السالح باب النهي عن اإلشارة ب/ أخرجه مسلم يف الرب والصلة   )٥(
  .١٧٠ / ١٦شرح النووي على مسلم   )٦(
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  .)١(مسلُولًا
  .املسلم على املسلم حرمة لشدة االحتراز هذا وكل

من نصوص الشرع العزيز الـيت حتـرم         ،ريـكث من وقليل ،فيض من غيض هذاف
 دماء املسلمني، وعدم جواز التعدي عليهم مبا يؤذيهم، ومعلوم          وتؤكد على وجوب صيانة   

 فحسب، رجاهلمما يف التعدي على ديار اإلسالم من التعدي على حرمات املسلمني، ليس          
 األعداء،   هؤالء املسلمني معاملةَ    احملتلُّ عامل املسلم على نسائهم وصبيام وشيوخهم، في    بل  

 وأي معدى املسلم على أخيه املسلم، يف الوقت الذي لـو           أعظم لإلسالم من أن يت     اٍبص
اض لقتال الكفار، ألقام لك من احلجج والدعاوى واألعذار ما مينعه من اإلقدام             : قيل له 

  . فاهللا املستعان!؟على هذا
  ملا أوجبه اهللا تعاىل      كبريةٌ  فيه خمالفةٌ   على أخرى مسلمةٍ    مسلمةٍ ي دولةٍ كما أن تعد 
والبعـد   من إحياء روح األخوة بينهم، وعدم التنازع واالخـتالف،           ،على عباده املؤمنني  

ي عن كل ما يثري الشحناء بينهمأْوالن.  
هذه األخوة هي الـيت جعلتـهم       ف،  ١٠-احلجرات   : قال تعاىل 

 يقاسم بعض ديارهم، حىت  ا يف ماله ودياره، فقاسم املهاجرون األنصار يف أمواهلم و         هم بعض
كان بعضهم ي٢(ثر غريه بالشئ، وهو يف أشد ما يكون من احلاجة إليهؤ(.   

وإذا كان املؤمنون تربطهم رابطة األخوة يف اإلميان، فإن الواجـب أن يكونـوا              
؛ لذلك  ذلكبعيدين عن التفرق والتنازع والشقاق، وأن ينبذوا كل ما ميكن أن يؤدي إىل              

 : عنهى اهللا تعاىل    

                                                
، )٢٠٨٩(باب ما جاء يف النهي عن تعاطي السيف مـسلوال           / ، والترمذي يف الفنت     )١٣٦٨٥( أخرجه أمحد     )١(

حـديث حـسن غريـب،    : ، قال الترمذي)٢٢٢١(باب النهي عن تعاطي السيف مسلوال      / وأبو داود يف اجلهاد     
  ).١٢٧٨(اجلامع الصغري وزيادته اين يف واحلديث صححه األلب

  .٢٢، ٤/٢١  تفسري املنار )٢(
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  .. إىل أن قـال .. اآليـة :
   آل عمـران -

١(١٠٥، ١٠٣(.   
  :اإلسالمية األخرى الدول موقف

املسلمة مببدأ   الدولة   أن أخذ )٢( يأيت يف مبحث مستقل    :موقف احلياد وعدم االحنياز   
  :احلياد وعدم االحنياز يكون على قسمني

  .بتاتاًبه   األخذُاملسلمةَ  الدولةَال يسع: األول
  . على تفصيل يف ذلكمببدأ احلياد، يسعها األخذُ: الثاين

  :فهو قسمان أيضا:  وهو الذي يعنينا يف هذا املقامأما القسم األول
هنا ال جيـوز للدولـة      فإذا كان القتال أو العدوان بني دولتني مسلمتني،         : األول
ذ ذا املبدأ بتاتا، بل عليها التدخلُ لفض الرتاع واإلصـالح بينـهما، وإال              املسلمة األخ 

  .الباغية الدولة وجب الوقوف يف وجه
  .)٣(وليس هذا حمل حبثهإذا كان العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة، : الثاين

وعليه فإنه يف حال ما إذا كان هناك عدوان من دولة مسلمة على دولـة أخـرى           
 والـصلح   الرتاعاملسلمة األقرب فاألقرب التدخل لفض الدولة    فإن الواجب على   ،مسلمة

 هـذه   ت على العدوان كان لزاما قتـالُ       وأصر املعتدية الرجوع  الدولة    فإن بغت  ا،مبينه
  :، ودليل هذا اآليتالدولة، واليت وصفها اهللا يف كتابه العزيز بالباغية

 :  تعاىل قوله: أوال


  ٩-احلجرات.  

                                                
  ).١١٦(احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم   )١(
  ).٣٨٧( ص: انظر  )٢(
  ).٣٧٧( ص: انظر. تفصيل هذه املسألة يأيت بشكل موسع يف حبث مستقل  )٣(



 

 

٣٧٤ 

٣٧٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ال ختلو الفئتان من املسلمني يف اقتتاهلما، إما أن يقتتال          : ال العلماء ق": قال القرطيب 
هو أن تكون إحدامها باغيـة       و ،وأما إن كان الثاين    .. ال على سبيل البغي منهما مجيعا أو     

وب، فإن فعلت أصلح بينها      وتت خرى، فالواجب أن تقاتل فئة البغي إىل أن تكف        على األ 
   .)١("وبني املبغي عليها بالقسط والعدل

  :قال الشيخ السعدي رمحه اهللاو
" عن أن يبغي بعضهم على بعض، ويقاتـل بعـضهم            لنهي املؤمنني  هذا متضمن 

بعضا، وأنه إذا اقتتلت طائفتان من املؤمنني، فإن على غريهم من املؤمنني أن يتالفوا هـذا                
باإلصالح بينهم، والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح، ويسلكوا            الكبري،   الشر

  فبها ونعمـت، وإن      طريق املوصلة إىل ذلك، فإن صلحتا     ال
  أي  :عليـه   صلى اهللا اهللا ورسولهترجع إىل ما حد 

   .)٢(" االقتتال اخلري وترك الشر، الذي من أعظمه، من فعلوسلم

ـ  ، الذي أفادته اآلية   ذا املوقف اإلصالحي الواجب من قبل هؤالء املسلمني       فه ين ب
ذلـك الـرتاع     جتمعهما األخوة اإلسالمية، بالرغم من       أساس أن الفئتني املتنازعتني   على  

ز ترك الدماء اإلسالمية تراق بأيدي أهلـها، دون     وهلذا ال جيو   ؛الدامي الذي نشب بينهما   
، كما بين هذا املوقف علـى       التدخل من املسلمني اآلخرين يف الصلح لوقف نزيف الدماء        

أساس أن القائمني باإلصالح يرتبطون هم أنفسهم برابطة األخوة اإلسالمية مع كل طائفة             
، سواء كان ظاملا أو مظلومـا،       فال جيوز أن يترك األخ أخاه     .. من الطائفتني املتصارعتني    

ملصري ينتهي فيه وجوده، بل عليه أن يردع أخاه الظامل عن ظلمه إبقاء عليه، فإن مل تنجح                 
هذه احملاولة كان على األخ املصلح أن يكون مع املظلوم بالقدر الذي يعيد إليـه حقـه،                 

٣(دع بني القلوب والصفوفويعيد رأب الص(.  

                                                
  .٣١٧ / ١٦تفسري القرطيب   )١(
  .٨٠٠ / ١ تفسري السعدي  )٢(
  .١٦٦٢ - ١٦٦١ / ٣اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية   )٣(



   

 

٣٧٥ 

٣٧٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

(  : قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    : اللَّه عنه قَالَ   عن أَنٍس رِضي  : ثانيا
 ، أَنصره ِإذَا كَانَ مظْلُوما   ، يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالَ رجلٌ   )انصر أَخاك ظَاِلما أَو مظْلُوما    

 فَـِإنَّ ذَِلـك     ،تحجزه أَو تمنعه ِمن الظُّلْمِ    (  : قَالَ !؟ كَيف أَنصره  ،أَفَرأَيت ِإذَا كَانَ ظَاِلما   
هرص١( )ن(.  

 ِإنكُم تقْرُءونَ هِذِه    ، أَيها الناس  : أَنه قَالَ   رضي اهللا عنه   عن أَِبي بكٍْر الصديقِ   : ثالثا
وِإني سِمعت رسولَ ،    :الْآيةَ

ِإنَّ الناس ِإذَا رأَوا الظَّاِلم فَلَم يأْخذُوا علَى يديِه أَوشـك  (  :اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ 
 هِبِعقَاٍب ِمن اللَّه مهمع٢()أَنْ ي(.  

  : األحاديثووجه االستدالل من هذه 
ن أن تـرك    مث بي  عن ظلمه،     الظاملِ  دفع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوجب ابتداءً       

    الظامل على ظلمه دون التدخ     ل من اآلخرين يوشك أن يعالناس مجيعا بعقـاب، ودفـع       م 
، من دفع ظامل    إليهالعقاب عن عموم املسلمني أمر واجب، مما يدل على وجوب ما يؤدي             

 : يق رضي اهللا عنه، فإن الناس تأولوا هذه اآلية        د، وهذا ما فهمه الص    وحنوه
 ن هلـم   د على احلياوعدم التدخل، فبـي ،

 رده أويل يف غري حمله، وأن ترك الظامل على ظلمـه دون حماولـة       رضي اهللا عنه أن هذا الت     
  .يعود بالوبال على اجلميع

وهذه عقوبات مغلظة استوجبها عدم رد الظلمة عن ظلمهم، مما يدل قطعا علـى              
  .وجوب دفع الظامل عن ظلمه؛ خشية وقوع تلك العقوبات

احملتل، أن تقف موقـف      للدول املسلمة ااورة للبلد      وعليه فمن غري اجلائز شرعا    
 شـىت   الظاملة الباغية املعتدية، تسلك يف سبيل ذلك       الدولة   احلياد والتخاذل، بل عليها دفع    

                                                
  ).٦٤٣٨.. (باب ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه / أخرجه البخاري يف اإلكراه   )١(
/ ، وأبو داود يف املالحـم  )٢٠٩٤.. (باب ما جاء يف نزول العذاب / ، والترمذي يف الفنت )٢٩(أخرجه أمحد     )٢(

: ، قال الترمذي)٣٩٩٥(باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر / ، وابن ماجه يف الفنت      )٣٧٧٥(هي  باب األمر والن  
  .٢٨٦ / ٢صحيح الترغيب والترهيب حديث حسن صحيح، واحلديث صححه األلباين يف 



 

 

٣٧٦ 

٣٧٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ت على العدوان كـان     صر، تبدأ باألسهل فاألسهل، فإن رجعت فاحلمد هللا، وإن أَ         السبل
ة ااورة األقرب املسلم الدول  كان على غريها من    الدولة   لزاما مقاتلتها، فإن عجزت تلك    

  .، وحسم الرتاع، ورد العدوان بالقوةفاألقرب التدخل يف القتال
 اإلسالمية للدول غري أال تترك فرصة واحدة اإلسالمية الدول  علىكما أن الواجب 

 العدوان، فالتاريخ أكرب شاهد على أن تدخل دولة غـري          هذه الرتاعات، ورد   للتدخل حللِّ 
    ن هلم مـن البقـاء حلـلِّ       د الرتاعات حسب ما حيلو هلم، وميكِّ      مسلمة من شأنه أن يصع 

ر العلماء، ومن ورائهم القيادات     وومن مث فد  ،  ، واليت قد تكون من تدبريهم أصال      املشكلة
فـتح  ، سيما ما يتعلق باالحتالل والعدوان، وأال ي     بنفسها حلل الرتاع  اإلسالمية الدول   دفع

  .  الرتاع لفضللمة للتدخغري املس الدول الباب أمام




   

 

٣٧٧ 

٣٧٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  الثانيةاملسألة         
  احتالل دولة كافرة لدولة مسلمة      

وإن كان  -  بالعدوان على بالد اإلسالم    دول الكفر  بعض   قامتكثر يف السابق أن     
 أو غـريه،   سياسية أو اقتصادية أو تارخييـة     ألسبابذلك  كان  و ؛-ألمر ما زال يقع   هذا ا 

، وحبسب ما قام يف قلـب   وجماهدة الكفار حىت يتم جالء البالد منهم     الفحيئذ يشرع القت  
املقاتل حبسب ما حيسب له من األجر، فإذا كان القتال يف سبيل اهللا، ويقصد به حترير بالد           

 يراد به اسـترداد حـق    قتاٍلاإلسالم من الكفار، كان جهادا يف سبيل اهللا، وهكذا، فكلُّ  
د مسلوب، يعترب جهادا يف سبيل اهللا، إذا صـفت النيـة،            مغصوب، أو حترير واستنقاذ بل    

وخلصت من الشهوة، وبعدت عن املطامع الدنيوية، واألغراض املادية، أو كـان القتـال           
، فإنه يف هذه احلال خيـشى       جمرد محاية عن أرض الوطن، دون اعتبار كونه وطنا إسالميا         

ن أجل تراب الوطن وحنوه، من ، أن يكون قتال محية، معلى من كان قتاله على هذا النحو      
 ويقَاِتـلُ   ،فَِإنَّ أَحدنا يقَاِتلُ غَـضبا    : ( الشعارات اليت ال تستجلب نصر اهللا، ويف احلديث       

من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه           ( : صلى اهللا عليه وسلم    فَقَالَ،  حِميةً
جو ز١()لَّع(.  

     لة    على أهل هذه    يف هذه احلال   ن اجلهاد وقد اتفق أهل العلم على تعيواحملتلـة  الد ،
 تعني علـى أقـرب      لبلد بالكفاية يف دفع العدو عنها     كما اتفقوا على أنه إذا مل يقم أهل ا        

يقـدروا  وإن مل    حىت خيرج الكفار من تلك البلدة،        ، من املسلمني أن يكفوهم     إليهم الناس
 القتال وجبىت لو  العدوان حإىل أن يتمكن املسلمون من صد     ،  ل إىل الذين من بعدهم    نتقا

 : ، عمال بقوله تعاىل  الشرق والغرب يف  مجيع املسلمني   على  
  ٩٢-األنبياء.  

احلفاظ والـدفع عـن     من  فيه   ملا   ؛واجب هو قتال ووهذا ما يسمى جبهاد الدفع،      
األنفساملال وين واحلرمة والد.  

                                                
اتـل  باب من ق  / ، ومسلم يف اإلمارة     )١٢٠(باب من سأل وهو قائم عاملا جالسا        / أخرجه البخاري يف العلم       )١(

  ).٣٥٢٦.. (لتكون كلمة اهللا هي العليا 



 

 

٣٧٨ 

٣٧٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 أو  حتالل أرض املـسلمني   ا  يف حال   على املسلمني  الواجبنون  هم الفقهاء يبي  هاو
  :جزٍء منها

 -اجلهاد: أي- بالد املسلمني فيصري   فإن هجموا على بلدة من    : "جاء يف فتح القدير   
فإن مل يكـن      وكذا من يقرب منهم،    ،لك البلد النفري  عيان على مجيع أهل ت    من فروض األ  
 إىل أن جيب على مجيع أهـل  ، أوعصوا وهكذا وكذا من يقرب أو تكاسلوا  ،بأهلها كفاية 

   .)١("االسالم شرقاً وغرباً
ة أو العبد بال إذن وفرض عني إن هجم العدو، فتخرج املرأ: "وجاء يف البحر الرائق   

   .)٢("زوجها وسيده
فإن ،  على من يقرب من العدو:أي) ض عني  قوله وفر ( : "ن عابدين ويف حاشية اب  

عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حىت يفترض على هذا التدريج على كل املسلمني شرقا               
   .)٣( ")وغربا

أي هجم الكفار على ثغر     ) عني إن هجموا    ( فرض  ) و  ( ": يف درر احلكام  جاء  و
  .)٤("درون على اجلهاد وهم يق،على من قرب منه فيصري فرض عني ،من ثغور دار اإلسالم

وإن مل يكن من أهـل      ، ذكر هنا أنه قد يتعني على كل أحد       ": ويف شرح اخلرشي  
فإن عجزوا عن الدفع عنهم     ،  كما إذا فجأ العدو مدينة قوم      ،اجلهاد كاملرأة والعبد وحنومها   

   قُن بِ فإنه يتعني على مم أن يقاتلوا معهم العدو    ر،   من بقُ   ما مل خيف م معرة العدو  ر ، فإن
   .)٥("خاف ذلك بإمارة ظاهرة فليلزموا مكام 

يتعني على كـل    : قال أبو عمر  ) ... وتعني بفجئ العدو    ( ": ويف التاج واإلكليل  
الدار خفافا وثقاال شبانا   فيخرج إليه أهل تلك      ، العدو بدار اإلسالم حماربا هلم     أحد إن حلَّ  

وإن عجز أهل تلـك     ، رثِّدر على اخلروج من مقاتل أو مك      قوال يتخلف أحد ي   ، وشيوخا

                                                
  .٥/٤٤٠ فتح القدير  )١(
  .٥/٧٩ البحر الرائق  )٢(
  .٤/١٢٧الدر احملتار   )٣(
  .١/٢٨٢درر احلكام   )٤(
  .٣/١١١شرح اخلرشي   )٥(



   

 

٣٧٩ 

٣٧٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

البالد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن خيرجوا على حسب ما لـزم               
 وأمكنه غيـاثهم لزمـه أيـضا    ، وكذلك من علم أيضا بضعفهم،أهل تلك البلدة 

  .)١(")ى قرم إن عجزوا وعل(  على من سواهم فاملسلمون كلهم يد، اخلروج
وتعني بفجئ العدو وإن على امرأة، وعلى مـن بقـرم إن            : "حاشية عليش ويف  

  . )٢("، وبتعيني اإلمامعجزوا
كفـار   فإن دخل ال  ،بدخول الكفار ( يتعني عليهم   ) و  ( ": يف أسىن املطالب  وجاء  

فلـو  ...  خطب عظيم ال سبيل إىل إمهالـه         ألن دخوهلم له  ؛ عليهم) بالد املسلمني تعني    
  .)٣( ")تعني على أهلها من املكلفني دخلوا بلدة لنا 

 أو صار بيننا وبينهم دون القـصر، فيلـزم      ،فإن دخلوا بلدة لنا   : "ويف اية احملتاج  
   .)٤(" من فقري وولد ومدين وعبد وامرأة، حىت على من ال جهاد عليهها الدفعأهلَ

يرتلون على  أو  ) يدخلون بلدة لنا    ( من حايل الكفار    ) الثاين  (  ":ويف مغين احملتاج  
، منـهم ) فيلزم أهلها الدفع باملمكن    (  أو جبل يف دار اإلسالم ولو بعيدا عن البلد           ،جزائر

إن نص الـشافعي  :  وقال،واعتمده البلقيين، وقيل كفاية، ويكون اجلهاد حينئذ فرض عني   
( على كل منـهم  ) لقتال وجب (  استعداد :أي) تأهب ( أهلها ) فإن أمكن ( يشهد له   
   .)٥(") الدفع للكفار حبسب القدرة :أي) املمكن 

إذا نزل الكفار على بلد املسلمني تعني على أهلـه الـنفري            : "نصاف اإل وجاء يف 
   .)٦("إليهم

إذا ) أحـدمها  (:فرض عني يف موضـعني     - قتال الكفار  :أي- هوو: " وفيه أيضاً 
 املسلمني تعين   إذا نزل الكفار بلد   ) والثاين (، وهو حاضر  - اجليشان :أي-التقى الزحفان   

                                                
  .٤/٥٤٠ التاج واإلكليل  )١(
  .٣/١٤٢ منح اجلليل  )٢(
  .٤/١٧٨ أسىن املطالب  )٣(
  .٨/٥٩ اية احملتاج  )٤(
  .٦/٢٣ مغين احملتاج  )٥(
  .٤/١١٨اإلنصاف   )٦(



 

 

٣٨٠ 

٣٨٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 أو املكان   ،فه حلفظ األهل   احلاجة إىل ختلُّ   من تدعو :  إال أحد رجلني   ،على أهله النفري إليهم   
  . )١("، واآلخر من مينعه األمري من اخلروجأو املال

   .)٢("إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتاهلم ودفعهم": يف الشرح الكبريو

( يف اجلهـاد  )  بلده عدو أو احتاج إليه بعيد (حصر ) أو ( ": يف كشاف القناع و
) وال عذر تعني عليه     ، فره من له استنفاره   أو استن ( املسلمون والكفار   ) أو تقابل الزحفان    

   .)٣("صار اجلهاد فرض عني عليه: أي
معلوم يف اعتقاد مجيع املسلمني أنه إذا خاف أهل         ": يف أحكام القرآن للجصاص   و

كن فيهم مقاومة فخافوا على بالدهم وأنفـسهم وذراريهـم، أن           الثغور من العدو، ومل ت    
مني، وهذا ال خـالف      عاديتهم عن املسل   فالفرض على كافة األمة أن ينفر إليهم من يكُ        

   .)٤("فيه بني األمة
 :أي–إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو على قطر من األقطار           ":وقال القرطيب يف تفسريه   

انا ب، ش  وخيرجوا إليه خفافاً وثقاالً    ،روال تلك الدار أن ينف     وجب على مجيع أه    -اإلسالمية
 على قدر طاقته، من كان له أب بغري أذنه، ومن ال أب لـه، وال يتخلـف        ال، كُ وشيوخا

هم فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو       ،  رقدر على اخلروج من مقاتل أو مكثِّ      أحد ي 
 ولـو   .. على حسب ما لزم أهل تلك البلدة         ،اكان على من قارم وجاورهم أن خيرجو      

 ، حىت يظهـر ديـن اهللا      ؛قارب العدو دار اإلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضاً اخلروج إليه         
   .)٥(" وال خالف يف هذا ، وحتفظ احلوزة وخيزى العدو،وحتمى البيضة

نـه  إال أن يرتل العدو بقوم من املسلمني ففرض على كـل مـن ميك      : "احمللىيف  و
   .)٦("هم أن يقصدهم مغيثاً هلمإعانت

                                                
  .٤/١١٨اإلنصاف   )١(
  .١٠/٣٦٨الشرح الكبري   )٢(
  .٣/٣٨ كشاف القناع  )٣(
  .٤/٣١٢أحكام القرآن   )٤(
  .٨/١٥١تفسري القرطيب   )٥(
  .٢٩٢ / ٧احمللى   )٦(



   

 

٣٨١ 

٣٨١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

إذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه ": ويف الفتاوى الكربى 
نفري وأنه جيب ال، سالم كلها مبرتلة البلدة الواحدة     إذ بالد اإل   ؛على األقرب فاألقرب  

   .)١("إليه بال إذن والد وال غرمي
ب إمجاعاً، فالعدو الصائل الـذي      أما قتال الدفع عن احلرمة والدين فواج      : "وفيها

شرط، بل يـدفع  يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه، فال يشترط له        
   .)٢("حبسب اإلمكان

 بأن دخـل    ،ترك اجلهاد عند تعينه   : الكبرية التسعون بعد الثالمثائة   " :ويف الزواجر 
وترك الناس اجلهـاد مـن      ، مو أخذوا مسلما وأمكن ختليصه منه      أ ،احلربيون دار اإلسالم  

وترك أهل اإلقليم حتصني ثغورهم حبيث خياف عليها من استيالء الكفار بسبب ترك         ، أصله
  . )٣("ذلك التحصني

فار أرضـا خرابـا ومواتـا     ولو دخل الك، يتعني اجلهاد:بل قال بعض أهل العلم    
  :مأقواهلا من وهذ، للمسلمني
 ولـو   ،أو موات ) على خراب   ( كفار   ال :أي) ولو نزلوا   ( ": في أسىن املطالب  ف

كما لـو دخلـوا بـالد       ) هم  اإلسالم تعني دفع  ( دار  ) من حدود   ( بعيدا عن األوطان    
   .)٤("اإلسالم

دخوهلم عمـران   : أي) يدخلون  ( من حايل الكفار    ) الثاين  ( ": ويف حتفة احملتاج  
( هلـم  ) الـدفع  ( نا  عي)فيلزم أهلها ( ؛  كان خطبا عظيما..اإلسالم أو خرابه أو جباله    

  .)٥(")باملمكن 
    ا من أهل العلم ال يرى اشتراط إذن أحٍد يف هذا النوع من             كما أن مجعا كبريا جد

، ويغتفـرون    أحد إىل إذن  اليت ال تفتقر     ، باعتبار أن هذا النوع من فروض األعيان       ؛اجلهاد

                                                
  .٥٣٧ / ٥الفتاوى الكربى   )١(
  .٥٣٧ / ٥ مصدر سابق  )٢(
  .٢/٢٦٩ اقتراف الكبائر الزواجر عن  )٣(
  .٤/١٨٠ أسىن املطالب  )٤(
  .٩/٢٣٦ حتفة احملتاج  )٥(



 

 

٣٨٢ 

٣٨٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

يف م سلَّ كان غري موإن-، وهذا   الذي ال سبيل إلمهاله    ،طر العظيم  اخل هذا األمر خشية هذا   
 ،، كما يوجبون هذا النوع من اجلهاد    إال أنه مما يدل على عظم هذا األمر        -العصر احلديث 

  :هذه مجلة من أقواهلمحىت على النساء والصبيان والعبيد، و
 خترج  ،فإن هجم العدو على بلد وجب على مجيع الناس الدفع         ( ": ويف فتح القدير  

 قلك الـيمني ورِ   وم، ألنه صار فرض عني   )  إذن املوىل     بغري املرأة بغري إذن زوجها والعبد    
؛ خبالف ما قبل الـنفري    ،  كما يف الصالة والصوم    ،وض األعيان النكاح ال يظهر يف حق فر     

  .)١( ")ألن بغريمها مقنعا فال ضرورة إىل إبطال حق املوىل والزوج 
عبد ن املرأة وال كل من ذكر م:أي) قوله فيخرج الكل ( ": ويف حاشية ابن عابدين   

وكذلك الغلمان الذين مل يبلغوا إذا أطاقوا القتال فـال          : واملديون وغريهم قال السرخسي   
   .)٢(" وإن كره ذلك اآلباء واألمهات،بأس بأن خيرجوا ويقاتلوا يف النفري العام

ألن املقصود ال   ؛ من الزوج واملوىل   فتخرج املرأة والعبد بال إذن    ": يف درر احلكام  و
 حق فـرض العـني    وحق الزوج واملوىل ال يظهر يف،ال بإقامة الكل فيجب عليهم حيصل إ 

   .)٣("همااية فال ضرورة يف إبطال حقِّخبالف ما قبل النفري إذ بغريهم كف، كالصالة والصوم
إذا جاء النفري، فقيل ألهل مدينة أو مصر قريب من العـدو،            : "ويف احمليط الربهاين  

م وذراريكم وأموالكم، فال بأس بأن خيرج الرجل بغري إذن          وقد جاء العدو يريدون أنفسك    
والديه، وإن ياه فال بأس بأن يعصيهما إذا كان ممن يقدر على اجلهاد، وقد ذكرنا هـذا،      
وليس للوالدين أن ينهيا الولد عن اخلروج يف هذه احلالة؛ ألن القتال يف هذه احلالة فـرض     

رض عني، وهذا إذا كان بالولد قوة القتـال أو          عني، وليس هلما أن ينهيا الولد عما هو ف        
   .)٤("حيصل خبروجه قوة للمسلمني

                                                
  .٥/٤٤٢ فتح القدير  )١(
  .٤/١٢٧ حاشية ابن عابدين  )٢(
  .١/٢٨٢ درر احلكام  )٣(
  .٥/٢٧٤احمليط الربهاين   )٤(



   

 

٣٨٣ 

٣٨٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

وإن مل يكن من أهل اجلهاد ، قد يتعني على كل أحد  و": يف شرح اخلرشي  و
   .)١(" كما إذا فجأ العدو مدينة قوم،كاملرأة والعبد وحنومها

وقف دفعـه   إن ت فيلزم كل قادر على القتال اخلروج له وقتاله         ": ويف شرح عليش  
ألنـه صـار     .. ورقيق وصيب مطيق للقتال   ) مرأة  وإن على ا  (  بل   ،على الرجال األحرار  

   .)٢("همواجبا علي
فال يـتعني   ) ضعيفات  ( نساء  ) حىت على عبيد ونساء ال      ( ": يف أسىن املطالب  و

 وال أصل علـى  ،على زوجته) زوج ( ال ) و ( على رقيقه )  وال حجر لسيد ( ..عليهن  
أي حني دخول الكفار البلدة     ) حينئذ  ( ال دائن على مدينه كما صرح ما األصل         فرعه و 

من دون مسافة   ( على  ) و  ( بعمى وعرج ومرض وحنوها     ) على املعذورين   ( حىت  ) و  ( 
بغريهم لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتـشتد       ) ولو استغىن عنهم    ( من البلدة   ) القصر  

   .)٣( ")ومهم النكاية يف الكفار انتقاما من هج
( مبا يقدر عليه    ) فقري  ( : من ال يلزمه اجلهاد حنو    ) حىت على   (  ":ويف حتفة احملتاج  

طر العظيم  ويغتفر ذلك ذا اخل   ، ممن مر ) بال إذن   ( ، وامرأة فيها قوة  ) لد ومدين وعبد    وو
)  إذن سيده    اشترط( منا هلم   ) إن حصلت مقاومة أحرار     : وقيل( ،  الذي ال سبيل إلمهاله   

   .)٤(" ) لتقوى القلوب؛ الواألصح، نية عنه العبد للغ:أي
ال يتعني  أنه  " من أهل فرض اجلهاد تعني عليه      ":ظاهر قوله : تنبيه": ويف اإلنصاف 

: والوجه الثـاين    .. وهو أحد الوجهني   ،أو حضر العدو بلده   ، على العبد إذا حضر الصف    
: وإن قيـاس املـذهب  : قال الناظم ..  وهو الصحيح من املذهب ،يتعني عليه واحلالة هذه   

وجيب على العبد يف    : وقال يف البلغة هنا   ،  إجيابه على النساء يف حضور الصف دفعا واحدا       
   .)٥("أصح الوجهني 

                                                
  .٣/١١١ شرح اخلرشي  )١(
  .٣/١٤٢منح اجلليل   )٢(
  .٤/١٧٨ أسىن املطالب  )٣(
  .٩/٢٣٦  احملتاجحتفة  )٤(
  .٤/١١٨اإلنصاف   )٥(



 

 

٣٨٤ 

٣٨٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كـثريا ال         ": ى لشيخ اإلسالم  ويف الفتاوى الكرب  
 العدو على من خيلفون من       لكن خياف إن انصرفوا عن عدوهم عطف       ،طاقة للمسلمني به  

 فهنا قد صرح أصحابنا بأنه جيب أن يبذلوا مهجهم ومهج من خياف علـيهم يف    ،املسلمني
ونظريها أن يهجم العدو على بالد املسلمني وتكون املقاتلة أقل مـن            ،  الدفع حىت يسلموا  

 جيـوز    فهذا وأمثاله قتال دفع ال قتال طلب ال        ، فإن انصرفوا استولوا على احلرمي     ،النصف
   .)١("حد من هذا الباب ووقعة أُ،االنصراف فيه حبال

 إال أن يرتل العدو بقوم مـن        ،وال جيوز اجلهاد إال بإذن األبوين     ": قال ابن حزم  و
ن األبـوان أم مل  ِذ أَ، ففرض على كل من ميكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا هلـم     ،املسلمني

   .)٢("ل له ترك من يضيع منهمافال حي، مها بعدهيعا أو أحدِض إال أن ي-ا يأذن
 أو  ، يف حال احتالل البلد املسلم      أنه  يتبني تلك النصوص الكثرية الوفرية   من خالل   

  : من أراضيه أن الواجب اآليتجزٍء
  .ن عليه اجلهاد خروج كل من تعي:أوال
على أهل البلد الواحد الدفع عن بالدهم، فإن عجزوا وجب على مـن             أن  : ثانيا
سلمني الدفع عنهم، حىت حتصل الكفاية، فإن مل حتصل وجـب علـى مـن               يليهم من امل  

، ويف تلك    إذ ديار اإلسالم كالدار الواحدة     ؛ وغربا هم، حىت جيب على املسلمني شرقا     بعد
  . دولية يقومون بعقدها معاهدةكلاحلال جيب على قادة املسلمني اعتبار ذلك يف 

 عض لريى أنه ال يشترط إذن أحد     أن وجوب هذا األمر فيه شدة، حىت إن الب        : ثالثا
 وذلك ملـا حيـصل   ؛ظمهيف هذا النوع من القتال خلطره وعِ   -من زوج أو سيد أو والد     -

  .ارلشوكة الكف  لقلوب بعضهم، وكسٍرخبروج أكرب عدد ممكن من املسلمني من تقويٍة
  :تنبيه

 فقصده أنه إن كفى بعـض املـسلمني أو          ، فرض كفاية  الدفعإن جهاد   : من قال 
، ال أنه فرض كفاية على       أحد أن خيرج    فال يلزم كلَّ   ،أهل تلك احمللة يف دفع العدو     بعض  

 :حاشية رد احملتار  ، يبني ذلك ما جاء يف       يليهاعموم املسلمني، سواء يف هذه البلدة أو فيما         

                                                
  .٥/٥٣٧الفتاوى الكربى   )١(
  .٧/٢٩٢احمللى   )٢(



   

 

٣٨٥ 

٣٨٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أن اجلهاد إذا جاء النفري إمنا يصري فرض عني على من يقرب من العدو، فأما مـن       "
ه إذا مل حيـتج     دو فهو فرض كفاية عليهم، حىت يسعهم تركُ       يبعد من الع  ووراءهم  

   .)١("إليهم


  
  
  
  
  

                                                
  .١/٢٨٢حاشية رد احملتار   )١(



 

 

٣٨٦ 

٣٨٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  الثالثةاملسألة                                         
  احتالل دولة كافرة لدولة كافرة                              

  
عضها بعـضا، أن    تل ب الكافرة حينما تتقاتل، وحي    الدول   نيتبادر إىل الذهن بداية أ    

دعهم ينتقم اهللا مـن ظـامل       "حلل الرتاع، على مبدأ     الواجب على املسلمني عدم التدخل      
العالقـات   بالكتابة عن    ين يف كتب من ع    غري أين بالبحث يف هذه املسألة وجدت      " بظامل

 الدولـة    أن توجـد اإلسـالمية،    الدولة   يف)٢(، وعند احلديث عن مبدأ احلياد     )١(الدولية

                                                
، واحلرب والسالم يف    )٤٤(، والعالقات الدولية والنظم القضائية      )٩٢(العالقات الدولية يف اإلسالم ألبو زهرة         )١(

  .وما بعدها) ١٦٥(دولة اإلسالم 
 الصفة القانونية لبلد ما ميتنع عن املشاركة يف أي حرب أو نزاع بني البلدان األخرى، ويلتزم مسافة                  هو :ياداحل  )٢(

  . واحدة من مجيع األطراف املتحاربة مع ضرورة اعتراف الدول األخرى برتاهة وحيادية ذلك البلد
تخدام أو احتالل أراضيها مـن جانـب أي         ومن الناحية التارخيية فأن حقوق البلدان احليادية تضمنت عدم اس             

طرف متحارب، وعلى استمرار العالقات الدبلوماسية مع الدول األخرى احملايدة منها واملتناحرة، وأيضاً على حرية               
  .مواطين البلد احملايد يف متابعة أعماهلم وعلى احترام عزمهم يف البقاء كدولة حيادية

خذ به الدول بِإرادا احلرة وحبقها يف سلوك الـسياسة الـيت تراهـا مناسـبة      مفهوم سياسي تأ   :عدم االحنياز     و
 وال خيول الدول حقوقاً معينة أو   ،ملصلحتها القومية يف عالقتها مع الدول األخرى، وليس لعدم االحنياز مفهوم قانوين           

  .ايدة يف حال نشوب احلربيفرض عليها واجبات خاصة، إال التزام موقف احلياد الذي تقفه الدولة احمل
  :، وهي على النحو اآليتياديةوحسب املواثيق واملعاهدات الدولية، يوجد عدد من الدول احل

  . ١٩٢٢دولة حمايدة منذ استقالهلا عام : أيرلندا
  . أعلنت احلياد الدائم، واعترف به رمسيا من قبل األمم املتحدة: تركمانستان

، مما جيعل منها أقدم دولـة       ١٨١٤رب منذ إاء تورطها يف احلروب النابليونية عام         مل ختض السويد أي ح    : السويد
  . حمايدة يف العامل

من أشهر الدول احليادية، وقد فرضت هذا املوقف على ذاا فرضاً ذاتياً فال تستخدم قواا املـسلحة إال                  : سويسرا
يف العامل حيث مل تشترك يف أي نزاع عسكري خـارجي           سويسرا هي ثاين أقدم بلد حمايد       ، و للدفاع عن أمن البالد   

  . ١٨١٥منذ إعالن حيادها يف مؤمتر فيينا عام 
تتضمن عقيدا العسكرية على دفاعها املستقل عن النفس وعلى عدم االعتماد على أي مـساعدة ودعـم                 : فنلندا

اظ على الشمال كمنطقة خاليـة      وكانت أول من دعا إىل احلف     . خارجي، وأيضاً عدم التدخل يف الصراعات الدولية      
  . من األسلحة النووية
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 ها أو لُ تـدخ  من حيث  يف العصر احلديث   الدول    عند وقوع االعتداء بني    الميةاإلس
  :قسمنيها مببدأ احلياد تنقسم إىل أخذُ

  .، وجيب عليها التدخلال يسعها األخذ مببدأ احلياد بتاتا: األول
  . على تفصيل يف ذلك،مببدأ احلياديسعها األخذ : الثاين

  :فهو قسمان أيضا :أما القسم األول
إذا كان القتال أو العدوان بني دولتني مسلمتني، وقد تقدم احلديث عـن             : األول

، بل عليهـا     بتاتا ، وهنا ال جيوز للدولة املسلمة األخذ ذا املبدأ        )١(هذا النوع من العدوان   
لُالتدخلة وإال وجب الوقوف يف وجه،  واإلصالح بينهما الرتاع لفضوالباغية الد.  

فكذلك ال جيوز األخذ    ،   العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة       إذا كان : الثاين
املسلمة، وخيتلف   الدولة   ومناصرة مساندة   املسلمة الدولة   وعلىمببدأ احلياد يف هذا النوع،      

                                                                                                                                       
باستثناء قوات حفـظ األمـن   (وذلك بعد إلغاء اجليش والقوات املسلحة   ،م١٩٤٩بلد حمايد منذ عام     : كوستاريكا

  ). الداخلي
  . م١٩٥٥ أكتوبر عام ٢٦أقر الربملان النمساوي قانون احلياد بتاريخ : النمسا

راف دويلي احلياد بدون اعتِعدول تد:  
  . وحىت يومنا هذا م، ١٩٩٣ و١٩٧٠ –م ١٩٥٥دعت احلياد أعوام ا: كمبوديا
  ". احلياد الدائم"تنص على  م ١٩٩٤ من دستور عام ١١املادة : مولدافيا

  :دول حيادية سابقاً
ـ ١٨٣٩أعلنت حيادها إثر معاهدة لندن عام   : بلجيكا  د ، ولكن ألغيت عنها هذه الصفة مبوجب معاهدة فرساي بع

ها بانضمام بلجيكا حللـف النـاتو عـام         ؤكد إلغا  ومرة أخرى بعد احلرب العاملية الثانية، وأُ       ،احلرب العاملية األوىل  
١٩٤٩ .  

 بلد من  ١٤ من قبل    ١٩٦٢متوز عام   / يوليو ٢٣ع على القرار الدويل حول حياد الوس يف جنيف بتاريخ           وقَّ: الوس 
  . س األمنضمنهم الدول اخلمس دائمة العضوية يف جمل

 وأكد على ذلك من خالل      ١٩٤٨، ومت إلغاء احلياد مع إقرار دستور عام         ١٨٣٩بلد حمايد منذ عام     : لوكسمبورغ 
  . ١٩٤٩انضمام اللوكسمبورغ حللف الناتو عام 

 . وذلك مبا خيتص الرتاعات يف القـارة األوروبيـة         ١٩٤٠ و ١٨٣٩فرضت احلياد على نفسها بني عامي       : هولندا 
   . http://ar.wikipedia.org/wiki:انظر

  ).٣٦٧( ص: انظر  )١(
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، )١( تقـدم  وقد أو على األعيان حبسب حاجة تلك الدولة،         ،احلكم من كونه على الكفاية    
رفـع رايـة    ل لغري اهللا، وال     ، وكان ذلك  عتديةهي امل املسلمة   الدولة   غري أنه يف حال كون    

 املـسلمة   :بني الدولتني  عهد وجداإلسالم، فإنه جيب التدخل إليقاف اعتدائها، سيما إذا         
  .الكافرةو

إذا كان  فيما  وهو   فيه مببدأ احلياد فيه تفصيل،       والذي يكون األخذُ  : القسم الثاين 
الكافرة مـن    الدولة   املسلمة مع  الدولة   ذ ال خيلو حال   العدوان بني دولتني كافرتني، فحينئ    

  :أقسام ثالثة
، وليس هناك تلك الدولتني املسلمة و  الدولة   أال يكون هناك عالقة سلم بني     : األول

لدولة املسلمة األخذ مببدأ احلياد، وتـرك الـدولتني   فحينئٍذ حيسن با، أي عالقة عهدأيضا  
  :لآليت، ينتقم اهللا من الظامل بالظامل

  .لقوة العسكرية للدولة اإلسالميةل ا توفرييف ذلكأن  -
 .أن غالب هذه احلروب تكون ملآرب دنيوية، وليس لغاية كرمية كغاية اجلهاد -
 ألحد ا تأييد، إن كان مع املعتدية كان   املسلمة يف هذه احلرب    الدولة   أن دخول  -

ن مع املعتدى عليهـا     ، وإن كا  الفريقني الظاملني على اآلخر، وهو أمر ال جيوز       
  .)٢(املسلمة، مبا ال يعود بالنفع على دولة اإلسالم الدولة فهو إهدار لقوى

  .فهذا النوع من احلياد قد يصل إىل درجة الوجوب
 كان انتصار إحدى الدولتني يعود بالـضعف علـى   يستثىن من ذلك ما إذا      ولكن

 الدولة  ل خطرا على  ، حىت يشكِّ   بانتصارها املعتدية الدولة   املسلمة، كأن تتسع رقعة   الدولة  
 فحينئذ حيسن بقيادة تلـك    املسلمة،   الدولة    إىل أو تتوسع يف الزحف حىت تصل     املسلمة،  

 ولو استلزم ذلك التدخل بالقوة، ومـساندة تلـك        السعي يف احلد من انتصارها،      الدولة  
  .املعتدى عليهاالدولة 

نـدب  يوإحدى الدولتني عهد، ويف هذه احلـال        أن يكون بني املسلمني     : الثاين
   .دةالكافرة املعاه الدولة وقوف معللمسلمني ال

                                                
  ).٣٧٧(ص : انظر  )١(
  ).٤٤(، والعالقات الدولية والنظم القضائية يف اإلسالم )٩٢(العالقات الدولية يف اإلسالم   )٢(
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعلن احلرب على قـريش ملـا        : ذلكودليل  
الـنيب صـلى اهللا   بين خزاعة، وكانوا حلفاء  على وساعدوا بين بكر  نقضوا العهد،   

ومل ينبـذ إلـيهم،    عليه وسلم لغزو قريش، وفتح مكة،       عليه وسلم، فتقدم النيب صلى اهللا       
 اهللا عليه وسـلم     حىت قال صلى   ،بغتة يأتيهم حىت األخبار عليهم يعمي أن تعاىل اهللا سألو

  .)١() واهللا ألغزون قريشا : (ثالثا
فال ينبغي احلياد يف هذه احلال، أخذا بسنة وهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،           

  .يف الوفاء بالعهد
  مع املعتدى عليها، ونبـذ عهـد       وقد ذهب بعض املعاصرين إىل وجوب التدخل      

  .)٢(، ويف حال عدم التدخل يكون ذلك نقضا للعهد، استنادا للدليل السابقاملعتديةالدولة 
أن األمر ال يصل إىل حد الوجوب، فليس يف فعل النيب صـلى اهللا  والذي يظهر يل  

  .على وجه الوجوبعليه وسلم السابق ما يدل على أنه 
 والدولـة  املسلمة الدولة هدة بني املعانصوص تإذا كان: ل يف ذلك، فقيل  صولو فُ 

 املناصرة يف مثل تلك احلال، وجب األخذ ا، ويكون الترك نوعـا مـن               توجب الكافرة
     فالذي يظهر أنه كاحلـال األوىل، وأن للدولـة          ، على ذلك  نقض العهد، أما إذا مل ينص 

، فلها التدخل   املسلمة الدولة   ألخذ مببدأ احلياد، إال إن كان هذا يعود باخلطر على         املسلمة ا 
ضها للغزو والعدوانمبا حيفظ أمنها وسالمتها، وعدم تعر.  

قـد  ، ف الدولتني والدولة املسلمة عالقة عهد     هاتني تكون العالقة بني     أن: الثالث
 وأن الواجـب  ؛   مببـدأ احليـاد    ألخذُللدولة املسلمة ا  أنه ليس   ذهب بعض املعاصرين إىل     

املعتدية، حبسب أحكام املعاهدة     الدولة   املعتدى عليها، ونقض عهد    الدولة   الوقوف جبانب 
  .)٣(بني الدولتني

 على ذلـك يف  ص، فإن ن  أن يقال بالتفصيل السابق    -واهللا أعلم -واألرجح عندي   
، وإما إذا مل ينص كان      املعتدى عليها ولة   الد الوقوف مع سلمة  امل الدولة   املعاهدة كان على  

                                                
  ).٢٢٣ (جوامع السرية ، و١٤٦ / ٤الروض األنف ، و٥٢٧ / ٣السرية النبوية   )١(
  .)١٦٥(، واحلرب والسالم يف دولة اإلسالم )٩١(سالم العالقات الدولية يف اإل  )٢(
  .مصادر سابقة  )٣(
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 الدولة   عليها باخلطر فلها الوقوف مع     كان يعود للدولة املسلمة األخذ مببدأ احلياد، إال إن        
  .املعتدى عليها، واهللا أعلم
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  املبحث الثاني
  التسلل االستيطاني

  :وفيه مطلبان
  تعريف التسلل االستيطاني: األول

  اآلثار املرتتبة على التسلل االستيطاني: ثانيال
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  املطلب األول   
تعريف التسل   

ُّ
  ل االستيطاني

  :ل يف اللغةالتسلُّ
 واسـتلَّه فانـسلَّ   ، سلَّه يسلُّه سـال :، يقالالسلُّ انتزاع الشيء وِإخراجه يف ِرفْق     

   .وسلَلْته أَسلُّه
   . أَو ِزحاٍم من مِضيٍقواالنِساللُ املُِضي واخلروج

  .وانسلَّ وتسلَّل انطَلَق يف استخفاء
عدو ِإذا خـرج   وانسلَّ فالن من بني القوم ي، سلَلْت السيف من الِغمد فانسلَّ     :قال  ي

   .)١( يعدويف خفْيٍة
  .ا واضحم فيهنزع الشئ يف خفاءومعىن . )٢(السرقةالرشوة و: واِإلساللوالسلة 
،  وخفـاءٍ  السني والالم أصلٌ واحد، وهو مد الشيء يف ِرفْقٍ        ": ل أمحد بن فارس   قا  

  . )٣("السرقة:  والسلَّة واإلسالل، سلَلْت الشيء أسلُّه سال: فمن ذلك،مث يحمل عليه

  .)٥(وتسلَّل مثلُه: قال ابن منظور، )٤( خرج: أَي"انسلَّ من بينهم" : اجلوهريقال
   .)٦(خرجت منه: أي "رمتين ِبدائها وانسلَّت" :ل ويف املث
 خيرجون من :أي، ٦٣-النور   : ومنه قوله تعاىل    

  . مستترين بشيٍء خفيةً،املسجد يف اخلطبة من غري استئذان
ذا" :اءقال الفر لُوذُ هذاِت،يتس٧("ر ذا بذا ي(.   

  

                                                
  ).ل ل س: (لسان العرب، مادة  )١(
  ).س ل ل(، وغريب احلديث البن سالم مادة )س ل ل(الصحاح يف اللغة، مادة   )٢(
   ).س ل ل( مادة مقاييس اللغة  )٣(
  ).س ل ل: (مادةتاج العروس   )٤(
  .، وخمتار الصحاح نفس املادة)س ل ل: (دةلسان العرب، ما  )٥(
  .)٧٦(أمثال العرب ، و)٩٢ (فصل املقال يف شرح كتاب األمثال   )٦(
  .٦٩ / ٦زاد املسري   )٧(
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   .)١("خفية ويروغ يف ،اهم بعض يستر بعض،خيرجون: أي" :قال البغويو
لَِقيِني رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه      (  : قَالَ  رضي اهللا عنه    أَِبي هريرةَ   حديث ويف  

لَّمسِه ولَيِدي،عذَ ِبيفَأَخ بنا جأَنو ،دى قَعتح هعم تيشفَم  لَلْتس٢( )احلديث .. فَان(.  
  .)٣( مضيت وخرجت بتأَنٍّ وتدريج:أَي  
َألسلَّنك منهم كمـا تـسلُّ الـشعرة مـن          : (رضي اهللا عنه  ويف حديث حسان      
   .)٥( انِتزاعك الشيَء وِإخراجه يف ِرفٍْق، وهوالسلُّ من.)٤()العجني

قالت امرأةٌ مـن العـرب يف       ،  ه سلَّ من أُمه سال    الولد؛ كأن : السليل: ومن الباب 
  :ابنها

   )٦(راً ِمن دونه القَمرــقم     ديسلَّ ِمن قليب ومن كِب
 من   شيءٍ  كأنه سلُّ  ، خروجاً فيٍةاالنسالل من صربة، أي اخلروج منه خب      : والتسلل

   .)٧(، دون أن يشعر به أحد ممن حوله واستتاٍراخلروج يف خفيٍة: ، أيشيء

 ف إدخـالَ ل إذا تكلَّ  تدخ:  مثل ما يقال   ،ف االنسالل  تكلَّ :، أي لتسلَّ: يقالكما    
  .)٨(نفسه

  .)٩(تعريف االستيطان مبا يغين عنه يف هذا املقام  فقد تقدم"االستيطاين" :أما تعريف
  .والياء فيه للنسبة

                                                
  .٦٧ / ٦تفسري البغوي   )١(
باب الدليل علـى أن     / ، ومسلم يف احليض     )٢٧٦.. (باب اجلنب خيرج وميشي     / أخرجه البخاري يف الغسل       )٢(

  .، وهذا لفظ البخاري)٥٥٦( ينجس املسلم ال
  ).س ل ل(النهاية يف غريب األثر، مادة   )٣(
بـاب  / ، ومسلم يف فضائل الـصحابة       )٣٢٦٧(باب من أحب أال يسب نسبه       / أخرجه البخاري يف املناقب       )٤(

  ).٤٥٤٤(فضائل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه 
  ).س ل ل: (مادةتاج العروس   )٥(
   ).س ل ل(ادة  ممقاييس اللغة  )٦(
  .٤/٥٨ فتح القدير  )٧(
  .٩/٣١٠ التحرير والتنوير  )٨(
  ).٢٥( ص: انظر  )٩(
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  : جزئيهرالتسلل االستيطاين باعتباتعريف 
على أحد تكلم   أو غريها    من كتب يف اجلانب السياسي     مل أقف فيما اطلعت عليه      

 باعتباره اصطالحا مركبا، غري أنه من واقع ما تقدم، ومـن            ،على معىن التسلل االستيطاين   
 ال ،دخولُ شخٍص ما دولةً  : "واقع ما يقع يف أحوال املتسللني لالستيطان ميكن تعريفه بأنه         

  ".قامة الدائمةيسمح له بدخوهلا، على وجه االختفاء، بقصد اإل
  . التسلل االستيطاينعناصر بني -فيما يبدو يل-فهذا التعريف جيمع 

أن مبينا  الفعل ابتداء،    يبني   "دخولُ شخٍص ما دولةً ال يسمح له بدخوهلا       ": فقويل
  . مما حيمله على جتاوز النظام، ودخوهلا خمالفا،نظام تلك الدولة ال يسمح له بالدخول

 ليس املراد بعدم السماح أنه هو بالـذات غـري           "خوهلاال يسمح له بد   : "وقويل
   أو يـسمح   بذاته، أو بوصـفه،      هو    من ذلك، بأن ال يسمح له      مقصود، لكن املراد أعم

  .، حبيث مينع بغريهانظاميا يف حال حصوله على تأشرية للدخولبالدخول 
 ال مينع أن يكون الداخلون جمموعة أفراد ممنوعني من الـدخول           "شخص": وقويل

  .اجلمعوال ينفي ، فهو يشمل الفرد الواحد، على وجه نظامي
،  عليها تلك الدولةَ    الشخص يبني الصورة اليت دخل   " على وجه االختفاء  : "وقويل

، وهذا ما مييز التسلُّلَ عن غـريه مـن           مستترا يدخل بشكل معلن، إمنا دخل خمتبئا     فهو مل   
  .صور الدخول
ن اهلدف هو االستيطان واالستقرار، واختاذ      يبني أ " بقصد اإلقامة الدائمة  : "وقويل

  . له دائمٍة إقامٍة حملَّهذه الدولِة
وذا يتضح أن التسلل االستيطاين عبارة عن دخول شخص أو جمموعة أشـخاص   

، إمـا   واالختفاء، خرقا لنظامها وقوانينـها     على وجه التستر     ال يسمح هلم بدخوهلا    لدولٍة
حـد  أل أو ألن الدولة ال تـسمح  بأوصافهم ممنوعون،أم   أو   ألم هم بالذات ممنوعون،   

هذه الفئة مل يستطيعوا احلصول علـى تلـك         و،   إال وفق نظام التأشريات الدويل     بالدخول
 واالسـتقرار   ،التأشريات، مما دفع م إىل هذا التصرف اخلادش، مع كوم ينوون اإلقامة           

ذه الدولةالتام .  




   

 

٣٩٥ 

٣٩٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين               
اآلثار املرتت      

ِّ
  بة على التسلل االستيطاني

  ألخرى، وغالبا ما تعكس هذه اإلجراءات      ختتلف إجراءات عبور احلدود من دولةٍ     
هنـاك بعـض    كما أن    اليت تطرأ على العالقات السياسية بني الدول املتجاورة،          التغرياِت

 يفـضي إىل    مما الصعوبات اليت قد توجد يف بعض الدول إزاء عبور مواطين دولة أخرى،           
ورمبا ساعد يف وجودهـا مـرور    )  ل عرب احلدود  تسلُّ (وجود حركات عبور غري نظامي      

 ويف بعـض   ، يستخدمها النـاس كنقـاط عبـور،          مأهولةٍ  غريِ  صحراويةٍ احلدود مبناطق
 عليها، ورمبا كـان     همع يف هذه العمليات، وتشج     رعاياها تساعد بعض الدول  األحيـان  

، أو  ج املخدرات ريا يف نشر الفساد، كما هو احلال يف الدول اليت ترو          هذا التسلل سببا كب   
ر ،ا كثريا ما تساعد بعض األفـراد علـى           أو غريه من البضائع احملظورة     ب السالحفإ ،

دولة األخرى، وهذا ليس حمـل   يف ال أو البضائع  ،التجاراتعملية التسلل بغية ترويج هذه      
فا من املهاجرين غري الشرعيني، الذين ينفذون عرب بعـض          آالال هذا األمر جد  البحث، فأو 

   .)١(سواء الربية أم البحريةهذه احلدود، 
 حدود الوطن األصلي أنه جيب اعتبار احلدود الدولية اليت وقـع        ر يف حبث  تقروقد  
بناء عليه فإنه   و،  )٢(هذه احلدود ، وأن سيادة الدولة يف حفظها        بني دول العامل   االتفاق عليها 

 الدولة، وأن االلتزام ذا  هذهينبغي لدولة أو رعايا دولة جتاوز هذه احلدود إال بإذن من            ال  
ر حترمي عمليـة    وهو يقر  سيادا، وحيفظ للمنطقة أمنها وسالمتها،       للدولهو الذي حيفظ    

ال بغية االستيطان، أم فقط للعبور، أم إلاء مهمة، مث العودة     التسلل مطلقا، سواء كان تسلُّ    
من إشاعة الفـساد،    هذا العمل    ملا يفضي إليه     ؛أم غريه أم لغرض ديين أو سياسي،      ها،  من

رمبا وهو نوع من التعدي على سيادة الدولة األخرى،         وزعزعة األمن،   وانتشار الفوضى،   
  .ر اهللا ال قد، إىل حروٍبأفضى

  
  

                                                
  ).١٢٠ ،٨٠(احلدود الدولية يف الوطن العريب   )١(
  ).٤١(ص : انظر  )٢(



 

 

٣٩٦ 

٣٩٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :آثار التسلل االستيطاين
لية التسلل االستيطاين، منها ما يتعلق      هناك مجلة من اآلثار والنتائج املترتبة على عم       

تسلل إليها، ومنها ما يتعلق بالشخص املتسلِّل، والذي يعنينا من    حصل ال مبوقف الدولة اليت    
  : منها، وهي على النحو اآليت الشرعيهذه اآلثاِر

  :ختلو من حالنيال  أما الدولة فإا
  .ثه هنا، وهذا ما يتم حب من أول األمرتعلم بالتسلل أن :األوىل
وسيأيت هلـا حبـث      ،لون يف تلك الدولة   ، ويستقر املتسلِّ   حيصل التسلل  أن: الثانية

  .)١(مستقل
 فإن الواجب عليها دفـع      ،ل وقتها الدولة بعملية التسلل يف أو     ففي احلال اليت تعلم     

 إذ إن هذا من حيث األصل       ؛  ي عن بالدها، ومنعه من الدخول     هذا املتعديمـن    نوعا عد 
 : وقد قال تعاىل، ، بالتعدي على حق الغري ساد يف األرض  اإلف


  ٣٣-املائدة.  

  جاَء رجلٌ ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـهِ          :قَالَرضي اهللا عنه    عن أَِبي هريرةَ    و
 . فَلَا تعِطِه مالَـك    : قَالَ ؟اَء رجلٌ يِريد أَخذَ ماِلي     أَرأَيت ِإنْ ج   ، يا رسولَ اللَّهِ   :وسلَّم فَقَالَ 

 أَرأَيت  : قَالَ . فَأَنت شِهيد  : قَالَ ؟ أَرأَيت ِإنْ قَتلَِني   : قَالَ . قَاِتلْه : قَالَ ؟ أَرأَيت ِإنْ قَاتلَِني   :قَالَ
هلْتاِر: قَالَ؟ِإنْ قَتِفي الن و٢( ه(.  

 دمـه، مـع     وأهـدر مبقاتلة املتعدي لطلب املال،      اهللا عليه وسلم      النيب صلى  فأمر
ـ  فتكون،  وهذا يف التعدي على األفراد، وهو أخف      احتمال كونه مسلما،     ه علـى    داللت

على العموم-ي على سيادة الدول وجوب دفع املتعد وأوىلأكرب -الذي هو تعد .  
   عن غريهم من املعتدين علـى        خيتلف ه إىل أن األمر يف املتسللني     غري أنه جيب التنب 

،  يف أنفسم، خبالف املتـسللني      إذ هؤالء ال خيلون من فسادٍ      ؛األموال واألعراض األنفس و 

                                                
  ).٥٠٣(ص : انظر  )١(
  ).٢٥٤(سبق خترجيه   )٢(



   

 

٣٩٧ 

٣٩٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، ، إمنا خروجوا من ديارهم    من أهل الفساد  فإم يف كثري من األحوال ال يكونون        
 أو  ، ظـامل  ٍمكْا من ح  ص أو ختلُّ   سياسية، إما هربا من أوضاعٍ   ،  وتسللهم إىل غريها  

 كان الواجـب  فمن مث     ليس مستأصال فيهم،    فالشر طلبا يف إقامة الدين، أو طلبا للرزق،      
، إال بعد التأكـد مـن       القوة ينبغي أن يسلك معهم سبيل       دفعهم باألسهل فاألسهل، وال   
 ميثلون خطرا على    ملم أ  أو ع  هم،ؤمن شر أو مجاعات ال ي   كوم يريدون إشاعة الفساد،     

سلك معهم أقوى طـرق الـردع       فهنا ي أو أم مجاعات أو أفراد متمردون،        أمن البالد، 
  .واملنع

 يف  والذي حيتاج إىل دراسة شرعية من أغراض املتسللني، ويترتب عليه آثار ونتائج           
  :هو اآليتهذا الباب 

  .احلكم باستيطان من دخل على الوجه املذكور -      
  .احلج والعمرة -

  : دخل على الوجه املذكوراحلكم باستيطان من: أوال
    ع على ما سبق   البحث يف هذه اجلزئية مفر، فيما يتعلق مبسائل   ر أن االستيطان     وتقر

، ال يف مـسائل      فيما يترتب عليه من األحكام الـشرعية        حمض  قليب عملٌاإلقامة والسفر   
نح اجلنـسية    على م  تنبين أحكامه الشرعية  ال  كما أن االستيطان ذا املعىن      ،   والدار الدولة

ا لعملية الدخول غري النظـامي      أو الدخول النظامي من عدمه، وليس هذا تأييد       من عدمه،   
          قررته، مـن   أن  ر هنا ماسبق    البتة، فهو عمل ممنوع بكل املعايري، غري ما استثين، لكين أقر

،  فيه إىل الشخص نفسه    ، املرجع  قليب  الفقهاء عملٌ   مجهور هذكركون االستيطان حسبما    
 يعـين أن    ، فهذا مكان صاحل للمعيشة  يف  على االستيطان   قلبه  عقد الشخص   أن ي مجرد  بف

يعامل من الناحية الشرعية معاملة املقيم، ويترتب على ذلك كامل آثاره الـشرعية، مـن               
 آخر، من مرض وحنـوه،      وجوب إمتام الصالة، وعدم جواز الفطر يف رمضان إال لعارضٍ         

 ووجوب مجعة، وحنوه، مما يلزم املقيم      على يوم وليلة،     فني على اخل   يف املسح   الزيادةِ وعدِم
  . هلذه البلدة النظاميه غريدخولُوال ينبغي أن يؤثر على ذلك من أحكام، 



 

 

٣٩٨ 

٣٩٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 ، مبا يعين أن عملية االستيطان عملية      )١( على ذلك   يف كالم الفقهاء ما يدلُّ     تقدم وقد
  . من أحكام شرعيةزم املقيمويلزمه تبعا لذلك سائر ما يل،  يقوم ا الشخصقلبية

، وكان له من الذرية واألحفاد من        طواال  سنواتٍ املتسلل يف بعض البالد   ورمبا أقام   
هم هلا باعتبارها وطنـا هلـم،       هم وحب فكان والؤ هم،  وكانت بالد وتربوا ا،   نشأوا ا،   

لـشرعية  من الناحية ا  أن يعامل    -وبالرغم من كونه غري نظامي    - ال يف هذه احل   فالواجب
 يف تلك الدولة كان من الناحية الـشرعية مـستوطنا    ، فإن استقر  معاملة املقيم، ال املسافر   

ت له الدولة، وقررت قطع إقامته بترحيـل        نِطإن فَ فمقيما، جتب عليه سائر أحكام املقيم،       
  .، واهللا تعاىل أعلموحنوه انقطع عنه هذا احلكم

  :للحج والعمرةالتسلل : األثر الثاين
ألداء حال ما إذا تسلل شخص ألداء احلج والعمرة، سـواء كـان التـسلل               يف  
س ا، فما حكـم   فقط ألداء هذه الفريضة، مث تلبات مؤقَّ  أم تسلال  ،مث االستيطان الفريضة،  

بتلك العبادة؟ِسهذا التلب   
ى بقـاع األرض     على حترمي عملية التسلل، وأن على املسلمني يف شـت          نتفق بدايةً 

احترام  سيادة الد ؛ ملا يفضي إليه    هال، وعدم التعدي على نظامها، وحماولة اختراق حدود       و
، فهـو  س بعمرة أو حـج  عظيمة، غري أن املسلم إذا فعل هذا، مث تلب   هذا األمر من شرورٍ   

  .١٩٦-البقرة   : قطعا داخل يف قوله تعاىل

فشأنه شأن يه على تلك الدولة، تعد بآمثا ، مع كونهالب بإمتام النسك  مط أيضاوهو  
، احلج أو العمرة، كان عليـه إمتامـه  من سرق فحج، أو غصب فحج، فإنه إذا ما تلبس ب         

يـه بالتـسلل،   صح منه مـع اإلمث بتعد وي حبال من األحوال،     واملضي فيه، وال جيوز قطعه    
، مطالـب    وغصبه  ليحج، فهو آمث بسرقته     من سرق أو غصب    ويكون شأنه يف هذا شأنَ    

، غري أنـه ال     بإمتام نسكه، واملضي فيه، ويصح منه باستكمال شروطه وأركانه وواجباته         
 عنه  املشهورا مربورا، وهذا هو مذهب مجهور الفقهاء، غري أن اإلمام أمحد يف             يكون حج 

  .هكُسنأنه ال يصح 

                                                
  ).٢٥(ص : انظر  )١(



   

 

٣٩٩ 

٣٩٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 زيارة هو الذي نفسه احلج ":حرام يف احلج مبال     جاء يف حاشية ابن عابدين    
، بينهما تالزم وال، احلرام املال إنفاق هو احلرام بل حراما، ليس إخل خمصوص مكان
 مـن  ال املغصوب املكان شغل احلرام وإمنا، فرضا تقع املغصوبة األرض يف الصالة أن كما

 يف احلـج  فإن كذلك وهنا، باحلرمة اتصافه ميكن ال الفرض ألن صالة؛ الفعل كون حيث
 البـدن  عمل من مركبة عبادة احلج فإن .. اإلنفاق حيث من حيرم وإمنا، به مأمور نفسه
 بالنفقة يقبل ال فإنه، حالل نفقة حتصيل يف وجيتهد :البحر يف قال ولذا، قدمناه كما واملال
 وعدم سقوطه بني تنايف وال ،معها عنه الفرض يسقط أنه مع، احلديث يف ورد كما احلرام
  . )١("احلج تارك عقاب يعاقب وال، القبول لعدم يثاب فال ،قبوله

 مـن  ) باحلرام ( نفال أو، فرضا احلج ) وصح"( : الشرح الكبري للدردير  وجاء يف   
  .)٢("والعصيان الصحة بني منافاة ال إذ ) وعصى ( والنفل الفرض عنه فيسقط املال

 حتبط ال سيئةال أن السنة أهل مذهب : "على الشرح الكبري   ويف حاشية الدسوقي  
: العـريب  ابـن  عن نقل مث .. املعصية جهة من ويأمث ،هحج على يثاب بل احلسنة، ثواب

 إمث وعليـه  شهادته أجر له :أي ،املعصية وعليه الشهادة فله ،غصبه فرس على قاتل نـم
   .)٣("معصيته

يعين أن احلج يصح باملال احلـرام  )  باحلرام وعصى    وصح(  : "مواهب اجلليل  ويف
إذا غصب ماال وحج به ضمنه وأجـزأه   : ه يف املال احلرام، قال سند     ِف يف تصر  نه عاصٍ ولك

   .)٤(" وهو قول اجلمهور ،حجه
 واجـزأه  ، مبال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أمث وصح حجه  إذا حج : "ويف اموع 

  .)٥(" وبه قال أكثر الفقهاءري، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبد،عندنا

                                                
  .٢/٤٥٦رد احملتار   )١(
  .١٠/ ٢ى الشرح الكبري حاشية الدسوقي عل  )٢(
  .مصدر سابق  )٣(
  .٢/٥٢٩ مواهب اجلليل  )٤(
  .٦٢ / ٧اموع   )٥(



 

 

٤٠٠ 

٤٠٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 كـان  وإن كمغصوب ) حرام مبال حج من فرض ويسقط"( : ىن املطالب أسويف  
  . )١("حرير ثوب أو مغصوب يف الصالة يف كما عاصيا

وقـال   ، ويأمث عند األكثـر ،ن املال حراماً  وجيزيء احلج وإن كا   " :وقال الصنعاين 
   .)٢("ئال جيز: أمحد

، والقاعـدة يف     والتحرمي ملعىن خارج عنها    ،فعال خمصوصة وحجة ذلك أن احلج أ    
هذا الباب أن النهي إذا كان عائدا إىل أمر خارج عن ذات العبادة أو خارجا عن شرطها،                 

 عنه فيها ال يفسدها، خبالف عود النهي إىل ذات العبادة أو إىل شـرطها،                املنهي  فعلَ فإنَّ
   .)٣(فإن خمالفته تفسدها

قوله صـلى اهللا عليـه   ، لهال يصح حجفإنه   رمحه اهللاأما املشهور يف مذهب أمحد 
ـ  حلج قربة وطاعـة   وألن ا ،  )٤( ) ليس عليه أمرنا فهو رد     من عمل عمال  : ( وسلم ه، وقيام 

  وقعوده ومسريه مبحر م منهي    به با مبا هو عاصٍ    عنه، فال يكون متقر   ا مبا هـو    ، وال مأمور
٥( عنهمنهي(.   

، فهـم مـع ذلـك      غري أن املذهب مع كوم يشترطون للمرأة حمرما يف احلـج          
يصح جاء يف الفروع     مع اإلمث،    ه مع عدم  هاحون حج" : ـ  فإن حج ت املرأة بال حمرم حم ر
  .)٦("وأجزأ

 املرأة بغـري    أن يفسد حج  على املشهور من املذهب     وكان مقتضى القياس     :قلت
ف  عنها الوجوب، خبـال    طُيف حج املرأة، وعدم وجود احملرم يسقِ      شرط  حمرم؛ ألن احملرم    

 احلج، وال يتطلـب أي نفقـة، فكـان    ىؤدي، فقد  أصالاملال الذي ليس شرطا يف احلج   
 ومـع ذلـك   مقتضى القياس تصحيح احلج باملال احملرم مع اإلمث، وإفساد احلج بغري حمرٍم،      

                                                
  .١/٤٥٧ أسىن املطالب  )١(
  .١/٦٦٧سبل السالم  )٢(
  ).٧٣،٧٢(، شرح منظومة القواعد الفقهية البن عثيمني )١٣(القواعد الفقهية   )٣(
/ ، ومـسلم يف األقـضية   )٢٤٩٩(جور فالصلح مردود   باب إذا اصطلحوا على     / أخرجه البخاري يف الصلح       )٤(

  ).٣٢٤٣.. (باب نقض األحكام الباطلة 
  . ١/٣٣٣، ومطالب أوىل النهى ١٤٩/ ١شرح منتهى اإلرادات   )٥(
  . ١/١٤٩شرح منتهى اإلرادات ، و٣/٢٤١الفروع   )٦(
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 أبطلوه  ها بغري احملرم، مع اإلمث، و     صححوا حج    إال أن هـذا     م،مع احلج مبال حمـر 
فـإن   ، للنظام خمالفتهمهور يف مسألتنا، فمن حج مع        من اجل  بلةه يقرب احلنا  التوج 

ن مذهب احلنابلة بناء على هذا قريب مـن مـذهب           احلج نفسه صحيح، مع اإلمث، فيكو     
  .اجلمهور يف صحة احلج، مع اإلمث

تم نـسكه، وحينئـذ      لن ي  أما يف حال ما متكنت الدولة من القبض عليه، فحتما         
  حصفاألشبه أنه مـ   احلج أو العمرة، فيعامل معاملة احملصر عن إمتام ر ح  على قول مـن رج

كه، دون أن يلزمه شـئ،  س من ن، فإن كان قد اشترط حلَّ   )١(عموم اإلحصار بعدو وغريه   
 :  ودليل ذلك قوله تعـاىل أن يذبح هديا مث حيل،   وإن مل يكن اشترط، فعليه      

  ١٩٦-البقرة.  

ريش عن إمتام نسكه    فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما صده كفار ق          ومن السنة 
عن ابن عمر رضـي اهللا  فأمر أصحابه رضي اهللا عنهم بالتحلل،      ، و حلَّ وحصر يف احلديبية  

 معتمرين، فحالَ كفـار قـريش دون        خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم      : "عنهما قال 
هند٢(" وحلق رأسه،البيت، فنحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب(.  

ولذلك حيسن مبن كان حاله كذلك أن يشترط عند النسك، فإن هـذا أحـوط                 
دخلَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه      " : قَالَت عائشة رضي اهللا عنها    فعنللعبادة، وهو من السنة،     

ا       عِر فَقَالَ لَهيبِت الزةَ ِبناعبلَى ضع لَّمسِه ولَي :  جِت الْحدلَِّك أَر؟لَع اللَّهِ : قَالَتِني   ، ولَا أَِجد 
  .)٣() اللَّهم مِحلِّي حيثُ حبستِني : وقُوِلي،حجي واشتِرِطي(  : فَقَالَ لَها.ِإلَّا وِجعةً

                                                
شرح الدردير علـى    ، و )٢٧٣( لباب املناسك وشرحه  ، و ٢٩٥ / ٢فتح القدير   : انظر اخلالف يف هذه املسألة      )١(

، ١٤٧ / ٢وحاشية عمرية على شـرح املنـهاج   ، ١٩٥ / ٣، ومواهب اجلليل ٩٣ / ٢خليل مع حاشية الدسوقي     
  .٣٦٣ / ٣، واملغين ٤٧٥ / ٢واية احملتاج 

  ) .١٥٣١(باب طواف القارن / أخرجه البخاري يف احلج   )٢(
باب اشتراط احملرم للتحلل / ، ومسلم يف احلج )٤٦٩٩.. ( الدين باب األكفاء يف  / أخرجه البخاري يف النكاح       )٣(

) ..٢١٠١.(  
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 فَِإنَّ لَِك   ، ومِحلِّي ِمن الْأَرِض حيثُ تحِبسِني     ،لَبيك اللَّهم لَبيك  (  :قُوِلي: ويف لفظ   
  .)١( )علَى ربِك ما استثْنيِت



                                                
، وأبو داود يف املناسك   )٨٦٣(باب ما جاء يف االشتراط يف احلج        / ، والترمذي يف احلج     )٢٩٥١(أخرجه أمحد     )١(

، وابن ماجه )٢٧١٦(باب كيف يقول إذا اشترط / ، والنسائي يف مناسك احلج     )١٥١٣(باب االشتراط يف احلج     / 
حديث حسن صحيح، واحلديث صححه األلبـاين يف        : ، قال الترمذي  )٢٩٢٩(باب الشرط يف احلج     / يف املناسك   

  ).١٥٦٠(برقم صحيح أيب داود 
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  املبحث الثالث

  التقسيم الدويل لألوطان
  : وفيه مطلبان

  نشأة التقسيم الدويل لألوطان ووضع احلدود بينها: األول
  اآلثار املرتتبة على التقسيم الدويل لألوطان: يالثان
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  املطلب األول                                        
  نشأة التقسيم الدويل لألوطان                                

  ووضع احلدود بينها                                      
إىل دولتني ال ثالث     باعتبار الواقع    لعاملتقدم أن فقهاء الشريعة اإلسالمية يقسمون ا      

، )١( أو الكفر  احلرب دولة اإلسالم وتسمى بدار اإلسالم، ودولة الكفر واملسماة بدار           :هلما
دار اإلسالم، ودار   : األصل عندنا أن الدنيا كلها داران      : "قال أبو زيد الدبوسي رمحه اهللا     

  .)٢(" احلرب
ل القرآن قائما على حالـة مـن االنفـصال         التقسيم اجلغرايف للعامل يوم نز     وكان

والتميز بني اموعات والقبائل، وكان اجلميع دار كفر، ومل توجد دار اإلسـالم قبـل               
اهلجرة النبوية إىل املدينة، وإمنا نشأت دار اإلسالم جرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل               

 دل عليه ،هو إذن تقسيم مأثور  دار اإلسالم ودار الكفر، ف    : ، ومن مث وجدت الداران    املدينة
  .)٣(  من بعد البعثةالواقع التارخيي لزمان التشريع

 اخلالفـة   حتـت وإىل عهد ليس ببعيـد       ،يف صدر اإلسالم  دار اإلسالم   وكانت  
ومـرت بتطـورات    رقعة هذه الدار يف زيادة بعد الفتوح اإلسالمية، ومازالت،  اإلسالمية

، إىل بغـداد حيـث اخلالفـة       بالشام، والثانية بقرطبة    األوىل اخلالفة األموية ا ب بدًء ،كبرية
   ة علىـ التابعة للدولة العباسية، والقاضيا بالدولة األيوبية مرور،)٤( جبميع مراحلهاالعباسية

                                                
وما بعدها، وفقه املـتغريات يف عالئـق        ) ٩(العالقات الدولية يف الشريعة اإلسالمية      : ، وانظر )٨٠(ص  : انظر  )١(

  ). ٥٧-٥٣(، والعوملة وخصائص دار اإلسالم ودار الكفر ١/٨٣الدولة اإلسالمية 
  ).٩٠(، وقد تقدم أن دار الكفر تنقسم بعد ذلك إىل دار العهد، ودار احلرب )٧٩(  تأسيس النظر )٢(
  ).٨٣-١٦(تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي   )٣(
 وحارب قبائل العرب يف حروب الردة     ، باخلالفة  رضي اهللا عنه   بويع أبو بكر   صلى اهللا عليه وسلم   النيب  بعد وفاة     )٤(

بعـدها  و ، ففتحوا الشام ومصر والعراق وفـارس      ،وبعدها فتح املسلمون بالد الروم البيزنطيني والفرس الساسانيني       
 ودانت له طواعية حتت ظل اخلالفة الراشـدة وحكـم           ،ازدهرت احلضارة اإلسالمية يف الدول اليت دانت باإلسالم       

وكانت عاصمتها دمـشق وحكمـت      ) م٧٥٠ - ٦٦١(تأسست الدولة األموية    ، ولقد   موية والعباسية الدولتني األ 
 وكانت متتد من غريب الصني إىل جنوب فرنسا حيث كانت الغزوات اإلسالمية وقتها متتد من مشـال                  ،حوايل قرن 

  . ري جيحون وسيحونوبالسند يف وسط آسيا وفيما وراء، أفريقيا إىل إسبانيا وجنوب فرنسا بغرب أوروبا
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   .)١(م١٩٢٣ اليت سقطت عام  باخلالفة العثمانية،انتهاًء، والفاطميةالدولة 
التقسيم الدويل للعامل كلـه،     ة هذا األمر وعدم اتساع الرسالة لتتبع        علِسو
املنطقة العربية على وجـه اخلـصوص؛       يف   احلديث عن التقسيم الدويل لألوطان       فسأقصر

، ومن  قوة كبرية  -يف حال اجتماعها  -ل  ثِّالعربية من أكرب املناطق اليت مت     وذلك أن املنطقة    
  .ينللمستعمرمث كانت هي اهلدف األول 

، وعاصمة اخلالفة، ومهد اإلسالم ومولده، فمن   كما أن املنطقة العربية حمل الرسالة     
  .مث كان الكالم يف شأا هو األهم

هـي نفـسها    لناظر يف كتب التاريخ جيد أن كثريا من التسميات املعاصرة           ا إنو
 تـونس - موجودة يف العصور األوىل، ومن ذلك الشام والعراق ومصر والبحرين وأفريقية          

 والكوفـة    بأمسائها احلالية، كبغداد    مدنٌ البلدان ، ولكل من هذه    وغريها السودانو -حاليا
 وقـسطنطينية وبيزنطـة   ، كما توجد مملكة فارس والـروم  اودمشق واألسكندرية وغريه  

، فليست هذه التسميات وليدة العصور املتـأخرة، بـل          وغريها -فرنسا حاليا - والفرجنة
 ر الكفر، إىل أن    حتت مسمى دا   داخلةكانت هذه البلدان كلها     و من قدمي الزمان،     وجدت

ت اإلسالمية،  حصلت الفتوحا انتشر اإلسالم وشاع، وكانت اخلالفة اإلسالمية الراشدة، و       
 اخلالفة اإلسالمية هـي املـسيطرة       ل إىل دور إسالم، وكانت    حوت الدول   فما زالت تلك  

ـ   األمراَءوتنصيبه  وكان خليفة املسلمني هو الذي حيكمها مجيعا، مع إقامته           ،عليها ل  يف ك

                                                                                                                                       
 ،وكانت أكرب مدينـة يف أوروبـا      ،  م عاصمتها قرطبة  ١٠٣١ – ٧٥٦وكانت اخلالفة األموية الثانية باألندلس           

 حىت قسمها املعتدون من الطوائـف    ، وكانت هذه اخلالفة منارة للحضارة يف الغرب       ،وحكموا األندلس زهاء قرنني   
، مث توالت دول اخلالفة تثنيةً بالدولة العباسية ختللـها          وط احلكم اإلسالمي  إىل سق  تن لدويالت أد  يوالرببر واملوحد 

بعض الدول اليت متثل انشقاقا يف الصف يف هذه الفترات، كالدولة الرستمية باجلزائر، واليت سقطت سقطة عظيمة يف            
ودولـة  ) سجلماسـة (املدارية  ، والدولة    الفاطميني أىب عبد اهللا الشيعي     يعهد اليقظان بن أىب اليقظان على يد داع       
، والدولة الطاهرية خبراسان، مث الدولة الصفارية اليت قامت على          -تونس- األدارسة باملغرب، ودولة األغالبة بإفريقية    

شقة أنقاض الدولة الطاهرية، مث الدولة السامانية، مث الدولة الغزنوية والطولونية واإلخشيدية واحلمدانية والفاطمية املن             
إخل، وكانت هذه الدول متثل انشقاقا عظيما يف صف الدولة العباسية بالرغم            .. عن الدولة العباسية، واخلارجة عليها    

من والء بعضهم يف الظاهر هلا، مث جاءت الدولة األيوبية اليت أعادت مصر والشام إىل قبضة الدولة العباسـية مـرة                     
   .م١٩٢٣ولة العثمانية اليت ما زالت تضعف حىت سقطت عام أخرى، مث انتهت اخلالفة بالد

  .٦٩ / ٣٧جملة البيان   )١(
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ناحية من هذه النواحي، وكان املسلم يف هذه الغضون يتنقل بني هذه البلدان، وكأا بلد               
  تـام  ، وال تعين ما تعين يف العصر احلديث، من استقاللٍ         واحد، غري أن التسميات حمفوظة    

يف حبيث يفتقر الشخص للجنسية ليحيا      دود،  احلدستور و يف ال ،  لكل دولة من هذه الدول    
  . وحنوهللمرور عربها،أو لدخوهلا، و تأشرية ، أهذه الدولة

 لة    الضعف يف  ولقد دبويار  الدلة   اإلسالمية باوهـ على   ٦٥٦العباسية سنة    الد 
اإلسالمية  الدولة   يد التتار، وما خلفوه من دمار، وساد التفرق واالنقسام أجزاء كبرية من           

فحسب، دون أن يكون هلا أثر حقيقي       الواسعة، وأصبحت اخلالفة اإلسالمية شكال ورمسا       
  .يف وحدة األمة، أو نشر الدعوة إىل اهللا

ك حـىت  كذلاألمر ، وظل    قامت الدولة العثمانية   وابتداء من القرن التاسع اهلجري    
ـ ١٣٤٢العثمانية سنة    الدولة   ، وانتهى أمر  آل إىل الضعف أيضا     ضـعف   ويف فترة ،  )١( ه

 اإلسالمي يف القرنني الثامن عـشر والتاسـع عـشر            وقعت معظم بالد العامل    العثمانيني
فاحلدود الدولية اليت تشكل اإلطـار العـام للـنظم    ، الديني يف قبضة االستعمار الغريب  املي

م، وذلـك  ١٩٢٣-١٨٣٠السياسية يف املنطقة العربية تعترب نتاج الفترة الزمنية املمتدة بني  
حالل، فقد اعتمدت العديد مـن هـذه        العثمانية يف التفكك واالضم    الدولة   عندما بدأت 

احلدود الدولية على التقسيمات اإلدارية للدولة العثمانية، حىت صارت بعـض العواصـم             
  . )٢(اإلقليمية عواصم للدول احلديثة

،  وحـدة سياسـية   وعشريناثنني إىل  يف العصر احلديث    الوطن العريب  وقد انقسم 
  :ى هذا النحو عل توزيع هذه األقطار يف جمموعات إقليميةوكان

 وسـوريا ولبنـان     ،وتضم مخسة أقطار، هي العراق    : دول اهلالل اخلصيب  : أوال
 االنتداب الفرنسي   ، مث انقسمت إثر   ، وكانت األربعة األخرية هي الشام     وفلسطني واألردن 

  .والربيطاين

                                                
، وما بعـدها، واألسـرار      )٦٧ (سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية     وما بعدها، و  ) ٧(اخلالفة الراشدة     )١(

، ومـا بعـدها،     )٨٨(مانية من املهد إىل اللحد      ، وما بعدها، واخلالفة العث    )٩١(اخلفية وراء إلغاء اخلالفة العثمانية      
  .)٧٩(األمة الوسط واملنهاج النبوي يف الدعوة إىل اهللا و
  ).٣٧(احلدود الدولية يف الوطن العريب نشأا وتطورها ومشكالا   )٢(
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وتضم سبعة أقطـار، وهـي الـسعودية        : دول شبه اجلزيرة العربية   : ثانيا
  .واإلمارات وعمان واليمنوالكويت والبحرين وقطر 

  مصر والـسودان،   ومهاوتشمل دولتني يف حوض النيل،      :  شرق إفريقيا  لدو: ثالثا
  .باإلضافة إىل دولتني يف منطقة القرن اإلفريقي، ومها الصومال وجيبويت

   .)١(وتضم ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا: دول الشمال اإلفريقي: رابعا
  :١٩١٦سازانوف عام  وبيك اتفاقية سايكس

 االنتداب الفرنسي والربيطـاين يف       وجود عينواليت ت -تعترب اتفاقية سايكس بيكو      
م الذي أصـاب     تعترب هذه االتفاقية هي التقسيم األول، والتفكيك العظي        -املنطقة العربية 

وعلى إثرها تفككت هذه املنطقة، وأصبحت دوال مستقلة، وانقطع بذلك          املنطقة العربية،   
، وال  اآليت، ليكون منتميا فقط إىل دولته، حسب التقسيم         ملنطقة عامةً انتماء الشخص إىل ا   

  .على ما كان أوالً الدول ميكنه التجول بني هذه
 اقتـسام   على وروسيا    بني فرنسا وبريطانيا   اتفامهاً سري هذه االتفاقية   كانت   بدايةً

ت عن هـذه  م ختل١٩١٧َّ -الشيوعية- فية، غري أن روسيا إثر الثورة البلش     اهلالل اخلصيب 
 بني فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ يف غرب آسيا بعد           الترتيبات، فكانت االتفاقية  

   .)٢(العثمانية، املسيطرة على هذه املنطقة، يف احلرب العاملية األوىل الدولة اوي
 بني الدبلوماسـي     مبفاوضات سرية  م١٩١٦ يف مايو مت الوصول إىل هذه االتفاقية      

 والربيطاين مارك سايكس، وكانت على صـورة تبـادل          ،الفرنسي فرانسوا جورج بيكو   
مت الكـشف   ،  وثائق تفاهم بني وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك         

، مما أثار الشعوب الـيت      ١٩١٧عن االتفاق بوصول الشيوعيني إىل احلكم يف روسيا عام          
ريطانيا وأحرج فرنسا وب،قيةها االتفامتس.  

كرب مت تقسيم اهلالل اخلصيب مبوجب االتفاق، وحصلت فرنسا على اجلزء األوقد 
  . ومنطقة املوصل يف العراق،سوريا ولبنان :من اجلناح الغريب من اهلالل

                                                
  ).١٤(مصدر سابق   )١(
  ).٤٥(احلدود الدولية يف الوطن العريب   )٢(
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 متوسـعا  ،ف بالد الشام اجلنـويب  مناطق سيطرا من طر   فقد امتدت أما بريطانيا   
 واملنطقـة   ، ومجيع املناطق الواقعة بني اخلليج العـريب       ،بغداد والبصرة جتاه شرقا لتضم    باال

  .الفرنسية يف سوريا
كما تقرر أن تقع فلسطني حتت إدارة دولية يتم االتفاق عليهـا بالتـشاور بـني              

 علـى  ،ولكن االتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا،  بريطانيا وفرنسا وروسيا  
طانيا باملقابل اسـتخدام    خدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لربي     أن يكون لفرنسا حرية است    

  .سكندرونة الذي كان سيقع يف حوزاميناء األ
وهكذا فرضت القوى املستعمرة حدودا اعتباطية ملختلف دول املـشرق العـريب،    

 يف  دون أن يكون هناك أي رأي لسكاا األصليني يف ذلك، إضافة إىل أن هذه احلـدود               
  تستند إىل أي مظاهر طبيعية، بل هي حدود اصطناعية، رمستها          طق مل تكن  بعض تلك املنا  

  .املستعمرة لتحقيق أهدافهاالدول 
 وختفيفاً لإلحراج الذي أصيب به الفرنسيون والربيطانيون بعد كشف هـذه   الحقاً        

ليوضح بلهجة خمففـة    م  ١٩٢٢ صدر كتاب تشرشل األبيض سنة       االتفاقية ووعد بلفور،  
بيكو مت التأكيـد      إال أن حمتوى اتفاقية سايكس     ،ض السيطرة الربيطانية على فلسطني    أغرا

   .)١(م١٩٢٠عليها جمدداً يف مؤمتر سان رميو عام 

مرحلة التعريـف والتخطـيط،     : بثالث مراحل  الدول    وضع احلدود بني   مرلقد    
وهي مرحلة صـيانة    ومرحلة التحديد، ومرحلة التعيني والتمييز، وتبع ذلك مرحلة رابعة،          

، وهي ما تعـرف  احلدود واحملافظة عليها وحراستها، لتؤدي الدور الذي وضعت من أجله    
  .مبرحلة احلد، واحملافظة عليه

 مبينا فيها الطول والنـشأة      العربية، الدول   يبني أوضاع احلدود بني   ا  وإليك منوذج 
  :)٢(احلالة القائمةو

                                                
حول اتفاقـات  -، وما بعدها، وسورية بالد الشام)١٠٣ (تاريخ العرب احلديث  :وانظر يف اتفاقية سايكس بيك      )١(

   . وما بعدها،)٣٣(، واحلدود الدولية يف الوطن العريب )١٣٢-١٢٩(سايكس بيكو 
الـة   - ، وقضايا احلدود السياسية يف العامل العريب     )٦٢(احلدود الدولية يف الوطن العريب      : انظر اجلدول كامال    )٢(

  .م١٩٥٢عام ) ٣٤٦-٣٤٤) (٢٥(رافية العربية عدداجلغ
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الطول   منطقة احلدود
  بالكم

تاريخ 
  النشأة

معني   حمدد  معرف
  ومرسم

  √  √  √  م١٩٢٢  ٨٧٢   العراق-السعودية 
  √  √  √  م١٩٢٢  ١٩٠   الكويت-السعودية 

  √  √  √  م١٩١٣  ٨٠   قطر-السعودية 
  √  √  √  م١٩٢٢  ٧٠٧   عمان-السعودية 
  √  √  √  م١٩٢٤  ١٣٧٥   اليمن-السعودية 
  √  √  √  م١٩٢٥  ٧٤٥   األردن-السعودية 
  غري مرسم  √  √  م١٩٢٢  ١٤٠   األردن-العراق 
  √  √  √  م١٩٢٢  ٦٠٥   سوريا-العراق 
  √  √  √  م١٩٣٩  ٣٥٣   تركيا-العراق 
  غري مرسم  √  √  م١٩٢٢  ٣٧٥   األردن -سوريا 

  √  √  √  م١٩٢٢  ٣٥٠   لبنان-سوريا 
  √  √  √  م١٩٠٦  ٢٢٨   فلسطني-مصر 
  غري مرسم  √  √  م١٨٩٩  ١٢٧٥   السودان-مصر 

  غري مرسم  √  √  م١٩٢٥  ١١١٦   ليبيا-مصر 
  غري مرسم  √  √  م١٩٢٥  ٣٨٤   ليبيا-ودان الس

  √  √  √  م١٨٩٩  ٢١٥٦   أثيوبيا-السودان 
  غري مرسم  √  √  م ١٩١٢  ١٢٠٠   اجلزائر –ليبيا 
  غري مرسم  √  √  م١٩١٠  ٤٠٠   تونس-ليبيا 
 املنطقة العربية من    ختلصبعد هذه االتفاقية، وهذا التقسيم، وبالرغم من        أخريا، و و

على هذا الوضع  الدول   هذهاألمر بقي على ما هو عليه، وبقيت        أن  االستعمار بالكلية، إال    
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امها، واستلزم ذلك متايزا    كَّوحاملتفرق، واستقلت كل دولة حبدودها، ونظامها، وحكمها،        
  .اإلسالمية يف املنطقة العربية الدول تاما بني

 أمر قـد  ، بل هو كبريةًغري أن هذا ال ينبغي رفضه، والتصدي له، واعتباره مصيبةً        
 الِعـربة  ه القنوجي يف كتاب   هقال  ومما يوضح هذا األمر، ما     يكون يف العصر احلديث حتميا،    

 انتشار  وأما بعد ":  واألمصار اإلسالمية  ،عن حكم طاعة األئمة والوالة بعد تقسيم البلدان       
ة أقطار الوالي  أنه قد صار يف كل قُطر أو         فمعلوم، وتباعد أطرافه ، واتساع رقعته ، اإلسالم

، وال ينفذ لبعضهم أمر وال ـي        خر أو األقطار كذلك   ويف القطر اآل  ، إىل إمام أو سلطان   
  . أو أقطاره اليت رجعت إىل واليتهيف غري قطره

حد منهم بعد البيعة على     اوجتب الطاعة لكل و   ، فال بأس بتعدد األئمة والسالطني    
فإذا قـام مـن     ، اآلخروكذلك صاحب القطر    ، طر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه     أهل الق 
 احلُكم فيـه أن يقتـل إذا مل         كان، وبايعه أهله ، يف القطر الذي قد ثبت فيه واليته      ينازعه  

، يته لتباعد األقطـار   ل حتت وال  وال الدخو ،  جيب على أهل القُطر اآلخر طاعته      وال، يتب
، هم أو مات  ا وال يدري من قام من     فإنه قد ال يبلغ إىل ما تباعد منها خرب إمامها أو سلطا           

طالع علـى  وهذا معلوم لكل من له ا     ، ة واحلال هذه تكليف مبا ال يطاق      فالتكليف بالطاع 
، له الوالية يف أرض املغـرب     فإن أهل الصني واهلند ال يدرون مبن        ، أحوال الِعباد والِبالد  

 يـدرون   وكذلك أهل ما وراء النهر ال     ، وهكذا العكس ، فضالً من أن يتمكنوا من طاعته     
ية  فاعرف هذا فإنه املناسب للقواعـد الـشرع        ،وهكذا العكس ، ه الوالية يف اليمن   مبن ل 

فإن الفرق بني مـا كانـت   ، ودع عنك ما يقال يف مخالفته ، واملطابق ملا يدل عليه األدلة    
ومـن  ، وما هي عليه اآلن أوضح من مشس النهار       ، لوالية اإلسالمية يف أول اإلسالم    عليه ا 

  .)١("ن يخاطب باحلجة ألنه ال يعقلها يستحق أأنكر هذا فهو مباهت ال
 بعاطفـة  ده البعض ف ما قد يرد   وهذا كالم نفيس، وفقه عظيم يف هذا الباب، خيفِّ        

، عدم وحدم، بسبب هذه احلدود يف ظنـه       إسالمية كبرية عن انشقاق صف املسلمني، و      
       والقيام  ،منا إىل القلوب  ه إىل احلدود، إ   واألمر يف وحدة الصف، وتالحم القوى، ليس مرد 

                                                
   ).٤٢ ( مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرةالعربة  )١(



   

 

٤١١ 

٤١١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، والعمـل ـذا     بشرع اهللا، ونصرة دينه، ونشر سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم          
واهللا تعاىل أعلم يف سائر األقطارينالد ،.  
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  املطلب الثاني
  اآلثار املرتتبة على التقسيم

   الدويل لألوطان
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  واطنني املطلوبني بني الدولتسليم امل     
 أهم هذه اآلثـار    يف اآلثار املترتبة على التقسيم الدويل لألوطان جند          بالنظر
، وهي من أبرز ما حيصل      احث يف تلك الرسالة، كمسألة التسلل االستيطاين      بقد استقل مب  

التـهجري  كمـسألة   ، و يف العصر احلديث، وسببها األول هو وجود احلدود بني الـدول          
 ميكن تناولـه    ما، ولعل أبرز    ، اليت تأيت كنتيجة حتمية غالبة للتسلل االستيطاين       رياإلجبا

  :، والبحث فيها كاآليت)١(بالبحث هنا هو مسألة تسليم املواطنني املطلوبني بني الدول
 الفقه املتقدمـة، أو يف كتـب         ال يكاد يوجد يف كتب     يف االصطالح  "املطلوب"

 ذا اللفظ يف كتب القانون املعاصرة، إمنا حـديثهم يف  ، كما أنه ال يكاد يوجد التعريفات
خلـص إىل   الدول  أن صاحب كتاب تسليم املطلوبني بني بيد،   وتسليمه الغالب عن ارم  

الشخص الذي تالحقه سلطات دولة ما، الرتكابه جرميـة أو          " : املطلوب هو   تعريف أن
ا، بناء على قيام الدعوى اجلنائية ضد امه٢("هال(.   

 واستحق العقوبة بالفعل، مث هرب، وإما       وب إما أن يكون قد ارتكب اجلرمية      املطلف
أن يكون متهما، مل تثبت عليه اجلرمية، غري أا توجهت حنوه، والدولة يف طـور إثبـات            

وفرق كبري بـني     ، بناء على الدعوى اجلنائية املوجهة ضده      بتسليمهاحلكم عليه، فتطالب    
  .املتهم وارم
ـ   يتردد  ال يكاد يوجد يف كتب الفقه، إمنا       تسليم املطلوبني فهو مصطلح   أما    رة بكث

 وقـد ،  "االسـترداد "باسم  أحيانا  ، و "تسليم ارمني "، إما حتت مسمى     يف كتب القانون  
اآليتف بعدة تعريفات، منها عر:  

                                                
يعد موضوع تسليم ارمني أو املطلوبني بني الدول من أعظم املواضيع وأوسعها فيما وقفت عليه مـن أحبـاث       )١(

ول سائر صوره، مع وقوف على غالـب االتفاقيـات          هلذه الرسالة، ويبقى هذا املوضوع حباجة إىل حبث واسع يتنا         
الدولية بني الدول املسلمة، وغري املسلمة، وحتليلها وردها إىل أصول الشريعة، وقواعدها احلكيمة، خاصـة يف ظـل          
ضعف كثري من الدول اإلسالمية؛ لذا فسيكون البحث يف هذه املسألة حبيث يتناسب وحجم الرسالة، مع التأكيـد                  

  .أمهية التوسع يف حبثه يف دراسة خاصة بهعلى 
  ).٣٠(تسليم املطلوبني بني الدول يف الفقه اإلسالمي   )٢(
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ملثـل  استنادا إىل معاهدة أو تأسيسا على املعاملة با       - م به دولةٌ  لِّسجراء الذي ت  اإل"
األخرية الامه، أو ألنه حمكوم عليه بعقوبـة         الدولة   ا تطلبة رى شخص خ إىل دولة أ   -عادة

  .)١("جنائية
 لة   ختلي: "ف بأنه كما عروبناء على   ،عن شخص على إقليمها إىل دولة أخرى       الد 

  .)٢("، أو لتنفيذ حكم صادر من حماكمهاقانوا عليهاطلبها لتحاكمه عن جرمية يعاقب 
 عن املعاين املذكورة يف     خترج تعاريف أخرى تدور يف هذا الفلك، وال         وهناك عدة 

  :التعريفني السابقني، ويتضح من هذه التعاريف اآليت
  .أن التسليم يتم عن طريق السلطات املختصة بالدولة إىل دولة أخرى: أوال
  .عاملة باملثلت، أو عن طريق املبناء على املعاهداأن هذا التسليم يتم غالبا : ثانيا
 الدولـة   كون الشخص املطلوب مقيما على األراضي الواقعة حتت نفـوذ         : ثالثا

  .املطلوب التسليم منها عند املطالبة به
 أن هذا التسليم يتضمن أمرا مهما، وهو كون الشخص املطلوب تسليمه قد             :رابعا

 أنه مبوجب املعاهدة أو اليت ستسلمه، أو حيمل جنسيتها، غري الدولة   يكون مواطنا أصليا يف   
  .االتفاق بني الدولتني يتم تسليمه

 الدولـة  أن الشخص الذي سيتم تسليمه سيكون خاضعا ألنظمة وقوانني         :خامسا
  .)٣(اليت طلبت تسليمه

يشترط أن تكون اجلرمية املعاقب      الدول    يف كثري من املعاهدات واألنظمة بني      :تنبيه
  .)٤(املطلوب منها التسليم الدولة  عليها يف قانوناعليها، معاقب

                                                
  ).٤٣٥(الوسيط يف قانون السالم   )١(
  ).٩(حتديد نظام تسليم ارمني : ، وانظر)٥٧(التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام   )٢(
  ).٢٢-٢١( الفقه اإلسالمي تسليم املطلوبني بني الدول يف: انظر  )٣(
، http://www.moi.gov.ye/moiوط مالحقة ارمني خـارج األراضـي اليمنيـة        شر: مثال: انظر  )٤(
-http://www.gccاتفاقية تسليم ارمني بـني حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة مجهوريـة اهلنـد                و

legal.org/MojPortalPublic/TreatyDetails.aspx?id=.  
    ويقوم بتحقيق هذه االتفاقات الدولية يف العصر احلديث الشرطةُ اجلنائيةُ الدولية، وهي املعروفة باسم اإلنتربول،                

أي الشرطة الدولية، واملنظمة الدوليـة  ) INTERNATIONAL POLICE(وهذه الكلمة اختصار لكلمة
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 الـدول    البحث يف تسليم املواطنني املطلوبني بـني       ، فإن على ما تقدم  بناء  
 أخرى، مسلمة   دولة إىل   ، مث الذ  دولة ما رمية يف   منحصر فيما إذا فعل الشخص ج     

هـا  اليت فعل في الدولة وسواء كانتأو كافرة، وسواء جاء هو من دولة مسلمة أم كافرة،    
 وإمنا وقع التعبري باملواطن يف عنوان املسألة بنـاء          ؛اجلرمية دولته األصلية أم كان مقيما فيها      

ث املواطن اجلرمية يف وطنه األصلي، مث يهربحِدعلى الغالب، فإنه يف الغالب ما ي.  
 يتأتي البحث يف تسليمه مبوجب االتفاقيات الدولية كما سـيأيت   ففي هذه الصورة  

 الدولـة    يف غري بلده، وكان نظام تلـك       يف حال ما إذا أتى الشخص جبرميةٍ      مفصال، أما   
 الـشخص   وذلـك أن   ؛أن تطبق هذا النظام    الدولة   يقتضي احلكم بعقوبات معينة، فلهذه    

 التزام تلـك    فالواجب عليه إذن    وأنظمتها، كان راضيا بأحكامها   الدولة   حينما دخل هذه  
ال يتأيت الكالم يف التسليم حينئٍذ، حيث ستقوم         و العقوبات،األنظمة، واليت من أمهها نظام      

، إال  بإيقاع عقوبتها حسب نظامها عليه، وليس لدولته األصلية أن تعتـرض           الدولة   تلك
     لتقيم عليـه العقوبـة      ، وليس هلا أيضا أن تطالب به      لةعلى وجه الشفاعة إذا كانت حمتم 

، باسـتثناء مـا إذا      بأنظمة تلك الدولة   -مبنحه التأشرية -، حيث التزمت    حسب أنظمتها 
١( على شئ معني يف هذا الصددكانت االتفاقية بني الدولتني تنص(.  

                                                                                                                                       
 INTERNATIONAL CRIMINALPOLICE ORGANIZATION(للشرطة اجلنائيـة  

  . فرنسا-مقرها الدائم يف مدينة ليون و، )
  :                  أهـدافهـاو
تأمني وتنمية التعاون املتبادل على أوسع نطاق بني كافة سلطات الشرطة اجلنائية يف إطار القوانني القائمة يف                   -١  

  .خمتلف البلدان وبروح اإلعالن العاملي حلقوق االنسان
  . إنشاء وتنمية كافة املؤسسات القادرة على املسامهة الفعالة يف الوقاية من جرائم القانون العام ويف مكافحتها  -٢  
  .منع اجلرائم الدولية وكشفها ومكافحتها  -٣  
  .دعم جهود الشرطة يف مكافحة االجرام العابر للحدود  -٤  

ل حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخل يف شؤون ذات طـابع سياسـي أو                على منظّمة االنتربو   حيظر مع اإلشارة إىل أنه     
   http://www.interpol.int/  ، http://ar.wikipedia.org/wikiعسكري أو ديين أو عنصري

http://www.interpol.int/Public/icpo/governance/sg/historyAR.pdf   
 :وهذا األمر مطبق يف كثري من الدول العربية واألجنبية، مـع اسـتثناء بعـض اجلـرائم الـسياسية، انظـر        )١(

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/FreeDocs/GeneralDoc٨
/AGeneralDocs١-٢_٢٧.htm_cvt.htm  



 

 

٤١٦ 

٤١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : إيواء ارمموقف الشرع من
 عليهم ذه الشريعة الغراء، والـيت مل         من إن من فضل اهللا على عباده املسلمني أنْ       

ال جاءت به، فكان من مجلة ما حيفظ يدفع الشر واآلثام إ و،تترك شيئا حيقق األمن والعدالة    
األمن يف البالد أن جاءت الشريعة بتحرمي إيواء فاعل اجلرمية، والرضى بعمله، وإقـراره،              

  .والتعاون معه
 أَخصكُم رسولُ اللَِّه صلَّى : رضي اهللا عنه سِئلَ عِلي: قَالَ رمحه اهللا  أَِبي الطُّفَيلِ فعن  

 ما خصنا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبشيٍء لَم يعم ِبِه             : فَقَالَ ؟م ِبشيءٍ اللَّه علَيِه وسلَّ  
لَعـن  (  : ِفيها ا فَأَخرج صِحيفَةً مكْتوب   : قَالَ ، ِإلَّا ما كَانَ ِفي ِقراِب سيِفي هذَا       ،الناس كَافَّةً 

   يِلغ حذَب نم ضِ      ،ِر اللَّهِ اللَّهالْأَر ارنم قرس نم اللَّه نلَعو ،     هاِلدو نلَع نم اللَّه نلَعو ،   ـنلَعو 
  .)١( )اللَّه من آوى محِدثًا

 وهِذِه الصِحيفَةُ عن النِبي     ،ما ِعندنا شيٌء ِإلَّا ِكتاب اللَّهِ      ( :قَالَوعنه رضي اهللا عنه     
ص   لَّمسِه ولَيع اِئٍر ِإلَى كَذَا       ،لَّى اللَّهع نيا بم مرةُ حِدينثًا    ، الْمدا حثَ ِفيهدأَح نى   ، مآو أَو 

  .)٢( ) لَا يقْبلُ ِمنه صرف ولَا عدلٌ، فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْملَاِئكَِة والناِس أَجمِعني،محِدثًا
 يف معـروف  وال ،مبعتاد ليس الذي املُنكَر احلاِدث األمريطلق ويراد به     :ثداحلَو

  .السنة

                                                                                                                                       
     غري أن بعض الدول تشترط أن ال تقوم بتسليم أي مواطنها األصلي لدولة أخرى، قد ارتكب فيها اجلرمية، حىت                   

طلب ملف استرداد املتهم    مع مطالبتها به، بل ولو فعل اجلرمية على إقليم الدولة األخرى، وتقوم دولة ذلك املواطن ب               
ولالتفاقيات الدولية تلك الدولة،   ووفقا لتشريعات    ،ضوء حمتويات ملف االسترداد    وحماكمته على    ،من الدولة الطالبة  

احملـاكم  : ( على أن   يف القانون اليمين   من قانون اإلجراءات اجلزائية    ) ٢٤٦( نصت املادة رقم     فيها، وقد    واإلقليمية
 إذا عـاد إىل  ،قـانون جرميـة   يعـد مبقتـضى ال  ،رتكب خارج إقليم الدولة فعالااليمنية ختتص مبحاكمة كل ميين     

  . )رتكب فيه اجلرميةا وكان الفعل معاقبا عليه مبقتضى قانون الدولة الذي ،اجلمهورية
http://www.moi.gov.ye/moi  ،اhttp://www.gcc-         ل تقيد التسليم جبـرائموكما أن بعض الد ،

اتفاقية تـسليم  ( اتفاقية تسليم ارمني بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند    يف  دون جرائم، كما وقع     
  .=legal.org/MojPortalPublic/TreatyDetails.aspx?id.)ارمني 

  ).٣٦٥٩(باب حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل ولعن فاعله / أخرجه مسلم يف األضاحي   )١(
باب فضل املدينة ودعاء النيب صـلى  / ، ومسلم يف احلج )١٧٣٧( باب حرم املدينة   /أخرجه البخاري يف احلج       )٢(

  ).٢٤٣٣.. (اهللا عليه وسلم فيها بالربكة 



   

 

٤١٧ 

٤١٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، وكال املعنيني   على صاحبه أن يقام    بجي هللا تعاىل     حد كلُّويطلق ويراد به    
   .)١(مراد للشارع

ن  أو آواه وأجاره مِ    ، من نصر جاِنياً   :أي": من آوى حمِدثا  : "قال ابن األثري يف قوله    
  . )٢(حال بينه وبني أن يقْتص منه و،خصمه

ةً واحـدةً كانـت      من نسائهم إال امـرأ     مل يقتل : ( حديث بين قُريظة  ومن ذلك   
   .)٣( )أحدثَت حدثا
  .وهذا من أعظم اجلرائم،  حدثُها أنها سمِت النيب صلى اللّه عليه وسلم:قيلوقد 

ي اللَّه عنه أَنَّ خاِدما ِللنِبي صلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم             عن عِلي رضِ  : ويف احلديث 
ثَتدأَح،          دا الْحهلَيع أَنْ أُِقيم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِني النرفَأَم ،      ا لَـمهتـدجا فَوهتيفَأَت 

 أَِقيمـوا   ،ِإذَا جفَّت ِمن دِمها فَأَِقم علَيها الْحـد       (  : فَقَالَ ،رته فَأَتيته فَأَخب  ،تِجف ِمن دِمها  
كُمانمأَي لَكَتا ملَى مع ودد٤( )الْح(.  

 أو يف األرض، بفعل جناية، أو معصية توجب احلـد،           فاحملِدث هو من يأيت بفسادٍ    
 كما أن   ألرض تعطيل شرع اهللا،    ومن أعظم ذلك اإلحداث يف ا      ،بدعة يف الدين، أو ظلم    

من آواه هو من نصره، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبني أن يقتص منه، وضمه إليـه                 
٥(ه ورضي بعملهومحاه، وأقر(.   

  
  
  

                                                
 / ٩شرح النووي على مـسلم  ، و١٦٨ / ٣غريب احلديث أليب عبيد ، و١٦٨ / ٣غريب احلديث البن سالم       )١(

  .٣٥٦ / ١ مشارق األنوار على صحاح اآلثار، و١٤٠
  .٢٢٩ / ١٠عمدة القاري ، و٩٠٧ / ١لنهاية يف غريب األثر ا  )٢(
  .٩٠٧ / ١النهاية يف غريب األثر ذكره يف   )٣(
/ ، وأبو داود يف احلدود    )١٣٦١.. (باب ما جاء يف إقامة احلد       / ، والترمذي يف احلدود     )١٠٨٢(أخرجه أمحد     )٤(

، وأصله يف مسلم من حـديث  ٣٥٩ / ٧رواء الغليل إ، وضعفه األلباين يف )٣٨٧٩(باب يف إقامة احلد على املريض       
  .علي رضي اهللا عنه موقوفا

  .١٦٩ / ١٢عون املعبود ، و٤٠٥ / ٤إعالم املوقعني   )٥(



 

 

٤١٨ 

٤١٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا
ـ   ، ممن وجب عليه حد    ، أو سارقا، أو قاتالً وحنوهم     ،ومن أوى حمارباً  " ق هللا   أو ح

، وقـد    أن يستوىف منه الواجب بال عدوان، فهو شريكه يف اجلرم          منعه، و تعاىل، أو آلدمي  
  . )١(" صلى اهللا عليه وسلملعنه اهللا ورسوله

  : وقال ابن القيم رمحه اهللا
  صـلى اهللا عليـه وسـلم،       ومن أعظم احلدث تعطيل كتاب اهللا وسنة رسوله        "

 كتـاب   إىلعا   ومعاداة من د   ، عنه والذب ،حدث ذلك أ ونصر من    ،وإحداث ما خالفهما  
   .)٢(" صلى اهللا عليه وسلم اهللا وسنة رسوله

طـرده   يستوجب لعن فاعلـه، و      كبرية من كبائر الذنوب،    فإيواء ارمني وعليه    
 خروجه من رمحة اهللا، وإذا كان هذا على املستوى الشخصي، فال شك أن هـذا بـني                و

يها، كلما كـان أوقـع       إذ كلما اتسعت رقعة اجلرمية، واإلعانة عل       ؛أعظم وأعظم الدول  
، وال خيفى أن إيواء اـرمني   ، وأفسد ملا بينها من عقود وعهود واتفاقات       لألمم يف اهلالك  

وضممن التعاون على نشر اجلرمية، واجلرأة عليهاهم نوع .  
  :تسليم املطلوبني بني الدولاألهداف الشرعية ل

  : اآليتول  الد بنيلعل من أهم األهداف الشرعية يف تسليم املطلوبني
 من خالل إعادة احلقـوق      ،حتقيق العدالة يف اجلاين، ورفع الظلم عن اين عليه          -

  .ألهلها
اليت  الدولة   القضاء على اجلرمية أو احلد منها، ومنع انتشار مثل هذه اجلرمية يف             -

  .ارتكبت فيها
  . ممكن وقٍتتسهيل مهمة التحقيق، والوصول إىل ارم بأسرِع  -
  .قطع الطريق على كل من تسول له نفسه باهلرب وردعه  -

                                                
  .)٧٧(السياسة الشرعية   )١(
  .٤٠٥ / ٤إعالم املوقعني   )٢(



   

 

٤١٩ 

٤١٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

سهولة احلصول على شهادة الشهود؛ ألن التحقيق مع املتهم يف املكان             -
، مع إمكان مشاهدة آثار     الذي وقعت فيه اجلرمية ليس كالتحقيق معه يف بلد آخر         

   .اجلرمية، واإلحاطة بكل ظروفها

رتكاا حيفظ للعقوبة قيمتـها كاملـة،       أن عقاب ارم على جرميته يف حمل ا         -
علـى تقـدير   ، والعقوبة اليت تقام يف غري حمل اجلرمية بة مقصود ا التأديب والزجر فالعقو

  .)١( فإا ال تؤدي وظيفتها كاملة من حيث الزجر، احصول تأديب ارم
ه املسلمة تقتضي يف اجلملـة هـذ       الدول   ويف العصر احلديث وقعت اتفاقيات بني     

وقد األحكام، غري أن هناك بعض التفصيالت والقيود، اليت نص عليها يف تلك االتفاقات،              
جاء يف اتفاقية تسليم ارمبني املعقودة بني دول اجلامعة العربية، البنود كاملـة، ونـصها               

  :كاآليت
 من دور االنعقاد    م١٤/٩/١٩٥٢العربية عليها بتاريخ     الدول   وافق جملس جامعة  "
اململكـة االردنيـة اهلامشيـة بتـاريخ     : مت توقيعها من قبـل   . ب. السادس عشر العادي  

 اجلمهورية الـسورية بتـاريخ      ١٨/٢/١٩٥٣اجلمهورية اللبنانية بتاريخ     ١٧/٢/١٩٥٣
 اململكـة املـصرية     ٢٣/٥/١٩٥٣ اململكة العربية الـسعودية بتـاريخ        ١٩/٤/١٩٥٣
ائق التصديق عليهـا لـدى      مت ايداع وث  .  ج ٢٧/٧/١٩٥٣اململكة العراقية   ٩/٦/١٩٥٣

ودية بتاريخ  اململكة العربية السع ٨/٣/١٩٥٤مجهورية مصر بتاريخ    :  العامة من قبل   األمانة
اجلمهورية السورية بتـاريخ    ٢٨/٧/١٩٥٤ردنية اهلامشية بتاريخ     اململكة األ  ٥/٤/١٩٥٤

اململكة العراقيـة بتـاريخ     ١٩/٥/١٩٥٧بتاريخ  ) انضمام( اململكة الليبية    ٢٩/٩/١٩٥٦
  .٢٠/٥/١٩٦٢بتاريخ ) انضمام( دولة الكويت ٣/١٠/١٩٥٧

  :حتفظات مجهورية مصر. د
 واملنصوص  ،عدم قبول مصر لتحديد اجلرائم اليت يكون التسليم فيها واجباً         : والًأ 

و أو زوجـام    أ الدول    وهي جرائم االعتداء على امللوك ورؤساء      ،عليها يف املادة الرابعة   
 وجرائم القتل العمـد واجلـرائم       ولياء العهد أ االعتداء على    و فروعهم وجرائم  أصوهلم  أ

        . رهابيةاإل
                                                

  .١/٢٩٧، والتشريع اجلنائي اإلسالمي )١٧٣، ١٤٤(أحكام تسليم املطلوبني بني الدول   )١(



 

 

٤٢٠ 

٤٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

الواردة يف املادة احلادية عـشرة      ) احلبس  ( بكلمة  ) احلجز  ( استبدال كلمة   : ثانياً
  .وعدم النص على القبض

  : التعهد بالتسليم)١(البند
ـ تتعهد كل دولة من دول اجلامعة العربية املوقعة على هذه االتف     رمني اقية تسليم ا

 وذلك طبقا للشروط املنصوص عليهـا يف  ،تسليمهم الدول حدى هذهإليها إالذين تطلب  
  .هذه االتفاقية 
  : التسليم)٢(البند 

و أو متـهما    أذا كان الشخص املطلوب تسليمه مالحقـا        إيكون التسليم واجبا    
ذه اجلرميـة  ذا ارتكب هإالثالثة ملنصوص عليها يف املادة حمكوما عليه يف جرمية من اجلرائم ا  

-ولتني  رض الد أما اذا كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج        أطالبة التسليم،    الدولة   رضأيف  
ذا كانـت قـوانني   إال إ ، فال يكون التسليم واجبا-ليها التسليم إطالبة التسليم واملطلوب    

  .راضيهماأذا ارتكب خارج إالدولتني تعاقب على ذات الفعل 
  :شروط التسليم) ٣(البند 

و أو جنحة معاقبا عليها باحلبس ملدة سنة        أن تكون اجلرمية جناية     أيشترط للتسليم   
ن يكون  أو  أ -ليها التسليم إطالبة التسليم واملطلوب    -ولتني  شد يف قوانني كلتا الد    أبعقوبة  

  . قلا عليه باحلبس ملدة شهرين على األاملطلوب تسليمه عن مثل هذه اجلرمية حمكوم
و أ ليهـا التـسليم   إاملطلوب   الدولة    عليه يف قوانني   ذا كان الفعل غري معاقب    إ ماأ

ليها إاملطلوب   الدولة    ال نظري هلا يف    طالبة التسليم  الدولة   كانت العقوبة املقررة للجرمية يف    
طالبـة   الدولة    من رعايا  ذا كان الشخص املطلوب   إال  إ فال يكون التسليم واجبا      ،التسليم

  .خرى تقرر نفس العقوبةأمن رعايا دولة و أسليم الت
  :اجلرائم السياسية) ٤(البند 

ة سياسية متروك للدولة    ال جيري التسليم يف اجلرائم السياسية، وتقدير كون اجلرمي        
  :تيةلتسليم يكون واجبا يف اجلرائم اآلن األيها التسليم على إاملطلوب 
و أاصـوهلم   و  أزوجـام   و  أول   الـد  عتداء على امللوك ورؤساء   جرائم اال . ١ 
  .فروعهم



   

 

٤٢١ 

٤٢١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .ولياء العهدأجرائم االعتداء على . ٢ 
  .جرائم القتل العمد. ٣ 
  .رهابيةاجلرائم اإل. ٤ 

  :التسليم املمنوع) ٥(البند 
 عن اجلرمية ذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد سبقت حماكمته       إال جيري التسليم    

 و احملاكمة عـن ذات أكان قيد التحقيق    و  أقب  عوو  أجلها فربىء   أاليت طلب تسليمه من     
ـ   إ و ،ليها التسليم إاملطلوب   الدولة   جلها يف أاجلرمية املطلوب تسليمه من      شخص ذا كان ال

ليهـا  إاملطلـوب    الدولـة    خرى يف أاحملاكمة عن جرمية    و  أاملطلوب تسليمه قيد التحقيق     
وجيوز مـع  ،  العقوبة احملكوم ا  وتنفذ فيه  ن تسليمه يؤجل حىت تنتهي حماكمته     إ ف ،التسليم

عادته للدولـة الـيت     إ بشرط   ،ليم تسليمه مؤقتا حملاكمته   ليها التس إوب  ذلك للدولة املطل  
  . وقبل تنفيذ العقوبة عليه،مسحت بتسليمه بعد انتهاء احملاكمة

  :تقادم اجلرمية) ٦(البند 
من وفقا لقانون   د سقطت مبرور الز   و العقوبة ق  أذا كانت اجلرمية    إال جيري التسليم    

طالبـة   الدولـة     كانت ذاإال  إ ،ليها التسليم إطلوب  و امل أ طالبة التسليم    :حدى الدولتني إ
لشخص املطلوب تسليمه من رعاياها      وكان ا  ، السقوط مبرور الزمن   أخذ مببد أالتسليم ال ت  

  .أخذ ذا املبدأخرى ال تأمن رعايا دولة و أ
  :تسليم رعايا الدولة) ٧(البند 
 املطلوب تسليمه   ذا كان الشخص  إليها التسليم االمتناع عنه     إللدولة املطلوب   جيوز  
 جراأ بالتحقيقات اليت    الشأن وتستعني يف هذا     ،ن تتوىل هي حماكمته   أ على   ،من رعاياها 

  .طالبة التسليمالدولة 
  :تقدمي طلبات التسليم) ٨(البند 

طات املختصة حبسب   ا السل  وتفصل فيه  ،تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية    
  .قوانني كل دولة

  :وثائق طلب التسليم) ٩(البند 
  :اآلتيةيكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق 



 

 

٤٢٢ 

٤٢٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

مـذكرة  ( مر قـبض    أذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فريفق به          إ. أ  
 ، ومبني فيه نوع اجلرمية واملادة اليت تعاقـب عليهـا          ،صادر عن السلطة املختصة   ) توقيف

يضا أ وترفق به ،ةمكن صورة مصدق عليها للنص القانوين املنطبق على اجلرمي  أن  إفق به   وتر
املوجـود  و أ من اهليئة القضائية اليت تولتـه  وراق التحقيق مصدق عليها   أصورة رمسية من    

  . وراقلديها األ
فترفق ) وجاهيا(و حضوريا  ألطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا       ذا كان ا  إ. ب

  . من احلكمبه صورة رمسية
  :وصافهأ هوية املطلوب ويانب) ١٠(البند 

ن كامل عن شخـصية  ن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيا    أوال  حجيب يف كل األ   
ن يكـون الطلـب     أوجيب كـذلك    ،  وصافهأاحملكوم عليه و  و  أاملتهم  و  أاملالحق  ) هوية(

 الدولـة   وراق املثبتة جلنسية الشخص املطلوب تسليمه مىت كان من رعايـا          مصحوبا باأل 
و من يقـوم   أالطالبة   الدولة   وراق التسليم من وزير العدل يف     أق على مجيع    ويصد،  الطالبة
  .مقامه

  :و التلفونأطلب التسليم بالربيد ) ١١(البند 
 ويف هـذه احلالـة   ،فونيالتلو أالربق  و  أثناء توجيه طلب التسليم بالربيد      جيوز است 

 الكفيلة مبراقبة الشخص املالحق     لتسليم اختاذ االحتياطات  ليها ا إ املطلوب الدولة   جيب على 
علـى  ) توقفه(بسه بصفة احتياطية  ن تقبض عليه وحت   أنه ويصح هلا    أبشن تتم املخابرة    أىل  إ

صل خالهلا ملـف    ذا مل ي  إثالثني يوما خيلى سبيله بعدها      ) توقيفه( تتجاوز مدة حبسه     أال
 ،كثرخرى على األ  ألثالثني يوما   ) وقيفهت(مدة حبسه   و طلب جتديد    أطلب تسليمه كامال    

        لة   ا يف وختصم مدة احلبس االحتياطي من العقوبة احملكومونـه  أ على   ،طالبة التسليم  الد
ن تبادر عنـد    أوز للسلطة املطلوب منها التسليم      فون جي يو التل أعند توجيه الطلب بالربق     

  . عنها الطلباالقتضاء للتاكد من صحته باالستعالم من السلطة اليت صدر
  
  
  



   

 

٤٢٣ 

٤٢٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :تسليم املضبوطات) ١٢(البند 
الطالبة كل ما يوجد يف حيازة الشخص املطلوب تسليمه          الدولة   ىلإيسلم  

 تسمح به قوانني     وذلك بقدر ما   ،ن يتخذ دليال على اجلرمية    أ وكذلك ما جيوز     ،عند ضبطه 
  .ليها التسليمإالبالد املطلوب 

  :تعدد الطلبات) ١٣(البند 
ن تسليم  أسليم عدة طلبات من دول خمتلفة بش      ليها الت إللدولة املطلوب   ذا تقدمت   إ

ت اجلرميـة   ضرأولوية يف التسليم للدولة اليت      اجلرمية فتكون األ  جل نفس   أمتهم بذاته من    
ليهـا املطلـوب    إرضها مث للدولة اليت ينتمي      أ يف   مبصاحلها مث للدولة اليت ارتكبت اجلرمية     

ولوية للدولة الـيت     فتكون األ  ،ليم خاصة جبرائم خمتلفة    التس  كانت طلبات  أما إذا  ،تسليمه
  .طلبت التسليم قبل غريها

  :حماكمة املطلوب) ١٤(البند 
اجلرمية اليت قدم طلب تـسليمه   ال عن   إطالبة التسليم    الدولة    الشخص يف  ال حياكم 

ن قـد   ذا كا إه  نأاجلرائم اليت ارتكبها بعد تسليمه، على       فعال املرتبطة ا و    واأل ،جلهاأمن  
 يستفد منها خالل ثالثني يوما  ومل،ليهاإاملسلم  الدولة   رضأتيحت له وسائل اخلروج من      أ
  .خرىنه تصح حماكمته عن اجلرائم األإف

  :منيلَّتسهيل مرور ارمني املس) ١٥(البند 
ن تقـوم   ا و ،راضيهاأمني عرب   ارمني املسلَّ ن  أاملرتبطة ذه االتفاقية ب    الدول   تتعهد

  .روراملسهل ت وذلك مبجرد تقدمي صورة من قرار التسليم ،حبراستهم
  :نفقات التسليم) ١٦(البند 
 وتدفع  ،تلزمها تنفيذ طلب التسليم   طالبة التسليم مجيع النفقات اليت اس      الدولة   تدفع

ذا ثبتت إ ،ىل املكان الذي كان فيه وقت تسليمه    إيضا مجيع نفقات عودة الشخص املسلم       أ
  .و براءتهأم مسؤوليته عد

  :تنفيذ االحكام) ١٧(البند 
شغال و األ أو السجن   أضية بعقوبة مقيدة للحرية كاحلبس      حكام القا جيوز تنفيذ األ  

 ،صدرت احلكـم  أاليت   الدولة    بناء على طلب   ،املوجود ا احملكوم عليه    الدولة   الشاقة يف 



 

 

٤٢٤ 

٤٢٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

طالبة التنفيـذ    الدولة    وتتحمل ،ا التنفيذ املطلوب منه  الدولة   نه يشترط لذلك موافقة   أعلى  
  .مجيع النفقات اليت يستلزمها تنفيذ احلكم

  :تعارض هذه االتفاقية مع االتفاقية الثنائية) ١٨(البند 
حدى االتفاقيات الثنائية املرتبطة ا     إحكام  أحكام هذه االتفاقية مع     أذا تعارضت   إ

  . لتسليم ارماكثر تيسريحكام األلدولتان األ تطبق هاتان ا،ملتعاقدةا الدول دولتان من
  :املصادقة) ١٩(البند 

قرب أ يف املوقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية الدول   يصدق على هذه االتفاقية من    
ـ  ،العربية الدول مانة العامة جلامعة  وتودع وثائق التصديق لدى األ     ،وقت ممكن  الـيت تع د 

  .خرى األاملتعاقدةَ  الدولَ وتبلغه، دولةكليداع وثيقة تصديق إحمضرا ب
  :عالن االنضمامإ) ٢٠(البند 

عالن يرسل منها إليها بإن تنضم أ غري املوقعة على هذه االتفاقية      جيوز لدول اجلامعة  
  .خرى املرتبطة ااأل الدول ىلإها غ انضمام الذي يبلِّ،العربية الدول مني العام جلامعةىل األإ

  :بدء العمل) ٢١(البند 
املوقعـة   الـدول    يداع وثائق تصديق ثالث من    إيعمل ذه االتفاقية بعد شهر من       

يداع وثيقة تصديقها   إر من تاريخ    خرى بعد شه  األ الدول   ن كل من  أ وتسري يف ش   ،عليها
  .متامهاإو أ

  :االنسحاب) ٢٢(البند 
مني ىل األ إن ترسله   عالإ وذلك ب  ،ن تنسحب منها  ألكل دولة مرتبطة ذه االتفاقية      

رسال إشهر من تاريخ  أترب االنسحاب واقعا بعد مضي ستة        ويع ،العربية الدول   العام جلامعة 
 وطلبات تنفيـذ    ،ن طلبات التسليم  أن تبقى هذه االتفاقية سارية يف ش      أ على   ،عالن به اإل
  . )١(حكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية اليت قدمت قبل اية املدة املذكورةاأل

                                                
ــوق    )١( ــة احلق ــصورة  -كلي ــة املن ــائي - جامع ــانون اجلن ــدويل    - الق ــائي ال ــانون اجلن  الق

law.net/law/showthread.php?t= http://www.f- االتفاقيـات القـضائية الدوليـة      : ، وانظر
م، وحماضرات ١٩٨٩م، وحىت عام  ١٩٢٦ عام   أحكامها ونصوصها، واالتفاقات القضائية الدولية وتسليم ارمني من       

وما بعدها، وحتديد نظام تسليم   ) ٣٣(وما بعدها، وتسليم ارمني على أساس املعاملة باملثل         ) ٤٢(يف تسليم ارمني    
  .وما بعدها) ٨٧(ارمني 



   

 

٤٢٥ 

٤٢٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

اإلسالمية بينها من العهود واملواثيق يف هـذا         الدول   بناء على ما تقدم فإن    
  ذا النظام، وهذا أمر مشروع تؤيده نصوص الـشريعة           م كلَّ لِزالباب، ما ي دولة 

 ،األمر بالتعاون على الرب والتقـوى     و، كنصوص األمر بالوفاء بالعهود والعقود،       اإلسالمية
،  والنهي عـن املنكـر      والعدوان، ونصوص األمر باملعروف    إلمثوالنهي عن التعاون على ا    

، سواء كان هنـاك      متقرر واألقرب أن هذا الوجوب   ما مل يتضمن خمالفة شرعية،      وذلك  
معاهدة بني الدولتني أم مل يوجد، فإن مقتضى القواعد الشرعية وجوب التسليم، سـيما              

 اـرم للدولـة   م حينئذ تسليمحت، فيت، كما تقدموقد قامت األدلة على خطر إيواء ارم    
  .، ملا يف ذلك من املصاحل العظيمة اليت تقدم ذكرهاالطالبة، اليت أتى فيها باجلرمية

  :الكافرة الدولة تسليم املسلم إىل
فإن مجعـا مـن     أما إذا كانت تلك املعاهدات بني دولة مسلمة وأخرى كافرة،           

من األدلة  البعض   وقد يقيم ال جيوز،   دولة الكافرة   يرون أن تسليم ارم املسلم لل     املعاصرين  
  حكى صاحب كتاب تسليم املطلـوبني بـني     حىت من الكبائر،    ما جيعل هذا العمل كبريةً    

، )١(الكافرة على أربعـة أقـوال      الدولة    املسلم إىل  يف الفقه اإلسالمي خالفا يف رد     الدول  
اليت أوقع فيها  الدولة  ارم إىلتنا يف رد هذا اخلالف ليس فيما حنن بصدده، فمسأل    وحقيقةً

اجلرمية، أما اخلالف الذي ساقه مؤلف الكتاب املذكور إمنا هو فيمن أسلم يف دولة كافرة               
ولعلي أسوق طرفا من أدلتهم ليتبني      ان بني احلالني؛    ، وشت  يستجري مث جاء إىل بلدة مسلمة    

عدها عن البحثب:  
 :  قوله تعاىل  :فمن أدلتهم 

  

، فهل هذه اآلية فيمن فعل جرمية مث حلق ببالد املسلمني، أم هي يف امرأة آمنت                ١٠-املمتحنة
  !وهاجرت إىل املسلمني؟

                                                
اجلرمية والعقوبة  : وانظروما بعدها،   )٢٢٧(وما بعدها، و  ) ١٩١(تسليم املطلوبني بني الدول يف الفقه اإلسالمي          )١(

  ).٢٦٣(يف الفقه اإلسالمي 



 

 

٤٢٦ 

٤٢٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وهل لو أجرمت مسلمة يف دولة كافرة، بقتل أو نصب أو تزوير وحنوه، مث حلقت               
 ارمـةُ  السارقةُ لحق، فت ل بعدم جواز تسليمها عمال بتلك اآلية      ببالد املسلمني، فهل يقا   

  !!؟ املؤمنةرةباملهاِج
، مع كون أيب بصري     )١( يف صلح احلديبية   قصة أيب بصري رضي اهللا عنه      :ومن أدلتهم 

 جرميته  ن على إسالمه، فأين م    باًرضي اهللا عنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلما، معاقَ          
 أو   قتـل  نقدية، أو اإلسالم، ممن جرميته فتح شركة توظيف أموال ومهية، أو تزوير أوراق            

  ! يف تلك البالد؟ وحنوهسرقة

                                                
، )٢٥٢٩(باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الـشروط            / أخرجه البخاري يف الشروط       )١(

لٌ ِمن قُريٍش وهو مسِلم فَأَرسلُوا ِفي طَلَِبِه         رجع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإلَى الْمِدينِة فَجاَءه أَبو بِصٍري رج            ملا ":وفيه
       ـمٍر لَهمت أْكُلُونَ ِمنلُوا يزفَِة فَنلَيا ذَا الْحلَغى بتا ِبِه حجرِن فَخلَيجِإلَى الر هفَعا فَدلَن لْتعالَِّذي ج دهِن فَقَالُوا الْعلَيجر

ِلأَحِد الرجلَيِن واللَِّه ِإني لَأَرى سيفَك هذَا يا فُلَانُ جيدا فَاستلَّه الْآخر فَقَالَ أَجلْ واللَِّه ِإنه لَجيد لَقَـد               فَقَالَ أَبو بِصٍري    
ضربه حتى برد وفَر الْآخر حتى أَتى الْمِدينةَ فَـدخلَ  جربت ِبِه ثُم جربت فَقَالَ أَبو بِصٍري أَِرِني أَنظُر ِإلَيِه فَأَمكَنه ِمنه فَ     

                      لَّى اللَّـهص ِبيى ِإلَى النهتا انا فَلَمرذَا ذُعأَى هر لَقَد آهر ِحني لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسو فَقَالَ ردعي ِجدسالْم
 سِه ولَيِني                   عتددر قَد كتِذم فَى اللَّهاللَِّه أَوو اللَِّه قَد ِبيا نِصٍري فَقَالَ يو باَء أَبولٌ فَجقْتي لَمِإناِحِبي واللَِّه صقَالَ قُِتلَ و لَّم

        سِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيقَالَ الن مهِمن اِني اللَّهجأَن ثُم ِهمِإلَي   ذَِلـك ـِمعا سفَلَم دأَح كَانَ لَه ٍب لَورح رعِه ِمسلُ أُميو لَّم
عرف أَنه سيرده ِإلَيِهم فَخرج حتى أَتى ِسيف الْبحِر قَالَ وينفَِلت ِمنهم أَبو جندِل بن سهيٍل فَلَِحق ِبأَِبي بِصٍري فَجعلَ                    

 لَا ي      ـتجرونَ ِبِعٍري خعمسا ياللَِّه مةٌ فَوابِعص مهِمن تعمتى اجتِصٍري حِبأَِبي ب ِإلَّا لَِحق لَمأَس لٌ قَدجٍش ريقُر ِمن جرخ
ت قُريش ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تناِشـده        ِلقُريٍش ِإلَى الشأِْم ِإلَّا اعترضوا لَها فَقَتلُوهم وأَخذُوا أَموالَهم فَأَرسلَ         

                    الَِّذي كَف وهالَى وعت لَ اللَّهزفَأَن ِهمِإلَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلَ النسفَأَر آِمن وفَه اهأَت نلَ فَمسا أَرِحِم لَمالرِباللَِّه و 
                    ـتكَانـِة واِهِليـةَ الْجِميةَ حِميلَغَ الْحى بتح ِهملَيع كُمِد أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ ِمنطِْن مِبب مهنع كُمِديأَيو كُمنع مهِديأَي

          وا ِب ِبسِقري لَماللَِّه و ِبين هوا أَنِقري لَم مهأَن مهتِميد اللَِّه حبو عِت قَالَ أَبيالْب نيبو مهنيالُوا بحِحيِم وِن الرمحِم اللَِّه الر
                مأَحلُ وخـدى لَا يِحم هلْتعى جالِْحم تيمأَحةً وايِحم مهتعنم مالْقَو تيمحوا وزيملُوا تيزت برالْج رةٌ الْعرعم  ـتي

الْحِديد وأَحميت الرجلَ ِإذَا أَغْضبته ِإحماًء وقَالَ عقَيلٌ عن الزهِري قَالَ عروةُ فَأَخبرتِني عاِئشةُ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى                  
        زا أَنلَم ها أَننلَغبو نهِحنتمكَانَ ي لَّمسِه ولَيع اللَّه              ِمـن راجه نلَى مفَقُوا عا أَنم ِرِكنيشوا ِإلَى الْمدرالَى أَنْ يعت لَ اللَّه

                 نابةَ ويأَِبي أُم تةَ ِبنِن قَِريبيأَترام طَلَّق رماِفِر أَنَّ عِم الْكَوكُوا ِبِعصسمأَنْ لَا ي ِلِمنيسلَى الْمع كَمحو اِجِهموٍل  أَزورةَ ج
الْخزاِعي فَتزوج قَِريبةَ معاِويةُ وتزوج الْأُخرى أَبو جهٍم فَلَما أَبى الْكُفَّار أَنْ يِقروا ِبأَداِء ما أَنفَق الْمـسِلمونَ علَـى                    

 أَز ٌء ِمنيش كُمِإنْ فَاتالَى وعت لَ اللَّهزأَن اِجِهموأَز   ـنونَ ِإلَـى مِلمسي الْمدؤا يم قْبالْعو متاقَبِإلَى الْكُفَّاِر فَع اِجكُمو
هاجرت امرأَته ِمن الْكُفَّاِر فَأَمر أَنْ يعطَى من ذَهب لَه زوج ِمن الْمسِلِمني ما أَنفَق ِمن صداِق ِنساِء الْكُفَّاِر اللَّـاِئي                     

ا هاِنهِإمي دعب تدتاِت اراِجرهالْم ا ِمندأَنَّ أَح لَمعا نمنَ ورإخل احلديث.. اج."  



   

 

٤٢٧ 

٤٢٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

مع أن الناظر يف قصة احلديبية جيد دليال قويا على جواز، بل حتتم تـسليم               
 الـذي   املسلمالكافرة؛ ألنه إذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم رد       الدولة   ارم إىل 

       جاء إليه، حفاظا على العهد، ونظرا للمصلحة، فألن يالـيت  ،بسبب فعل اجلرميةسلم  املرد 
  .هي يف الغالب حمرمة وممنوعة عليه شرعا من باب أوىل

  .٨-املنافقون  :  قوله تعاىل:ومن أدلتهم
، فإن العزة الثابتة للمؤمنني يف حال عدهلم وقيامهم بـشرع           بعيدوهذا االستدالل   

على غريهم، أما يف حال تعديهم وتطاوهلم على الغري فإن          واستطالتهم  تعديهم  اهللا، وعدم   
 شرع حممد صلى وهذا هو ، ومعاقبة من يستحق العقوبة،       وإبطال الباطل  العزة إحقاق احلق  

     اهللا عليه وسلم، وما دام الشخص      ه رضيت نظامهـا،     الذي دخل بالد الكفار، وكذا دولت
، مبا   ببالدهم  تطبيق العقوبة اليت يروا يف حال فعل اجلرمية        فما املانع من إعطائهم احلق يف     

  !؟ من إيقاع اجلرائم، وحيديقطع على ارمني يف تلك البالد شرورهم
هـو  هل أو  الذي دخل على املسلم ارم، هل هو بسبب إسالمه،   وهل هذا الذلُّ  

جلرمية، فال عالقة بـني      بسبب ا   هو قطعا! بسبب جرميته؟ إنه  أم  إهانة لإلسالم واملسلمني،    
ته فعوقب عليهـا، ممـن   اإلسالم واملسلمني وبني شخص فعل جرمية استوجبت عقوب       عزة  

، والعزة والشرف يف إقامة استحقوا أن يعاقبوه، بل إن الذل واهلوان هو يف نصرة ظامل جانٍ      
 :  ولو على النفس، قال تعاىل    ، واحلكم بالقسط،  العدل


  ١٣٥-النساء.  

فـإن   ال يف إبطال احلق، ونصرة الظامل،      إن عزة اإلسالم يف العدل، وإحقاق احلق،      
منع تسليم ارم املسلم الذي أوقع جرمية يف بالد الكفار، يؤدي إىل الفـساد يف األرض،                

افعل ما شئت   :  هنالك رمني كأا تقول للمسلم   املسلمة اليت حتمي هؤالء ا     الدولة   وكأن
  !!، وحنن معك؛ ألن العزة هللا ولرسوله واملؤمننيمن اجلرائم يف بالد الكفار مث اجلأ إلينا



 

 

٤٢٨ 

٤٢٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صـلى اهللا عليـه         :ومن أدلتهم 
  .)١() ثاحلدي .. املسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال يسلمه : (وسلم قال

   !وهذا من الغرائب، فأي ظلم أعظم من أن تأوي جانيا جمرما مستحقا للعقوبة؟
 إذا كان صورة من صور التخاذل يف نـصرة          يكون مذموما حمرما    املسلم تسليممث  

لتزما به، أمـا يف حـال       املسلم، ونصرة املسلم إمنا جتب فيما إذا كان مقيما لشرع اهللا م           
، وهو مـن موجبـات الـشريعة         وعدلٍ  حبق التسليم فإن هذا    ،لفعله جنايةً  تسليم املسلم 

  .اإلسالمية
 ألنه سيحكم   ؛ أنه ال جيوز تسليم املسلم للدولة الكافرة       :به أبرز ما استدلوا  ومن  

  للقضاة غري املسلمني على املسلمني، ومتكني      عليه بغري شرع اهللا، ففي هذا التسليم تسليطٌ       
  !هلم للحكم عليهم بغري ما أنزل اهللا

 على كوكب غري األرض، وأين يف بالد اإلسالم         يعيشوكأن من قال هذا الكالم      
 بـالد   فكثري مـن  !  اهللا يف العقوبات؟    من يقيم شرع   -باستثناء اململكة العربية السعودية   -

 أن بـني     فـرقٍ  ، فأي وضعيةقيم شرع اهللا يف العقوبات، وإمنا حتكم بأنظمة         ياملسلمني ال   
سا بالسجن، وبني أن يعاقب    عاقب السارق يف فرن   ي يف بلد مسلم يطبق نفس       العقوبة  نفس 

  !النظام؟
 قطعا  ؛العدل أن يعاقب هناك   ف مستحقة عليه يف هذه البالد،       تلك العقوبة مع كون   

وال شك أن نها ما استطاعوا، ق هلم يف بالدهم أن حيفظوا أم   حهلذه اجلرمية، وتقليال منها، و    
     رمني، بل إن       من مجلة ما حيقق األمن إيقاعتشريع من أهم وأبرز فوائد      العقوبات على ا

   القـرآن  مقتضىوهذا  حىت يتم االمتناع،    العقوبات حصول العظة واالعتبار،     
  ١٧٩-البقرة.  

  ال غريها من اجلـرائم الـيت     يسوغ يف   مث إن ساغ هذا الكالم يف احلدود، فكيف         
  !العقوبات املالية أو البدنية األخرى؟بعض ، كتوجب حدا

                                                
  ).٢٤٧(سبق خترجيه   )١(



   

 

٤٢٩ 

٤٢٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

وأدلتهم كلها على هذا النحو، وأنه ال ينبغي أن يكون للكافر على املسلم             
الكافرة اليت أوقع فيها اجلرمية،      الدولة   سلطان، وأنه يف حال تسليم املسلم ارم إىل       

  .عني على املسلميكون الكافر قد أُ
بالد مسلم جاء إىل     تصلح يف التدليل على حترمي رد     جيدها  أدلتهم كلها   الناظر يف   ف

دهم  يف باله إليها، والبحث فيمن فعل جرميةً بردالكافرة الدولة   املسلمني مسلما، مث طالبت   
 د وبع  جنوح ةاالستدالل ذه النصوص هلذه املسأل    ، ف ، وأوى إليها  مث استجار ببالد اإلسالم   

  .بالدليل
فالذي يترجح لدي أنه يف حال ما إذا فعل املسلم جرمية يف بالد الكفـار، مث الذ                 

  :  ال خيلو من حالنيأنهببالد املسلمني، 
اتفاقيـة فيمـا    وأ املسلمة والكافرة معاهدة :أن يكون بني الدولتني : األوىلاحلال  

ا هو صريح نصوص القرآن اآلمـرة بالوفـاء         لتزام ا، وهذ  يتعلق بارمني، فالواجب اال   
 مع املسلمني أم مع غري املسلمني، ما مل خترج هذه املعاهدة على شرع اهللا،               بالعهود، سواء 

فة لشرع اهللا، مث إن كـان يف هـذه          فإن الواجب ابتداًء االعتراض على هذه املواد املخالِ       
  ين إىل      املعاهدة ما ينصرمني الفارإحدى الدولتني فالواجب االلتزام      على وجوب تسليم ا 

به؛ إذ هذا هو الذي حيقق األمن والسالم، وليس يف ذلك أي مفسدة، بـل املفـسدة يف                  
  معنـاه  ، للدولة الكافرة اليت أوقع فيها اجلرميـة       ارِم املسلِمِضده، فإن معىن عدم تسليم      

يدعو إىل ما   اإلسالم  ، بل   ه اإلسالم ، وهذا أمر ال يقر    التعاون معه على اإلفساد يف األرض     
الطالبة مبعاقبته مبا يناسب اجلرمية يف أراضيها جـزء مـن     الدولة   ، كما أن قيام   حيقق األمن 

  .سيادا الداخلية، اليت جيب مبقتضى املعاهدة حفظها هلم
 أن القول بعدم جواز التسليم يتعارض مع املصلحة العامة للدولة املسلمة؛ ألنه             كما

أن متتنع عن تسليم الكافر الذي أوقـع جرميـة يف بـالد              الدول   حيق هلذه يف هذه احلال    
املسلمني مث الذ ببالدهم، وهذا فيه من الشرور واآلثام الكثري، إذ هم أشد إجرامـا مـن                 

جيـب علـيكم    :  أن يقال   يف ظل هذا الضعف الذي يعيشه املسلمون       املسلمني، وال يعقل  
  !طالبة بتسليم املسلم ارمتسليم الكافر ارم، وال حيق لكم امل



 

 

٤٣٠ 

٤٣٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

اليت أوقع فيهـا     الدولة   كما أن القول مبشروعية تسليم ارم، ولو كان مسلما إىل         
         اجلرمية ولو كانت كافرة، يعترب من أبرز مظاهر العدل، ومقومن مقومات تقليـل    قويا  ا  م
قيات الدوليـة الـيت    واالتفا،اجلناية واجلرمية يف العامل أمجع، خاصة يف ظل هذه املعاهدات    

تنص١( وفق مجلة من الشروط،ة على هذا األمر بشد( .  
  : لآليتالتنبهعلى أنه جيب 

 حيق للدولة املسلمة ابتداء اشتراط تسليم املسلم يف حال فعل جناية يف دولة              :أوال
، كما حيـق    ، مع ضرورة التزامها بذلك    الكفر، لتقيم عليه هي العقوبة الشرعية اليت تراها       

أيضا للدولة الكافرة مبوجب تلك املعاهدة مع دولة اإلسالم نفس الشرط، فبحسب مـا               
  . به عليه جيب االلتزاميتفقان

الطالبة ستوقع   الدولة    يستثىن من وجوب التسليم يف هذه احلال، إذا علم أن          :ثانيا
ـ     دخل يف هـذا  عليه عقوبة أكرب من العقوبة املناسبة ملثل هذه اجلرمية، فلدولة املسلم أن تت

            ا، أو ت ا األمر مبا يوجب إيقاع العقوبة املناسبة، إما أن تقوم هي لـة    لزموالطالبـة   الد
  .للتسليم

اليت الذ ا املسلم تقيم شرع اهللا، ففي         الدولة   يستثىن من ذلك ما إذا كانت     : ثالثا
، مع كون هذا  اهللا قوم هي بعقوبته بشرع   تهذه احلال يتأيت االمتناع عن التسليم بشرط أن         

  .، وهو األوىلمشروطا ابتداء
واجب ترجح لدي أن ال    فامل ،أال يكون بني الدولتني اتفاق ذا الشأن      : الثانية احلال

، مع أخذ كافة االحتياطات الـيت تقيـه مـن الظلـم             تسليمه إليهم املسلمة   الدولة   على
  : وذلك لوجوهواإلجحاف عليه يف احلكم،

االلتزام بقوانينـهم    الدولة    له بدخوله تلك    املسلمة ح دولته  مقتضى مسا  أن: األول
، فإن هذا يساعد    دها تلك الدولة  ات اليت حتد  ، ومن ذلك العقوب   ، ورضاها بذلك  وأنظمتهم

 قطر، وهو مطلب للدول اإلسالمية فيما إذا كان اـرم           على حتقيق السيادة الدولية لكلِّ    
  .كافرا وهرب إىل دولته الكافرة

                                                
  ).٣(حتديد نظام تسليم ارمني   )١(



   

 

٤٣١ 

٤٣١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أن هذا هو األقرب للعدل، ودعوى أم ال حيكمـون بـشرع اهللا             : الثاين
 فكل بالد املسلمني باستثناء اململكة ال تطبق شرع اهللا يف باب            ، كما تقدم  مردودة

، مـع  لن خيتلف كثريا عنه يف بالد املسلمني الدولة  فإيقاع العقوبة عليه يف تلك    العقوبات،
  .كونه حيقق مصلحة كبرية للدولتني

ض حتـر  الدولـة  أن عدم تسليمه معاونة على اإلمث والعدوان، فكأن تلك   : الثالث
، وهذا قد يفضي إىل قطع      ، واهلروب إليها  ارعاياها يف اخلارج على فعل اجلرمية، مث اللياذ         

  .اخلارجية، مع ما يف ذلك من مفاسد دولية عظيمة الدول العالقات مع
كونه علـى   أما  يما على اإلسالم واملسلمني،     أن يف عدم تسليمه ضررا عظ     : الرابع

كونه على املـسلمني،     تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، وأما       اإلسالم؛ فلما يف ذلك من    
  .، فيعود بالضرر على املسلمني هذا باملثلستقابل فألن الدولة الكافرة

 على  رالكافرة هو الذي أدخل الش     الدولة   أن املسلم الذي فعل اجلرمية يف     : اخلامس
نفسه، وفعله مستوجب للعقوبة بكل حال، سواء يف بلده املسلمة، أم يف البلد الذي فعـل            

، وقد تقدم طرف    فيه اجلرمية، ومعلوم أن معاقبته يف بلد اجلرمية أوىل، وأقطع لتلك اجلرمية           
  .اليت وقعت فيها اجلرمية الدولة من مصاحل إيقاع العقوبة يف

  :تنبيه
فاألمر دة، أما دار حرب     مع دولة معاه  إذا كانت هذه األمور      واضح فيما    ما سبق 

دار الكفـر  ": خيتلف، وقد تقدم اخلالف يف تعريف دار احلرب، وأن أنسب التعاريف أا         
  .)١("اليت ليس بينها وبني دار اإلسالم عهد أو هدنة

ولـة   الد ففي حال ما إذا أوقع املسلم اجلرمية يف دولة الكفر اليت ليس بينها وبـني              
فاألظهر أن احلكم خيتلف؛ ألنه إذا كان       ،  وحنوهاملسلمة عهد وال هدنة، وال اتفاقية دولية        

املسلمة يف هذه احلال استنقاذ األسرى، فكيف تزيدهم بدفع املسلمني         الدولة   الواجب على 
       ـ  ئرمة ألمواهلم وال دما   اهلاربني إليها، وألنه يف دار احلرب ال ح رب هم، فاحلكم يف دار احل

ملا يف ذلك من التعاون مـع الكفـار علـى            ؛ تسليم املسلمني إليهم   فال جيوز ؛ لذا   خمتلف

                                                
  ).٩١( ص: انظر  )١(



 

 

٤٣٢ 

٤٣٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

املسلمني، ومن تسليطهم عليهم، وجعل الوالية للكافر على املسلم، مع كون تلك الدار ال              
  .حرمة هلا يف اإلسالم، وإمنا جاز يف الصور املاضية التسليم التزاما بالعهد وامليثاق

   ؟احلرب يف بالد  على هذه اجلرمية اليت فعلها املسلمولكن هل يعاقب
  :وأنه على ثالثة أقوالتقدم اخلالف يف هذه املسألة، 

يقام عليه احلد ولو يف دار  أن من ارتكب جرمية يف دار احلرب، فإنه         :األولالقول  
 ، فإقامته عليـه يف    أبو يوسف من احلنفية   اختاره  ، وهذا مذهب املالكية والشافعية و     احلرب

  .)١(دار اإلسالم من باب أوىل
خذ بشيء مـن    اال يؤ  فإنه   ،فعل جرمية يف دار احلرب    املسلم إذا    أن   :الثاينالقول  

، وهذا سواء كـان يف ديـارهم أم يف ديـار      وهذا هو املشهور من مذهب احلنفية     ذلك،  
  .)٢(اإلسالم

يرجـع إىل   حىت  ال تقام احلدود يف دار احلرب، وإمنا تؤخر إقامتها          : القول الثالث 
   .، وهو قول ال خيرج كثريا عن القول األول)٣(دار اإلسالم، وهو مذهب احلنابلة

 أن احلدود ال تسقط بإيقـاع       أن الراجح  اخلالف كامال بأدلته ومناقشاته، و     وتقدم
 .)٤(، فإذا عاد إىل بالد اإلسالم فإنه تقام عليه احلدودموجباا يف غري ديار اإلسالم


  

  
  
  

                                                
 مبـصر، واملنتقـى    العربيـة  الكتب إحياء دار. ط ٢/٢٩٣ االكليل وجواهر ، ٢/١٦٦  للدردير الكبري الشرح)   ١(

 على خمتـصر    النرية واجلوهرة،  ٤/١٥٠ احملتاج ومغىن ،١٠/١٤١ الطالبني وروضة ،١٨/١٢٠ اموعو ،٧/١٤٥
  .٢/٢٤٥القدوري 

 ،٣٤٦ ،٢/٢٤٥ الـنرية  واجلـوهرة  ،٧/١٣١ الصنائع بدائع، و دار إحياء التراث العريب   . ط ٥/٤٧ القدير فتح  )٢(
  .٢/٦٦ الشرنباليل وحاشية

  .٣/٧ املوقعني عالمإو ،١٠/١٦٩ نصافواإل ،٩/٥٩ املبدعو، ١٣/١٧٣ املغين )  ٣(
  ).٣٠٩ ( ص:انظر  )٤(



   

 

٤٣٣ 

٤٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الرابعاملبحث 

  اخلدمة العسكرية
  :مطلبانوفيه 

  تعريف اخلدمة العسكرية: األول
  حكم اخلدمة العسكرية: الثاني

  
  
  

  



 

 

٤٣٤ 

٤٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب األول  
  تعريف اخلدمة العسكرية 

 من االصطالحات املعاصرة، فليس يف كتب اللغة أو اصطالح اخلدمة العسكريةيعد 
ا فالرجوع فيه سيكون إىل الكتب املعاصرة  لذ؛تةب الفقه شئ حول هذا االصطالح البكت

ذا الباب، نيت اليت عااخلدمة العسكريةف بعض املعاصرين وقد عربأ :  
"   الواجب الوطين الذي ي لة  يفٍنط موام به كلُّلزولكي يكـون  ؛اليت ينتمي إليها الد 

  .)١( "ليدافع عنها مستعداً يف حالة نشوب احلرب مع دولة أخرى
أحـسن  باخلدمة العـسكرية  تعريف ره يفصح عن    سلتعريف على بساطته وي   هذا ا و

على رعاياهـا،    الدولة   بيان، فقد تبني من خالله كون هذه اخلدمة من األمور اليت توجبها           
لزم به لفترة حمدودة، ومبقابل     ت الدول    من دولة ألخرى، فبعض    اإللزام والوجوب ويتفاوت  

زم به، مع إعطاء مقابل مناسب، ولفترة حمدودة أيضا، والبعض    تل الدول   يسري جدا، وبعض  
ب يف االلتحاق بالصفوف العـسكرية مـن خـالل         ال يوجب هذه اخلدمة، غري أا ترغِّ      

مهااملكافآت الكبرية اليت تقد.  
 مجيع أفراد  إعداد  وهو  ن التعريف اهلدف املنشود من تلك اخلدمة العسكرية،         كما بي

إمنـا  ل نشوب حرب، وهذا فيه اإلشارة إىل أن اخلدمة العـسكرية            الشعب للقتال يف حا   
لى أهبة االستعداد حلماية    ع الدولة   وضعت من باب الوقاية، ويف حال وقوع احلرب تكون        

  . ورعاياهاديارها
كما تبني من التعريف أن من أبرز مهمات املواطنة الدفاع عن األوطـان، بـالزم               

، فالـشخص  التنعم بنعمها، وهو أمر تقتضيه الفطرة البشرية  ، والعيش فيها، و   االنتماء إليها 
      بطبعه ينتمي إىل وطنه وحيبه، بدافع طبعي فإذا ما حصل عليه اعتداء وجـد مـن     بشري ،

نظام الدولة مبقتضى  بذلكمنياملتطوعني للدفاع عنه األعداد الغفرية، فضال عن امللز.  
 من أهم عناصر تلك الدول؛ لذا       ازهوال بد أن نعلم أن إعداد اجليوش للدول وجتهي        

           كان لزاما على كل دولة أن تسعى إىل إجياد اجليش القوي املتمر  ب حلمايـة   س واملتـدر

                                                
حق اللجوء السياسي يف الفقه اإلسـالمي والقـانون         : ، وحبث )١١٢(توبولياك  لاألحكام السياسية لألقليات      )١(

  .٢/٦٤٧فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية : ، وانظر)٤٦(الدويل 



   

 

٤٣٥ 

٤٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ديارها ورعاياها، وتسليحه بأفضل وأحدث أنواع السالح، وإال كانـت تلـك           
ها بإعداد اجليش الذي حيمي الدولة عرضة للتعدي واالحتالل، وبقدر ما تقوم   الدولة  

ن يطالـب   ن أول م  ِمبقدر ما تنعم باألمن واألمان، وتقوى يف نظر األعداء، وال شك أن             
 عنايـةً  الدول   يجب أن تكون أكثر   ، ف اإلسالميةَ الدولة   -خاصة يف العصر احلديث   -ذا  

  :ألمور ذا األمر
م  ال ينقطـع حـىت تقـو        وهو أمر   اجلهاد يف سبيل اهللا،    أن اهللا تعاىل شرع   : األول

  .هذا يتطلب إجياد قوات عسكرية قويةوالساعة، 
، وهـو   الشريعةأن إعداد اجليش والقوة العسكرية حيقق واجبا من واجبات          : الثاين

  .والدعوة إليهوحتقيق واجباته، حفظ هذا الدين، والدفاع عنه، 
 ذاته مطلـب  أن هذا حيقق حفظ األوطان واألموال واألنفس، وهذا يف حد     : الثالث

  .)١(عظيم يف الشريعة اإلسالمية
، سيما إن كانت تـنعم     لدول العامل  مطمعا الدول    أكثر اإلسالمية الدولة   نأ: الرابع

، فـإن هـذه   انتشار اإلسـالم ، ناهيك عن خوف مجوع كبرية منهم من    خبريات وهبات 
ئصال شـوكتهم،   األسباب حتمل هؤالء على مباغتة ديار اإلسالم، والتعدي عليهم، الست         

  . االستعداد ملثل هذه اهلجماتاإلسالمية الدولة على، فكان لزاما وقطع دابرهم
ه، يـستلزم   العدوان وردلصدأن عدم وجود القوة العسكرية اليت تتصدى        : اخلامس

ذهاب هذه البالد، وخروجها عن قبضة املسلمني، وال خيفى ما أصاب األندلس وصـقلية              
ها منها، فقد أصبحت دوال نصرانية من الصعوبة مبكان أن تعود لقبضة            وغريمها خبروج أهل  

 كان أدفع لألعـداء،  ،كانت أقوى كلما وجدت القوة العسكرية و    املسلمني مرة أخرى، ف   
  . )٢(وأحفظ للبالد

، إلخافة العدو ومنعه من التعدي    احلث على إعداد العدة      الكتاب العزيز    وقد جاء يف  
 : تعاىل قالنون القتالية،   التدرب على الف  احلث على   و

                                                
  ).٧٣(مقومات حب الوطن يف ضوء تعاليم اإلسالم   )١(
  ).٢٣١( السنة الثانية - العدد الرابع -جملة امع الفقهي اإلسالمي   )٢(



 

 

٤٣٦ 

٤٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا


 ٦٠-األنفالن النيب صلى اهللا عليه وسلم القوة ، وقد بي

 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        :قال رضي اهللا عنه    عامر عقبة بن يف اآلية، فعن    
 أَلَا ِإنَّ الْقُـوةَ  ،أَلَا ِإنَّ الْقُوةَ الرمي :وهو على املنرب يقول   

يمالر،يمةَ الر١(" أَلَا ِإنَّ الْقُو(.  
بنـاء   عنصراً من عناصر توحيد     اخلدمة العسكرية اإللزامية   دعت ويف العصر احلديث  

ـ ، وجتربة هامة مشتركة بني أ     يف الوطن الواحد  الشخصية    الـذ  ؛راد الـشعب الواحـد    ف
عدداً  ويف الوقت نفسه فإنالتجنيد اإلجباري يف وقت احلرب،    الدول   استخدمت كثري من  

الواليات املتحدة   ناء فترة السلم، وقد استغنت عنه دول مثل       أثاستخدمته   الدول   قليالً من 
- أن دوال أخرى كـثرية     لندا واهلند وباكستان، كما   ستراليا ونيوز اريكية وبريطانيا و  األم

   .)٢(ضت مدة اخلدمة قد خفَّ- يف أورباوخصوصاً
الـذي   سكرية والقضاء العسكري  عوينظم قواعد اخلدمة العسكرية قانون اخلدمة ال      

الدساتري، كالدسـتور    ختتلف مواده القانونية تبعاً الختالف الدول، وقد تنص عليه بعض         
   .)٣(الكوييت واملصري وغريمها

 تتـوافر   ،على كل مواطن   ة واجب وطين  أن اخلدمة العسكري  بناء على ما تقدم تبني      
السن واللياقة الصحية وغريهـا مـن        فيه الشروط اليت حتددها قوانني التجنيد، من حيث       

، كما يتبني بذلك كون اخلدمة العسكرية من أهم لوازم املواطنة السليمة، إذ كون    الشروط
  يكون ذلك الوطن  عليه، ويزداد األمر حينما  يعين احلفاظَ معٍنيالشخص ينتمي إىل وطٍن

  
  

                                                
  ).٣٥٤١.. (باب فضل الرمي واحلث عليه / أخرجه مسلم يف اإلمارة   )١(
  .٤/١٠٩بية العاملية ، واملوسوعة العر)١١٢(األحكام السياسية لألقليات توبولياك : انظر  )٢(
، ٤/١٠٩، واملوسوعة العربيـة العامليـة       )٤٦(حق اللجوء السياسي يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل         : انظر  )٣(

  ).١٩٠(، والقانون الدويل اخلاص ٢/٥٨واملوسوعة العسكرية 



   

 

٤٣٧ 

٤٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، فالدفاع عنه من لوازم الـدين       ، اليت تقيم وحتيي شرع اهللا     من األوطان اإلسالمية  
  .)١(والشرع

 

                                                
  ).١٢٧ (اجلنسية واملوطن ومركز األجانبو ،)١٥٥(القانون الدويل اخلاص : انظر  )١(



 

 

٤٣٨ 

٤٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الثاين  
  كريةـدمة العسـحكم اخل  

، ال  ثالثـة أقسام  ى يف   يتأت اخلدمة العسكرية     حكم يفذه املسألة فإن الكالم     هل بيانا  
  :خيرج عنها

  .لعسكرية على املسلمني القائمني يف ديار اإلسالماخلدمة ا: األول
اخلدمة العسكرية على الكفار القائمني يف بالد املـسلمني، واملتجنـسني            : الثاين

  .جبنسيتها
اخلدمة العسكرية على املسلمني القائمني يف بالد الكفـار، واملتجنـسني           : الثالث

  .جبنسيتها
، ووجوب الـدفاع عـن بـالد        القسم األول، فقد تقدم الكالم على اجلهاد      أما  

  .)١(املسلمني، مبا يغين عن إعادته هنا
وأما القسم الثاين، فقد تقدم أيضا اخلالف كامال يف حكم االستعانة بغري املسلمني             

  .)٢(حلماية ديار اإلسالم، والقتال معهم
      مت اخلدمة العسكرية على املسلمني القـائمني       أما القسم الثالث، وهو ما إذا حتت

 وذلك أن اجلنسية مـن حقوقهـا        ؛ اليت حيملوا  الكفار، مبوجب جنسية تلك البالد     ببالد
ا الدفاعلة  عن كيانوالتزاماوالد س جبنسيتها،اليت جتن لزم مبقتضاها باخلدمة العسكريةفي.   

         ض ملـسألة اخلدمـة     وقبل احلديث عن حكم اإللزام باخلدمة يف هذه البالد، أتعر
الكافرة اجليش أو    الدولة   كأن يدخل املواطن املسلم يف    ،   وجه االختيار  العسكرية فيها على  

 العمل طريقـا    كون هذا باعتبار  سواء كان يف وظيفة عسكرية أو وظيفة إدارية،         التجنيد،  
عمل  عند حبث والذي يظهر يل أن هذا األمر من مجلة ما يبحث           من طرق كسب الرزق،     

،  أخف هلوم أن العمل يف غري اجلهات العسكرية أمر        يف دار الكفر، ومع    الكافر عند   املسلم
 واختلفوا   بشروط، عند احلاجة أو الضرورة   فإنه جيوز   يف دار الكفر    وفيه تفصيل، فإن كان     

، وبني ما ال يوجـب      ا وهوان قني بني ما إذا أوجب ذلةً     فر، م فيما إذا كان يف دار اإلسالم     
                                                

  ).٢٣٧(ص : انظر  )١(
  ).٢٣٩(ص : انظر  )٢(



   

 

٤٣٩ 

٤٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

فجمهور الفقهاء على عدم جـواز   وهوانا، كاخلدمة وحنوه،  ذلةذلك، فإن أوجب    
ق بني ما  وإن مل يستوجب ذلك، فيفر  صيانةً للمسلم عن اإلذالل واالمتهان،     ذلك،

مـا إذا   بني   و  فيجوز عند أكثر الفقهاء،     كخياطة ثوب، أو بناء حائط،     إذا كان يف الذمة،   
  .)١(بني أهل العلمفيه خالف وقع  وهذاكان العمل ملدة معينة، 
 العظيمة،   هذا من األمور   ألن كان العمل يف جهة عسكرية؛     إذا   مافيوخيتلف احلكم   

 ولذلك فإن ؛ حيصل ا نفع مباشر للكفار، ورمبا عاد هذا النفع بالضرر على املسلمني     واليت
  :لآليتدخول اخلدمة العسكرية على وجه االختيار ال جيوز 

 :، قال تعاىل  كفارمواالة ال  عن    للكفار، واملسلم منهي    واليةٍ أن هذا نوع  : أوال


 وقال تعاىل ،  ٥١-املائدة: 
 ١-املمتحنة.  

، وتقوية لشكوم، واملسلم مطالب بأن      الكفارأن هذا األمر فيه تكثري لسواد       : ثانيا
يـدافع  يفعل ما يغيظ الكفار، ويفرح ذا، وليس بالعكس، بأن يكون يف صف الكفار،              

  .!عنهم
:  للمسلم حتت الكافر، وقد قال تعـاىل        وهوانٍ  ما يف هذا األمر من ذلٍّ      :ثالثا

 ١٤١-النساء.  
وقد تقدم يف حكاية اخلالف أن مجهور الفقهاء على حترمي العمل عند الكافر فيما فيه      

  .هر ما يكون يف اخلدمة العسكرية، وهذا من أظ وهوانٌذلةٌ
 وحج  أضف إىل هذا ما قد يؤمر به من عدم إقامة لشرع اهللا، من صالة ورمبا صوم               

  .وحنوه ، السداسيةأو النجمة ،، كما قد يؤمر بلبس شعار من شعارام، كالصليبوعمرة

                                                
، ١٩ / ٤الدسوقي على الشرح الكبري     وحاشية  ،  ١٨٨ / ٢جواهر اإلكليل   و،  ١٨٩ / ٤ بدائع الصنائع    :انظر  )١(
 / ٦اإلنـصاف   و،  ٥٥٤ / ٥املغين  و،  ٢٦٥ / ٢، مغين احملتاج    ٤٥٦ / ٣حاشية اجلمل   و،  ٤١٧ / ٥حتفة احملتاج   و

، والتدابري الواقيـة مـن      ٤٥٢ / ٤بن حجر   الفتح الباري   ، و ٩/٢١٥فسري القرطيب   ، وت ٤٣٣ / ٤الفروع  و،  ٢٥
  ).٤٤٧(التشبه بالكفار 



 

 

٤٤٠ 

٤٤٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ض وال جيوز للمسلم أن يعـر ل، ه للذُّ نفس املسلِم هذا الفعل االختياري تعريض  ففي
لَـا  ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : قالرضي اهللا عنه     حذيفة نفسه للذل، فعن  

    هفْسِذلَّ نِمِن أَنْ يؤِغي ِللْمبني( قَالُوا :   هفْسِذلُّ ني فكَيقَالَ ؟ و : )ِم ضرعتـا لَـا   يلَاِء ِلمالْب ن
ِطيق٢)(١()ي(.  

   :اخلدمة اإلجبارية
اري هو طريقة اختيار الرجال، ويف بعض األحيان النـساء، للخدمـة      التجنيد اإلجب 
 يتم التجنيد    أو اخلدمة الوطنية، وعادة    ،لزامي ويسمى أيضا التجنيد اإل    ،العسكرية اإللزامية 

 ، وقدثالثة أعوامإىل اإلجباري مبجرد انتهاء الدراسة، فيخدم اندون ملدة تتراوح بني عام        
 التجنيد اإلجباري يف وقت احلرب، ولكن عددا قلـيالً مـن          ل   الدو استخدمت كثري من  

  .كما تقدم الدول بعض استغنت عنه حىت ،استخدمته أثناء فترات السلمالدول 
حقوق والتزامات بالنـسبة     نشوء   دولٍة  أي كما تقدم أن من أبرز آثار محل جنسيةِ       

يترتـب  " : عز الدين عبد اهللا    رالدكتوقال   ، جبنسيتها س اليت يتجن  والدولة لكل من الفرد  
 الدولـة  لسائر مواطين على التجنس أن يكسب األجنيب صفة الوطنية، فيصبح له وعليه ما      

   .)٣(" بينه وبني الوطين مبيالدهوعليهم، دون تفرقٍة
وأهـم   التزامه بالدفاع عن كيان الدولـة،  الدولة   فيترتب على انتماء الفرد جلنسية    

   .)٤(لتكليف اخلاص بأداء اخلدمة العسكرية اصور هذا االلتزام
الكافرة ال جيوز إال     الدولة   أن التجنس جبنسية  أن الراجح   )٥(يأيت يف مباحث اجلنسية   

 ، وتفـضيالً ألحكامـه  ، يف الكفـر  جتنس رغبةًويتأكد التحرمي فيما إذايف أحوال معينة،    

                                                
، وابن ماجه يف    )٢١٨٠(باب ما جاء يف النهي عن سب الريح         / ، والترمذي يف الفنت     )٢٢٣٤٧(أخرجه أمحد     )١(

حديث حسن غريـب،    : ، قال الترمذي  )٤٠٠٦ ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم        : باب قوله تعاىل  / الفنت  
  .١٧٠ / ٢السلسلة الصحيحة ، واأللباين يف ٢٧٥ / ٧جممع الزوائد واحلديث صححه اهليثمي يف 

  ).٦١(حق اللجوء السياسي يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل   )٢(
   .)٦٢٠( األقليات املسلمة فقهو، )١١٢ (األحكام السياسية لألقليات: وانظر ،)١٩٠(القانون الدويل اخلاص   )٣(
  . )١٨ (الوسيط يف اجلنسية ومركز األجانب  )٤(
  ).٤٨٥(ص :   انظر)٥(



   

 

٤٤١ 

٤٤١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

جتنس لتحـصيل   ، أو   لاألحوا أسوأ فإن هذا هو     ،واعتزازاً وافتخاراً بتلك اجلنسية   
  .مصاحل دنيوية ليست ضرورية، بل غايتها أن تكون من التحسينيات

 وبناء عليه فإنه يف احلال اليت حيرم فيها التجنس جبنسية تلك الدول، فإنـه ال جيـوز        
االلتحاق باخلدمة العسكرية حبال من األحوال، إذ ال ضرورة يف ذلك، وميكن التخلص من      

 أن اإلقامة يف ديار الكفر ال جتوز إال         رتقريار اإلسالم، سيما وقد     هذ العمل بالعودة إىل د    
  .مما يدل على ذلكيف أحوال معينة، وقد قام من أدلة السنة الكثري 

األقليـات  كالكـافرة،    الدولة   يف جواز التجنس جبنسية   أما يف األحوال املستثناة     
 الـيت   البالد اإلسـالمية   سكان    أو  أصالً؛ الكافرة املسلمة اليت هي من سكان تلك البالد      
 كما كان احلال يف االحتاد السوفيييت سـابقاً         ،أقليةاحتلها املستعمر وصار املسلمون فيها      

من اضطر إىل التجنس بـسبب اضـطهاده يف بلـده     أو ،، ومسلمي فلسطني  ويوغسالفيا
الً ومنع  وته، أو كان ال حيمل جنسية أص      األصلي، أو للتضييق عليه يف نفسه أو عرضه أو قُ         

إجراء  إن مل ميكنهم دفع ضرورم الواقعة املعتربة؛ فلهم التجنس        من اإلقامة إال بالتجنس؛     
  .لقاعدة الشرع يف حال االضطرار

  : ال ختلو اخلدمة العسكرية فيما إذا حتتمت عليهم من حالنيفهؤالء
  .أن تكون يف حال سلم :األوىل
  . أن تكون يف حال حرب: الثانية

يف اخلدمة العسكرية فعليـه       إذا وجد املسلم وسيلة لعدم الدخول      ،محال السل ففي  
د على الدخول يف اخلدمة العـسكرية،        بأن كانت األنظمة توجب وتشد     الوإاألخذ ا،   

 وه، فإن هذا نوع إكراه يبيح له الدخول فيهـا  ب بالسجن وحنعاِقويف حال التخلف عنها ت
، إال أن دخوله     عظيمة  مفسدة  وإن كان  كرية فدخوله اخلدمة العس   دفعا للضرر عن نفسه،   
الواجب عليـه واحلـال     و فيباح له االلتحاق بعسكر تلك الدولة،        السجن مفسدة أعظم،  

على أنه حيـسن  ، ومهارات القوة وحنوهكذلك أن ينوي بذلك التدرب على فنون القتال،      
ال تقبل سواه، وبني دولة     بدينها،  املتمسكة  التفريق يف هذا املقام بني الدولة الكافرة املتدينة         

، واليت قد تضع لكل ملة       وغريهم قد يكون جيشها خليطا من املسلمني واليهود والنصارى       
مرشدا دينيا منهم، فهذه الدولة األمر فيها قد يكون أخف.  



 

 

٤٤٢ 

٤٤٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :أما يف حال احلرب، فال خيلو أيضا من حالني
  .أن تكون احلرب مع دولة مسلمة: األوىل
  .رب مع دولة كافرةأن تكون احل: الثانية

 مع الكفار ضد    القتالحيرم عليه   ففي حال ما إذا كان القتال مع دولة مسلمة، فإنه           
فإن مقاتلة املسلمني مع الكفار تعترب من أعظم اخليانات،         ،  املسلمني، مهما كانت الظروف   

  لقوله ،)١(عامة الفقهاء على أنه ال جيوز للمسلم أن يقاتل املسلمني مع الكفار           وقد تقدم أن    
مـن محـل    ": قال النـووي  ،  )٢(" منا علينا السالح فليس  من محل   ": صلى اهللا عليه وسلم   

 ، وال يكفر بذلك، فـإن ويل ومل يستحله فهو عاٍصأعلى املسلمني بغري حق وال ت    السالح
   .)٣("استحله كفر

لألسـرى   :أي-  هلـم  - الكفار :أي- وإن قالوا : " رمحه اهللا  قال حممد بن احلسن   و
وهم ددهاملسلمني، فإن  لناكم، مل يسعهم القتال مع  تال ق وإقاتلوا معنا املسلمني    : -املسلمني

  ."يكونوا يف سعة وا املسلمني رجوت أنتل وال يقا،يقفوا معهم يف صفهم
املسلمني بعينه، فال جيوز     حرام على  -أي القتال - ألن ذلك : " قال السرخسي معلقاً  

  .)٤("اقتل هذا املسلم وإال قتلناك ":لو قال لهاإلقدام عليه بسبب التهديد بالقتل، كما 
له  إذا كان املكره على القتال يف الفتنة ليس    : "تيمية رمحه اهللا  قال شيخ اإلسالم ابن     و

باملكره على قتـال     أن يقاتل بل عليه إفساد سالحه، وأن يصرب حىت يقتل مظلوماً، فكيف           
الزكاة واملرتدين وحنوهم، فـال      عياملسلمني مع الطائفة اخلارجة عن شرائع اإلسالم كمانِ       

له املسلمون، كمـا لـو      تأال يقاتل، وإن ق    كره على احلضور  أريب أن هذا جيب عليه إذا       
على قتـل   كره رجل رجالً  أاملسلمني، وكما لو     كرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل     أ

                                                
  ).٢٤٧(ص :   انظر)١(
  ).٢٤٨(سبق خترجيه   )٢(
  .١٠٨ / ٢شرح النووي على مسلم   )٣(
  .٤/١٥١٧شرح السري الكبري   )٤(



   

 

٤٤٣ 

٤٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ليس  كرهه بالقتل، فإنه  أن  وإله باتفاق املسلمني،    تق له مسلم معصوم، فإنه ال جيوز    
   .)١("املعصوم أوىل من العكس حفظ نفسه بقتل ذلك

وال جيـوز   ،  فإنه ال جيوز له اخلروج     املسلم على اخلروج حلرب املسلمني       فإذا أكره 
  .، ولو أفضى لقتله؛ إذ ال جيوز له استبقاء نفسه بقتل غريهيستعمل سالحه ضدهم حبال أن

، وأن اجلمهور على    )٢(قدم ذلك ، فقد ت  إذا كان القتال مع دولة كافرة     أما يف حال ما     
  .)٣(حترمي مقاتلة الكفار مع الكفار إال للضرورة

ال ينبغي للمسلمني أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك؛          : " جاء يف السري الكبري   
 وحزب الشيطان هم اخلاسرون، فال ينبغي للمسلم أن ينضم          ،ألن الفئتني حزب الشيطان   

 وهذا ألن حكم الشرك هو الظاهر،       ؛ويقاتل دفعاً عنهم  إىل إحدى الفئتني فيكثر سوادهم      
   .)٤("واملسلم إمنا يقاتل لنصرة أهل احلق ال إلظهار حكم الشرك

أرأيت لو أن قوماً من املسلمني يف بالد الشرك أو جتاراً         : " وجاء يف املدونة الكربى   
، أو من غري    استعان م صاحب تلك البالد على قوم من املشركني ناوءوه من أهل مملكته            

مسعـت مالكـاً يقـول يف       : "  فأجاب سحنون  ؟أهل مملكته، أترى أن يقاتلوا معه أم ال       
جياء ، و م امللك على أن يقاتلوا معه عدوه      ، فيستعني   شركنياألسارى يكونون يف بالد امل    

على هـذا، وال حيـل هلـم أن    ال أرى أن يقاتلوا  : قال مالك : م إىل بلد املسلمني، قال    
وإمنا يقاتل الناس ليدخلوا يف اإلسالم مـن        ": اءهم على مثل ذلك، قال مالك     يسفكوا دم 

 ،الشرك، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إىل الكفر ويسفكوا دماءهم يف ذلك             
  .)٥("فهذا مما ال ينبغي للمسلم أن يسفك دمه عليه

                                                
  .٥٣٩ / ٢٨جمموع الفتاوى   )١(
  ).٢٤٨(ص : انظر  ) ٢(
كشاف القناع و، ١/٥١٨املدونة الكربى و ،١٠/٩٧،٩٨املبسوط، و ٤/١٥١٥ شرح كتاب السري الكبري   : انظر  )٣(

  ).١١٧(، واألحكام السياسية لألقليات املسلمة ٦٣/ ٣
  .٤/١٥١٥ شرح السري الكبري  )٤(
  .١/٥١٨املدونة الكربى   )٥(



 

 

٤٤٤ 

٤٤٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

خوفـاً مـن    وحيرم أن يعينهم املسلم على عدوهم إال        : "وجاء يف كشاف القناع   
١("هم شر(.  

فـإن   ، مصلحة للمـسلمني   الكافرة الدولة    مع قتال املسلم الكفار  إذا ترتب على    ف
  .األقرب جوازه بشروط

ذكر الفقهاء بعض احلاالت اليت جيوز فيها للمسلم أن يقاتل مع الكفار ضـد         كما    
  :، وأعيد ذكرها هنا لألمهية)٢(وقد تقدمتالكفار اآلخرين للضرورة، 

 إذا كان املسلمون جمربين على القتال مع الكفار ضد أعدائهم، حبيث إن مل               :أوال
اليت يقيمـون    الدولة   ، كما لو كانوا أسرى عند الكفار، أو أجربم        لقتلوهميفعلوا ذلك   

ن يقاتلوا لدفع اهلالك عـن       جيوز هلم أ   في هذه احلال  ففيها على القتال ضد كفار آخرين،       
  .أنفسهم

قاتلوا معنا عدونا   : - لألسرى املسلمني  :أي-وإن قالوا هلم  : "سن بن احل  قال حممد 
، وقتل أولئك املـشركني هلـم        فال بأس بأن يقاتلوا دفعاً هلم      ،ممن املشركني وإال قتلناك   

 ورمبـا  ، بسبب اإلكـراه عند حتقيق الضرورة وال بأس باإلقدام على ما هو حالل         ،حالل
  .)٣("جيب ذلك كما يف تناول امليتة وشرب اخلمر

  . أن يدفعوا عن أنفسهم األسر والضعف واهلوان:ثانيا
 قاتلوا معنا عدونا من أهـل حـرب         :ولو قالوا لألسرى  "  : جاء يف السري الكبري   

 فلو وقع يف قلوم أم صادقون فال بأس         ،آخرين على أن خنلي سبيلكم إذا انقضت حربنا       
 من أولئـك    دفعون ذا األسر  ألم ي ": بأن يقاتلوا معهم، ويعلل ذلك السرخسي ويقول      

  .)٤("قدام هناك فكذلك يسعهم ها هنا املشركني، فكما يسعهم اإل

يف حال ما إذا كان املسلمون يف بالد الكفار، غري أم حيترمون ويقدرون،              : ثالثا
ويعطون سائر حقوقهم دون انتقاص هلم، وخاف قائد هذه البالد من بطش دولة أخـرى               

                                                
  .٣/٦٣كشاف القناع   )١(
  ).٢٤٩(ص : انظر  )٢(
  .١٥١٧-٤/١٥١٦ شرح السري الكبري  )٣(
  .٤/١٥١٨ مصدر سابق  )٤(



   

 

٤٤٥ 

٤٤٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

القتال معهم مستدال   ائمني عنده، فقد أجاز بعض أهل العلم        فاستعان باملسلمني الق  
  .)١(تقدمبقصة املسلمني وقتاهلم مع النجاشي، كما 


  

                                                
  ).٢٥١(ص : انظر  )١(



 

 

٤٤٦ 

٤٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث اخلامس
  ةــروب األهليـاحل

  :وفيه مطلبان
  تعريف احلروب األهلية: األول

  حكم احلروب األهلية: الثاني
  
  



   

 

٤٤٧ 

٤٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول 
  تعريف احلروب األهلية

ات ومصنفات، وهـذا مـن      الكالم عن احلروب األهلية يطول، وحيتاج إىل مؤلف       
 ذو شجون،   :-يقالكما  -، فهو حديث     واألسباب والنتائج واآلثار   عد التارخيي البحيث  

 يف بالد املسلمني، بـالرغم مـن        الكوارث، وتلك   ومن املؤسف أن توجد تلك احلروب     
  )١(! أو اخلروج على احلكام،املسلمنيعلى ح السالتشديد الشارع على رفع 

  :احلرب األهليةتعريف 
ا احلرب األهلية ف  تعرالـيت يكـون أطرافهـا       ، ما يف بلدٍ احلرب الداخلية   " :بأ 

من يريد أن يبقى على احليـاد        و هكل فرد فيها يرى عدو    و،  املواطننيمجاعات خمتلفة من    
  . )٢(" الترايب وال العمل معه يف نفس التقسيم، ال ميكن التعايش معه،خائنا

 كما عا   رصراع مسلح ينشب داخل إقليم الدولة، ويتميز       : "فت احلرب األهلية بأ
 من إقليم الدولة، وميارس فيه  معٍنيا من الطرفني املتنازعني يفرض سلطانه على جزءٍ  بأن كل 

  . )٣( "إخل ..  والتجنيدحلكومات الشرعية، كجباية الضرائبالسلطات اليت متارسها ا

 ينصبان على كون احلرب األهلية خاصة مبا يكون هو واضح ذان التعريفان كما    وه
ا آخر، ويعتربه  من الشعب، غري أن الواقع السياسي يفرض نوعا مهم    متصارعة بني طوائف 

  .)٤(من احلروب األهلية بالدرجة األوىل، وهو اخلروج على احلكام، والبغي عليهم
النتائج االقتصادية  سوء  بف  ِصكما تت  ،نفالعراوة و تتصف احلروب األهلية بالض   و

 ، ألا تشمل مناطق آهلـة بالـسكان        أم البعيد؛  على املدى القريب  سواء  ،  واالجتماعية
حيتاج اتمع إىل عدة عقـود  وعلى إثرها  ، واجلريان والعشائر واألقاربوتفرق بني األهل 

  . البناء والوئامإلعادةمن الزمن 

                                                
، ومقومات حـب الـوطن      )١٣٩(،)٣٠(مفهوم اجلماعة واإلمامة ووجوب لزومها      : انظر يف خطر هذا األمر      )١(
  .، وما بعدها)٦٥(
  . ١٨١ /٢ ةيموسوعة السياس  )٢(
  ). ٤٤٤(القاموس السياسي   )٣(
   ).٤٥١(يأيت مفصال ص   )٤(



 

 

٤٤٨ 
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 أو اـاورة يف     ،الكـربى  الدول    األهلية فرصة لتدخل   وكثريا ما تشكل احلروب   
 ذلك أن وقوع مثل تلك      ؛مثل تلك احلروب   اليت تقوم ا  جمريات األمور الداخلية للدولة     

 التـدخالت ي يف وجـه   ويزيل التماسك الداخل،احلروب يضعف كثريا من سيادة الدولة     
يف  الـدول     فترى بعـض   ،ا وإجيابا ااورة سلب  الدول    على قد يعود ذلك  ، كما   ةاخلارجي

  .لتوازن يف تلك املنطقة من العاملانتصار فريق على فريق ديدا ألمنها، أو ل
وبتعد يبقى احللُّ  األهلية احلروب   قيامأسباب  ع  د وتنو  جناعة هلا على مدى      األكثر 

  .العصور التفاوض السلمي
حسب ما ورد يف املوسوعة العاملية   وهذا تفصيل لبعض احلروب األهلية يف بلدان العامل         

  :بيديايويكاحلرة ال
) ١٩٧٢-١٩٥٥(  خـالل األعـوام     يف السودان   نشبت حروب أهلية   :السودان

 على خلفية مطالبة حركـة حتريـر جنـوب     ،بني الشمال واجلنوب  ) ٢٠٠٣-١٩٨٣(و
 وحصدت هذه احلروب أكثر من مليـوين قتيـل،          ،السودان باالنفصال أو احلكم الذايت    

  .  ألف الجئ يف البلدان ااورة للسودان٤٢٠ة ماليني نازح داخل الوطن، ووأربع
 لبنان، ذلك البلد الـصغري  بية اليت شهدت حروبا أهلية مدمرةمن البلدان العر  : لبنان

، وحصدت أكثـر مـن   )١٩٩٠-١٩٧٥(الذي طحنته احلرب األهلية مخسة عشر عاما  
ي بني قوى احلركة الوطنيـة اللبنانيـة         ألف قتيل، بعد سنوات من االنقسام السياس       ١٣٠

 فتيـل جت وساعدت على إشعال  ظروف إقليمية ودولية أجوقوى اليمني اللبناين، يف ظلِّ 
  .١٩٩٠ أكتوبر١٣ وقد انتهت احلرب يف ،احلرب

رغم االحـتالل   ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣( يف الفترة     بالعراق  نشبت حرب أهلية   :العراق
ف وتفجري األضرحة واملساجد التابعة للـسنة       األمريكي، واليت بدأت على شكل استهدا     

والشيعة على حد سواء، ومحل كل طرف اآلخر مسئولية ذلك، وتطور األمر إىل حـرب          
  .والسنةأهلية طائفية حبتة، طرفاها الشيعة 

هي حرب دارت يف مشال اليمن    ، و حرب اليمن أو حرب مشال اليمن األهلية       :اليمن
 والفصائل املوالية للجمهورية العربية اليمنية من سنة        ،اليمنيةاملتوكلية   بني املوالني للمملكة    

  .وقد سيطرت الفصائل اجلمهورية على احلكم يف اية احلرب، ١٩٧٠ إىل سنة ١٩٦٢



   

 

٤٤٩ 
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 - ١٨٦١( نشبت حرب أهلية خالل الفتـرة        :الواليات املتحدة األمريكية  
ـ     ) ١٨٦٥  إحدى عـشر    مقابل" االحتاديني"بني احلكومة الفيدرالية اليت عرفت ب

ـ             الواليـات  "والية جنوبية متمسكة بالعبودية، وأسست هذه الواليات مـا مسـي بـ
 وأعلنت انفصاهلا عن باقي الواليات الشمالية، وعلى إثر ذلـك           "الكونفدرالية األمريكية 

   .)١( قتيل٩٧٠,٠٠٠نشبت احلرب اليت استمرت حوايل أربع سنوات، وخلفت أكثر من 
 ، عن أبرز احلروب األهلية يف العامل وأسـباا        ن احلديث فإنه ال ميك   املقاملضيق  و

عـرب  بأشهر احلروب األهليـة     خمتصرة  قائمة  ؛ لذا فهذه     وما هي نتائجها   ،وكيف انتهت 
  :حسب ترتيبها الزمينالتاريخ 
 ١٠٧٢-١٠٦٧ حروب األخوة بني الفونسو ملك ليون وسانشو ملك قشتالة   
  م١٢٤٠-١١٣٠احلرب األهلية يف النرويج.  
 م ١٤٨٥-١٤٥٥ب الوردتني يف إجنلترا حر.  
  م ١٤٧٧-١٤٦٧حرب أونني يف اليابان.  
  م ١٥٩٨-١٥٦٢احلروب الدينية الفرنسية.  
  م ١٨٦٥-١٨٦١احلرب األهلية األمريكية.  
  م ١٩٢١- ١٩١٧احلرب األهلية الروسية.  
  م ١٩١٨احلرب األهلية يف فلندا.  
  م ١٩٢٣-١٩٢٢احلرب األهلية األيرلندية.  
 م ١٩٤٩-١٩٤٥، ١٩٣٧-١٩٢٨هلية الصينية احلرب األ.  
  م ١٩٧٥-١٩٣٠احلرب األهلية الفيتنامية.  
 م ١٩٣٩-١٩٣٦سبانية احلرب األهلية األ.  
  م ١٩٤٩-١٩٤٦احلرب األهلية اليونانية.  
  م ١٩٤٧احلرب األهلية البارجوية.  
 م ١٩٤٨ احلرب األهلية يف كوستاريكا.  

                                                
)١(  wiki/org.wikipedia.ar://http القاموس السياسي   : ، وانظر)واملوسـوعة العربيـة     )٤٤٥-٤٤٤ ،

  ).٦٩٦(امليسرة 



 

 

٤٥٠ 
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 م ١٩٥٣-١٩٥٠لية الكورية احلرب األه . 
 م١٩٩٤-١٩٨٣، ١٩٧٢-١٩٥٥رب األهلية السودانية احل.  
  م١٩٧٠-١٩٦٢حرب مشال اليمن األهلية. 
  م١٩٦٦-١٩٦٥احلرب األهلية االندونسية.  
  م١٩٧٠-١٩٦٧احلرب األهلية النيجرية.  
  م١٩٧١احلرب األهلية الباكستانية.  
  م ١٩٩٠ - ١٩٧٥احلرب األهلية اللبنانية. 
  م ١٩٩٢-١٩٧٥احلرب األهلية املوزمبيقية.  
  م ٢٠٠١ -١٩٩١احلرب األهلية اليوغسالفية.  
  م٢٠٠١-١٩٩٢احلرب األهلية األفغانية. 

  ١(م٢٠٠٧-٢٠٠٣احلرب األهلية العراقية(. 

ية أو  سياسية أو طبق  قد تكون    ختتلف من بلد إىل آخر؛ ف      وأسباب احلروب األهلية  
حيث تغذيها قوى   ة؛   خارجي  تكون أسبابا  ويف كثري من األحيان   ،  دينية أو عرقية أو إقليمية    

 وأحيانا تشكل مزجيا من     ،أجنبية دف إىل زعزعة أمن واستقرار البلد الذي ستنشب فيه         
  .السابقة أو بعضهاالدوافع 



                                                
  . ١٨١ /٢ ةيموسوعة السياس  )١(
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  املطلب الثاين  
  حكم احلروب األهلية 

تتصل اتـصاال مباشـرا بـالوطن، وأرض      بناء على ما تقدم فإن احلروب األهلية        
الوطن، والذي يعنينا يف هذا البحث هو احلروب األهلية         طة  وسلإدارة  و الوطن، وحكومة 

غالب أسباب احلرب األهلية هو القيادة واحلرص علـى         ف ،متقدكما  ويف البلدان املسلمة،    
ـ      أو ما كان موروثا بني القبا     حتويل الدولة، وتغيري نظامها،      ات ئل والعـشائر، مـن قبلي

رينال تعدو أم لذا فحقيقة هذه احلروب ات؛وعصبي:  
وبـني   الدولـة    تكون بـني  ، ف  النظام اخلروج على احلكام، والتعدي على    : األول

،  أو الفئة الباغيـة    فون يف الفقه اإلسالمي بالبغاة    عر، وهم من ي   )١(رعاياها اخلارجني عليها  
  .)٢(السياسينيويف العصر احلديث بارمني 

   .)٣(يف الفتنةالقتال : الثاين
 ما يرادفهـا    "اخلروج"ويراد بكلمة    ،والبغي على احلاكم   اخلروج   هوف :أما األول 

رة املسلحة، أو احلرب األهليـة، أو القتـال الـداخلي، أو            والثَّ: اليوم من عبارات، مثل   
 الوصـول إىل حتقيـق األغـراض        ، واملراد باجلميع  استعمال السالح، أو استخدام العنف    

  .)٤( األمور اجلرمية السياسية، ويطلق على هذهالسياسية اليت حصلت الثورة من أجلها
تكاد تنحصر يف كالم    ، إال أا     هذه التسمية عامة   ومع كون ،  )٥(واجلرمية السياسية 

 :ف بأا تعر، ف نظام الدولة القانونيني يف احلرب األهلية، أو الثورات املسلحة اخلارجة على          

                                                
مقومات حب الـوطن يف  : انظر يف األسباب والوسائل اليت توقع كثريا من شباب املسلمني يف هذا األمر كتاب          )١(

مفهوم اجلماعة واإلمامة   : ، وما بعدها، ويف مفاسد اخلروج على مجاعة املسلمني وإمامهم         )١٩(ضوء تعاليم اإلسالم    
  .، وما بعدها)١٧٥(ووجوب لزومها 

  ).١١٣(، واجلرمية والعقاب يف الفقه اإلسالمي ١/١٠١التشريع اجلنائي اإلسالمي   )٢(
  .بعضهم على بعٍض السالح، وهذا هو غالب احلروب األهلية على مر التاريخ  بأن يرفع املسلمون )٣(
، واجلرمية والعقاب يف الفقـه  )١٥٠-١/١٤٨(التشريع اجلنائي  ، و ٢٧٥ /١  املوسوعة العصرية يف الفقه اجلنائي        )٤(

  ).١١٣(اإلسالمي 
ت يف األحوال العادية تعترب جرمية عاديـة،       ال تكاد توجد اجلرمية السياسية يف الظروف العادية، فكل جرمية وقع            )٥(

مهما كان الغرض منها، فمن يقدم على قتل رئيس دولة لغرض سياسي أو شخصي، عدت جرميته عادية، ولو كان                   



 

 

٤٥٢ 
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  غري عاء أا سلطةٌ   اد أعمال العنف اليت يرتكبها اخلارجون على السلطة القائمة، بناء على         "
  .)١("شرعية

ونظرا ألن هذ العنف الذي يرتكبونه يضار به أعداد كبرية من الناس، ممن ليس له               
 ال دخل هلم أصال يف هذا اخلالف، فـإن الفقـه            ننفس تلك التوجهات السياسية، والذي    

ة األمـن   ا إعـاد  ، ويقرر هلم معاملة خاصة، يقصد       )٢(اإلسالمي يطلق عليهم اسم البغاة    
  .ألفراد الشعب

                                                                                                                                       
كان الغرض من اجلرمية إحداث أي تغيري يتنـاىف مـع       أو   هو من السياسيني، ما دام أن القتل وقع يف أحوال عادية،          

خال نظام غري إسالمي خيالف النظام، أو متكني دولة أجنبية من التـسلط علـى الـبالد، أو                  نصوص الشريعة، كإد  
إذا كان الغرض من اجلرمية شيئاً من هذا أو مثله، فإن اجلرمية ال تكـون               فإضعاف قوة الدولة أمام غريها من الدول،        

 جرمية عادية قررت هلا الشريعة عقوبـة         وإمنا هي إفساد يف األرض، وحماربة هللا ورسوله، وهي         - سياسية :أي–بغياً  
 أيب بـن  علي ملجم بن الرمحن عبد قتل فلقديف اخلوارج،   رضي اهللا عنه    يب طالب   أوتلك هي سنة علي بن      ،  قاسية
 مـن  القاتـل  أن مـن  بالرغم عادياً القتل  علي رضي اهللا عنه    فاعترب سياسي، غرض لتحقيق املسلمني خليفةَ طالب

 : "احلسن لولده قال فإنه بعده، من العلماء به أخذ الذي والرأي نفسه،  رضي اهللا عنه   علي رأي هو وهذا ،اخلوارج
 ويل نفسه اعترب ملا عادياً القتل يكن مل ولو ،" كضربيت فضربة مت وإن دمي، ويلّ فأنا تـعش فإن إساره، أحسنوا

  .ضربتهك بضربة يقتص أن احلسن من طلب وملا اقتص، شاء وإن عفا شاء إن ،الدم
وإمنا توجد اجلرمية السياسية يف الظروف غري العادية، وعلى وجه التحديد يف حالة الثورة، أو يف حالة احلـرب                        

األهلية، فإذا ثار فريق من الرعية على الدولة، وقامت حرب بينهما أمكن أن توجـد اجلرميـة الـسياسية مبعناهـا                  
ار، أو اخلارجني على النظام، فإذا انعدمت تلـك الـشروط، أو            االصطالحي، بشرط أن تتوفر شروط معينة يف الثو       

توفرت، ولكن مل توجد حالة الثورة أو احلرب، فتلك اجلرائم ال ميكن أن تكون جرائم سياسية، وإمنا هـي جـرائم    
 يف  واجلرمية والعقاب ،  ١٠١ / ١، والتشريع اجلنائي اإلسالمي     ٢٧٣ / ١املوسوعة العصرية يف الفقه اجلنائي      . عادية

  ).١١٣(الفقه اإلسالمي 
  ).١١٤(، واجلرمية والعقاب يف الفقه اإلسالمي ١/٢٧٨املوسوعة العصرية يف الفقه اجلنائي   )١(
 منـع  تبغي أو طاعته يف الدخول منع أو خلعه يبغون اإلمام على خيرجون قوم" :بأم البغاةَ وقد عرف الفقهاءُ    )٢(

 يقاتلون الذينهم  " أو ،"بتأويل فاسد ال يقطع بفساده العتقادهم صحته       ":، والبعض يقول  "سائغ بتأويل واجب حق
 أو ميتنعون مـن الـدخول يف        ، والذين خيرجون على اإلمام    ، مثل الطوائف الضالة كاخلوارج وغريهم     ،على التأويل 

، ٣١٢/ ١ القـوانني الفقهيـة   ، و ٢/٢٨٣الفتاوى اهلندية    ".ا وجب عليهم كالزكاة وشبهها     أو مينعون حق   ،طاعته
، وشـرح  ١١٢/ ٤، وأسىن املطالب شرح روض الطالب  عامل الكتب.ط ١٧١ / ٤أنوار الربوق يف أنواء الفروق  و

  .٣/٣٨٨منتهى اإلرادات 
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هي اجلرمية اليت يكون فيها اعتداء  اجلرمية السياسيةاحلرب األهلية أو    فوعليه  
         م حكاما، ففي اجلملة هي    على نظام احلكم، أو على أشخاص احلكم بوصف كو

اجلرائم اليت يكون انبعاثها عن فكرة ونظر، ولو كان منحرفا، وال يكون القـصد فيهـا                
 يذاء رد اإليذاء، أو جللب نفـعٍ      اإل، أو    رد اجلرمية  اإلجرامالقصد منها   االعتداء، فليس   

١( للجاين، إمنا الباعث عليها هو األمر اجلماعيشخصي(.  
مث هذه الطائفة ال بد من توفر مجلة من الشروط حىت يثبت هلم وصـف البغـي،                 

  :اآليتوالذي يترتب عليه أحكام خاصة، سيما فيما يتعلق مبعاملتهم، وهي ك
  . أمورهمألولياء اخلروج عن طاعة احلاكم اليت أوجبها اهللا على املسلمني :أوال 

، حبيـث حيتـاج      ومنعة  أن يكون اخلروج من مجاعة قوية، هلا شوكة وقوة         :ثانيا
  .هم إىل الطاعة، إىل إعداد رجال ومال وقتالحلاكم يف ردا

، فـإن مل  اإلمـام لى حكم  أن يكون هلم تأويل سائغ يدعوهم إىل اخلروج ع :ثالثا
   .يكن هلم تأويل سائغ كانوا حماربني، ال بغاة

ه الشريعة إطالقا، كأن طلبـوا      عوا سبباً ال تقر   عوا سبباً للخروج، أو اد     مل يد  نفإ
ليـسوا  فدون أن ينسبوا إليه شيئاً، أو طلبوا عزله ألنه ليس من بلدهم،        الدولة   عزل رئيس 

 قطاع طريق يسعون يف األرض بالفـساد، وهلـم          ، إمنا  سياسيني  أو جمرمني  بأي حال بغاةً  
  .عقوبتهم اخلاصة

ال   قـوة جلماعـة  ألنه ال ؛ يكون مصدرا لقوم مطاع أن يكون هلم رئيس   :رابعا
  .قيادة هلا

ن به عن    كانوا أفرادا، أو مل يكن هلم من العتاد ما يدفعو          بأن هلم قوة،    يكنفإن مل   
  .)٢(ه يسهل ضبطهم وإعادم إىل الطاعةن أل؛أنفسهم، فليسوا ببغاة

                                                
  ).١١٤(اجلرمية والعقاب يف الفقه اإلسالمي ، و١/٢٧٨املوسوعة العصرية يف الفقه اجلنائي   )١(
، وأنـوار   ٧/١٤٠، وبدائع الصنائع    ٤/٢٦٢، ورد احملتار    ٥/١٥١ائق  البحر الر : انظر هذه الشروط مفصلة يف      )٢(

ومنـهاج الطـالبني   ، ٤/٢١٦واألم  ،  )٤٩٠(وشرح حدود ابن عرفة     ،  ٦/٢٧٧ومواهب اجلليل   ،  ٤/٢٠٢الفروق  
، واحمللـى   ٦/١٦١كـشاف القنـاع     ، و ٦/١٥٢، والفـروع    ١٠/٥٢واملغين  ،  ٧/٣٨٥ احملتاج ايةو،  ١/١٧٠

  .دار الكتب العريب. ط .٢/٦٠٢لسنة فقه ا: ، وانظر١١/٣٣٣



 

 

٤٥٤ 

٤٥٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

األمر بغري  للحصول على الرئاسة ومنازعة أويل       وأ الدنيا،   ألجلأما إذا كان القتال     
 ويكون للمحاربني حكم آخر خيـالف حكـم         ،، فهذا اخلروج يعترب حماربة    تأويل شرعي 

 : هو املذكور يف قوله تعـاىل     الباغني، و 


  ٣٣-املائدة.  
 من خالف،   رجليدي واأل اؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع األ      فهؤالء احملاربون جز  

جـرائمهم الـيت    حـسب    حسب رأي احلاكم فـيهم، و      ،رضبس والنفي من األ   أو احل 
   .)١(ارتكبوها

  :من هذه الطائفة الدولة قيادةوموقف السلطة 
 العودة إىل اجلماعة، والدخول     جني عليه إىل   أن يدعو البغاة اخلار    جيب على اإلمام  

فإن ادعوا مظلمة   ،  يسأهلم عن سبب خروجهم   مث  ؛   ذه الدعوة  لعل الشر يندفع  ؛  يف طاعته 
، وهلم احلرية يف أن يقولوا ما يشاءون يف حدود نصوص           هة كشفها ، وإن ذكروا شب   أزاهلا

  .الشريعة
  : ذلك اآليتودليل

 :  فقال ،ح قبل القتال  باإلصال بدأ األمر وتعاىل   اهللا سبحانه    أن: أوال
  ٩-احلجرات.  

 ،االقتتال ابتداء ليس مأمورا به     ف ،فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء    : "قال شيخ اإلسالم  
هلذا قال من قال من      و ؛مث إن بغت الواحدة قوتلت     ،صالح بينهم لكن إذا اقتتلوا أمر باإل    و

   .)٢("لواون بقتاهلم حىت يقاِتؤدبت إن البغاة الي:الفقهاء

                                                
 واحمللـى  ،١٠/٤٩ املغين، و٣٨٢/ ٧ احملتاج اية، و٨/٦٢ اينقالزر شرح، وما بعدها، و   ١٥١/ ٥ الرائق البحر  )١(

١١/٣٣٣.  
  .٣/٤٤٦الفتاوى الكربى   )٢(



   

 

٤٥٥ 

٤٥٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

فإنـه  ، هللا عنه ملا خرج عليه أهل حروراء رضي اعلي أن هذا ما فعله  : ثانيا
، ضي اهللا عنهما ليدعوهم إىل العدل     ندب إليهم عبد اهللا بن عباس ر      رضي اهللا عنه    

١(م وإن أبوا قاتله، عنهمفإن أجابوا كف(.  

                                                
 / ٢املستدرك  يف  ، واحلاكم   ١٧٩ / ٨السنن الكربى   ، والبيهقي يف    ١٦٥ / ٥السنن الكربى   أخرج النسائي يف      )١(

يا : فَقُلْت ِلعِلي . لَما خرجت الْحروِريةُ اعتزلُوا ِفي داٍر وكَانوا ِستةَ آالفٍ        : ابِن عباٍس رضي اهللا عنهم قَالَ      عن   ١٦٤
 ِمِننيؤالْم أَِمري،      مالِء الْقَوؤه لِّي أُكَلِّمالِة لَعِبالص ِردقَالَ،  أَب :ك  إنلَيع مافُهت    .  كَال :قُلْت. ي أَخيـضماِبي وت ِثيفَلَِبس

أَتيـتكُم  :  ما جاَء ِبك؟ قُلْت،مرحبا ِبك يا ابن عباٍس: فَقَالُوا. إلَيِهم حتى دخلْت علَيِهم ِفي داٍر وهم مجتِمعونَ ِفيها      
ِمن ِعنِد ابِن عم النِبي صـلى اهللا عليـه وسـلم    ،  اهللا عليه وسلم الْمهاِجِرين واَألنصارِ    ِمن ِعنِد أَصحاِب النِبي صلى    

بلِّغهم ما  ِجئْت ُألبلِّغكُم ما يقُولُونَ وأُ    ، وعلَيِهم نزلَ الْقُرآنُ وهم أَعرف ِبتأِْويِلِه ِمنكُم ولَيس ِفيكُم ِمنهم أَحد          ، وِصهِرِه
هاتوا ما نقَمتم علَى أَصحاِب رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم وابـِن عمـِه               : قُلْت، فَانتحى ِلي نفَر ِمنهم     . تقُولُونَ

وقَد قَالَ تعالَى   ، ه حكَّم الرجالَ ِفي ِديِن اللَِّه       إحداهن أَن : ما ِهي؟ قَالُوا  : قُلْت. ثَالثٌ: قَالُوا، وختِنِه وأَوِل من آمن ِبهِ    

   ةٌ :  قُلْتاِحدِذِه وقَالُوا. ه :        منغي لَمِب وسي لَملَ وقَات هةُ فَِإنا الثَّاِنيأَمو ،  ا فَقَـدوا كُفَّارفَِإنْ كَان
  هاؤا ِنسلَن لَّتح مالُهوأَمو م ،        مهاؤا ِدمنلَيع تمرح فَقَد ِمِننيؤوا مِإنْ كَانى  ، ورِذِه أُخا الثَّاِلثَـةُ  : قَالُوا. قُلْت هأَمو :

     ِمِننيؤأَِمِري الْم ِمن هفْسا نحم هكُونُ أَ       ، فَِإني هفَِإن ِمِننيؤالْم أَِمري كُني فَِإنْ لَم   الْكَاِفِرين قُلْت، ِمري :   رٌء غَييش كُمدلْ ِعنه
أَرأَيتم إنْ قَرأْت علَيكُم ِمن ِكتاِب اللَِّه وحدثْتكُم ِمن سنِة نِبيِه صـلى اهللا عليـه            : قُلْت لَهم ، حسبنا هذَا : هذَا؟ قَالُوا 

قُلْت أَما قَولُكُم إنه حكَّم الرجالَ ِفي ِديِن اللَِّه فَأَنا أَقْرأُ علَيكُم            . اللَّهم نعم : عونَ؟ قَالُوا وسلم ما يرد قَولَكُم هذَا ترجِ     
 إلَى قَوِلِه    :قَالَ تعالَى، أَنْ قَد صير اللَّه حكْمه إلَى الرجاِل ِفي أَرنٍب ثَمنها ربع ِدرهمٍ    

  ا. ١ِجهوزأَِة ورقَالَ ِفي الْمو:  
     جالر كُمأَح اللَّه كُمدشأَن    عبا رهنٍب ثَمنِفي أَر أَم قأَح ِنِهميالِح ذَاِت بِإصو فُِسِهمأَنو اِئِهمقِْن ِدماِل ِفي ح

: قُلْـت . اللَّهم نعـم : أَخرجت ِمن هِذِه؟ قَالُوا: قُلْت،  اللَّهم بلْ ِفي حقِْن ِدماِئِهم وِإصالِح ذَاِت بيِنِهم        :ِدرهٍم؟ قَالُوا 
 فَتستِحلُّونَ ِمنها ما تستِحلُّونَ ِمن غَيِرها وِهي أُمكُم؟         ،وأَما قَولُكُم إنه قَاتلَ ولَم يسِب ولَم يغنم أَتسبونَ أُمكُم عاِئشةَ          

   متكَفَر لَقَد ملْتفَع ا     . لَِئننأُم تسلَي مالَى      فَِإنْ قُلْتعت قَالَ اللَّه متكَفَر فَقَد 
    ِنياللَتض نيب متٍج    ،  فَأَنرخا ِبمها ِمنوى؟ قَالُوا    ، فَأَترِذِه اُألخه ت ِمنجرأَخ : معن متقُلْ. اللَّه :  لُكُما قَوأَمو

     ِمِننيؤأَِمِري الْم ِمن هفْسا نحم هإن  ،                ـهنيب بكْتلَى أَنْ يِة عِبييدالْح موا يشيا قُرعولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم دسفَِإنَّ ر
واَللَِّه لَو كُنا نعلَم أَنك رسـولُ اللَّـِه مـا    : فَقَالُوا، د رسولُ اللَِّهاُكْتب هذَا ما قَاضى علَيِه محم    : وبينهم ِكتابا فَقَالَ  

يـا  ، واَللَِّه إني لَرسولُ اللَِّه وِإنْ كَذَبتموِني     : فَقَالَ، ولَِكن اُكْتب محمد بن عبِد اللَّهِ     ، صددناك عن الْبيِت وال قَاتلْناك    
 ولَم يكُن محـوه     ، وقَد محا نفْسه   ، فَرسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم خير ِمن عِلي         )عِلي اُكْتب محمد بن عبِد اللَّهِ     

ِمنهم أَلْفَاِن وبِقي ساِئرهم فَقُِتلُـوا علَـى   فَرجع . اللَّهم نعم: أَخرجت ِمن هِذِه اُألخرى؟ قَالُوا، ذَِلك محوا ِمن النبوةِ   



 

 

٤٥٦ 

٤٥٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 مبجرد القول كان أوىل  فإذا أمكن ،همهم، ال قتلُ   شر هم ودفع أن املقصود كفُّ   :ثالثا
  . لفريقني؛ ملا فيه من الضرر بامن القتال

 وكان الظـاهر  ،وإن طلبوا اإلنظار  ،هم جيوز قتاهلم قبل ذلك إال أن خياف شر        وال
  .  قصدهم الرجوع إىل الطاعة أمهلهممن

  . )١("العلمهذا كل من أحفظ عنه من أهل مجع على أ": قال ابن املنذر
 م     ، بعد أ  وا على بغيهم  وإن أصرنصحهم نـدبا    ،ن بعث إليهم أمينا ناصحا لدعو 

وا ، فـإن أصـر   كلمة الدين وعدم مشاتة الكافرينن هلم احتاد  ، وحس بوعظ ترغيبا وترهيبا  
  . )٢(آذم بالقتال

  : معاملة البغاة
    حـرب ال    الفئة الباغية، فإن املعاملة معهم ختتلف، فهي         تالُم ق يف حال ما إذا حتت
وردعه عـن   ه إىل اجلادة، وإقامته على العدل،        وإبادته، إمنا رد   يراد ا استئصال املخالف   

هم ؤنـسا ال تـسىب  أمـواهلم، و   ال تغنم هم، و جرحي وال   ،مهرِبدم يقتل   لذلك فال الظلم؛  
   .ؤدب ويسجن حىت يتوب بل ي،وال يقتل منهم أسري، وذراريهم

  : د عشر وجهاويفرق بني قتاهلم وقتال املشركني بأح: "قال القرايف يف قتال البغاة
  .م ردعهم ال قتلهم خبالف املشركني أن يقصد بقتاهل:األول
  .هم خبالف املشركنيِرِبدأن يكف عن م :الثاين

  .ف املشركنيال جيهز على جرحيهم خبال أ:الثالث
  .ل أسراهم خبالف املشركنيال يقت أ:الرابع

  .ال تغنم أمواهلم خبالف املشركني أ:اخلامس
  .ال تسىب ذراريهم خبالف املشركني أ:السادس

                                                                                                                                       
اللَِتِهمض،   ارصاَألنونَ واِجرهالْم ملَهووافقـه   هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجـاه        : قال احلاكم .  قَت ،

  .الذهيب
  .١٠/٤٩املغين   )١(
واألحكـام الـسلطانية    ،  ١٤٠ / ٧  الصنائع  وبدائع ،٤١٠ / ٤فتح القدير   ، و ١٦٩٢/ ٥شرح السري الكبري      )٢(

 / ٦، وكـشاف القنـاع   ١٠٨ / ٨واملغين ، ٣٨٥ / ٧واية احملتاج  ،  ٢١٩ / ٢واملهذب  ،  )٧٥-٧٤(للماوردي  
١٦٢.  



   

 

٤٥٧ 

٤٥٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .على قتاهلم مبشرك خبالف املشركنيال يستعان  أ:السابع
  .هم على مال خبالف املشركنيال ندع أ:الثامن
  . خبالف املشركني)١(اداتعال تنصب عليهم الر أ:التاسع
  .م املساكن خبالف املشركنيرق عليهال حت أ:العاشر

  .)٢(ال يقطع شجرهم خبالف املشركني أ:احلادي عشر
هـا  اليت ارتكبو عن اجلرائم -كما ذكر الفقهاء-سأل وإذا كانت هذه الطائفة ال ت 

 عن جرائمهم   نفس واألموال، فإن لويل األمر إن مل يعف       أثناء تلك احلرب، من إهالك لأل     
قبهم على خروجهم عن الطاعة بعقوبة تعزيزية، إن رأى يف ذلك مصلحة، وعلى             أن يعا له  

هم، فسلطة احلاكم واسعة، حبيث جيوز له أن خيتـار          الوجه الذي يرى أنه يردعهم وأمثالَ     
  .)٣(العقوبة املالئمة، كما أن له حق العفو عن العقوبة مىت رأى املصلحة يف ذلك

  :موقف الرعية
 أمـرهم أن  فـإن ، الطائفة الباغية  دفع شر  ومعاونته يف    ماممث على الرعية طاعة اإل    

  . وجوباأطاعوه لذلكيدخلوا معه يف القتل 
 وال  ،وجيب على كل من دعاه اإلمام إىل قتاهلم أن جييبه إىل ذلك           : "قال الكاساين 

 فكيف  ،يس مبعصية فرض   ألن طاعة اإلمام فيما ل     ؛ وقدرة غىنيسعه التخلف إذا كان عنده      
  .)٤(!"؟طاعةفيما هو 

بيانه أن املسلمني إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنني بـه           ..: "تبيني احلقائق ويف  
 فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم فهم ليسوا من أهـل البغـي   ،فخرج عليه طائفة من املؤمنني    

 ألن فيه إعانـة     ؛ وال ينبغي للناس أن يعينوا اإلمام عليهم       ،وعليه أن يترك الظلم وينصفهم    

                                                
  .لطاملا حبثت عن معناها، فلم أقف عليه، واألشبه أا آلة قذٍف ورمٍي  )١(
/  ٢تبصرة احلكـام  و، ١٥٣ -١٥٢/ ٥ البحر الرائق  :ذلك، وانظر يف    ٤/٢٠٢أنوار الربوق يف أنواع الفروق        )٢(

األحكـام  ، و ١١٤ / ٤أسىن املطالب    و ،٣٨٦/  ٧اية احملتاج   و ، دار الفكر  . ط )٣١٢(القوانني الفقهية   و ،٢٤٩
  .٦٣/ ١٠املغين ، و)٤٩(أليب يعلى السلطانية 

  .١/١٠٦التشريع اجلنائي اإلسالمي   )٣(
  .٤/٢٦٥، ورد احملتار ٥/١٥٣البحر الرائق : ظر، وان٧/١٤٠بدائع الصنائع   )٤(



 

 

٤٥٨ 

٤٥٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 ألن فيه إعانة هلم على خروجهم       ؛ وال أن يعينوا تلك الطائفة على اإلمام أيضا        ،لمعلى الظ 
 احلـق   : فقالوا ، ولكن لدعوى احلق والوالية    ، وإن مل يكن ذلك لظلم ظلمهم      ،على اإلمام 

 فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصر إمام املسلمني على هؤالء             ، فهم أهل البغي   ،معنا
   .)١("اخلارجني

  :ى هذا األمر اآليتويدل عل
 مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         :قالرضي اهللا عنهما    بن عمرو   عبد اهللا   عن  

 فان جاء آخـر     ، من أعطى إماما صفقة يده ومثرة فؤاده فليطعه ما استطاع          (: سلم يقول و
  .)٢()ينازعه فاضربوا عنق اآلخر 

 اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه        سِمعت رسولَ  :قَالَبن شريح رضي اهللا عنه       عرفَجةَ   وعن
 فَمن أَراد أَنْ يفَرق أَمر هِذِه الْأُمِة وِهي جِميع     ،)٣(ِإنه ستكُونُ هنات وهنات   (  :وسلَّم يقُولُ 

  .)٤( )فَاضِربوه ِبالسيِف كَاِئنا من كَانَ
 أَو  ،ِميع علَى رجٍل واِحٍد يِريد أَنْ يشق عصاكُم       من أَتاكُم وأَمركُم ج    ( :ويف لفظ 

لُوهفَاقْت كُمتاعمج قفَر٥() ي(.  
روج عليه  وحرم اخل،فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته    : " رمحه اهللا  قال ابن قدامة  
 النساء   : وقتاله لقول اهللا تعاىل

- ٥٩.  
 أبا بكر   فإن ، الصحابة رضي اهللا عنهم على قتال البغاة       كما حكى رمحه اهللا إمجاع    

  ل ـ رضي اهللا عنه قاتل أهل اجلمل وصفني وأه وعلي،رضي اهللا عنه قاتل مانعي الزكاة
  

                                                
  .٤/٢٦٢تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق   )١(
  ).٣٤٣١(باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول / أخرجه مسلم يف اإلمارة   )٢(
 / ١٢لى مسلم    شرح النووي ع   . واملراد ا هنا الفنت واألمور احلادثة      ، وتطلق على كل شيء    ، مجع هنة  :اهلنات  )٣(

 وهي كناية عما ال يراد      ، مجع هنة  ، وخصالت سوء  ،شدائد وعظائم وأشياء قبيحة منكرة    : أي: "، قال املناوي  ٢٤١
  .٩٩ / ٤فيض ". التصريح به لشناعته

  ).٣٤٤٢(باب حكم من فرق مجاعة املسلمني وهو جمتمع /   أخرجه مسلم يف اإلمارة )٤(
  ).٣٤٤٣(اعة املسلمني وهو جمتمع كم من فرق مجباب ح/   أخرجه مسلم يف اإلمارة )٥(



   

 

٤٥٩ 

٤٥٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   .)١("النهروان
عظـيم القـدر،    ذا املقام الضيق، هلذا املوضوع      ل يف ه  هذا ما ميكن أن يقا    

  .، واهللا املستعان يف مسائلهالشائكجليل املرتلة، 
رفـع   ، فهو القتال يف الفتنة، واملراد بالفتنة       من أحوال احلرب األهلية    وأما الثاين 

  :من حالني، وهذه املسألة ال خيلو فيها املسلم )٢(املسلم على املسلم السالح
  . يشارك يف القتال مع إحدى الطائفتني املتصارعتني ابتداًءأن: األوىل
 أحدا من الطائفة األخرى     م عن القتال، وميتنع عنه، مث يلقى       املسل  أن يكف  :الثانية

  .يريد قتله
 على وجوب ترك القتال يف الفتنة، وحترمي التواجد يف          فأكثر أهل العلم  : أما األوىل 

؛ )٣(القتالله  جيوزكره فال  ، ويف حال ما إذا أُ     قتالاخلروج إىل صف ال   عدم جواز   احلرب، و 
 مـن الـدين     علـم فإنَّ مما   ،  بشدة على هذا األمركتابا وسنة    شجب   اإلسالم   وذلك أن 
 عنـه   ال ترفع  ف ، معصوم الدم واملال   وأنه ،حرمةُ دم املسلم   به األدلة     وتواترت ،بالضرورة

لَا يِحلُّ دم امِرٍئ     (:  بقوله  عليه وسلم  صلى اهللا   النيب نهابي ،هذه العصمة إالّ بإحدى ثالث    
 والثَّيـب  ، النفْس ِبالنفِْس:مسِلٍم يشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وأَني رسولُ اللَِّه ِإلَّا ِبِإحدى ثَلَاثٍ           

من لم عند اهللا    ، فحرمة املس  عدا ذلك ، وما   )٤()  والْماِرق ِمن الديِن التاِرك ِللْجماعةِ     ،الزاِني
   : على ذلك أدلة كثريةوقد قام،)٥(احلرماتأعظم 

  :قال تعاىل  :فمن الكتاب 
  ٩٣-اءالنس.  

                                                
  .، وما بعدها)٣٣(ووجوب لزومها مفهوم اجلماعة واإلمامة : ، وانظر أدلة ذلك موسعة يف٤٦ / ١٠املغين   )١(
  .٢٣٥ / ١١عون املعبود ، و٢٦ / ١٩شرح ابن بطال   )٢(
، والزواجـر عـن اقتـراف    ٢/٥٦٤اص ، وأحكام القرآن للجص٣/٢٩٥، وتبيني احلقائق    ١٠/١٢٤املبسوط    )٣(

  .٥/٣٩٢، ونيل األوطار ٢/٤٥٧، وسبل السالم ٦/١٥٥، وكشاف القناع ٩/١٥٣، واملغين ٢/١٥١الكبائر 
، ومسلم يف القـسامة     )٦٣٧٠ (..  أن النفس بالنفس     : باب قول اهللا تعاىل     / أخرجه البخاري يف الديات       )٤(

  ).٣١٧٦(باب ما يباح به دم املسلم / واحملاربني 
  .)٣٧(حرمة املسلم على املسلم   )٥(



 

 

٤٦٠ 

٤٦٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 هـذا  تعـاطى  ملن أكيد ووعيد شديد ديد وهذا": اآلية تفسري يف كثري ابن قال
 اهللا يقول حيث اهللا، كتاب يف آية ما غري يف باهللا بالشرك مقرون هو الذي ،العظيم الذنب

 وقال اآلية،  سبحانه
 : قال أن إىل  : تعاىل
  القتل حترمي يف واألحاديث،  ١٥١- األنعام 

  .)١("جداً كثرية
(  :رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  عن أَِبي بكْرةَ    : ومن السنة 

     امرح كُمنيب كُماضرأَعو الَكُموأَمو اَءكُمذَا   ،ِإنَّ ِدمه ِمكُموِة يمرذَا، كَحه ِركُمهِفي ، ِفي ش 
  .)٢()بلَِدكُم هذَا 

لَا ترِجعوا بعـِدي   (  :أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ      رضي اهللا عنه    عن جِريٍر   و
  .)٣( ) يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض،كُفَّارا

 :ولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ       سِمعت رس  :وعن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال      
 هـذَا   ، يا رسولَ اللَّهِ   : فَقُلْت ) ِإذَا الْتقَى الْمسِلماِن ِبسيفَيِهما فَالْقَاِتلُ والْمقْتولُ ِفي النارِ        (

  .)٤() ى قَتِل صاِحِبِهِإنه كَانَ حِريصا علَ ( : قَالَ!؟الْقَاِتلُ فَما بالُ الْمقْتوِل
 ِإذَا الْمسِلماِن حملَ أَحدهما علَى أَِخيِه السلَاح فَهما علَـى جـرِف             : (ويف لفظ 

منها،جِميعا جلَاهخد هاِحبا صمهدلَ أَح٥()  فَِإذَا قَت(.  
   :ي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَعن النِبرضي اهللا عنهما عبِد اللَِّه بِن عمٍرو وعن   

  
                                                

  .٣٧٦ / ٢تفسري ابن كثري   )١(
، ومـسلم  )٦٥) (رب مبلغ أوعى من سامع : (باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم/ أخرجه البخاري يف العلم       )٢(

  ).٣١٨٠(باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال / يف القسامة واحملاربني 
  ).٣٦٨(جيه سبق ختر  )٣(
/ ، ومسلم يف الفنت وأشراط الـساعة  )٣٠ (.. وإن طائفتان من املؤمنني باب / أخرجه البخاري يف اإلميان    )٤(

  ).٥١٣٩(باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما 
  ).٥١٤١(باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما / أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة   )٥(



   

 

٤٦١ 

٤٦١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  .)١() لَزوالُ الدنيا أَهونُ ِعند اللَِّه ِمن قَتِل رجٍل مسِلٍم( 
 مسعته: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عنه اهللا رضي معاوية عنو

 لـالرج أو ،متعمداً املؤمن يقتلُ الرجلُ إالّ ،يغفره أنْ اُهللا عسى ذنٍب كلُّ : (يقول خيطب
٢( )كافراً ميوت(.  

أَبغض الناِس  ( : أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ        رضي اهللا عنهما   عن ابِن عباسٍ  و
 ومطَِّلب دِم امِرٍئ ِبغيـِر    ،يِة ومبتٍغ ِفي الِْإسلَاِم سنةَ الْجاِهلِ     ، ملِْحد ِفي الْحرمِ   :ِإلَى اللَِّه ثَلَاثَةٌ  

همد ِريقهِلي ق٣()ح(.  
 شِهدت صفْوانَ وجندبا وأَصحابه وهـو يوِصـيِهم         :عن طَِريٍف أَِبي تِميمةَ قَالَ    و

مـن   ( : سِمعته يقُولُ: قَالَ؟ا هلْ سِمعت ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم شيئً       :فَقَالُوا
 : فَقَـالُوا  ، ومن يشاِقق يشقُق اللَّه علَيِه يوم الِْقيامـةِ        : قَالَ .سمع سمع اللَّه ِبِه يوم الِْقيامةِ     

تطَاع أَنْ لَا يأْكُلَ ِإلَّـا طَيبـا         فَمن اس  ،ِإنَّ أَولَ ما ينِتن ِمن الِْإنساِن بطْنه       ( : فَقَالَ .أَوِصنا
   .)٤()  ومن استطَاع أَنْ لَا يحالَ بينه وبين الْجنِة ِبِملِْء كَفِِّه ِمن دٍم أَهراقَه فَلْيفْعلْ،فَلْيفْعلْ

 مـن  : (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي الصامت بن عبادة وعن
  .)٥( )عدالً وال صرفاً منه اهللا يقبل مل بقتله تبطعفا مؤمناً تلق

ن خطر وعظم اجلناية على نفس مؤمنة بغري حق، وأن من أقدم            هذه األحاديث تبي  ف
وأن من فعل ذلك واشك على الكفر، واخلروج من امللة،          على ذلك فهو على شفا هلكة،       

  . يف الدنيا واآلخرة للعذابِهِس نفتعريِض، وه اهللا عليه، ولعنت غضبِهمع جلِب
ر النيب صلى   قد حذَّ  التحذير من قتل النفس بغري حق، بل         مل يقف األمر إىل حد    مث  

  املـسلم  مرورمن جمرد    و  بالسالح إىل أخيه املسلم،    إشارة املسلم اهللا عليه وسلم من جمرد      
  . ويف يده نبل أو سالح غري مغطى، ويف مساجدهماملسلمنييف أسواق 

                                                
  .)٣٦٨(سبق خترجيه   )١(
  ).٣٦٩(سبق خترجيه   )٢(
  ).٣٦٩(سبق خترجيه   )٣(
  ).٣٧٠(سبق خترجيه   )٤(
  ).٣٧٠(سبق خترجيه   )٥(



 

 

٤٦٢ 

٤٦٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ِإذَا مـر    ( : صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم قَـالَ       عن النيب رضي اهللا عنه     موسىِبي  أَفعن  
 فَلْيقِْبض ِبكَفِِّه : أَو قَالَ ،سوِقنا ومعه نبلٌ فَلْيمِسك علَى ِنصاِلها     أَحدكُم ِفي مسِجِدنا أَو ِفي      

  .)١() نها شيٌءأَنْ يِصيب أَحدا ِمن الْمسِلِمني ِم
لَـا يـِشري   ( :عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـالَ      وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه       

 فَيقَع ِفي حفْرٍة ِمن     ، فَِإنه لَا يدِري لَعلَّ الشيطَانَ ينِزع ِفي يِدهِ        ؛أَحدكُم علَى أَِخيِه ِبالسلَاحِ   
  .)٢()الناِر

من أَشار ِإلَى  ( : صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    النيب قَالَ   :قال وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه     
هعدى يتح هنلْعلَاِئكَةَ تٍة فَِإنَّ الْمِديدِه ،أَِخيِه ِبحأُمِلأَِبيِه و اهِإنْ كَانَ أَخ٣() و(.  

نـصوص   يف ورد مما لكثري إشارات هيف ،كثري من وقليل ،فيض من غيض وهذا
املسلمني، فكيف إذا كـان هنـاك        دماء عن والكف الورع على املسلمني حتثُّ ،الشرع

، كما هو احلال يف احلروب األهلية، واليت تكون بني العـشرية الواحـدة              أرحام وقرابات 
  !؟أحيانا، أو بني العشائر والقبائل املتقاربة

ه الفتنة عدم اخلروج إىل صف القتال، واالمتناع مـا          فالواجب على املسلمني يف هذ    
 ما اسـتطاع،    ، وأن ميتنع  كره على اخلروج، فال جيوز له أن يشارك يف القتل         أمكن، فإن أُ  

  .حىت لو أكره على أن يقتل مسلما، فال جيوز له فعله
ل له أن يقات   إذا كان املكره على القتال يف الفتنة ليس        " :قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا    

كـره  أُ جيب عليه إذا     : قال إىل أن  .. بل عليه إفساد سالحه، وأن يصرب حىت يقتل مظلوماً        
كرهه الكفار على حضور صـفهم      أله املسلمون، كما لو     تأال يقاتل، وإن ق    على احلضور 

له تق له على قتل مسلم معصوم، فإنه ال جيوز        كره رجل رجالً  أَاملسلمني، وكما لو     ليقاتل
املعصوم أوىل مـن     كرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك       أن  وإ باتفاق املسلمني، 

   .)٤(" العكس

                                                
  ).٣٧١(سبق خترجيه   )١(
  ).٣٧١(سبق خترجيه   )٢(
  ).٣٧١(  سبق خترجيه )٣(
  .٤/١٥١٥ شرح السري الكبري: ، وانظر٥٣٩ / ٢٨جمموع الفتاوى   )٤(



   

 

٤٦٣ 

٤٦٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 فاملسلم الذي جيرب على اخلروج يف احلرب األهلية مـع عـشريته أو              ،وعليه
  .ينضوي حتت لوائه، ال جيوز له أن يقاتل، وإن خرجقبيلته أو حزبه الذي 
حـدا مـن   لقـي أ متنع عنه، مث ا املسلم عن القتال، و   إذا كف   فيما :احلال الثانية 

 فماذا عليه أن يفعل، هل يستسلم للقتل، فيكون من شـهداء          الطائفة األخرى يريد قتله،     
، أم يدفع عن نفسه فحـسب، دون استـسالم، ودون           اآلخرة، أم يقاتل دفاعا عن نفسه     

  ؟مقاتلة
ومعلوم أن اإلنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الـدفع            "  :قال شيخ اإلسالم  

 على قولني مها روايتان عـن       ؟ وإمنا تنازعوا هل جيب عليه الدفع بالقتال       ،بالسنة واإلمجاع 
 جيوز له الـدفع عـن      :، والثانية حدامها جيب الدفع عن نفسه ولو مل حيضر الصف        إ :أمحد
   .)١("  وأما اإلبتداء بالقتال ىف الفتنة فال جيوز بال ريب،نفسه

ا تقتضيه قواعد الشرع يف دفع الفتنـة،        واألظهر عندي مبقتضى نصوص السنة، وم     
 يـدور بـني     -أعين حال الفتنة  - يف هذه احلال     دفاعه عن نفسه  أن  والبعد عن مواطنها،    

، بقـدر مـا     نفسه الدفاع عن     له يباح أنه   -واهللا تعاىل أعلم  -الندب واإلباحة، واألقرب    
  :آليتل،  فحسبحيرص على قتل صاحبه، إمنا يدفع شرهدون أن ، يندفع املعتدي

ِإنها (  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال      : أوال
 نكُونُ ِفتتا     ،ساِشي ِفيهالْم ِمن ريا خِفيه ةٌ الْقَاِعدنكُونُ ِفتت أَلَا ثُم ،  ِمـن ريا خاِشي ِفيهالْمو 
 ومن كَانت لَه غَنم     ، أَو وقَعت فَمن كَانَ لَه ِإِبلٌ فَلْيلْحق ِبِإِبِلهِ         أَلَا فَِإذَا نزلَت   ،الساِعي ِإلَيها 
 ، يا رسـولَ اللَّـهِ     : فَقَالَ رجلٌ  : قَالَ ، ومن كَانت لَه أَرض فَلْيلْحق ِبأَرِضهِ      ،فَلْيلْحق ِبغنِمهِ 

 يعِمد ِإلَى سيِفِه فَيدق علَى حدِه ِبحجٍر      : قَالَ ؟ا غَنم ولَا أَرض   أَرأَيت من لَم يكُن لَه ِإِبلٌ ولَ      
 : قَـالَ ، اللَّهم هلْ بلَّغـت ، اللَّهم هلْ بلَّغت   ، اللَّهم هلْ بلَّغت   ،ثُم ِلينج ِإنْ استطَاع النجاءَ    

 أَو ِإحدى ،أَرأَيت ِإنْ أُكِْرهت حتى ينطَلَق ِبي ِإلَى أَحِد الصفَّينِ  ، يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ رجلٌ 

                                                
شـرح  ، و ٢١٢ / ١عمدة القاري   ، و ٢٩ / ١٣ البن حجر فتح الباري   : ظر، وان ٥٣٩ / ٢٨ جمموع الفتاوى   )١(

  .٣٦٣ / ٦حتفة األحوذي ، و١٠ / ١٨النووي على مسلم 



 

 

٤٦٤ 

٤٦٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 ويكُونُ  ،يبوُء ِبِإثِْمِه وِإثِْمك   ( : قَالَ ؟رجلٌ ِبسيِفِه أَو يِجيُء سهم فَيقْتلُِني      فَضربِني   ،الِْفئَتيِن
  .)١( )ِمن أَصحاِب الناِر

يا (  : قَالَ ِلي رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        :قَالَرضي اهللا عنه    عن أَِبي ذَر    : ثانيا
 ا ذَر؟أَب قُلْت :كيدعسولَ اللَِّه وسا ري كيكُـونُ   ، لَبي تـوم اسالن ابِإذَا أَص تأَن فكَي 

 ما خـار اللَّـه ِلـي        : أَو قَالَ  ، اللَّه ورسولُه أَعلَم   : قُلْت ؟ي الْقَبر الْبيت ِفيِه ِبالْوِصيِف يعنِ   
ولُهسررِ  : قَالَ ،وبِبالص كلَيقَالَ  ، ع أَو : ِبرصقَالَ ِلي   . ت ثُم :     ـا ذَرـا أَب؟ ي  قُلْـت :   ـكيلَب 

كيدعسقَالَ ،و :  جأَح تأَيِإذَا ر تأَن فِم كَيِبالد غَِرقَت ِت قَديالز ار!قُلْت :  اللَّـه ارا خم 
 ولُهسرقَالَ ،ِلي و :    هِمن تأَن نِبم كلَيع . لَى         : قُلْتع هعأَضِفي ويذُ سولَ اللَِّه أَفَلَا آخسا ري 

 فَِإنْ دِخـلَ    : قُلْت . تلْزم بيتك  : قَالَ ؟ي فَما تأْمرنِ  : قُلْت . شاركْت الْقَوم ِإذَنْ   : قَالَ .عاِتِقي
 فَِإنْ خِشيت أَنْ يبهرك شعاع السيِف فَأَلِْق ثَوبك علَـى وجِهـك يبـوُء    : قَالَ؟علَي بيِتي 

  .)٢()ِبِإثِْمك وِإثِْمِه
اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه     سِمعت رسولَ    :عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        : ثالثا

 والْمضطَِجع ِفيهـا خيـر ِمـن       ،تكُونُ ِفتنةٌ الناِئم ِفيها خير ِمن الْمضطَِجعِ      ( :وسلَّم يقُولُ 
ِشي خيـر ِمـن    والْما، والْقَاِئم ِفيها خير ِمن الْماِشي، والْقَاِعد ِفيها خير ِمن الْقَاِئمِ    ،الْقَاِعِد

 ، يا رسولَ اللَّـهِ    : قُلْت : قَالَ ) قَتلَاها كُلُّها ِفي النارِ    ، والراِكب خير ِمن الْمجِري    ،الراِكِب
 ى ذَِلكتمجِ   : قَالَ ؟ورالْه امأَي ذَِلك . جِ   : قُلْترالْه امى أَيتمـلُ     : قَالَ ؟ وجالر نأْملَا ي ِحني  

هِليسقَالَ .ج : قُلْت :     ذَِلك كْترِني ِإنْ أَدرأْما تـلْ       : قَالَ ؟ فَمخادو كـديو كفْسن اكْفُف 
كارقَالَ .د : ولَ اللَّهِ   : قُلْتسا راِري    ، يد لَيلٌ عجلَ رخِإنْ د تأَيقَالَ؟ أَر : ـكتيلْ بخفَاد . 
 وقَـبض   ، فَادخلْ مسِجدك واصنع هكَـذَا     : قَالَ ؟ ِإنْ دخلَ علَي بيِتي     أَفَرأَيت : قُلْت :قَالَ

  .)٣()  ربي اللَّه حتى تموت علَى ذَِلك: وقُلْ،ِبيِميِنِه علَى الْكُوِع

                                                
  ).٥١٣٨(باب نزول الفنت كمواقع القطر / أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة   )١(
، وابن ماجه   )٣٧١٧(عي يف الفتنة    باب النهي عن الس   / ، وأبو داود يف الفنت واملالحم       )١٦٣٩٠(أخرجه أمحد     )٢(

  .١٠١ / ٨إرواء الغليل ، وصححه األلباين يف )٣٩٤٨(باب التثبت يف الفتنة / يف الفنت 
، وصـححه   )٣٧١٤(باب النهي عن السعي يف الفتنة       / ، وأبو داود يف الفنت واملالحم       )٤٠٦١(أخرجه أمحد     )٣(

  .٣٤ / ٩السلسلة الصحيحة األلباين يف 



   

 

٤٦٥ 

٤٦٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

          م، قتالهـا    فهذه النصوص تبني أن الفنت قتال آمث بني الناس على تعدد فئا
بـسبب فإنـه    فيها النائي عنها، مث كل من يتعلق منها ر، وخري الناس كلهم يف النا  

  .)١(ته، ونفخه يف نرياام، على حسب ِها أو كثرييضرب بسهم من اإلمث قليال
غري أن هذه النصوص ال تشعر بوجوب ترك القتال، والدفاع عن الـنفس، ففيهـا               

من أدلة الشريعة ما يوجب حفـظ  ، ال األمر املؤكد، سيما وقد قام  على ترك القتال  احلثُّ
النفس، وعدم إلقائها يف التهلكة، وأنه جيوز قتل النفس باحلق، فمثـل هـذه النـصوص                

  .ة األمر يف نصوص ترك القتال يف الفتنةدتتخفف من ِح
أخرب من األصول النبوية الدالة على اعتزال الفتنة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم    : رابعا

 لَا تذْهب الدنيا حتى يأِْتي علَـى        ،والَِّذي نفِْسي ِبيِدهِ   : ( يف النار، فقال   أن القاتل واملقتول  
 : قَالَ ؟ كَيف يكُونُ ذَِلك   : فَِقيلَ !؟ ولَا الْمقْتولُ ِفيم قُِتلَ    ،الناِس يوم لَا يدِري الْقَاِتلُ ِفيم قَتلَ      

جرولُ ،الْهقْتالْماِر الْقَاِتلُ و٢() ِفي الن(.  
 فعنر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإتالف السالح يف الفتنة،           أم: من األصول : خامسا

  لَمسِن مِد بمحة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          م .. ) :   فَِإذَا كَانَ كَذَِلك
     قَِطعنى يتح هِربا فَاضدأُح ِفكيفَأِْت ِبس، اِطئَـةٌ         ثُمخ دي كأِْتيى تتح ِتكيِفي ب ِلساج ،  أَو 

  .)٣()مِنيةٌ قَاِضيةٌ 
:  عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـالَ ِفـي الِْفتنـةِ          رضي اهللا عنه   عن أَِبي موسى  و

   وكُونوا ،وا ِفيها أَجواف بيوِتكُمـ والْزم،كُموا ِفيها أَوتارـ وقَطِّع،)٤(ِسيكُمكَسروا ِفيها ِق(
  
  
  

                                                
  .١/١٤٤والقتال يف السياسة الشرعية اجلهاد   )١(
  ).٥١٧٨.. (باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل / أخرجه مسلم يف الفنت وأشراط الساعة   )٢(
اجلـامع  ، وصححه األلباين يف     )٣٩٥٢(باب الثبت يف الفتنة     / ، وابن ماجه يف الفنت      )١٧٢٩٩(أخرجه أمحد     )٣(

  .٤٢٠ / ١الصغري وزيادته 
 ؛ويف العدول عن الكسر إىل التكسري مبالغـة       " :قال املناوي . بكسرتني وتشديد التحتية مجع القوس    ": مِسيكُِق"  )٤(

  .٣٧١ / ٦حتفة األحوذي  :، وانظر٣٦٧ / ١٥ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ".ألن باب التفعيل للتكثري



 

 

٤٦٦ 

٤٦٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

مِن آد١()كَاب(.  
 األوىل باملسلم يف هذه الفتنة املدهلمة أن يقف      قة كلها تؤكد على أن    فالنصوص الساب 

:  إىل يوم القيامة، فقال تعاىلخالداكموقف خري ابين آدم، حيث حكى اهللا عنه موقفا        


 ٢٩، ٢٨-املائدة.  
 الدفاع عن النفس أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ملا حـدثت              ا يرجح إباحةَ  ومم

ه ـره الثُّوار عرض عليه بعض أصحابه أن يدافعوا عنه، لكن         ـالفتنة يف آخر عهده، وحاص    
رفض رضي اهللا عنه، ومل ينكر عليه م٢(رضي اهللا عنهم بقي من الصحابة ن(.  

 بِن ِخياٍر أَنه دخلَ علَى عثْمانَ بِن عفَّانَ رِضي اللَّه عنه وهو             عن عبيِد اللَِّه بِن عِدي    ف
ورصحةٍ   : فَقَالَ .مامع امِإم كى    ، ِإنرا نم لَ ِبكزنةٍ  ، ونِفت اما ِإملِّي لَنصيو ،جرحتنفَقَالَ. و : 

"    لُ النمعا يم نسلَاةُ أَحالصاس، مهعم ِسنفَأَح اسالن نسفَِإذَا أَح ،   ِنـبتـاُءوا فَاجِإذَا أَسو 
مهاَءت٣("ِإس(.  

نفس، بل يرى    مل يكن يرى وجوب الدفاع عن ال        رضي اهللا عنه   وهذا يدل على أنه   
وعدم إنكار الصحابة رضي اهللا عنهم أيضا يدل علـى أن هـذا             ،  اإلباحة، ولذلك تركه  

  .األصوب، وأنه ما يرتضونهاملذهب هو 
كما أن هذا ما تقتضيه قواعد الشرع، فإنه ملن أعظم الفتنة أن يقاتل املسلم أخـاه                
دفاعا عن نفسه، إذ حينئذ سيقاتل كل منهما اآلخر بدعوى الدفاع عن النفس، وتـشتعل      

 الشرع التوقف عن القتال، والدفع باليت هي أحسن، فـإن مل            حكمةنار الفتنة، فكان من     
  .، وليبوء الثاين باإلمثقتل مظلوما فليقتلكن إال أن يي

    
                                                

باب النهي / ، وأبو داود يف الفنت واملالحم      )٢١٣٠.. (باب ما جاء يف اختاذ سيف       / أخرجه الترمذي يف الفنت       )١(
حديث حسن  : ، قال الترمذي  )٣٩١٥(باب التثبت يف الفتنة     / ، وابن ماجه يف الفنت      )٣٧١٥(عن السعي يف الفتنة     

  .١٧٢ / ٣مشكاة املصابيح غريب صحيح، واحلديث صححه األلباين يف 
  .٧/١٩٨البداية والنهاية   )٢(
  ). ٦٥٤.. (امة املفتون واملبتدع باب إم/ ان أخرجه البخاري يف األذ  )٣(



   

 

٤٦٧ 

٤٦٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :موقف املسلمني غري املشتركني يف احلرب من احلروب األهلية
فضل اهللا ورمحته أن حسم املوقف يف حال وقـوع احلـرب            كما أن من    

    غري املتحـاربني  ن اهللا تعاىل يف كتابه العزيز موقف املسلمني         األهلية بني املسلمني، فقد بي 
 : ، فقال تعاىلالفتنةإزاء هذه 


  ٩-احلجرات.  

 قال عمران بن احلصني حلجري      ملا هاجت الفتنة  ":  قال  رمحه اهللا  عن محيد بن هالل   
 فيهم، وما أطاع، إين ملغمور: اذهب إىل قومك فاهم عن الفتنة، فقال       :بن الربيع العدوي  

   .)١("نهافأبلغهم عين واهم ع:"قال
ـ   فهذافأوجب اهللا تعاىل عليهم حماولة اإلصالح بني تلك الطائفتني،             اين  تكليف رب

 بني اإلخوة يف حال احلرب واالختالف       رب، وهو واجب اإلصالح   لغري املشتركني يف احل   
د هذا االختالف فبها ونعمـت، وإال انتقلـوا إىل          والفتنة، فإن جنحت تلك احملاولة يف وأ      

 إىل أن   ، إىل جانب الفئة املعتـدى عليهـا       وهي مقاتلة الفئة الباغية املتعدية    ية،  املرحلة التال 
فإن اشتد القتـال    أصلحوا بينهما بالعدل والقسط،     ، فإن حصل هذا      وتتوب  الباغية تكف
البغـي  ا على   ت وحنوه، فالواجب إزالة تلك الشبهة، فإن ركبتا منت اللجاج، وأصر          ةلشبه

 التدخل إلاء حالة الرتاع طوعا أو كرها        فالواجب األرض،   ، وإشاعة الفساد يف   والعدوان
٢( والوفاق، وال يستشري الضعف والفساد السالمحىت يعم(.  

قتاهلهما، وقهرمها مجيعـا     الدولة   ن كانت كلتا الطائفتني على بغي، واستطاعت      فإ
 كليهمـا    منهما على األخرى؛ ألن    وجب ذلك إلاء القتال، وال جيوز أن تعاون واحدةً        

  .على خطأ

                                                
  .١٠٥ / ١٨املعجم الكبري أخرجه الطرباين يف   )١(
، واجلهاد والقتـال يف الـسياسة الـشرعية         )١٦٣(، وأحكام احلرب يف اإلسالم      ٣١٧ / ١٦تفسري القرطيب     )٢(

٣/١٦٦١، ١/١٤٧.  



 

 

٤٦٨ 

٤٦٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وعليه فمن غري اجلائز شرعا لغري املشتركني يف احلرب أن يقفـا موقـف احليـاد              
 العدو، فال جيوز أخذ      معاملة الفئة الباغية عند مقاتلتها معاملةَ      جتوزأنه ال   كما  والتخاذل،  

اء أفراد تلك الفئة كأسرى حرب مثال، أو اعتبار أمواهلم فيئا، أو غنائم حرب، فبمجرد إلق    
  .)١(السالم والرجوع إىل أمر اهللا، تنتفي عنها صفة البغي


  
  

                                                
  .٢/٦٠٢، وفقه السنة )١٦٤(أحكام احلرب يف اإلسالم   )١(



   

 

٤٦٩ 

٤٦٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  الفصل الثاني
  يةــــاجلنس

  :مبحثان وفيه
  التجنس: األول

  التهجري اإلجباري: الثاني
  
  

           
  
  



 

 

٤٧٠ 

٤٧٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

    
  
  

  
  
  

  املبحث األول
  ســــالتجن

  : وفيه أربعة مطالب
  تعريف التجنس: األول

  ة دولة غري مسلمةالتجنس جبنسي: الثاني
إعطاء الدولة املسلمة اجلنسية لغري املسلمني: الثالث

ْ َّ
  

  العالقة بني التجنس واالستيطان: الرابع
  
  



   

 

٤٧١ 

٤٧١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   املطلب األول
تعريف التجن
ُّ

  ســـ
:  من اجلنس، وهو الضرب من كل شيء، يقال        مشتقمصدر صناعي   : لغة اجلنسية

  . )١(هذا جيانس هذا أي يشاكله
   .)٢(هو الضرب من الشيء نساجل: قال ابن فارس

كل ضرب جنس، وهو من الناس والظهر واألشياء مجلة، فالنـاس جـنس،       : قال اخلليل و
   .)٣(واإلبل جنس، والبقر جنس

  . طلب له: تفعل وتفعيل للجنس، أي: والتنجس والتجنيس
 فيـه؛ كجـنس      فهم جنس  ، فإن كل طائفة من الناس يتشاكلون يف أمٍر ما         وعليه
نس العجم، وجنس املؤمنني، وجنس املشركني، وجنس العلمـاء، وجـنس           العرب، وج 

   .)٤(ةوهكذا، وعلى هذا املعىن مضى علماء اللغ. . العسكر

  :اجلنسية اصطالحا
  :يعرف القانونيون اجلنسية بأا

الرابطة القانونية والسياسية اليت تربط بني الفرد والدولة، واليت مبقتضاها يعتـرب            " 
والـيت ال    ، الدولـة  يتمتع باحلقوق املترتبة على متتعه جبنسية      ، الدولة  شعب الفرد جزءاً يف  

طين يتمتع ا األجنيب كأصل عام، ويلتزم أيضاً بااللتزامات اليت تترتب على وصـف الـو      
  . )٥ ("واليت ال يلتزم ا األجنيب 

٦("الدولةاسية وقانونية بني الفرد ورابطة سي": فها بعض القانونيني بقولهوعر(.   

                                                
  . نفس املادةتاج العروس، و) ج ن س (مادة كتاب العني   )١(
  ).ج ن س ( مادة مقاييس اللغة   )٢(
  .نفس املادةلسان العرب و ،)ج ن س ( مادة املصباح املنري   )٣(
  ).١٧-١٥(األحكام السياسية لألقليات املسلمة   )٤(
  ).٢٥( القانون الدويل اخلاص وأحكامه يف الشريعة  )٥(
  .)٨٣(كام السياسية لألقليات املسلمة األح  )٦(



 

 

٤٧٢ 

٤٧٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

رابطة قانونية قائمة أساساً على رابطة اجتماعية وتضامن        ": وعرفها آخرون بقوهلم    
١("ال يف املعيشة واملصاحل واملشاعر، مع التالزم بني احلقوق والواجباتفع(.   

  :وأما التجنس فهو
وموافقتها على قبوله يف عـداد     ، الدول طلب انتساب إنسان إىل جنسية دولة من      "

   ".)٢(عاياهار
اليت جتـنس جبنـسيتها،      الدولة   وينشأ عن ذلك التجنس خضوع املتجنس لقوانني      

   .وقبوله هلا طوعاً أو كرهاً، والتزام الدفاع عنها يف حال احلرب

ع األفراد الذين ينتمون إىل اجلنسية الواحدة يتمتعون باحلقوق والواجبات          ـفجمي
  . على السواء

الـشخص ودولـة      أن اجلنسية رابطة سياسية وقانونية بني      من خالل ما تقدم يظهر    
تبعية سياسية هلا، ويسمى من     معينة، جتعله عضواً فيها، وتفيد انتماءه إليها، وجتعله يف حالة         

  .فهو األجنيب يتمتع ذه الرابطة وطنياً، أما الذي ال يتمتع ا
مبقتضاه التوزيع  ، ويتمهاو لتحدد به من هم وطني     ؛ تضعه الدولة  فاجلنسية نظام قانوين  

  .القانوين لألفراد يف اتمع الدويل
 فللمواطن األصلي وجلنسية الفرد أمهية كربى يف حتديد حقوق الشخص وواجباته،          

علـى   كثر من األجنيب، فمثالً احلقوق الـسياسية قاصـرة  أكثر، وعليه التزامات أحقوق  
كاخلدمـة   صرة علـى الـوطنيني    ، وال يتمتع ا األجانب، وبعض الواجبات قا       املواطنني

  .بانجألا بعكس الدولة العسكرية، والوطنيون ال جيوز إبعادهم عن إقليم
فيمـا   الدول   والذي يضع قواعد اجلنسية يف كل دولة هو قانوا الداخلي، وختتلف          

  .)٣(بينها يف القواعد اليت تنظم مبقتضاها جنسيتها
    

                                                
  ).١٤٦(التنظيمات الدولية   )١(
  ).٦٥( القانون الدويل اخلاص  )٢(
، ) ١٢(الوسيط يف أحكـام اجلنـسية   ، و)٤٢-٤١(حق اللجوء السياسي يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل          )٣(
  .٢/٩٩موسوعة السياسة و



   

 

٤٧٣ 

٤٧٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب الثاين  
  ولة غري مسلمةالتجنس جبنسية د   

قبل الشروع يف بيان احلكم الشرعي للتجنس جبنسية دولة غري مسلمة، البد مـن              
 ملا يف ذلك من     ؛الوقوف على اآلثار املترتبة على نيل اجلنسية من حيث احلقوق والواجبات          

  .يم يف احلكم الشرعيأثر عظ
  :اآلثار املترتبة على التجنس

، واليت تستوجب التمتـع  املواطن صفة إن أهم أثر يترتب على التجنس هو كسب    
 وااللتزام بكافة الواجبات اليت يلزم ا، ولعل        ،جبميع احلقوق اليت يتمتع ا الوطين األصلي      

  :من أهم هذه احلقوق والواجبات ما يلي
  :احلقوق: أوالً

 وإن استثنيت بعض األمـور      ،يكون املتجنس مساوياً يف احلقوق للوطين يف اجلملة       
  :ظائف حساسة، ومن بني هذه احلقوقكالتقدم لو
  . احلصول على حق املواطنة-١
  . التمتع باإلقامة الدائمة-٢
ليات رعايـة   سية للمنتسب إليها، وتتوىل القنص    احلماية الدبلوما   الدولةُ ل تكفُ -٣

  .أحواله الشخصية خارج البلد
، ومبمارسة   التمتع باحلقوق السياسية كحق االنتخاب بعد اجتياز فترة االختبار         -٤

  .احلريات األساسية
  :الواجبات: ثانياً

  .واالحتكام إليها الدولة  خضوع املتجنس لقوانني-١
  . املشاركة يف جيشها والتزام الدفاع عنها يف حالة احلرب-٢
  .خارجياً الدولة  متثيل-٣
   .)١( مشاركته يف بناء صرح الدولة-٤
  

                                                
  .)١٤٤(نسية يف الشريعة اإلسالمية ، واجل)١٨( الوسيط يف أحكام اجلنسية  )١(



 

 

٤٧٤ 

٤٧٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

لة س جبنسيةحكم التجنوالكافرة الد:  
 إذ مل تكن هذه األنظمـة احلديثـة         لتجنس من حوادث ونوازل هذا العصر؛     يعد ا 

؛ عند املتقدمني، ومل يكن معهودا بينهم تلك األقاليم واحلدود الدولية بني البلدان            موجودة
لذا كان من اليسري على املسلم أن ينتقل من البلد إىل اآلخر دون إي إشكاالت نظاميـة،                 

، مث إن بدا له أن ميكـث فيـه          ، فيجلس ما شاء اهللا    ارة وحنومها أو جت يسافر لطلب العلم    
  . استوطنه دون أية إشكاالت نظاميةويستوطنه 
 تاريخ األمم وأحوال البشر يظهر أن التجنس باعتبـاره انتمـاء مـن              بالنظر يف و

 ،الشخص إىل دولة معينة أمر حادثٌ مل يظهر إال يف أواخر القرن التاسع عشر املـيالدي               
ما كانت موجودة فيما مضى من عمرها،ت على البشريةلظروف جد .  

 ،وقدمياً كان انتماء الشخص إىل قبيلته ووالؤه كله هلا، فإليها ينتسب وفيها يندمج            
  .وهو معها ظاملة أو مظلومة

  :وميثل هذا الوالء قول الشاعر العريب قدمياً
  رشدية أز غُرشد وإن تغويت     ة إن غوتزيا أنا إال من غُوم

فاجلنسية مبفهومها املعاصر كانت عندهم على أساس العصبية القبلية، وهو مفهوم           
من مفهوم اجلنسية املعاصرة املرتبطة أصالة بالبلد اليت يتجنس الشخص جبنسيتهاأخص .  

اجلنسيات، وصار مـن املمكـن       وأما يف الواقع املعاصر فقد انقسم الناس باعتبار       
 شروط معينة ختتلف    وفق ، غري بلده األصلي الذي نشأ فيه      بلٍدلإلنسان أن يتجنس جبنسية     

  .من دولة إىل أخرى
أولع أهل هذا الزمان بالسفر إىل بالد الغرب، ورمبا وجدوا فيها من الراحـة           قدلو

والرغد وسعة العيش ما ال جيدونه يف بالدهم، مع تيسري منح اجلنسية يف كثري مـن تلـك    
 األمركان حتما بيان حكم هذه املسألة،       ، ف عليهااحلصول  ، وتسارع كثري منهم إىل      البالد
   . تصدى له مجع كبري من الفقهاء املعاصرينالذي

  : على أربعة أقوال يف جتنس املسلم جبنسية دولة غري مسلمةوقد اختلفوا
وممن قال به الشيخ     ، والتحرمي قول أكثر الفقهاء املعاصرين وهو املنع     : القول األول 
، واللجنة  والشيخ علي حمفوظ    والشيخ حممد شاكر   ابن باديس، الشيخ  وحممد رشيد رضا،    



   

 

٤٧٥ 

٤٧٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

والشيخ عبد العزيـز    سعودية،  الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية ال       
  .)١( وغريهم والشيخ صاحل الفوزان،والشيخ األلباين ،نيميالشيخ ابن عث و،بن باز

  : أدلة هذا القول
 ، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        تعاىل، كتاب اهللا من   بأدلة كثرية    واستدلوا

  :ومقاصد الشرع وقواعده
  :ورد منها اآليتفمن الكتاب مجلة كبرية من األدلة أُ

 : قوله تعاىل 
٥١-املائدة.  

 : وقوله تعاىل 
 ١٣٩-النساء.  

 : وقوله تعاىل 
 ١٤٤-النساء.  

  . واآليات يف هذا الصدد كثرية جدا
   :لةووجه الدال

ب على ذلك الوعيد     ورت ،أن اهللا تعاىل أمر بعدم مواالة الكفار، وى عن اختاذهم         
  .الكبري، وال شك أن التجنس من أعظم صور املواالة

: قوله تعاىل : ومن األدلة 


 ٢٤-التوبة.  
  
  

                                                
حكم التجنس جبنسية الـدول     ،  ٢/١٠٩، وفتاوى اللجنة الدائمة     )١٧٤٨/ ٥(فتاوى حممد رشيد رضا،     : انظر  )١(

  .)٣٢(العدد -جملة البحوث اإلسالميةو ،)٢٧٨(اهلجرة إىل بالد غري املسلمني و، )٧١(غري املسلمة 



 

 

٤٧٦ 

٤٧٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  : ووجه الداللة
النهي عن اختاذ ذوي القريب أولياء إن كانوا كفاراً؛ فكيـف باختـاذ    أن اآلية فيها    

  !وإظهار املوافقة ملا هم عليهم والرضا به؟، األباعد أولياء وأصحاباً
 : وقوله تعاىل 


٩٧-النساء.  

  :ووجه الداللة من اآلية
ن أهلها أصال، فكيف يـسعى      ن هم م  ىل أمر باهلجرة من بالد الكفر، م      أن اهللا تعا  

 العيش فيها واحلصول على جنسيتها، مع اخلطر الكبري املترتب على           من ليس من أهلها إىل    
  .ذلك مبقتضى أنظمة اجلنسية يف تلك البالد

 : وقوله تعاىل 



 ادلة٢٢-ا.  
 : تعاىلوقوله  




 ١-املمتحنة.  
أن اهللا تعاىل ى عن اختاذ الكفار أولياء، وإبداء         : ووجه الداللة من هاتني اآليتني    

ولو كان أقرب الناس إىل املسلم، فال شك أن النهي أقوى فيما إذا كان              ،  احملبة واملودة هلم  
مسلم، ومعلوم ما يف التجنس من قوة الصلة، فيكون حمرما ملا يترتب عليها للالكافر عدو.  



   

 

٤٧٧ 

٤٧٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

كل آية يف كتاب اهللا تنهى عن مواالة الكفار وإظهار احلـب  اجلملة، ف ويف  
 فإا دليل ألصحاب هذا القول على ، ومواالم، والرضا مبا هم عليه من الباطل      مهل

  .الكافرة الدولة حترمي التجنس جبنسية
  :اآليتالسنة ومن   

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        قَالَ  رضي اهللا عنه     جِريِر بِن عبِد اللَِّه      عن: أوال
   ).أَنا بِريٌء ِمن كُلِّ مسِلٍم يِقيم بين أَظْهِر الْمشِرِكني( : وسلم
  ؟ ِلم، يا رسولَ اللَِّه:قَالُوا
   .)١( )لَا تراَءى ناراهما(  :قَالَ

قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه   :  بهِز بِن حِكيٍم عن أَِبيِه عن جدِه قَالَ عن: ثانيا
لَّمسِإلَـى                 ( :و ِرِكنيـشالْم فَاِرقى يتلًا حمع لَما أَسم دعب كرِرٍك أَششم ِمن لُ اللَّهقْبلَا ي

ِلِمنيس٢() الْم(.  
 قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه       :قال رضي اهللا عنه      سمرةَ بِن جندبٍ   عن: الثاث

لَّمسو :) ِمثْلُه هفَِإن هعم كَنسو ِركشالْم عامج ن٣() م(.  
علَيـِه وسـلَّم   بايعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه " : قَالَ رضي اهللا عنه   جِريرٍ عن: رابعا

  .)٤(" وعلَى ِفراِق الْمشِرِك، والنصِح ِلكُلِّ مسِلٍم، وِإيتاِء الزكَاِة،علَى ِإقَاِم الصلَاِة
سرية أو  عن بريدة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا بعث أمرياً على              : خامسا

  .)٥() ينِر املهاِجم إىل داِرِه من داِرِلتحوم إىل الهمث ادع(  : ومنها،بأموراً أوصاه جيش
  

                                                
  ).١٠٨(سبق خترجيه   )١(
صحيح ابن  ، وحسنه األلباين يف     )٢٥٢٧(باب إقامة احلدود    / ، وابن ماجه يف احلدود      )١٩١٨٢(د   أمح أخرجه  )٢(

  ).٢٠٥٥(برقم ماجة 
السلسلة الصحيحة  ، وحسنه األلباين يف     )٢٤٠٥(باب يف اإلقامة يف أرض الشرك       / أخرجه أبو داود يف اجلهاد        )٣(

٤٣٤ / ٥.  
وصـححه األلبـاين يف   ) ٤١٠٥(باب البيعة على فراق املشرك / لبيعة ، والنسائي يف ا   )١٨٣٧١(أخرجه أمحد     )٤(

  ).٤١٧٥(برقم صحيح وضعيف سنن النسائي 
  ).٣٢٦١(باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري / أخرجه مسلم يف اجلهاد والسري   )٥(



 

 

٤٧٨ 

٤٧٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :األحاديثهذه وجه الداللة من 
           ىن يف دروهـم    كْأن فيها النهي عن البقاء واملكث بني أظهر املـشركني، والـس

 املـرء   والُء-ال حمالة-وملا كان التجنس يلزم منه     وبالدهم اليت هلم فيها الكلمة والسلطة،       
وعه لنظامها وقوانينها، ويصري املتجـنس واحـداً مـن      وخض ،للدولة اليت حيمل جنسيتها   

املواطنني له ما هلم وعليه ما عليهم، وجتري عليه أحكام ملتهم يف األحـوال الشخـصية                
نونية عندهم سواء الـذكور      أوالده إذا بلغوا السن القا     شؤونواملواريث، وعدم تدخله يف     

الكافرة من غري إكـراه      الدول    ملا كان األمر كذلك كان طلب التجنس جبنسية        ،واإلناث
  . حمرما املتجنس أو موافقة على قبوهلا عليها بل طلباً من
  :)١(املناقشة

 حرمـه لظـروف خاصـة يف         إمنا  التجنس نوقش هذا القول بأن من حرم     : أوال
االحتالل وحنوه، أو خوفاً من الذوبان يف الشخصية الغربية، أما إذا تغري الوضع وصـارت             

 عطياجلنسية ت ة وقدرة على املطالبة باحلقوق وإبداء رأيه، والتصويت        ب وصال  قوةً  املتجنس
من حولـه بـاملعروف     يف االنتخابات ملن خيدم قضيته دون أن يتنازل عن دينه، ويعايش            

 : وحيسن معاملتهم؛ كما قال جل وعـال      
 فإذا صار الوضع ٨-املمتحنة

  .فال مانع من التجنس لوجود املصلحة اخلالية عن املفسدة الراجحة أو املساوية؛ ككذل
استداللكم بالنصوص   إن: ن يقال استدالهلم بنصوص الكتاب والسنة بأ    ش  نوقو

 وال نزاع   ،مسلَّمورسوله صلى اهللا عليه وسلم       مة للمواالة والتحاكم لغري اهللا    رالقطعية احمل 
      م      ٍسفيه بني أهل اإلسالم، وكالمنا يف جتنصرهم وال نوال رضا القلـب     ، ال يلزم منه حب 

  . مبنكرام أو مشاركتهم فيها
  
  

                                                
حممد إبـراهيم   / تورللدك" حكم التجنيس جبنسية دولة غري إسالمية     : "غالب هذه املناقشات مستفادة من حبث       )١(

وما بعدها، واجلنسية والتجنس وأحكامهمـا يف الفقـه         ) ٨٨(يسري، وكتاب األحكام السياسية لألقليات املسلمة       
  .وما بعدها) ٢٦٨(اإلسالمي 



   

 

٤٧٩ 

٤٧٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :واجلواب
 وقبولـه   ،جنس هو إعالن من املرء عن خضوعه ألحكام الكفر         جمرد الت  أن

  .  مل خيضعمالوالء للكفر وأهله، سواء خضع بالفعل أ
 ألن صبغة اتمـع هكـذا،   ؛مث إنه مل يسلم من الوقوع يف احلرام أو املشاركة فيه   

امالت شرعية مـع     وأن يتعامل مبع   ، فيمكن للمرء أن جيد مندوحة     ،خبالف دول املسلمني  
  .نه املسلمنيإخوا

  : والدليل من النظر من أوجه
، الكـافرة قوانني تلك البالد    االحتكام إىل   يف التجنس جبنسية دولة كافرة      أن   -١
معلـوم أن   و،  ة عن اإلسـالم   د الر قد تصل باملسلم حلد    لشرع اهللا     صرحية  خمالفة ويف هذا 

مع  الرضا بتلك القوانني     ، وقد يصل به احلال إىل     س متحاكم طوعاً إىل تلك القوانني     املتجن
، كما هـو واقـع كـثري مـن      ، بل ما علم من الدين بالضرورة      يعة ألحكام الشر  إنكاره
  .سني، ويف هذا من اخلطر العظيم ما ال خيفىاملتجن

  :املناقشة
يلزم من التجنس هذا الالزم؛ بل لو تلبس املتجـنس بـبعض            بأنه ال    :نوقش هذا 

، وأهل السنة جممعون على عدم تكفري املسلم        هااستحلَّأن يكون قد    احملرمات فال يلزم منه     
  . بذنب ما مل يستحله

  :اجلواب
 النصوص اعتربت من رضي بالتحاكم إىل قوانني الكفر كافراً؛ ألنه ال يعقل أن              أن

  . إلسالم؛ بل هو عني التناقضيتحاكم إليها طوعاً مع اعتقاده أحكام ا
 : بدليل قوله تعاىل  

  
  . ٦٠-النساء

املاحنة للجنسية والدفاع عنها إذا  الدولة س املشاركة يف جيشضى التجن أن مقت  -٢
قامت بينها وبني غريها حرب ولو كانت حرا ضد املسلمني، فهذا من أعظـم املـواالة            

 :  وفاعل هذا موصوف يف كتاب اهللا بالنفاق، قال تعاىل         للمشركني واملناصرة هلم،  



 

 

٤٨٠ 

٤٨٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا


١١-احلشر.  

   ودخل يف معصيتهم وانتسب إليهم؟،لك هلم صادقاًفكيف مبن أظهر ذ
 كمـا يف   ممن حيمل السالح علـى املـسلمني       النيب صلى اهللا عليه وسلم     أوقد ترب 

  .)١(عنهماالصحيحني من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
  :املناقشة

ولو فـرض أن    ،  اختيارية الدول   بأن اخلدمة يف جيوش كثري من تلك       :نوقش هذا 
  . أو ميتنع ولو زهقت روحه أُكره على ذلك؛ فهو مأمور بأن يفراملسلم

  :وأجيب
 يـذلّ   ماره، وملـاذا  بأنه كان يف مندوحة عن هذا البالء؛ فلماذا يرمي نفسه يف غِ           

  :، وقد قال تعاىلنفسه
 

  .٩٧-النساء
 وأكرهوا على مقاتلـة إخـوام      ،فلم يعذر هؤالء الذين بقوا يف مكة مستضعفني       

  ! يوم بدر؛ فكيف مبن قبل مبحض إرادته االنضواء حتت لواء أعداء اهللا؟املسلمني
 ٍب وتـسي   من احنـاللٍ   ، النشء والذرية   على السوء أن للتجنس آثاراً يف غاية       -٣
 عنـه، ومـواالة للمـشركني ومعـاداة          ألحكام الدين وإعراضٍ    للهوية، ونبذٍ  وانطماٍس

حىت يأيت جيل منسوخ    ،  يل الثاين والثالث  مث إن سلم اجليل األول فلن يسلم اجل       للمؤمنني،  
وال ينازع يف هذا إال     اهلوية اإلسالمية، ال يعرف عن الدين شيئا، بل رمبا كان من أعدائه،             

  .مكابر
  
  
  

                                                
  ).٢٤٨(سبق خترجيه   )١(



   

 

٤٨١ 

٤٨١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  :املناقشة
  واالحتمال يسقط  ،حمتملالتجنس يؤثر على الذرية     أن كون    ب :نوقش هذا 

 خاصـة يف    ،لمة متمسكاً بدينه وقيمه   وحنن نرى كثرياً من أبناء اجلاليات املس      ،  االستدالل
  .ظل التربية اإلسالمية

  :واجلواب
والذي اعتربه احتماالً هو الواقع إال يف قليل من النـاس؛   ،   مكابرة وتعسف  اأن هذ 

فأغلب األسر املسلمة تشكو احنالل األخالق والتفلت من الدين؛ بل منهم من يرتد أوالده              
  . وينسبونه إىل الكفر، تلك البالدأو تأخذهم أمهام قسراً حبكم قوانني

وكما تقدم فإن هذا قد يسلم يف جيل أو جيلني، لكن البالء يكمـن يف أجيـال                 
يأتون بعد ذلك، ال يعرفون عن اإلسالم شيئا، مسخت عقوهلم، وأشربت قلوم حـب              

  .الغرب بثقافاته ومدنيته وماديته، ورمبا جاء بعضهم ناقما على اإلسالم وأهله
 املقـام بـدار     وقد تقدمت األدلة الدالة على حترمي     تجنس إقامة وزيادة،     أن ال  -٤

 فيحرم إمجاعاً، وهذا واقع املتجنسني؛      ع عدم استطاعة إظهار شعائر الدين     الكفر، السيما م  
ـ        ريب أوالده علـى  ـإذ ال ميكن للمرء أن يتحاكم إىل شريعة اهللا هو وأهله وأوالده، أو ي

ينالد .  
 أن املسلم جتب عليه اهلجرة من بالد الكفر مىت عجـز عـن              وقد تقدم يف اهلجرة   

  . ، وأن يتحاكم إليههار دينه، ومل يستطع أن جياهر بهإظ
  :املناقشة

بل جتري عليه ، ليس على إطالقه بتحرمي املقام يف بالد الكفربأن قوهلم : نوقش هذا 
  . األحكام اخلمسة حبسب احلال كما سبق

  :واجلواب
ت سلطة الكفار وسيضطهد يف دينه ال حمالة، ولن يتمكن من           أن املتجنس داخلٌ حت   

  .وقد ذكرنا بعضاً من الصور الواضحة يف هذا، إظهاره



 

 

٤٨٢ 

٤٨٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

والـدكتور وهبـة    ،   الدكتور يوسف القرضـاوي    قال به اجلواز،  : القول الثاين 
   .)١(الكافربشرط احملافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان يف اتمع ، الزحيلي

  :ذا القولأدلة ه
عامة أدلة اوزين عقلية، ومرجعها إىل قاعدة حتقيق املصاحل ودرء املفاسـد، وال             
ريب أن هذا يتطلب نظراً دقيقاً وحتقيقاً للمناطات، وخيتلف من واقع آلخر، ومن مكـان               

  .إىل مكان
  :فمن أدلتهم  

، الدين، والنفس : يات اخلمس ل أن الشريعة اإلسالمية جاءت لتحافظ على الك       -١
واملال، وكلّ ما كان سبيالً للمحافظة على هذه الـضروريات فهـو            ،  والعقل، والعرض 

يوفر لإلنسان حياة كرمية وطمأنينة وأمناً ومتتعـاً     الدول   مشروع، والتجنس جبنسيات هذه   
 حبقوق وحل  تنعدم غالباً يف،ياترو؛ بل تيسر له أبوابـاً يف  اإلسالمية يف واقعنا املعاصر الد

اإلسالمية؛ ألن مبىن دول الغـرب علـى    الدول عبد والدعوة ونشر العلم ال نظري هلا يف  الت
 ال على أساس ديين، فإذا كان التجنس وسيلة لتحقيق هذه املصاحل املشروعة فهو            ،العلمانية

  .إذاً مشروع
  :املناقشة

ت اخلمس وأن التجنس وسـيلة       الشريعة للكليا   حبفظ أن االستدالل ب: نوقش هذا 
يف غري موضعه؛ ألنه البد للمحافظة عليها من طريق مشروع يف ذلـك، ال بفعـل             لكلذ

احملرمات وترك الواجبات، ومصلحة الدين مقدمة على كل مصلحة سـواها، والتجـنس             
  !هادم للدين حالق له؛ فأين املصلحة فيه؟

  أن اإلقامة يف بالد الكفر جائزة إن استطاع املرء إقامة دينه وإظهـاره وأِمـن        -٢
الفتنة، والتجنس ال يزيد على اإلقامة إال مبجرد االنتساب إىل الدولة، وهو يف الوقت ذاته               

  . يكِسب املتجنس قوةً يف اتمع كما سبق

                                                
جملـة  ، و)٣٢٤( البلدان اإلسالمية وغريها    وحكم اإلقامة والتجنس يف   ،  )٣٢٩( حبوث يف قضايا فقهية معاصرة      )١(

  .م١٩٨٧ -  العدد الثالث- الدورة الثالثة/ الفقه اإلسالمي
  



   

 

٤٨٣ 

٤٨٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ما دمنا قد قلنا جبواز اإلقامة يف دار الكفـر؛           ":قال الدكتور وهبة الزحيلي     
؛ فهي تـسهل هلـم      فإنه يتفرع عنه جواز التجنس؛ ألنه ما هو إال لتنظيم العالقة          

   .)١("من خدمام وتسهل أيضاً االستفادة ،األمور
   :املناقشة

سلّم لكم أصـالً جـواز      يال  و بني التجنس واإلقامة؛      هذا تسوية   بأن :نوقش هذا 
  .  واليت ال انفكاك عنها،كورةاإلقامة مع احملاذير املذ

؛ إذ يلـزم   األمور يف بعضيزيد عنهاولو سلّم جواز اإلقامة فالتجنس حمظور؛ ألنه   
  . وليس املقيم كذلك-كما سبق-منه التزامات وحقوق على املتجنس 

 إننا نسلِّم وجود بعض املفاسد يف التجنس، لكن ما ذكرناه من مصاحل كليـة               -٣
ر األخف جللب مـصلحة تفويتهـا       ومقاصد شرعية يربو عليها، ومعلوم أنه يتحمل الضر       

  . دـأش
  : رمحه اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية قال

إن الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلـها، وإـا      "
 وتدفع  ،اترجح خري اخلريين وتدفع شر الشرين، وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامه          

   .)٢(" أدنامهاأعظم املفسدتني باحتمال
  :املناقشة

 على مصلحة احلفاظ علـى      عة ليست مقدمة   مصلحة الرخاء والد    بأن :نوقش هذا 
 وهل   !جعل فتنة الناس كعذاب اهللا؟    الدين؛ أفتهذه املصاحل باملواالة والتحاكم لغري      ىساوت 

 ولو سلم األمر من ذلك مع حتصيل تلك املصاحل؛ فالضرورة تقـدر             !اهللا وإهالك الذرية؟  
  .ن والبالياوال حاجة للتجنس الذي يلزم منه هذه احمل، بقدرها، والضرورة مندفعة باإلقامة

افظةً على حياتـه؛    حم الدول    أنه أحياناً يضطر املسلم إىل التجنس جبنسية تلك        -٤
  منح جنسية دولة إسال         اكأن يكون فارمية حتميه ومتكنـه مـن       من بلده األصلي، أو مل ي

وقد ال يسمح له باملقام إال بالتجنس، وكذا لو انعدم مصدر قُوته وقوت عياله   ،  العيش فيها 

                                                
  .)٦٠٨( فقه األقليات املسلمة  )١(
  .٢٠/٤٨جمموع الفتاوى   )٢(



 

 

٤٨٤ 

٤٨٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

وأن الـضرورات تبـيح   ، أن الـضرر يـزال  :  بالد املسلمني، والقاعدة الفقهية الكلية   يف
  .احملظورات

  :املناقشة
 ال املتومهة وال احلاجية     ، شرعاً أوالً من حتقق الضرورة املعتربة     بأنه البد : نوقش هذا 

  . من املتجنسني كثٍريوال التحسينية؛ كرغد العيش والرفاهية، وهو حالُ
؛ فالبد أن تقدر بقـدرها، وأال تـزال       الضرورة بشروطها املعتربة   ض حتقق ولو فر 

كثرية ليتخلص من ضرورته دون اللجوء للتجنسلٌبضرر مثلها أو أشد، ولإلنسان ِحي  .  
الكافرة عند الضرورة؛ كما لو كـان   الدولة جواز التجنس جبنسية : القول الثالث 

وهو رأي بعـض  ، أحد سوى احلكومة الكافرة يقبله  ومل،مضطهداً يف دينه يف بلده املسلم  
  .أعضاء جممع الفقه اإلسالمي

  :وهي،  ثالثةوقد قيد هذا بعض أهل العلم بشروط
  .هه انسداد أبواب العامل اإلسالمي يف وج-١
  . أن يضمر النية على العودة مىت تيسر ذلك-٢
   .)١(دينه حبريةلبلد اليت ميارس فيها  أن خيتار ا-٣

  : هذا القولدليل
 الرابع ألصحاب القول الثاين، وفيما عدا ذلك ال يبيحون التجنس           الدليلهو نفس   

؛ ألن الـضرورات    ، وحالة الضرورة مستثناة   للتحرميموافقةً ملن قال بالتحرمي، فمآلُ قوهلم       
  .تبيح احملظورات بشروطها

  .نوقش هذا القول بنفس املناقشة الرابعة يف القول الثاين: املناقشة
هذا القول جيعل النـاس يف      ف؛  التفريق حبسب أحوال طالب اجلنسية    : بعالقول الرا 

  :هذا احلكم على ثالثة أقسام
 للدولة  تفضيالالكافرة من غري مسوغ شرعي، بل        الدولة   التجنس جبنسية : األول

  .ة عن اإلسالم عياذاً باهللادهذه ِرف، ورفضا حلكم اإلسالم، الكافرة

                                                
، ١١١٩،  ١١١٣،  ٢/١١٠٣والعـدد الثالـث     هـ،  ١٤٠٧العدد األول    )١٩٥( جملة جممع الفقه اإلسالمي     )١(

١١٥٧، ١١٥٢.  



   

 

٤٨٥ 

٤٨٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 هي من أصل سـكان      ألقليات املسلمة اليت  ا أن يكون الشخص من   : الثاين
وعليهم نشر اإلسالم يف بالدهم، وتبييت النية للهجرة        فالتجنس جائز،   تلك البالد؛   

  .لو قامت دولة اإلسالم واحتاجت إليهم
عتريـه  ت مل تكن من أهل البلـد الكـافرة، و         س األقليات املسلمة اليت   جتن: الثالث

  :اآلتيةاحلاالت 
ويلجأ هلذه الدولة؛ فهـو     ،   بلده بسبب االضطرار واالضطهاد     أن يترك املسلم   -أ

وأن يتحقق األمن للمسلم وأهله يف بالد الكفر،        ،  جائز بشروط االضطرار احلقيقي للجوء    
وأن يستطيع إقامة دينه هناك، وأن ينوي الرجوع لبالد اإلسالم مىت تيسر ذلك، وأن ينكر               

  .ت الكفراملنكر ولو بقلبه، مع عدم الذوبان يف جمتمعا
 أن يترك املسلم بلده قاصداً بالد الكفر ألجل القوت؛ فلو بقي يف بالده هللك               -ب
  .فله أن يتجنس إذا مل يستطع البقاء بغري جنسيته، هو وأهله
  . وهو جائز،  التجنس ملصلحة اإلسالم واملسلمني ونشر الدعوة-ج
وهـو  وأهلـه،   ضرورة وال مصلحة لإلسالم  التجنس رد أغراض دنيوية بال  -د

   .)١(حمرم

  :أدلة هذا القول
أدلة هذا القول هو اجلمع بني أدلة القائلني باملنع يف صور املنع، وأدلـة القـائلني                  

  .باجلواز يف الصور املباحة
  :الترجيح

يتضح أن القول األرجح هو القول بتحرمي       ،  بعد النظر يف أدلة هذه األقوال السابقة      
؛ وذلك لقوة أدلته، وورد املناقشات القوية على أدلة األقوال  رةالكاف الدولة   التجنس جبنسية 

  .األخرى


                                                
 واألقليـات   ،)٣٢٩( وقضايا فقهيـة معاصـرة       ،وما بعدها ) ٨٥ (ألقليات املسلمة األحكام السياسية ل  : انظر  )١(

  .)١١٧ (ما يتعلق ا من أحكام يف العبادة واإلمارة واجلهادواإلسالمية 



 

 

٤٨٦ 

٤٨٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  املطلب الثالث                                       
 الدولة إعطاء                    

ْ َّ
  املسلمة اجلنسية لغري املسلمني


خل بـني   للتدالتوسعات الكبرية املوجبةايف ظل التداخالت العاملية بني الشعوب، و    

أهل دار اإلسالم ودار الكفر، سواء من الناحية العلميـة أو التجاريـة أو االقتـصادية أو     
السياحية، فإنه يف كثري من األحيان يأيت غري املسلم إىل دار اإلسالم لغرض من األغـراض            

     ى أن  أو تريد الدولة ملصلحة أو ألخر     س جبنسية دار اإلسالم،     السابقة، مث يبدو له أن يتجن
  فما مدى جواز ذلك؟ جتنسه، 

قبل الشروع يف بيان هذا البد من معرفة أقسام غري املسلم، وهـي أربعـة علـى     
   :اإلمجال

  .احلريب-١
  .املستأمن-٢
  .املعاهد-٣
  .الذمي-٤

  :وهذا بيان وتفصيل هلذه األقسام
  : أهل احلرب أو احلربيون: أوال

 بالد   هي قاتلة واملنازلة، ودار احلرب   منسوب إىل احلرب، وهي امل    : يف اللغة احلريب  
  . )١(هم احلربيون، وأهلها ، واليت يغلب عليها حكم الكفراألعداء

 غري املسلمني الذين مل يدخلوا يف عقد الذمة، وال يتمتعـون          هم   :ويف االصطالح 
  . )٢(بأمان املسلمني وال عهدهم

وبني دار اإلسالم    ما مل يكن بينهم      ، غري معصومني، فدماؤهم وأمواهلم مباحة     وهم
  .اإلميان أو األمان :عهد أو هدنة؛ ألن العصمة يف الشريعة ال تكون إال بأحد شيئني

                                                
  .١٢١/ ٤ اإلنصاف، و٤٣ / ٣كشاف القناع ، و١٣١-١٣٠/ ٧بدائع الصنائع   )١(
، ومطالـب أويل    ٢٠٩/ ٤ وما بعدها، ومغين احملتاج      ،٢٦٧/ ٢، والشرح الصغري    ٢٨٤،  ٢٧٨/ ٤فتح القدير     )٢(

  .٥٠٨/ ٢النهى 



   

 

٤٨٧ 

٤٨٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ار  أن يـدخلوا د    - يكن بينهم وبني دار اإلسـالم عهـد        إذا مل -س للحربيني   ولي
جيوز قتله ومصادرة ماله، كما     لدم واملال،    مباح ا  واإلسالم، فإذا دخلها أحدهم فه    

جيوز أسر١( عنهه والعفو(.   
  : ناملستأِم: ثانيا

اسم على أنه   الطالب لألمان، ويصح بالفتح     :  أي ،اسم فاعل  ،بكسر امليم  ناملستأِم
دخـل يف   : واسـتأمن إليـه   ،  طلب منه األمان  : استأمنه: ، يقال نام صار مؤ  :مفعول، أي 

  .)٢(أمانه
ـ  دم احل  رفع استباحة : " ابن عرفة  أحسنها تعريف ة،  دولألمان تعريفات عِ   ه ريب ورقِّ

  .)٣(" ما اإلسالم مدةً  أو العزم عليه، مع استقراره حتت حكموماله حني قتاله
  .)٤(هو الكافر يدخل دار اإلسالم بأمان: يف االصطالحبناء عليه فاملستأمن 

   .)٥( املقيم إقامة مؤقتة يف ديار اإلسالمهو: وقيل
 الذي يقدم بالد املسلمني     وأما املستأمن فهو  ": قال ابن القيم يف أحكام أهل الذمة      

رسل وجتار  :، وهؤالء أربعة أقسامأو غريها، وقد يأيت من دار احلرب،  من غري استيطان هلا   
 فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا        ،ومستجريون حىت يعرض عليهم اإلسالم والقرآن     

  .)٦(" وطالبوا حاجة من زيارة أو غريها،إىل بالدهم
 مثل الدبلوماسيني ومـوظفي الـسفارات والبعثـات     ، احلديث العصريف  رسل  وال

  . الدبلوماسية والتجارية والثقافيـة وغريها
اإلذن الرمسي بدخول الدولـة، كـالفيزا، أو        : ومن صور األمان يف هذه األزمنة     

  . حنو ذلك أو املرور، ودخولإذن ال الزيارة، أو تأشرية

                                                
  .١/٢٧٧التشريع اجلنائي اإلسالمي   )١(
  .)٤٢٦(معجم لغة الفقهاء ، واملصباح املنري نفس املادة، و)أ م ن(تاج العروس مادة   )٢(
  .٣/١٢٣، وشرح اخلرشي )١٤٤(  شرح حدود ابن عرفة )٣(
  .٢٤٧/ ٣الدر املختار   )٤(
  ).٧٢(العالقات الدولية يف اإلسالم : ، وانظر٣٢٦/ ٧، ٢٨١/ ٥، والبدائع ٢٠٧/ ١شرح السري الكبري   )٥(
  .٢/٨٧٤أحكام أهل الذمة   )٦(



 

 

٤٨٨ 

٤٨٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

بناء على عهد فهو مستأمن،     وإذا دخل احلريب دار اإلسالم بإذن أو أمان خاص أو           
يعصم دمه وماله عصمة مؤقتة؛ ألن أمانه مؤقت ال دائم، وله أن يقـيم يف دار اإلسـالم    ف

املدة اليت يستأمن فيها معصوم الدم واملال، فإذا انتهى أمانه عاد حربياً كما كـان مهـدر            
   .)١(النفس واملال إذا ترك دار اإلسالم

:  قوله تعاىل  األصل يف مشروعية أمان املستأمن    و
  

  . )٢() ذمة املسلمني واحدة يسعى ا أدناهم (: وقوله عليه الصالة والسالم
ويعـرف   ومن طلب األمان ليسمع كـالم اهللا      : "مةاوأما اإلمجاع فقد قال ابن قد     

  .)٣("خالفاً ، ال نعلم يف هذامأمنهه، مث يرد إىل اشرائع اإلسالم وجب أن يعط
قد تقتضي املصلحة األمان ":  عليها النوويكما نص فهي  وأما احلكمة يف مشروعيته     

أو للحاجة إىل دخـول     ،  أو ترتيب أمرهم  ،  احة اجليش أو إر ،  الكافر إىل اإلسالم   الستمالة
   .)٤("أو ملكيدة وغريها، الكفار

  :أهل الذمة: ثالثا
الذم٥(نسبة إىل الذمة، مبعىن العهد:  يف اللغةي( .  

 قروا يف دار اإلسالم على كفرهم بالتزام اجلزية        هم الكفار الذين أُ    :ويف االصطالح 
  . )٦(ونفوذ أحكام اإلسالم فيهم

                                                
اجلنسية والتجـنس وأحكامهمـا يف      : ، وانظر يف أحكام عقد األمان     ١/٢٧٨،٢٧٧التشريع اجلنائي اإلسالمي      )١(

  .وما بعدها) ٢٩٥(الفقه اإلسالمي 
 .١٠٤/ ٣، وكشاف القناع ٢٣٦/ ٤، ومغين احملتاج ٢٩٨/ ٤فتح القدير : انظر  ) ٢(
 .٤٢٨ / ١٠املغين   )٣(
  .٢٧٨/ ١٠روضة الطالبني   )٤(
معجـم لغـة الفقهـاء    نفس املـادة، و  واملصباح املنري نفس املادة،تاج العروس و، )ذ م م : (مادةلسان العرب     )٥(
)٢١٤(.  
  .٧٠٤/ ١كشاف القناع ، و١٠٥/ ١جواهر اإلكليل   )٦(



   

 

٤٨٩ 

٤٨٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

: دليل ذلك قوله تعاىل و



 وال  ، ال يف املال   ، وحرم علينا االعتداء عليهم    ،إذا فعلوا ذلك وجب علينا محايتهم     ف
  . )١( وال يف العرض،يف النفس

  :املعاهد: رابعا
ة واملعاهدة  ، ويسمى اهلدنة واملهادن    وهو الصلح املؤقت   ،من العهد : يف اللغة املعاهد  

  .)٢(واملساملة واملوادعة
 هم الذين صاحلهم إمام املسلمني على إاء احلرب مدة معلومـة        ": الصطالحويف ا 
  .)٣("ملصلحة يراها
 جرى بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني قريش عـام احلديبيـة يف الـسنة                 كما

  .)٤( عاهدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنوات،السادسة من اهلجرة يف ذي القعدة
عدم ب االشتراك يف منظمات دولية يلتزم أعضاؤها     :زمنةومن صور العهد يف هذه األ     

  .  وتسمى دارهم دار عهد، بعضهم لبعض مدة عضويتهم يف هذه املنظمةضتعر
إن التجنس يف العصر احلديث يستلزم غالبا بقاء غري املسلم يف الدولة املسلمة اليت              

  :مانقس  باعتبار دخول الكافر فيها وبقائهجتنس جبنسيتها، ودار اإلسالم
  
  

                                                
  .٧/٢٢٧جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني   )١(
األحكـام الـسلطانية     و ،٢٦٢ / ١درر احلكـام    ، و ٢٤٧ / ٣الدر املختار   ، و )دـ  ه ع: (مادةتاج العروس     )٢(

  ).١٧٥(للماوردي 
 ،)١٥٤(وانني الفقهيـة   والق، دار الكتب العلمية   .ط١٢٠ / ٤، واالختيار لتعليل املختار     ٢٩٣ / ٤فتح القدير     )٣(

، ومـا  ٣/١٠٣وكـشاف القنـاع    ،٤٦١-٨/٤٥٩، واملغين ٢٣٥/ ٧، واية احملتاج   ١/٣٣٣وفتح العلي املالك    
   .٧٦/ ٢وزاد املعاد ، )١٨٨(بعدها، واالختيارات العلمية 

  .١٠٨/ ٧بدائع الصنائع ، و ٨٦/ ١٠املبسوط  :وانظر، )٨٩(سبق خترجيه   )٤(



 

 

٤٩٠ 

٤٩٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  .)١(جزيرة العرب-١
  .جزيرة العربغري -٢
، ومن بـاب   عند مجهور الفقهاء  افال جيوز دخول كافر فيه     ،جزيرة العرب  أما-١
  . )٢(ن فيهاأوىل التوطُّ

  :وأدلة ذلك كثرية جدا، منها
عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم               : أوال

   .)٣() حىت ال أدع فيها إال مسلماً ،يهود والنصارى من جزيرة العربألخرجن ال : (يقول
آخر ما عهد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     : ثانيا

  .)٤()ال يترك جبزيرة العرب دينان  : (وسلم
                                                

البحر -حييط ا حبر القلزم     اليت  زيرة  اجلشبه  هي  : رض العرب ومعدا، واختلف فيها، فقيل     جزيرة العرب هي أ     )١(
 وأما من جهة الـشمال  ، من شرقيها-اخلليج العريب- من غربيها، وحبر العرب من جنوبيها، وخليج البصرة      -األمحر

 إىل  ،أميال علـى حـدود الباديـة      من أرض العراق بعد القادسية أربعة       ، وهي    من العذيب  إا: وقيل،  فاختلف فيه 
  . جزيرة العرب ما بني عدن أبني إىل ريف العراق يف الطول، والعرض من األبلة إىل جدة: ت، وقيلحضرمو

فمن جزيرة العرب احلجاز وما     ،   امة :اليمن، وجند، واحلجاز، والغور أي    : وجزيرة العرب أربعة أقسام   : قال ياقوت 
ألحقاف، واليمامة، والشحر، وهجر، وعمان، والطائف، وجنران، واحلجر، وديـار         مجعه، وامة، واليمن، وسبأ، وا    

مثود، والبئر املعطلة والقصر املشيد، وإرم ذات العماد، وأصحاب األخدود، وديار كندة، وجبال طيئ، ومـا بـني                  
  .، وقيل مكة واملدينة، وقيل غري ذلكذلك

، وهو مكة واليمامة وخيـرب وينبـع وفـدك        "املدينة وما واالها    جزيرة العرب   : "املغين قال اإلمام أمحد       جاء يف   
  . وخماليفها؛ ألم مل جيلوا من تيماء وال من اليمن

إمنـا اجلزيـرة موضـع    : قال بكر بن حممد، عن أبيه سألت أبا عبد اهللا عن جزيرة العرب، فقال      : قال ابن القيم      
  .  هو جزيرة العربالعرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس

، ٦٠٣ / ١٠املغـين   و،  ٩٠ / ٨اية احملتـاج    و،  ٣٠٩ / ١٠، وروضة الطالبني    ٣٦٧ / ١بلغة السالك    :    انظر
  ) .١٨٠( واألحكام السلطانية أليب يعلى ،١٣٦ / ٣وكشاف القناع 

 ١١٨/ ٣ناع  ، وكشاف الق  ١٠/٣٠٩، وروضة الطالبني    ١٨٤/ ٢، وحاشية الدسوقي    ١١٤/ ٧بدائع الصنائع     )٢(
- ١٣٤.  
  ).٣٣١٣(باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب / أخرجه مسلم يف اجلهاد والسري   )٣(
. "ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد صـرح بالـسماع         : "، قال اهليثمي  )٢٥١٤٨(رواه أمحد     )٤(

، ٣٥٢ / ٨نصب الرايـة   كما ذكره صاحب  ، وصححه الدارقطين يف العلل،    ٣٩٠ / ٥جممع الزوائد ومنبع الفوائد     
  .٢٧٤ / ٦مسند أمحد بن حنبل كما صححه األرناؤوط يف حتقيقه على 



   

 

٤٩١ 

٤٩١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ومـا يـوم     ،ِميِس يوم الْخ  :عن ابِن عباٍس رِضي اللَّه عنهما أَنه قَالَ       : ثالثا
 اشتد ِبرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه      : فَقَالَ ، ثُم بكَى حتى خضب دمعه الْحصباءَ      !الْخِميِس

  ائْتوِني ِبِكتاٍب أَكْتب لَكُم ِكتابا لَن تِضلُّوا بعـده         : فَقَالَ ،علَيِه وسلَّم وجعه يوم الْخِميسِ    
 . هجر رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        : فَقَالُوا ، فَتنازعوا ولَا ينبِغي ِعند نِبي تنازع      ،أَبدا
  أَخِرجـوا : وأَوصى ِعند موِتِه ِبثَلَـاثٍ    ، فَالَِّذي أَنا ِفيِه خير ِمما تدعوِني ِإلَيهِ       ، دعوِني :قَالَ

   .)١(ونِسيت الثَّاِلثَةَ ، وأَِجيزوا الْوفْد ِبنحِو ما كُنت أُِجيزهم،الْمشِرِكني ِمن جِزيرِة الْعرِب
بينا حنن يف املسجد خرج علينا النيب صلى     : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      : رابعا

جئنا بيت املدراس، فقام الـنيب      انطلقوا إىل يهود، فخرجنا معه حىت       : اهللا عليه وسلم فقال   
قد بلغت يـا أبـا      : فقالوا. يا معشر اليهود، أسلموا   : صلى اهللا عليه وسلم فناداهم فقال     

فقال هلم رسول   . قد بلغت يا أبا القاسم    : فقالوا.  أسلموا :فقال. ذلك أريد : فقال. القاسم
 أمنا األرض هللا ورسوله،     اعلموا: مث قاهلا الثالثة فقال   . ذلك أريد : اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

وإين أريد أن أجليكم من هذه األرض، فمن وجد منكم مباله شيئاً فليبعه، وإال فاعلموا أمنا              
  . )٢()األرض هللا ورسوله 

 يهود بين النضري وقريظة حاربوا رسول       أنعن ابن عمر رضي اللّه عنهما       : خامسا
 عليه وسلم بين النضري، وأقر قريظة       اللّه صلى اهللا عليه وسلم، فأجلى رسول اللّه صلى اهللا         

بعد ذلك، فقتل رجاهلم، وقسم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم بني املـسلمني، إال بعـضهم              
حلقوا برسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا فأمنهم، وأجلى رسول اللّه صلى اهللا عليه               

ويهود بين حارثة، وكل    بين قينقاع وهم قوم عبد اهللا بن سالم،         : وسلم يهود املدينة كلهم   
  . )٣(يهودي كان باملدينة

                                                
، ومسلم يف الوصـية  )٢٨٢٥(باب هل يستشفع إىل أهل الذمة ومعاملتهم / أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري       )١(

  ).٣٠٨٩(باب ترك الوصية ملن ليس له شئ يوصي فيه / 
، ومسلم يف اجلهـاد  )٢٩٣١.. (باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب      / بخاري يف اجلزية    أخرجه ال   )٢(

  ).٣٣١١(باب إجالء اليهود من احلجاز / والسري 
، )٣٧٢٤.. (باب حديث بين النضري وخمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             / أخرجه البخاري يف املغازي       )٣(

  ).٣٣١٢( إجالء اليهود من احلجاز باب/ ومسلم يف اجلهاد والسري 
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فهذه النصوص إن مل تكن متواترة يف اللفظ، فهي متواترة يف املعين، تفيـد عـدم                
  . جواز استيطان الكافر يف جزيرة العرب

ـ :أي- ال جيوز إقرارهم " :عثيمني رمحه اهللا  ابن  الشيخ  قال    يف جزيـرة  -ار الكفَّ
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة     ( :  بل قال  ،عن ذلك ى   ألن النيب  ؛العرب للسكىن 

 وهلذا جيب أن نعلم أنه ال جيوز إقرار اليهود والنصارى أو املشركني يف جزيـرة                )العرب  
١("أما على وجه العمل فال بأس ، كىنالعرب على وجه الس( .  

  . يف الشرع حترميهن الكافر جبزيرة العرب مما استقروعليه فتوطُّ
  . بني احلريب وغريهق غري جزيرة العرب، فيفرأما-٢

 ، فإن اسـتأذن يف    الم إال بإذن من اإلمام أو نائبه       دخول دار اإلس   فاحلريب ليس له  
، أو محـل    رسالة، أو مساع كالم اهللا تعاىل     ، كإبالغ    فإن كان يف دخوله مصلحة     ،دخوهلا

   .)٢(، جاز اإلذن له بدخول دار اإلسالم املسلمونإليهمتاع حيتاج 
        ولـه  ، شر ما معه من مال التجارة   وإن دخل لتجارة جاز لإلمام أن يشترط عليه ع

  . )٣(أن يأذن هلم بغري شيء

؛ ألنـه ال يـؤمن أن يـدخل         حلرب دخول دار اإلسالم بغري أمان     ليس ألهل ا  ف
  . )٤( باملسلمنيفيضر، أو لشراء سالح، اصمتلص أو، جاسوسا

، ومل تتحقق حالة من احلاالت السابقة،  بغري أمانأما إن دخل احلريب بالد املسلمني    
  واملن ،قاق واالستر ،فيخري فيه اإلمام بني القتل    ،  فعند اجلمهور يعترب كاألسري أو اجلاسوس     

  . )٥(والفداء حبسب املصلحة

                                                
   .٨/٨٢الشرح املمتع   )١(
/ ٤، وأسـىن املطالـب   ٢٨٩/ ١٠روضة الطالبني   و،  ٣٦٢/ ٣ومواهب اجلليل   ،  ٢٤٩/ ٣ابن عابدين    حاشية   ) ٢(

٢٠٦.  
  .١٣٧/ ٣، وكشاف القناع ٣١٩/ ١٠روضة الطالبني   )٣(
  .٢٥٩/ ٢، واملهذب ٥٢٣/ ٨املغين   )٤(
، ٢٨٩/ ٢، والشرح الصغري    ١٨٦/ ٢  للدردير ، والشرح الكبري  ٢٤٩/ ٣، ورد احملتار    ٩٣/ ١٠وطاملبس :انظر  )٥(

  . ٥٢٣/ ٨، واملغين ١٠٠/ ٣وكشاف القناع ، ٤/١٩٤وأسىن املطالب ، ٢٥٩/ ٢واملهذب 
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غري احلريب، فإن اإلسالم مل مينع من دخول سائر الـديار اإلسـالمية             أما  
، كأهـل الذمـة،     سلمني، سواء كانت إقامة دائمة    املاألخرى، واإلقامة فيها لغري     

يف كثري من البلدان حيملون جنسية تلك الدولة، أم كانـت اإلقامـة مؤقتـة               هم  والذين  
  .كاملستأمنني

ومجلة بالد اإلسالم يف حق الكفار علـى        : قال العلماء " :جاء يف الفتوحات اإلهلية   
القسم ..ا كان أو مستأمنا يه حبال، ذمأحدها احلرم، فال جيوز للكافر أن يدخل   : ثالثة أقسام 

الثاين من بالد اإلسالم احلجاز، فيجوز للكافر دخوله بإذن، وال يقيم فيه أكثر من ثالثـة                
  .)١("والقسم الثالث سائر بالد اإلسالم، جيوز للكافر أن يقيم فيه بذمة، أو أمان..  أيام

  :إعطاء الدولة املسلمة اجلنسية لغري املسلمني
 ما تقدم فإن للكافر أن يتجنس جبنسية الدولة املسلمة، بشرط أن تـؤمن              علىاء  بن

منه الفتنة، ويرجى من ورائه مصلحة، غري أنه ال يسمح له باإلقامة يف اجلزيـرة العربيـة                 
لورود النهي الصريح عن اإلقامة فيها، وقد تقدم، وهذا ما ورد يف فتوى اللجنة الدائمـة،            

  الكافر جبنسية دولة مسلمة؟ حكم جتنس ما : فقد سئلت
  :فكان اجلواب  

جتنس الكافر جبنسية دولة مسلمة جائز، إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه اخلري، لكن              
ال يسمح له اإلقامة باجلزيرة العربية إال إذا اعتنق اإلسالم؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم     

  . أوصى بإخراج املشركني من جزيرة العرب
  .)٢( وصلى اهللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم،يقوباهللا التوف  

 أن متنح غري املسلم اجلنسية إذا ما رأت املـصلحة يف    املسلمة بناء عليه، فإن للدولة   
 وخديعة وغدر للمـسلمني، أو بـالد        ،، أو خيانة  علم منه جتسس  ه، ومل ي  رمن ش ذلك، وأُ 
إذ ميكن االستغناء عن     ؛له يف امللة  رجى إسالمه، ودخو  وقد يضاف إىل ذلك أو ي     اإلسالم،  

ـ     ،جتنيسه بالتعاقد معه عقد عمل مؤقت، ينتهي بانتهاء احلاجة إليه          ع يف   فال ينبغـي التوس

                                                
والتدابري ،  )٩١(، وأحكام الذميني واملستأمنني     ٢/٢٧٤ الفتوحات اإلهلية لتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية          )١(

  ).٥١١(الواقية من التشبه بالكفر 
  .١١٢ / ٢فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   )٢(
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واحلسد علـى   احلقد كثري من الكفارذلك، واالقتصار على قدر احلاجة؛ لكون األصل يف      
  . على هذا األصل بوضوح القرآنُ، وقد دلَّاملسلمني

 : قال تعاىل 
  

  .١٠٩-البقرة
  .١٢٠-البقرة  : قال تعاىلو

    من الوالية بني املسلم والكافر، وقد قال تعـاىل   كما أن نظام التجنيس نوع  : 


 وقال تعاىل، ١١٨-آل عمران:  


 ٥١-املائدة.  
  وقلـوب نفـوس تضمره   على ما     وال أدلُّ  أصرحتوضيح  البيان و الليس بعد هذا    ف

من الكافر، فهو علـى  ولذلك فمهما أُ؛ عليهموحقد للمسلمني،  من عداء وبغض  ،الكفار
سيما مع هذه املخططات املاكرة، اليت ما زال التـاريخ          عدائه وبغضه لإلسالم واملسلمني،     

     وال تنفـرط يف      من أمرها،  بالدولة املسلمة أن تكون على بينةٍ     يكشفها يوما بيوم، فحِري 
  .واهللا تعاىل أعلم ق اهللا والة املسلمني إىل ما فيه خري دينهم ودنياهم، األمر، وفَّهذا
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  املطلب الرابع   
  العالقة بني التجنس واالستيطان    

 بيان عالقة التالزم بني اهلجرة واالستيطان، وأن املهاجر ال تتم له هجرتـه،              تقدم
ده األول مث يستوطن البلد اآلخـر، وحينئـذ         مهاجر، حىت يرفض بل   : وال يصح أن يقال   

هاجر، حىت يستوطن   : حصل االستيطان ومتت اهلجرة، وهذا جلي يف اهلجرة، أنه ما يقال          
ولذلك إذا خرج من بلده مهاجرا، مث بدا له العودة           ؛بلدا غري بلده الذي خرج منه مهاجرا      

  .مهاجرا، حىت يستوطن البلد اآلخر: فإن هجرته تنتقض، وال يقال
وأن االستيطان هو نفس املعىن، غري أن االستيطان ال يلزم منه رفض البلـد األول،     

د فقد يستوطن بلدا آخر، مع كونه حمافظا على بلده األول، كما تقدم يف مبحـث تعـد                
  . ، وال عكس، وعليه فكل مهاجر مستوطن)١(الوطن

تجـنس  لـيس بـني ال    أما العالقة بني التجنس واالستيطان فهي ختتلف كثريا، ف        
  :اآليتواالستيطان أدىن تالزم، بل مها متفارقان، ويظهر هذا يف 

، خبالف االستيطان، فإنه يشترط     ةأن التجنس ال يشترط فيه نية اإلقامة الدائم        -١
  .فيه ذلك

أن التجنس ليس فيه نية اختاذ املكان وطنا، بل قد يكون رد مصاحل شخصية               -٢
 .وطناة اختاذ املكان أو سياسية، واالستيطان يشترط فيه ني

أن التجنس ليس راجعا إىل اختيار الشخص، بل مرده إىل الـنظم والقـوانني       -٣
،  ذلك البلِدالدولية، فقد يعيش الشخص كامل عمره مستوطنا يف بلد، وليس عنده جنسيةُ     

 دون جدوى، خبالف االستيطان فقد ينوي الـشخص       طواال وقد يسعى إىل ذلك سنواتٍ    
 من وجوب إمتام الصالة     األحكام املتعلقة ذه النية،   لد، ويترتب على ذلك     االستيطان يف ب  

 .هحنوه، وال يلزم من استيطانه هذا البلد أن حيوز جنسيتوعدم جواز الفطر ومدة املسح و
٤-   ولو مل   لوطن املنتقل إليه صاحلا للمعيشة    كتفى فيه أن يكون ا    أن االستيطان ي ،

 فهو باعتبار أنه نظام دويل فال يصح وال يتصور التجنسالف يكن معتربا دوليا وقانونيا، خب    

                                                
  ).٦٠(ص : انظر  )١(
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 عنده احلقوق الـيت  ،فيه التغافل عن هذا الشرط، فمن شرطه أن يكون املكان معتربا دوليا     
 . مبقتضاها مينح اجلنسيةَ

أن التجنس ال يلزم فيه اإلقامة الدائمة يف البلد، بل مبجرد حصول الـشخص               -٥
، ويستوطن بلدا آخر، وهو مع هـذه    ويهاجر منه البلد بقلبه   على اجلنسية قد يرفض ذلك      

استصحاب بقاء نية اإلقامة    ليس من شرط اجلنسية     فالنية حمافظ على جنسية البلد األول،       
 .وعدم رفض البلد

من واقع كثري من أحوال املتجنسني، فإن بعضهم قد يعيش يف البلد الذي نال  -٦
ه، بل مبجرد انتهاء عمله فيه رجع إىل بلده األصلي،  نية اإلقامة فيعندهجنسيته، لكن ليس 

فيعامل شرعا معاملة املسافر، وهذا فرق جوهري أساسي يف املسألة، ويترتب عليه أحكام 
 . كبريةشرعية 

  :األثر الفقهي هلذه العالقة
 ؛مقيماال يلزم من احلصول على اجلنسية أن يكون الشخص          بناء على ما تقدم فإنه      

، فكثري من الذين نالوا     ف األشخاص ختتلف وتتفاوت من شخص آلخر      إذ رغبات وأهدا  
 ،ومل يكن هلم إال أهداف    اجلنسية مل يشعروا بأي رغبة يف اإلقامة الدائمة يف بلد التجنس،            

م يعين أم يف هذه      تقد ، وهذا كما  حاجية أو اجتماعية  أو  أو جتارية أو تعليمية     إما سياسية   
 هذه النيـة،     الشخص منهم   مىت أضمر  ،عاملون معاملة املسافر  البالد من الناحية الشرعية ي    

  . اجلنسيةاإلقامة، كما ال يلزم من اإلقامةوأنه ال يلزم من اجلنسية 
ومىت كان األمر كذلك، فإن املسلم املتجنس جبنسية بلد آخر إذا أقام بـه بنيـة                

  .، بالزم نيته، وليس مبقتضى اجلنسيةمقيم فإنه حينئذ ،اإلقامة الدائمة
، ونيتـه الـسفر أو      ، وليس مستوطنا إياه    نزل بالبلِد صاحِب اجلنسية    كما أن من  

اإلقامة حىت انتهاء عمله، فإنه يعامل معاملة املسافر، فيقصر الصالة، وجيمع إذا وجد سبب            
  . ، بالرغم من أنه حيمل جنسية هذا البلداجلمع، ويباح له الفطر، وميسح ثالثة أيام بلياليهن

ا باجلنـسية، فمـىت اسـتوطن        بنية االستيطان، وليس منوطً     منوطٌ وعليه فاحلكم 
 حيصل على اجلنسية، وإذا نال اجلنـسية ومل ينـوِ          مل   الشخص املكان أصبح مواطنا، ولو    
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ية الشرعية مواطنا مبجـرد اجلنـسية حـىت ينـوي           مل يكن من الناح    االستيطان
  .االستيطان، واهللا أعلم
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  املبحث الثاني
  اريـــر اإلجبـيالتهج

  :وفيه مطلبان
  تعريف التهجري اإلجباري: األول

  حكم التهجري اإلجباري: الثاني
  

  
  
  



   

 

٤٩٩ 

٤٩٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  املطلب األول      
تعريف الت                                  

َّ
  هجري اإلجباري

   :معنيني مشهورين يطلق هذا اللفظ يف اللغة على :التهجري يف اللغة
هي ِنصف النهاِر عند اشِتداِد     : اهلاِجرِة؛ قالَ اجلوهري   وأ اهلَجِريمأخوذ من    :األول

هتقولُ ِمن ،ِس: احلَرالقَي ؛ قالَ امرؤهارالن رجه :  
  ذَموٍل إذَا صام النهار وهجرا     فَدعها وسلِّ الْهم عنها ِبجسرٍة 

  . يف وقِْت اهلاِجرِة: رين؛ أَيأتينا أهلَنا مهج: ويقال  
  رجهالتو ،جريهالتيف اهلاِجرِة: و ريالس .  

  رضي اهللا عنه   رةَأيب هري ، ومنه حديث     ويراد به التبكري   يطلق التهجري أن   :والثاين
هِجِري؛ السـتبقُوا   اس ما ِفي الـت    لَو يعلَم الن  : (مصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ   قالَ رسولُ اللَِّه    : قالَ
  . )١()إلَيِه

هجـر يهجـر   :  يقال،التبِكري إىل كُلِّ شيء واملُبادرة إليه: التهجري :قال ابن األثري 
   .)٢( وهي لُغةٌ حجاِزية أراد املبادرة إىل أوِل وقت الصالة،تهجرياً فهو مهجر

رومثلُ(: ويف حديٍث آخر املهج ٣ () الذي يهدي بدنةِلثَكم(.  
ويذْهب كَِثري من الناِس إىل أنَّ التهجري يف هذه األحاديِث تفِْعيـلٌ         ":  األزهري قالَ  

ِمن اهلَاجرِة وقْت الزواِل، وهو غَلَطٌ، والصواب فيه ما روى أبو داود املـصاِحفي، عـن                
  يمِر بن شضه قال  النعِة وغِريها: ٍل أنإىل اجلُم َّهجريٍء،   : التـيرةُ إىل كُـلِّ شواملُباد ،بكريالت

  . "سِمعت اخلليلَ يقولُ ذلك، قاله يف تفسِري هذا احلديِث: قال
وهذا صحيح، وهي لُغةُ أهِل اِحلجاِز، ومن جاورهم ِمن قَـيٍس؛           : قال األزهري مث  

    

                                                
باب تسوية الـصفوف    / ، ومسلم يف الصالة     )٥٨٠.. (باب االستهام يف األذان     / أخرجه البخاري يف األذان       )١(

  ).٦٦١.. (إقامتها 
  ).هـ ج ر( مادة ب األثرالنهاية يف غري  )٢(
باب فضل التـهجري إىل     / ، ومسلم يف اجلمعة     )٨٧٧(باب االستماع إىل اخلطبة     / أخرجه البخاري يف اجلمعة       )٣(

  ).١٤١٦(اجلمعة 
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  : قال لَِبيد
واركَرتا ابم دعٍر بجِبه القَِطني اِص     احوا تـ فَما تمى ولْمس ـلُهذَر  

  . )١(فقرن اهلجر باالبتكار  
 ، وهي نصف النهار   ، هجر الرجل ِإذا خرج باهلاجرة     :سائر العرب يقولون  غري أن   

   .)٢( أَتيته باهلَِجري وباهلَجِر:ويقال
عىن ذا األمر ال يعنيه أن خيرج        ي ن، فإن م   هنا ين مقصود  حتما غري  املعنيان نوهذا

  .، أو خيرج مبكرا أم متأخراهذا الشخص يف وقت اهلاجرة، أو الظهرية، أو املساء
اء، إذا نظرنا إىل أصل اشتقاق كلمة جري، واليت تدور على اهلاء واجليم والـر             أما  

فإن هذه املادة دالـة  " هجر"فادة من كلمة فإا تدل على املعىن املراد، وهو اإلبعاد، واملست   
ـ ، وقد تقدم معىن اهلَ ، وهو ضد الوصل    ومفارقته  الترك والقطيعة والبعد عن الشئ     على ر ج
 اهلجرة من املكان    محله على : ، أي  التهجري فعلَ الغِري بشخصٍ    كونوي،  )٣(رة يف اللغة  جواِهل

  .هتركو
،  إذا أكرهه عليهاألمر،فالنا على رب  جيمن جرب    ،القهر واإلكراه  :واإلجبار يف اللغة  

، جبرتـه : يقـال  ، عليـه   وتكِْرهه ، يِريد  ما ال   أو قولِ   فعلِ  االنسانَ على  حتمل أنْ   وهو
  . )٤(أجبرتهو

اجليم والباء والراء أصلٌ واحد، وهو ِجنس من العظَمـة والعلـو       : "قال ابن فارس  
 أجربت فالناً على األمـر، وال       :يقالو .. خنلة جبارةٌ  فرس جبار، و   : يقال  ..واالستقامة

   .)٥("م عليه وجنٍس من التعظُّ،يكون ذلك إالّ بالقَهر

  

                                                
نفس املادة، واملغرب يف ترتيـب املعـرب   القاموس احمليط نفس املادة، والفائق ، و)هـ ج ر(  تاج العروس مادة     )١(

  .نفس املادة
  ).هـ ج ر(مادة لسان العرب   )٢(
  ).٩٥: (انظر  )٣(
  ).٤٣(معجم لغة الفقهاء و ،)ج ب ر(مادة احمليط يف اللغة   )٤(
  ).ج ب ر(مادة مقاييس اللغة   )٥(
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، ه على ما أَراد من أَمر وـي       القاهر خلقَ  : أي ،اجلَبار: ومنه اسم اهللا تعاىل   
   .)١(جل الذي ال ينالُصفة اهللا عز و اجلبار يف :نباري ابن األقال

ـ   :أي-  األمر رجبعلى أن ي    الغريِ ار يف األصل محلُ   اإلجبف  لكـن  -ه يـصلح خللَ
   .)٢( أجربه على كذا أكرهه: فقيل،تعورف يف اإلكراه ارد

  :التهجري اإلجباري يف االصطالح  
 هلـذا    على معىن اصطالحي   ا نص أحدفيما وقفت عليه من كتب ومراجع       مل أجد   

غري أنه بناء على ما تقدم يف شـرح         ،  ، وكثرة مرادفاته  هالتعبري، بالرغم من كثرة استعمال    
 التهجري  فعر ميكن أن ي   ، وبالنظر إىل احلال السياسية اليت متارس يف هذه العملية،         املفردات
  : باآليتاإلجباري
، ، من غري املـواطنني    عملية إبعاد األشخاص غري املوغوب يف بقائهم يف دولة ما         "

  ."ة الدولة من قياد، بقراٍر قهريبشكل
  :فأبرز ضوابط هذا التعريف اآليت

، وأنه عمليـة     على املقصود مباشرة   يف التعريف، وهو دالٌّ    جنس   :"عملية إبعاد "
  . وترحيٍلإبعاٍد وطرٍد

من دخل الدولـة  :  صنفني من الناسانتظم :"ما ري املوغوب يف بقائهم يف دولة    غ"
، وهم غـري    لالجئني السياسيني على وجه التسلل واخلفاء، ومن دخلها بشكل نظامي، كا        

  .مرغوب فيهم
 ألن إخراج املواطن ال يسمى يف العرف الدويل جريا، إمنـا            :"من غري املواطنني  "

 يف بعض حاالته   ا، أو باملصطلح الشرعي   يسمى نفي  فعملية التـهجري     أو نفيا أيضا   ا تغريب ،
 من الظلم؛   ، إال على وجهٍ    من املواطنني األصليني    ضد رعاياها  اإلجباري ال متارسها الدولةُ   

، وإمنا تقوم الدولة بتهجري غري املواطن، وعليه فعملية التهجري ال تقع على مواطن أصـلي              
  .حسب النظام والقانون الدويل

                                                
  ).ج ب ر(مادة لسان العرب   )١(
  .)٣٥ (التعاريف  )٢(
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، فال ميلك هـؤالء      على وجه القهر والقوة     لبيان كون األمر يتم    :"بشكل قهري "
  . على املكثاراإلصر وأ  االمتناع وعدم متكُِّنهماألشخاص لضعفهم

 هي اليت تتخذ مثـل      وذلك أن السلطة العليا يف الدولة      :" من قيادة الدولة   بقراٍر"
؛ ملا يفضي إليه هذا من فوضـى        ألحد من رعاياها أن يقوم ا     هذه اإلجراءات، وال جيوز     

  .واضطراب يف احلكم
فعملية التهجري عملية ترحيل وإبعاد األشخاص الذين تـرى الدولـة وجـوب              

وغايات هم من البالد، وعدم جواز بقائهم فيها، يتم هذا بشكل قهري، وألهداف             إخراج
 مع التزامها بـسائر األنظمـة       ، دون اللجوء ألحد يف مشاركتها يف القرار،       حتددها الدولة 

 والقوانني الدولية يف ذلك، وعدم اخلروج عليها، إال ما كانت املصلحة حتتم اخلروج فيه،             
 ولكن ال يعين ذلك ، أو إضرار مبصاحلها العليا   ،سالمتها الداخلية ن يف وجوده ديد ل    أو كا 

 سلطة مطلقة، وإمنا هي مقيدة بعدم التعسف يف استعمال          هذا التهجري أن سلطة الدولة يف     
 إال يف احلدود اليت تقضي ا املصلحة العامة للدولة          ينبغي أن يكون هذا التهجري     فال   ،احلق

  .واهللا تعاىل أعلم ،صاحبة الشأن
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  ب الثايناملطل                                       
  حكم التهجري اإلجباري                                  

تأيت عملية التهجري اإلجباري كنتيجة قانونية حتمية يف كثري من األحوال لوجـود          
علم به عنـد أول      فإما أن ي   :تقدم أن أحوال املتسلل ال ختلو من حالني       عملية تسلل، وقد    

أن حيصل التـسلل، وال     ما  إو،  )١(ذلك، وقد تقدم التفصيل يف      دخوله، على احلدود وحنوه   
فـإن  هذه احلـال،  في  طواال، ففطن هلذا املتسلل إال بعد فترة، وقد تطول فتبلغ سنواتٍ         ي

اإلجبـاري؛ وذلـك أن     أو اإلبعاد   مى بالتهجري أو الترحيل     من حقها القيام مبا يس    الدولة  
 والتجاوز واخلرق لسيادة وأنظمـة  على أرض هذه البالد بطريق التعدي    تسللني يقومون   امل

م هـذا   ِس الدولة أن تقوم بعملية التهجري اإلجبارية، وحينئذ يت        فكان من حق  تلك الدولة،   
  :التهجري باآليت

أنه يكون بقرار تلك الدولة، وليس بالترتيب مع الدولـة األخـرى، إال إذا         : أوال
  . خارجي أو توجيٍهالدولة منقوصة السيادة، فقد يصدر هذا القرار بناء على ضغٍطكانت 

أن هذا التهجري يكون يف صاحل الدولة صاحبة القرار، وهي الـيت حـصل              : ثانيا
  . على أرضهاالتسللُ

أن هذا التهجري ال يقع إال على غري املواطن، أما املواطن، فغالـب الـنظم               : ثالثا
، تةاء التهجري واإلبعاد عليه، إال ما كان على وجه العقوبة، وملدة مؤقَّ           الوضعية متنع من إجر   

٢( من ذلك يف التغريبوقد تقدم طرف(.  
  . يف عقوبةالتهجري إجراء ائي يف حماكمة هؤالء املتسللني، وليس مرحلةً: رابعا

ليس بالضرورة أن يكون التهجري ملرتكب جرمية، فقد يقع التهجري علـى      : خامسا
  .)٣(اٍل متاما من أي مةشخص خ

                                                
  ).٣٩٦(ص : انظر  )١(
  ).٣١٩(ص : انظر  )٢(
  ).٢٣-٢٢(، وتسليم املطلوبني بني الدول يف الفقه اإلسالمي )٧-٦( اإلنتربول ومالحقة ارمني  )٣(
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فالتهجري حق للدولة، متارسه حفظا لسيادا، وسلطتها، وهلا مطلق احلرية يف اختاذ            
غري أنـه حيـسن     ، دون أي تدخالت خارجية،       مىت وجدت مربراته وأسبابه    هذا اإلجراء 

  :التنبيه على ما يأيت
 فيها، ومل يعد هلم     واواستقر كان املتسللون قد استوطنوا الدولة،       أنه يف حال ما إذا    

وانقطعت صلتهم بديارهم األصلية، فهـم       وال يعرفون غري لغة هذه البالد،        ديار أخرى، 
  :على قسمني

أن يكونوا ممن ميثلون خطرا كبريا، كأن يكونوا من مروجي املخدرات، أو            : األول
فـإن  الدعارة، أو التزوير، أو ميثلون قوى سياسية خطرية، أو حيملون أفكـارا خبيثـة،               

  .الواجب دفعهم، بكل طريق ممكن، ويدفعون باألسهل فاألسهل
أن يكونوا من الصاحلني، ومن أهل اخلري، ومل حيفظ هلم خالل إقامتـهم يف      : الثاين

الدولة هم الصالح والرشد والديانة، فإن    هذه الديار أي مشاكل، أو نزاعات، بل حفظ عن        
  حياةً ما يضمن هلم  تضع من األنظمة    ف،  وعطٍف  رمحةٍ  أن تنظر إليهم نظر     حيسن ا  املسلمة
، سيما من عرف حبهم ووالؤهم للبالد، ويزداد األمر طلبا حينمـا            ، بشكل نظامي  كرمية

  .ا اإلكرام يف بالد املسلمنييعرف أم من أهل العلم، فهم أوىل ذ
  .هذا فيما يتعلق بتهجري املتسللني الداخلني بطريق غري نظامي

 طريقـة   وهـي  اللجوء السياسي،    ، كطريقة مشروعة  دخل بطريقة  أما جري من  
 فإن التهجري يف هذه احلال غري وارد، بل يتبـع يف ذلـك              ،يف دخول الدول  ا  دولينظامية  

  : يدل لذلك اآليتاألنظمة الدولية،
لكل إنـسان احلـق يف      : "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ) ١٢(جاء يف املادة    

 اللجوء إىل بلد آخر، وعلى البلد الذي جلأ إليه أن جيريه حىت    ضطهد حق  إذا ا  إطار الشريعة 
   .)١("يبلغه مأمنه، ما مل يكن سبب اللجوء اقتراف جرمية يف نظر الشرع

لكل فرد احلـق يف أن      : "من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ) ١٤(جاء يف املادة    و
  . )٢(" من االضطهاديلجأ إىل بالد أخرى، أو حياول االلتجاء إليها هربا

                                                
)١(  http://ar.wikisource.org/wiki  
  .  مصدر سابق)٢(
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جاء يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف املادة الثانيـة والعـشرين            و
لكل شخص احلق يف أن يطلب ومينح ملجأ يف قطر أجنيب، وفقـاً   : "الفقرة السابعة 

   .)١("لتشريعات الدولة واالتفاقيات الدولية

ألفريقي حلقوق اإلنسان على   ت املادة الثانية عشرة الفقرة الثالثة من امليثاق ا        ونص :
أن لكل شخص احلق عند اضطهاده يف أن يسعى وحيصل على ملجأ يف أي دولة أجنبية؛                "

  . )٢("طبقاً لقانون كل بلد، ولالتفاقيات الدولية

وبي   م أن حق   ١٩٨٨مها املفوض السامي لشؤون الالجئني عام       نت املذكرة اليت قد
 والتمتع به خالصاً من االضطهاد من بني احلقوق         ،الفرد يف التماس ملجأ يف بلدان أخرى      

  .سيما يف حاالت الالجئني  ال،األساسية
وتناول إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان الصادر عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي            

 حق اللجـوء إىل بلـد    -إذا اضطهد -م يف املادة الثانية عشرة أن لكل إنسان         ١٩٩٠عام  
   .)٣(آخر

 كفلته التـشريعات    ض يتبني أن طلب اللجوء السياسي حق      العرهذا  فمن خالل   
ى تقرير هذا احلـق،     ت عليه، ودافعت عنه، وقد تضافرت اجلهود الدولية عل        الدولية، وحثَّ 
 ومحايته، من خالل إنشاء املفوضة السامية لشؤون الالجئني، وتنظيم كيفية           والتأكيد عليه 

وصف؛ ليتمتع باآلثار املترتبة على اكتساب      ومن يستحق هذا ال    ، وشروط املطالبني  ،املطالبة
   .)٤(وصف الالجئ السياسي

فحق  اللجوء نوع     من احلماية اليت يؤم ها القانون الدويل للشخص الذي يعاين من       ن
   أو  عرقـه أودينـه    أو بـسبب  ،اء اختالف يف املعتقد أو املذهب     االضطهاد يف وطنه، جر

من الدولة اليت حصل إليها     والتهجري  رد واإلبعاد    كما أنه يضمن لالجئني عدم الط      جنسيته،

                                                
  . )١١٤ (حقوق اإلنسان مدخل إىل وعي حقوقي  )١(
  .٢/١٨٠حقوق اإلنسان الوثائق العاملية واإلقليمية و، مصدر سابق  )٢(
  . )٢٦ (اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، و)١١٤ (قوقيحقوق اإلنسان مدخل إىل وعي ح  )٣(
  . )١٧(حق اللجوء السياسي يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل : حبث  )٤(
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٥٠٦
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  من هـذا النظـام،  )١(الفقرة ) ٣٢(وهذا ما نصت عليه املادة     إال لدواٍع أمنية،  اللجوء،  
هاونص:  

متتنع الدول املتعاقدة عن طرد الالجئ املوجود بصورة شرعية على أرضـها، إال              "
  ".ألسباب تتعلق باألمن الوطين أو النظام العام

رار متخذ وفقـاً    ال يتم طرد مثل هذا الالجئ إال تنفيذاً لق        ): "٢(يف الفقرة   اء  جو
  ".لألصول القانونية

 الالجئ بأي صـورة إىل       أو رد  حيظر على الدول املتعاقدة طرد    ): "٣٣(ويف املادة   
   .)١("حياته أو حريته مهددتان أو األقاليم حيث ،احلدود

ذا املبـدأ   االلتزام   يف   القانونيون انقسمقية فقد   أما الدول اليت مل تنضم هلذه االتفا      
  :إىل فريقني

 اليت هي   ،م الدولَ لِز يرى أن مبدأ عدم جواز اإلعادة إىل دولة االضطهاد ي          :األول
أطراف يف االتفاقيات الدولية اليت تقره فقطر.  

أصـبح   فيذهب إىل أن هذا املبدأ قد      ، الدويل القانون وهو الرأي الغالب يف      :الثاين
 أو  ،مة، سواء باعتباره قاعدة قانونية عرفيـة      يف السنوات األخرية قاعدة قانونية دولية ملزِ      

 جلميع  منة، ومن مث فهو ملزِ    دته األمم املتم   أقر الذي من املبادئ العامة للقانون      باعتباره مبدأً 
تهالدول، ولو مل تكن أطرافاً يف املعاهدات الدولية اليت أقر.  

  :اآليتالفريق إىل ويستند هذا 
 ردت على النص على مبدأ عدم جوازأن الوثائق الدولية اخلاصة بالالجئني اطَّ    : أوالً

، ومن هذه الوثائق ما هو ملزم لغالبية أعـضاء األمـم            إعادة الالجئ إىل دولة االضطهاد    
  .م١٩٥١املتحدة، كاتفاقية شؤون الالجئني لعام 

 قد نصت عليه التشريعات الداخلية، كما       أن مبدأ عدم جواز إعادة الالجئ     : ثانياً
  .تأخذ به احملاكم يف كثري من الدول

                                                
 باختصار وتصرف، موقـع املفوضـية       م١٩٦٧ املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام       م١٩٥١اتفاقية عام     )١(

  .WWW.UNHCR.ORG :ر املوقع االلكتروينانظ. السامية لشؤون الالجئني
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٥٠٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أن الدول جتري يف الغالب على احترام هذا املبـدأ يف املمارسـات             : ثالثاً
العملية، وحىت يف احلاالت القليلة اليت حدث فيها خروج عن مقتضى هذا املبـدأ              

   ن بأن األجانب الذين مشلتهم إجراءات      ر هذا املسلك عن طريق اإلعال     لوحظ أن الدول ترب
الطرد أو اإلبعاد ليسوا من الالجئني، وبذلك فهي تعترف بطريقة ضمنية باحترام مبدأ عدم          

   .)١(اإلعادة إىل دولة االضطهاد

، ولو مل تكن ضـمن      الدول االلتزام ذا املبدأ   هذه  ح أن على    والذي يترج : قلت  
 تلـك   يف دخولـه  نح حق اللجوء السياسي     قد م ص  طاملا أن الشخ  ،  أعضاء هذه االتفاقية  

 علـى قبـول مبـدأ اللجـوء     القرآن فقد دلَّالدولة، ويتأكد ذلك يف الدول اإلسالمية،   
  .السياسي، ووجوب حسن وفادة ومعاملة الالجئني، خاصة املسلم منهم

 : قال تعاىل 


  ٩-احلشر.  
صار حسن استقباهلم إلخوام املهاجرين، والذين      اهللا تعاىل على األن   أثىن   ففي اآلية   

 : قـال فهم بالعرف القانوين احلديث الجئـون،       
 ات كرمية فذكر اهللا مقام

حمبة من هاجر إليهم، وعدم الضيق واحلرج جتاههم، وإيثارهم إياهم على           : قام ا األنصار  
  .، ولو كان م فقر وحاجةأنفسهم

 إىل داٍع هذا احلق؛ ألن هـذا  طرد بعد أن منح أال ي  حسن إيواء الالجئ  من  وقطعا  
يف موقف كان الواجـب      التخلي والتخاذل عنه     ه وجريه يف هذا املقام من     فردتشريده،  

 ه ومحايتهذا اإليواء إن كان  إال ،)٢(هنصرت يسبيقع منه  هذا الالجئ أنأو ،  حرجا شرعياب
ما خيل بنظام تلك الدولة، أو يكون حمرضا على النظام، أو على قلب احلكـم، أو تظهـر      

جريه إجباريـا،    ذا املبدأ، و   عليه عالمات اإلجرام، ففي هذه احلال للدولة عدم االلتزام        
                                                

   .)١٠٥-١٠٢ (احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل باختصار وتصرف  )١(
  ).٤٠(حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل   )٢(
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   وهذا ما جاء النص عليه صـرحيا يف        ر،  لمشاركة يف هذا القرا   ل  أحدٍ دون الرجوع إىل أي
  .واهللا أعلم، كما سبق،  املتعلقة بوضع الالجئنيم١٩٥١اتفاقية عام 
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  الفصل الثالث
  يةــوق الوطنــاحلق

  :مبحثانوفيه 
  بيع األوطان: األول

  والية الوظائف القيادية للمواطن: لثانيا
   غري املسلم
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  األولاملبحث 
  انــــع األوطـــبي

  :وفيه مطلبان
  تعريف بيع األوطان: األول

  حكم بيع األوطان: الثاني
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  املطلب األول
  تعريف بيع األوطان

حمـدد  أو توصيف   ف   جدا الوقوف على تعري    تعسرالنظر والبحث يف الكتب     عد  ب
بل املصطلح  ، أم يف كتب القانون،       املتقدمة أو املعاصرة   ، سواء يف كتب الفقه    لبيع األوطان 

ون فرييـد ، د به يف املقام األول معىن معنويراملقاالت الصحافية، ويمل يوجد إال يف بعض ا   
طن السياسية أو  س ونقل أخبار الو   أو التجس ،   بتسليمه للمحتلني   الوطن ببيع األوطان خيانةَ  

، وإن  يوجد به ما يسمى ببيع األوطان      على وجه التحقيق   وحنوه، غري أن الواقع    العسكرية
وحكومتها، وليس  الدولة  من قبل نظاماحلقيقة، كما أن هذا البيع يتم على      كان نادرا جدا  

    ـ       ى ألفراد الشعب القيام على عقدٍ     من أفرادها؛ إذ ال يتأت ستلزم  ذا اخلطر، فهو عقـد ي
تسليم األرض املباعة، والتحديد بينها وبـني أرض         ومن مث اقتطاع جزء من أرض الوطن،      

الوطن األصلية، واخلروج من عهدا، وما جيب هلا، من حفظ ورعاية وحنوه، وكل هـذا               
   .ليس يف مقدور أحٍد غِري النظام احلاكم

فراد، حىت لو اتـسعت  ل األبفالذي يظهر يل أنه ال يتصور أن يقع بيع الوطن من قِ    
        قطعٍة من األرض كـبرية ألشـخاص         الرقعة اليت وقع عليها البيع، فهو ال يعدو كون ه بيع

األصل،  الدولة   تلكيعت تبقى يف حدود     آخرين، ويدل على ذلك أن تلك األراضي اليت بِ        
م،  مهما كربت، وال ميكن للمشترين األجانب نقل تلك األراضي إىل بالدهوال خترج عنها  

    وال ميكن أيضا أن يدا ملك هلم،        عوا أن هذه األجزاء اليت اشتروها تابعة لبالدهم باعتبار أ
بيع يكن هذا حتت مسمى اك هلا مل  لَّوحىت على تقدير املطالبة ا فيما بعد، فإنه حني بيع املُ          

  .الوطن
جزاء مـن  ببيع أ الدولة   والذي يتصور حقيقة يف بيع الوطن هو ما إذا قامت سلطة          

ويتم أو التنازل عنها مقابل أرض أخرى،       ،   جماورةٍ  أو غريِ   جماورةٍ ،أرضها إىل دولة أخرى   
 بسلك ني، ويتم التمييز بني احلدفصلها عن حدود أرضها بوذلك  تسليمها للدولة املشترية،    

، -البائعـة -خترج بكل املعايري النظامية عن أن تكون تابعة للدولـة           حىت  شائك وحنوه،   
عـت  قِّ، بعد أن اسـتتب األمـن، وو       ك شائك إمنا وقع يف العصر احلديث      تمييز بسل وال



 

 

٥١٢ 

٥١٢
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االتفاقات الدولية، وإال فإن التمييز الذي كان يقع يف املاضي يكون ببناء جدار أو سـور،       
  .كما هو احلال يف سور الصني العظيم

  :ميكن تعريف بيع األوطان باآليتمن واقع ما تقدم فإنه 
 أو التنازل عنها مقابلَ   ببيع جزء من أرض الوطن لدولة أخرى،        ولة   الد قيام قيادة "

 بالتجسس عليها لصاحل العدو،     ،خبيانتها الدولة   أو قيام أحد أبناء   ،   يتفقان عليه   آخر وٍضِع
  ". أو كشف خمططاا السياسية أو العسكرية وحنوه،بنقل أسرارها

  :فبيع األوطان يطلق على أمرين أساسني  
  .ع حقيقي لألوطان بي:األول
 هذا النوع يؤول يف الغالب إىل بيع حقيقي، يف          إال أن ،   لألوطان بيع معنوي : الثاين

سهحال تقاضي اجلاسوس مبالغ نظري جتس.  
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  املطلب الثاين  
  انــع األوطــحكم بي   

  :تقدم أن بيع األوطان يطلق على نوعني من البيوع
  .جلزء منهبيع حقيقي للوطن، أو : األول
  .بيع معنوي، ويراد به بيع الوطن خبيانته، والتجسس عليه لصاحل العدو: الثاين

يوجد، لكـن  قد تقدم أنه من حيث الوجود   سي، ف احل، وهو بيع الوطن     األول أما
 مـن قبـل الـسلطة    أن يكون ، فإنه إمنا يتصور فقط      وجوده ، ويف حال  على وجه الندرة  

 قطعة أرض،    عقار أو  ذا البيع من األفراد فال يتعدى بيع      ول، وأما صدور ه   يف الد احلاكمة  
          أو باعتبار ما يؤول إليـه       زوال ميكن وصفه بأنه بيع حقيقي لألوطان إال على وجه التجو ،

  .األمر
  :ال خيلو من ثالث حاالتهذا البيع مث 

  . أن يكون بني بلد مسلم واآلخر كافر:األوىل
  . أن يكون بني بلدين مسلمني:الثانية

  . ال يعنينا يف احلكم غري أنه،يكون بني بلدين كافرينأن : لثالثةا
فبعد البحث يف كتب الفقه مل       بني بلد مسلم وبلد كافر،       أن يكون : احلال األوىل 

 كتب املتقدمني أم املعاصرين على أحد تناول بيان حكم           يف أقف فيما اطلعت عليه، سواء    
 -واهللا تعاىل أعلم  -مسلمة، والذي يظهر يل      أو دولة مسلمة لدولة غري       ،بيع جزء من إقليم   

  : باآليتلهويستدل  ؛حترمي ذلك
:  من تولية الكفار على املسلمني، وقد قال تعاىل يف كتابـه العزيـز         نوع هأن: أوال

١٤١-النساء.  
نـه   تلك األرض مأهولة بالسكان املسلمني، فإ      ويزداد األمر سوءا فيما إذا كانت     

  . أحكام دار الكفرحتما جتري عليها وعليهم
أو فتحت صـلحا،  ،  خراجية وقفية ديار املسلمني أا أراضٍ    علىأن الغالب   : ثانيا

 ردأن ت ا النصر والتمكنينزعها من أيدي الكفار، فكيف يسوغ بعد هذ  دوام  وهذا يقتضي   
  !؟ ببيع وحنوهإليهم
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أن هذا يعين توسيع دار الكفر، وتضييق دار اإلسـالم، وقواعـد اإلسـالم     : الثاث
 لذا كان من شروط اإلسالم على أهل الذمة أال يستحدثوا كنيسة بـدار              ؛تقتضي العكس 

وا  كما نـص   ،ارتفاعا وال سعة ال البنيان ىف يزيدون وال،  ما ادم منها  اإلسالم، وال يبنوا    
هذا يقتضي أم ال ميكنون من       و ،)١(ختاذه كنيسة أو بيعة وحنوه    تأجري املكان ال  على حترمي   

 األرض إىل الكفـار، فـإم   مت تلكلِّأنه إذا ما س ألنه من املقطوع به    ؛أراضي املسلمني 
لبناء الكنائس والبِ   اك، وهو مقتضٍ  لَّفون فيها تصرف املُ   يتصر ع وغريها من دور عبادة غري      ي

  . تعاىلاهللا
 إظهـار  ر عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف حترمي متكني الكفار من   وقد وردت اآلثا  

 سئل ابن :عكرمة قال ما ورد عن    ، ومن ذلك    رها املسلمون يف البالد اليت مص   شعائر الكفر   
أميـا   ( :؟ فقال هل للعجم أن حيدثوا فيها شيئا      : عن أمصار العرب    رضي اهللا عنهما   عباس

 وال يشربوا فيه ، وال يضربوا فيه ناقوسا،وا فيه بيعةرته العرب فليس للعجم أن يبن   مص صٍرِم
   .)٢()  وال يتخذوا فيه خرتيرا،مخرا

وهذا : " بعد أن ساق طرفا من أقوال العلماء يف هذه املسألة          ابن القيم رمحه اهللا   قال  
فإن إحداث هـذه    ؛  الذي جاءت به النصوص واآلثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده         

 فإن تلك شعار    ، وهو أغلظ من إحداث اخلمارات واملواخري      ،كفراألمور إحداث شعار ال   
 وال جيوز لإلمام أن يصاحلهم يف دار اإلسالم علـى إحـداث   ، وهذه شعار الفسق   ،الكفر

   .)٣("!؟ فكيف إحداث موضع الكفر والشرك،شعائر املعاصي والفسوق

                                                
، ٤/٦٠٠ليـل   ، والتاج واإلك  ٢٠٤ / ٤حاشية رد احملتار    و ،٥٩/ ٦، والعناية شرح اهلداية     ١٥/١٣٥املبسوط    )١(

، ٢٥٣ / ٤ومغين احملتـاج  ، ٤/٢١٩، واألم ٣١٥/ ٢، وبلغة السالك ألقرب املسالك ٢٠٤ / ٢وحاشية الدسوقي  
خمتـصر الفتـاوي    ، و ٥٩٩ / ١٠املغين  ، و ٦١٨ / ١٠الشرح الكبري   و،  ٢٢٠،  ٢١٩ / ٤، وأسىن املطالب    ٢٥٤

  .٤٧٥ / ١املصرية 
أحكام أهـل  ، ونسبه ابن القيم يف   )٢٦٩( أبو عبيد يف األموال     و،  ٦٣٤ / ٧ أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف       )٢(

  . إىل مسند اإلمام أمحد، ومل أجده فيه١١٨١ / ٣الذمة 
  .١١٨٥ / ٣أحكام أهل الذمة   )٣(
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كما جاء التعليل يف كالم الفقهاء بأنه ال جيـوز االسـترتال عـن أرض               
وال جيـوز أن    : " رديل إىل دار حرب، قال املـاو      سلمني للكفار؛ حىت ال حتو    امل

  .)١("  لئال تصري دار حرب-نوةاألرض املفتوحة ع: أي-يسترتل عنها 

  .البائعة الدولة بقية تلك باحتالل عادرمبا فأن هذا غالبا غري مأمون العاقبة، : رابعا
 بني دول اإلسـالم ودول الكفـر،        أنه بالرغم من وجود عهود ومواثيق     : خامسا

هم فيما حتصل به عزة اإلسالم واملسلمني، وال شك أن          فالواجب أن حيتفظ املسلمون حبقِّ    
 لإلسالم  وشرفاًمتناع من بيع جزء من دار اإلسالم، وإبقائها يف أيدي املسلمني ميثل عزةً    اال

و الذي أجلى الكفار    ، وقد حفظ التاريخ لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه ه           واملسلمني
 إنفاذا ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهل يأيت الوقـت الـذي        ؛جزيرة العرب من  

  ! فتحوه من أرض للكفار؟اعم املسلمون يرتل فيه
 بعد أن ساق خالفا يف بناء املنهدم من الكنائس يف بـالد   رمحه اهللاقال ابن عابدين  

سالم، استخفافا م وباإل  إعادا بعد هدم املسلمني       العلة فيما يظهر أن يف     ألن : "املسلمني
   .)٢(" وكسرا لشوكتهم، ونصرا للكفر وأهله،وإمخادا هلم

ويستثىن من ذلك ما إذا اقتضت املصلحة بيع قطعة أرض من دولة مـسلمة، إمـا     
بعوض مايل أو باستبدال قطعة أرض أخرى من دولة كافرة، وكان حيصل بذلك حـسم               

نفتح على املسلمني، أو حقن لدمائهم، فإنه يف هذه احلـال يتوجـه             ، قد ت  ة كبري  شر ملادة
  . ، واهللا أعلم على مفسدة عدمهتربوا دامت مصلحة البيع ، مالقول باجلواز

  هذا جيب أن يكـون  ، والذي يظهر يل أن  البيع بني دولتني مسلمتني:احلال الثانية
 األمر إلمام املسلمني يف مثـل       عله، ورد راجعا إىل اإلمام، فما يراه حيقق مصلحة لدولته ف        

ون على أن اإلمام خيري  ل له أصل عظيم يف الفقه اإلسالمي، فما زال العلماء ينص          هذه املسائ 
، أو التصرف فيها مبـا فيـه        ، بني قسمها أو وقفها    من أراضي الكفار  يف األرض املفتوحة    

  .مصلحة الدولة

                                                
  ).١٧٤(األحكام السلطانية   )١(
  .٣٨٦ / ٤حاشية رد احملتار   )٢(



 

 

٥١٦ 

٥١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 وإن كـان  ،للمسلمني قسمتها قسمها فإن كان األصلح    " :قال الصنعاين يف السبل   
 وإن كان األصلح قسمة الـبعض ووقـف         ،األصلح أن يقفها على املسلمني وقفها عليهم      

 فإنـه قـسم     ، فإن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فعل األقسام الثالثة           ،البعض فعله 
  وقسم بعض خيرب وترك بعضها ملا ينوبـه مـن          ، وترك قسمة مكة   ،أرض قريظة والنضري  

   .)١("مصاحل املسلمني
 فهـو  ( قهـرا  :أي ) نوةع بلدة اإلمام فتح وإذا (" :البناية شرح اهلداية  جاء يف   و

 وإن ( خبيرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فعل كما ) املسلمني بني قسمه شاء إن باخليار
 يرض رـعم فعل كذلك ) اخلراج أراضيهم وعلى اجلزية عليهم ووضع عليه أهله أقر شاء
   .)٢("عنهم اهللا رضي الصحابة من مبوافقة العراق بسواد عنه اهللا

 إن شاء قسمه    ،تح اإلمام بلدا عنوة فهو باخليار      وإذا ف  ": للقدوري الكتابوجاء يف   
   .)٣(" ووضع عليهم اخلراج ، أهله عليه وإن شاء أقر،بني الغامنني

      تهد يف األرض املفتوحة عأن يرى اإلمام يف وقت من       إال: " وقهرا نوةويف بداية ا 
   . )٤("األوقات أن املصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم األرض

كالتخيري ) يري مصلحة   خت( فيها  ) وخيري إمام   : " ( غاية املنتهى شرح  املطالب  ويف  
، فال  ألنه نائب املسلمني  ؛   )هتش( ختيري  ) ال  (  أصلح    ما يراه  ، فيلزمه أن يفعل   يف األسارى 

صلى اهللا عليه وسـلم     ألنه  ) بني قسمتها بني غامنني كمنقول      ( ال ما فيه صالحهم     يفعل إ 
، كمـا  )وبني وقفها للمـسلمني   ( .. قسم نصف خيرب، ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه 

   .)٥("، وأقره الصحابة على ذلكلشام ومصر والعراق وسائر ما فتحهوقف عمر ا

                                                
  .٢٠٠ / ١سبل السالم   )١(
  .٦٨٦  /٥  شرح اهلدايةالبناية  )٢(
خمتصر اخـتالف   ، و ٥/٤٧٠، وفتح القدير    ٣/٢٤٩ تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق    : ، وانظر )٢٩٦(الكتاب    )٣(

  .٤٠ / ٣العلماء 
  .٣٢١ / ١بداية اتهد   )٤(
العدة ، و ٣/٩٥، وكشاف القناع    ١٩٠ / ٤اإلنصاف  : ، وانظر ٢/٥٦٥   مطالب أوىل النهى شرح غاية املنتهى       )٥(

  .٥٨١  /١شرح العمدة 



   

 

٥١٧ 

٥١٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  جع فيه ملا يراه اإلمـام مـن        رن أن هذا الباب يكون امل     فهذه النصوص تبي
فـي  ف وغريه، فإن رأى املصلحة يف القسمة قسم، وإال فعل ما هو أصلح،              مصلحة

كما أنه ال يظهـر يف ذلـك   ،   قطعة من إقليم مسلم، الواجب أن يرجع فيه للمصلحة         بيع
  . واهللا تعاىل أعلم،حمظور شرعي


ر املسلمني إىل أعدائهم، فـإن       ونقل أخبا  س، وهو البيع املعنوي، بالتجس    أما الثاين 

 اخلطرية، اليت رمبا ضاعت دول وسقطت بسبب خيانة أحد          هذه املسألة من املسائل العظام    
 وذلك أن اجلاسوس غالبا     ؛، كما أن هذا النوع من البيع ميكن اعتباره بيعا ِحسيا          مواطنيها

لدولة، والكشف عن   ال يفعل تلك اجلرمية إال يف مقابل أموال ضخمة، فيقوم ببيع أسرار ا            
      ا يف مقابل ما يدفعونه، ورمبا يسروا له سبل املعيشة يف وطن آخر، ووفروا له أعظم     خمططا

 ولـذلك رمبـا حتـول       ؛العائد املادي سبل الراحة، فهدف اجلاسوس يف املرتبة األوىل هو         
 فع له أكثر، وقد ذكروا عن بعض احلكماء يف        طن عدوه، فيما إذا د    و لوطنه على    اجاسوس

   احلرب أنه كان يصي له، ويعطيه عن ذلك أكثـر ممـا يعطيـه        جاسوساً ِه عدوِ ر جاسوس  
؛ إذ املقصد األساس هـو  وهذا جيعل هذه الصورة من صور املعاوضة على الوطن   ، )١(عدوه

  .)٢(العوض
، وهو فعل عظيم خطـري،   ، وكبرية من الكبائر   حرامالتجسس على املسلمني    بدايةً  

  :ة ونصوص الشرع اآليتدل على حترميه من أدل
   :من القرآن: أوال

    : قوله تعاىل
   .١٢-احلجرات

                                                
  ).١٥٣(التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية   )١(
إنه عقد إجارة على نقل األخبـار واملعلومـات         : "لعل أقرب ما ميكن أن يقال يف عقد اجلاسوسية على البالد            )٢(

  .، ويكون دخوله يف عقود املعاوضات من هذا الباب"املهمة، السياسية أو العسكرية وحنوه



 

 

٥١٨ 

٥١٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 : وقوله تعاىل 
٤٧-التوبة.   

ون إليهم وفيكم خمربون هلم يؤد   :: قال جماهد يف قوله تعاىل  
  .)١( اجلواسيسوهم ،ما يسمعون منكم

  :ةمن السن :ثانيا
 ،ِإياكُم والظَّن (  : عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

  .)٢()احلديث ..  ولَا تجسسوا ولَا تحسسوا ،فَِإنَّ الظَّن أَكْذَب الْحِديِث
 : اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      قَالَ رسولُ  :قَالَرضي اهللا عنه     وعن أيب برزة األسلمي   

 )        هانُ قَلْبلْ الِْإميخدي لَماِنِه وِبِلس نآم نم رشعا مي،      اِتِهمرووا عِبعتلَا تو ِلِمنيسوا الْمابتغلَا ت ، 
هتروع اللَّه ِبعتي اِتِهمروع عبات نم هفَِإن،مِتِه ويِفي ب هحفْضي هتروع اللَّه ِبعتي ٣( )ن(.  

 بغري إذم، ففقـؤوا      قومٍ وأيضا فإن الشارع أهدر ضمانَ عِني من اطَّلع على بيتِ         
من اطَّلَع ِفي بيِت (  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال رضي اهللا عنه     هريرة فعن أيب عينه،  

ِر ِإذِْنِهميٍم ِبغقَواصلَا ِقصو ةَ لَهفَلَا ِدي هني٤( ) فَفَقَئُوا ع(.  
 اطَّلَع رجلٌ ِمن جحٍر ِفي حجِر النِبي صلَّى         : قَالَ  رضي اهللا عنه    سهِل بِن سعدٍ   وعن   

  لَّمسِه ولَيع اللَّه،        كحى يرِمد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن عمو   هأْسفَقَالَ ، ِبِه ر :  )  لَمأَع لَو
ِنكيِبِه ِفي ع تنلَطَع ظُرنت كِر؛أَنصِل الْبأَج ِتئْذَانُ ِمنِعلَ اِلاسا جم٥( ) ِإن(.  

                                                
  .٣٧٤ / ٣غوي املسمى مبعامل الترتيل خمتصر تفسري الب  )١(
بـاب  / ، ومسلم يف الرب والـصلة       )٤٧٤٧.. (باب ال خيطب على خطبة أخيه       / أخرجه البخاري يف النكاح       )٢(

  ).٤٦٤٦.. (حترمي الظن والتجسس 
صـحيح  ، وصـححه األلبـاين يف       )٤٢٣٦(باب يف الغيبة    / ، وأبو داود يف األدب      )١٨٩٤٠(  أخرجه أمحد     )٣(

  .٢٩٢ / ٢يب والترهيب الترغ
باب حترمي النظر   / ، ومسلم يف اآلداب     )٦٣٨٠.. (باب من أخذ حقه أو اقتص       / أخرجه البخاري يف الديات       )٤(

  .، وهذا لفظ مسلم)٤٠١٦(يف بيت غريه 
بـاب حتـرمي   / ، ومسلم يف اآلداب     )٥٧٧٢(باب االستئذان من أجل البصر      / أخرجه البخاري يف االستئذان       )٥(

  .، وهذا لفظ البخاري)٤٠١٣(ر  يف بيت غريه النظ



   

 

٥١٩ 

٥١٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

   واضحةً ان يدالن داللةً  فهذان النص     س، وأن مفـسدته     على حترمي التجـس
سلم هذا العمل تذهب هـدرا، وهـي        عظيمة، حىت إن اجلارحة اليت ميارس ا امل       

املستحقة للدية أو نصفها مبقتضى الشرع، لكن ملا تطاولت على أعراض املسلمني أسقطها             
  .الشارع

كشف معايبهم، وهـو     املسلمني و   عوراتِ  تتبع من النظر، فإن يف التجسس    : ثالثا
لى ما خفي مـن     ة ودناءة النفس، وهذا إذا كان رد االطالع ع        س على خِ  أمر حقري دالٌّ  

فإن املصيبة به أكرب، ! أحوال املسلمني، فكيف إذا كان يعود بالضرر على عموم املسلمني؟        
  .فهذه مفاسد كبرية جليلة، تستوجب حترمي هذا األمر

  :اجلاسوسحكم قتل 
 غري أنه ملا كان احلديث كما تقدم أن حترمي التجسس أمر متقرر يف الشرع احلكيم،

 ال خيلو عـن أن      -كما سبق -  أو املستوطن  ، فإن املواطن  ملستوطن أو ا  عن خيانة املواطن  
يكون مسلما، أو ذماي.  

عدة أقوال،   أهل العلم اختلفوا يف قتل اجلاسوس املسلم على           فإن ،فإن كان مسلما  
  :تعود إىل ثالثة أقوال
وهو املشهور من مذهب أيب حنيفة، وقول عند        ،قتل اجلاسوس عدم   :القول األول 

   .)١(أمحدتوقف فيه اإلمام  وي،الشافع، وهو مذهب املالكية
  :واستدلوا باآليت: األدلة
  ، وهي أمور ثالثة النصوص العامة يف الشريعة اليت تعصم دم املسلم إال مبوجِبه: أوال

  .اس منه، وليس التجس)٢(نص عليها الشارع

                                                
/ ٤، واألم   ٢/١٩٥، وتبـصرة احلكـام      )٢٠٥(، واخلراج أليب يوسف     ٢٠٤١-٥/٢٠٤٠شرح السري الكبري      )١(

، ١٠/٢٥٠، واإلنـصاف  ١٩/٣٤٢، وتكملة امـوع    ٤١٢ / ٢الشرقاوي على التحرير    حاشية  و،  ٢٦٥-٢٦٤
  ).١٥١(، والسياسة الشرعية ٤٠٥ / ٣٥جمموع الفتاوى : ، وانظر٦/١١٥والفروع 

لَا يِحلُّ دم امـِرٍئ     (  : قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : قَالَ  بن مسعود رضي اهللا عنه     عبِد اللَّهِ حنو حديث     )٢(
ِبِإحدى ثَلَاٍث النفْس ِبالنفِْس والثَّيب الزاِني والْماِرق ِمـن الـديِن    مسِلٍم يشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وأَني رسولُ اللَِّه ِإلَّا            

  ).٣١٧٥(، ومسلم )٦٣٧٠(أخرجه البخاري ) التاِرك ِللْجماعِة



 

 

٥٢٠ 

٥٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  :من وجهني االستدالليناقش هذا : املناقشة
يل الشرع ما يدل على أن قتل اجلاسوس ليس ممنوعـا،           نه قد قام من دل    أ: األول 

وهو شهود  ، إمنا امتنع من قتله لوجود مانع به رضي اهللا عنه   ففي قصة حاطب بن أيب بلتعة     
 بعثَِني رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه  :قال رِضي اللَّه عنه علي عن :هي، والقصة بتمامها   بدر

 انطَِلقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاٍخ فَِإنَّ ِبها ظَِعينـةً  :لزبير والِْمقْداد بن الْأَسوِد قَالَ   وسلَّم أَنا وا  
                ـنحِة فَـِإذَا نضوا ِإلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى ِبنادعا تطَلَقْنا فَانهِمن ذُوهفَخ ابا ِكتهعمو

 لَتخِرِجن الِْكتـاب أَو     : فَقُلْنا . ما مِعي ِمن ِكتابٍ    : فَقَالَت . أَخِرِجي الِْكتاب  :نِة فَقُلْنا ِبالظَِّعي
 ابالثِّي نلِْقيا   .لَنِعقَاِصه ِمن هتجرفَأَخ ،        لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسا ِبِه رنيفَِإذَا ِفيهِ  ، فَأَت  :

 يخِبرهم ِبـبعِض أَمـِر   " ِمن حاِطِب بِن أَِبي بلْتعةَ ِإلَى أُناٍس ِمن الْمشِرِكني ِمن أَهِل مكَّةَ    "
     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر،       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسفَقَالَ ر :  اِطبا حـا   ، يم 

 ولَم أَكُـن ِمـن   ، ِإني كُنت امرأً ملْصقًا ِفي قُريٍش، يا رسولَ اللَِّه لَا تعجلْ علَي      :لَهذَا قَا 
             مالَهـوأَمو ِليِهما أَهونَ ِبهمحكَّةَ يِبم اتابقَر ملَه اِجِرينهالْم ِمن كعم نكَانَ ما وفُِسهأَن، 

 ومـا   ،اتِني ذَِلك ِمن النسِب ِفيِهم أَنْ أَتِخذَ ِعندهم يدا يحمونَ ِبها قَرابِتـي            فَأَحببت ِإذْ فَ  
 فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه        ، ولَا ِرضا ِبالْكُفِْر بعد الِْإسلَامِ     ، ولَا ارِتدادا  ،فَعلْت كُفْرا 

لَّمسو:  دص لَقَد رمقَالَ ع ولَ اللَِّه: رضي اهللا عنهقَكُمسا رـذَا    ، يه ـقنع ـِربِني أَضعد 
وما يدِريك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهِل بـدٍر            ،   ِإنه قَد شِهد بدرا    : قَالَ .الْمناِفِق

  .)١(فَرت لَكُم فَقَد غَ؛ِشئْتم اعملُوا ما :فَقَالَ
  كان دليال على جواز القتل، إذ مل يعلل        -وهو شهود بدر  -  فإذا انتفى هذا املانع   

  .ترك القتل بغريه

                                                                                                                                       
يِحلُّ دم امِرٍئ مسِلٍم ِإلَّـا رجـلٌ   لَا (  : أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَرضي اهللا عنها عاِئشةُ       وحديث  

وصـححه  ) ٣٩٥٢(، والنسائي   )٢٣١٦٩(أخرجه أمحد   ) زنى بعد ِإحصاِنِه أَو كَفَر بعد ِإسلَاِمِه أَو النفْس ِبالنفِْس           
  ).٤٠١٧(برقم صحيح وضعيف سنن النسائي األلباين يف 

بـاب مـن   / ، ومسلم يف فضائل الـصحابة  )٢٧٨٥.. ( باب اجلاسوس    /أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري        )١(
  ).٤٥٥٠.. (فضائل أهل بدر 



   

 

٥٢١ 

٥٢١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أن يف أدلة الشرع ما يدل على جواز التعزير بالقتل، وأنـه لـيس              : الثاين
شرطا يف جواز قتل املسلم أن يكون من املنصوصات الثالثة املهِدرة لدم املـسلم،              

  .قتل من خرج على اجلماعة، أو على اإلمام، وحنوهكجواز 
 مكَّـة  أهـل  إىل الكتاب كتب ملا  رضي اهللا عنه   بلتعة أيب بن حاطبقصة   :ثانيا

 عمـر  فاستأذن حذرهم، بأخذ ويأمرهم ،إليهم وسلم عليه اهللا صلى النيب بسري مـخيربه
  .)١() بدراً شهد إنه( : فقال قتله، يفرضي اهللا عنه 
ا ما يستلزم الكفر والقتل، ما تركه النيب صـلى اهللا            أنه لو كان آتي    : الداللة ووجه

             ا ما تـرك    عليه وسلم، سواء كان بدريا أم غري بدري، وكذلك لو لزمه القتل بذلك حد
  .)٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إقامته عليه

  :املناقشة
إلسالم، وهـي   اضحة غري ا  ل بعلة و  نوقش هذا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم علَّ        

 مانعة من القتل منتفية ىف غريه، ولو كان اإلسالم مانعا من قتله مل              علةشهوده بدرا، فهي    
  .)٣( ألن احلكم إذا علل باألعم كان األخص عدمي التأثري؛يعلل بأخص منه

عن فرات بن حيان رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمـر                : ثالثا
 عينا أليب سفيان، وكان حليفا لرجل من األنصار، فمر حبلقة من األنـصار              بقتله، وكان 

إين مـسلم، فقـال     : يا رسول اهللا، إنه يقول    : فقال رجل من األنصار   ! إين مسلم : فقال
 ِمنهم فُـرات بـن   ،ِإنَّ ِمنكُم ِرجالًا نِكلُهم ِإلَى ِإمياِنِهم    ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

انَح٤( )ي(.   

                                                
، ومـسلم يف فـضائل   )٤٥١١ (..  ال تتخذوا عدوي وعدوكم باب / أخرجه البخاري يف تفسري القرآن     )١(

  ).٤٥٥٠.. (باب من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم / الصحابة 
   .٥٢ / ١٨تفسري القرطيب ، و٢٠٤١-٥/٢٠٤٠ السري الكبري ، وشرح٢٦٥-٢٦٤/ ٤األم   )٢(
  .١٠٤ / ٣زاد املعاد   )٣(
وصـححه األلبـاين يف   ) ٢٢٨٠(باب يف اجلاسوس الـذمي      / ، وأبو داود يف اجلهاد      )١٨١٩٧(أخرجه أمحد     )٤(

  .٢٧٦ / ٤السلسلة الصحيحة 



 

 

٥٢٢ 

٥٢٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا امتنع من قتله ملا علم أنه مـسلم،   :ووجه الداللة 
      رد جتس ؛سه، إذا كان مسلما   فعلم أن اجلاسوس ال يقتلس ال يدل على  وذلك أن التجس

خبث االعتقاد، إمنا هو فسوقوخروج الكفر املوجب للقتل على الشرع، مل يصل حلد .  
 أن الداللة على عورة املسلمني، أو تأييد الكـافرين وإبالغهـم            :من النظر : بعارا

 بين يستوجب القتل، ففاعل هذا مل يترك مـا بـه حكمنـا              بشأن املسلمني، ليس بكفرٍ   
بإسالمه، فال خيرج من اإلسالم ما مل يترك ما به دخل فيه؛ وذلك أن الغالـب أن الـذي       

 ولـذلك مل    ؛ أو املنصب، ال خبث االعتقاد     ع يف املال  ثل هذا الصنيع هو الطم    محله على م  
ه علـى   ِسبالكفر مبجرد جتس  رضي اهللا عنه    حيكم النيب صلى اهللا عليه وسلم على حاطب         

 :  املسلمني، بل قد مسى اهللا حاطبا رضي اهللا عنه باإلميان، فقال تعاىل      
  إن حاطبا ملا مسع هذه اآلية غشي : ، وقيل١-املمتحنة

 : عليه من الفرح خبطاب اإلميان، وكذا قيل يف فرات، فقال اهللا يف حقه       
 ١(٢٧-األنفال(.   

، واختاره ابـن  مالكاملشهور من مذهب إباحة قتل اجلاسوس، وهو   : القول الثاين 
  .)٢(من احلنابلة عقيل

  :األدلة
 الكتـاب  كتب ملا  رضي اهللا عنه   بلتعة أيب بن حاطب بنفس قصة  واستدلوا لذلك 

 حـذرهم،  بأخـذ  ويأمرهم ،إليهم وسلم عليه اهللا صلى النيب بسري خيربهم مكَّة أهل إىل
  .)٣() بدراً شهد إنه( :  صلى اهللا عليه وسلمفقال ه،قتل يف عمر فاستأذن

 دمه، يبيح ما يأِت مل إنه: يقل مل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم     : ووجه االستدالل 
ولـو كـان     بـدر،  ألهل اهللا ومغفرةُ بدراً شهوده وهو قتله، ِمن مانع بوجود علَّل اوإمن

                                                
  .٥٢ / ١٨تفسري القرطيب   )١(
، ومـنح اجلليـل   ٣/١١٩، وشرح اخلرشـي    ٤/١٩٢كام القرآن البن العريب     ، وأح ٥٣ / ١٨تفسري القرطيب     )٢(

  .٦/١١٤، والفروع ٢/١٩٥، وتبصرة احلكام ١/١٦٣
  ).٥٢١(سبق خترجيه   )٣(



   

 

٥٢٣ 

٥٢٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

      ألن احلكم إذا علـل بـاألعم كـان          ؛ منه اإلسالم مانعا من قتله مل يعلل بأخص 
  .)١(األخص عدمي التأثري

 آخـر   قـول أنه يرجع لرأي اإلمام، فينظر املصلحة ويتبعها، وهو         : القول الثالث 
واختـاره ابـن     احلنابلـة،     من  أيب يعلى  القاضيوقول  ،  همجع من أصحاب  لإلمام مالك، و  

   .)٢(القيم
دة يف هذا الباب، ومها حـديث        بني النصوص الوار   باجلمعاستدلوا هلذا التفصيل    و

، فحديث حاطب واضح يف أنه جيـوز         رضي اهللا عنهما   طب، وحديث فرات بن حيان    حا
قتل اجلاسوس لوال أنه كان بدريا، بينما حديث فرات يدل على أنه إمنا امتنع مـن قتلـه                  

، لكونه مسلما، ففي األول جواز القتل، ويف الثاين االمتناع عن القتل، لعـصمة املـسلم              
   .حتمل الدليل أن األمر راجع إىل اجتهاد ورأي اإلمامفا

  :الترجيح
أن قتل اجلاسوس جيـب أن      هو القول الثالث، وهو     الذي يترجح يف هذه املسألة      

 مبقتـضى حـديث   قتلـه جاز له ، فإن رأى املصلحة يف قتله  ممااإليكون راجعا إىل رأى     
له يف دمـاء    ومقدار توغُّ ه،  جرم حسب   ره مبا يراه مناسبا،   ، وإال عز   رضي اهللا عنه   حاطب

  :لآليت وذلك ؛وأمواهلم، وخدمته ألعداء الدين املسلمني وأعراضهم
 يبيح القتل ملن يفـسد يف األرض،         أنه قد قام من األدلة وقواعد الشريعة ما        :أوال

ه ال يستؤصل إال بقتله، وأن العربة والعظة والنكال احلاصل بالقتل           رأى احلاكم أن شر   فإذا  
  . فله قتله قد يدفع وقوع مثل هذه اجلرمية مرة ثانيةهو ما

: أحـدمها : هل جيوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قوالن       : "  رمحه اهللا  قال ابن القيم  
  ض أصحاب وهذا قول مالك وبع، املسلم، إذا اقتضت املصلحة قتله، كقتل اجلاسوس جيوز

  

                                                
  .١٠٤ / ٣زاد املعاد   )١(
، ٦/١١٤، والفـروع    ٤/٥٥٣، والتاج واإلكليل    ٥٣ / ١٨ تفسري القرطيب    :، وانظر ١٩٤ / ٢تبصرة احلكام     )٢(

وما بعدها، والتجـسس    ) ٨٦(اجلرمية السياسية ضد األفراد     : ، وانظر ٣٧١ / ٣زاد املعاد   ، و ١٠/٢٥٠واإلنصاف  
   .وما بعدها) ١٥٥(وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية 



 

 

٥٢٤ 

٥٢٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

   .)١("، واختاره ابن عقيلأمحد
   بعد أن ذكـر      يف زاد املعاد   ، فقال تقدمكما  رمحه اهللا   القيم  حه ابن   بل هذا ما رج 

   .)٢("والصحيح أن قتله راجع إىل رأي اإلمام: "اخلالف يف قتل اجلاسوس املسلم
 الدولـة   بأسرار، ويعلمهم   جسس على املسلمني ويتصل بأعدائهم    من يت أن  : ثانيا

، مـن   ذى والـضرر بـبالدهم     لينتفعوا ا ىف البطش م، وإحلاق األ       أو غريه عسكرية  ال
  ويسعى ىف األرض   ، معاملة من حيارب اهللا ورسوله     يعاملأن  جدير  و املفسدين يف األرض،  

تستلزم أن حتتفظ لنفسها بأسـرار       الدول   ، ومصلحة  نظمها العسكرية  دولة فلكل   ،فسادا
رقـه  مر هذه األسرار بط   لت نفس أحد املواطنني أن يستطلع أ      فإذا سو ،  ختفيها عن أعدائها  

مـن  ، فإن   كان ممن يسعى ىف األرض بالفساد     ،  وينقلها إىل أعدائه وأعداء بالده    ،  املختلفة
رمبا شأن اطالع العدو على هذه األسرار أن يسهل عليه حماربة املسلمني وتوهني قواهم، و             

  اجلاسـوس شأن، فال شك أن     وبسط سلطانه ونفوذه عليها   ،  آل األمر إىل احتالل بالدهم    
رة والضرر الذى قد يصيب أمته من عمله أعظم من شأن من يقـف ىف               من ناحية اخلطو  

  . ويهددهم ىف أنفسهم وأمواهلم،ارة ويقطعه على امل،الطريق
ض البالد للفـساد والـشر   نزاع ىف أن اجلاسوسية من أخطر األعمال الىت تعر   فال  

 ىف مـراعٍ  غـري  ، قوية على من تسول له نفسه أن يقدم عليها    ضرب بيدٍ  إذا مل ي   ،والضرر
 أقلها أن يكـون مواطنـا       ،عمله حرمة دينه وبالده وأهله ووطنه، وماهلم عليه من حقوق         

كـان  وهلذا كله   ،  )٣( وال يتعاون على اإلمث والعدوان     صاحلا يتعاون معهم على الرب واخلري،     
  . املصلحة يف ذلك، واهللا أعلمتمىت تعين قتله جوازمن املناسبة 

الـذين  أو اليهود   النصارى  ، ك سوس مواطنا غري مسلم   ذا كان اجلا  إ :احلال الثانية 
ا فيها، كما هو احلال يف      و، نشأوا وترب  يعيشون يف بالد املسلمني، واليت هي ديارهم أصال       

 أو كان غري مسلم مـستوطنا، دخـل إىل بـالد املـسلمني،              ،غالب البلدان اإلسالمية  
  قد  ف س جبنسيتها، وأصبح من رعاياها،    واستوطنها، أو جتنمجيع  ر أن   تقر هؤالء ذمهلم  وني ،

                                                
  .)١١٧(الطرق احلكمية   )١(
  .٣٧١ / ٣زاد املعاد   )٢(
  .٦/٧٣فتاوى األزهر   )٣(



   

 

٥٢٥ 

٥٢٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ه ، ونقل أخبار  ذلك الوطن  بالتجسس على    منهم فإذا ما قام أحد      ،حكم أهل الذمة  
  ، فما احلكم؟ألعدائه
 عند  ، وهي أقوال ثالثة على  ي إذا أتى جبرمية التجسس،      ميف الذِّ اختلف أهل العلم      
  : كاآليتالتحقيق
أو خيري اإلمام بني قتلـه، أو صـلبه         لفعل، و  أنه ينتقض عهده ذا ا     :القول األول   
، واختاره أبو يوسف من     والراجح عند احلنابلة  مذهب مالك،   املشهور من   ، وهو   استرقاقه
   .)١(احلنفية

: د فيما يتعلق باحلكم فيهم، فقـال وقد أجاب أبو يوسف عن سؤال هارون الرشي     
"الذمة أو أهل احلـرب أو   وهم من أهل  ، يا أمري املؤمنني عن اجلواسيس يوجدون      وسألت

 ، فإن كانوا من أهل احلرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي اجلزية مـن اليهـود      سلمنيمن امل 
ل اإلسالم معـروفني فـأوجعهم      ، وإن كانوا من أه    والنصارى واوس فاضرب أعناقهم   

   .)٢("عقوبة، وأطل حبسهم حىت حيدثوا توبة
  :األدلة  
رضي اهللا عنه السابق، وفيه أن النيب صلى        واستدلوا لذلك حبديث فرات بن حيان         

     ؛سهاهللا عليه وسلم أراد قتله بتجس  ألنه كان عينا أليب سفيان، وكان ذم ا، يعيش يف كنف ي
، فلمـا   اإلسالمية، لكنه يعمل جاسوسا لعدو املسلمني      الدولة   املسلمني، ويعترب من رعايا   

انع من قتله اإلسالم دون غريه، فما دام        علم أنه أسلم تركه، وهذا واضح الداللة يف أن امل         
  .غري مسلم فإنه يقتل

                                                
، وشـرح   ٤/٢٥٤، واإلنصاف   ٢/٣١٧اشية الصاوي   ، وح ٣/١١٩، وشرح اخلرشي    ٣/٣٥٧مواهب اجلليل     )١(

  .)١١(الصارم املسلول ، و)٢٠٥(، واخلراج ٣/١٤٣، وكشاف القناع ١/٦٧١املنتهى 
    .)٢٠٥(اخلراج   )٢(



 

 

٥٢٦ 

٥٢٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

فـإن  ،   التجسس  عدم  عليه رطإال أن يكون ش   ،  نتقض عهده  أنه ال ي   :القول الثاين   
وبه قال أكثر الـشافعية، وهـو   ويف جواز قتله قوالن، ففي انتقاض العهد وجهان،   رط  ش

   . )١( بغري قيد االشتراطقول عند احلنابلة
  :ةاألدل

واستدلوا لذلك بأن عقد الذمة ال يستقل بإثبات هذه األمور بنفسه، فال بد مـن                 
  .ثبتتاشتراطها حىت 

  . فألنه وجد يف بالد اإلسالم بأمان، فال جيوز قتله فيها؛أما عدم جواز القتل
  :املناقشة

 ن ليعود األمان عليه   ميناقش هذا بأن التجسس ينايف عقد األمان مطلقا، فهو إمنا أُ          
 ومعلوم أن عقد الذمة أو األمان ينفي قطعـا      فعقد األمان أصال ملصحلة الذمي،     باملصلحة،

 الذمي املقيم بني     على املسلمني من أن يكون      ما يعود على املسلمني بالضرر، وال أضر       كلَّ
 عينا للكفار   أظهر املسلمني، حيتمي حبماهم، وحييا يف كنفهم، ال أضر عليهم من أن يكون            

فليس باملسلمني حاجة الشتراط نفي هذا األمر، بـل  ! أي ضرر أعظم من ذلك؟ عليهم، و 
  .  ا لقتلهز، فمىت أتى به فإن ينتقض عهده، ويكون جموينفيهمقتضى العقد 

 مطلقا، إمنا يعاقـب حبـبس        وال يقتل  نه ال ينتقض عهده بذلك     أ :القول الثالث 
   .)٢(وضرب وحنوه، وهو مذهب احلنفية، وبعض الشافعية

  :األدلة  
ـ فعله مسلم مل يكن به ناقضا       ألنه لو   واستدلوا لذلك بالقياس على املسلم؛       هإميان ،

  فإذا فعله ذمي    أخذ املال مل    أال ترى أنه لو قطع الطريق فقتل و        ،ه أيضا  ال يكون ناقضا أمان
   . فهذا أوىل،، وإن كان قطع الطريق حماربة هللا ورسوله بالنصيكن به ناقضا للعهد

  

                                                
، واألحكام  ٤/٢٢٤وأسىن املطالب   ،  ٢٥٩ - ٢٥٨ / ٤مغين احملتاج   ، و )١٤٥(األحكام السلطانية للماوردي      )١(

  .١٣٧١ / ٣أحكام أهل الذمة ، و)١٣-١١(الصارم املسلول ، و)١٥٨(السلطانية أليب يعلى 
 وأسـىن   ،٣٠٣ - ٣٠٢ / ٥، واهلداية مع فتح القـدير       ١١٣ / ٧  الصنائع بدائع، و ٢٠٤٠ / ٥السري الكبري     )٢(

  .٢٥٩- ٢٥٨ / ٤مغين احملتاج ، و٤/٢٢٤املطالب 
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  : قشةاملنا
 هذا بأنه قياس مع الفارق العظيم، فإن ثبوت إميان املسلم أمر عظيم،            يناقش

وهو مما تتشوف إليه الشريعة اإلسالمية، وال ميكن أن يزول هذا احلكم عنه ـرد أنـه                 
 ألن الغالب أن التجسس ال يكون عن خبث يف االعتقاد، حبيث خيرج بـه مـن                 ؛جتسس

  األمـانِ عطي حـق  املال وحنوه، خبالف عقد الذمة، الذي ياإلميان، إمنا هو غالبا طمعا يف  
للذمي، فإنه إمنا عقد له حملض مصلحته، فإذا أتى مبا يعود بالضرر على املسلمني، فهو الذي  

؛ وإن عاد بالضرر على املسلمني     ، مصلحته ىأفسد على نفسه، وليس من احلكمة أن تراع       
  .فالتسوية بينهما تسوية بني متفارقنيلذا 

  :لترجيحا
أن هذا الفعل جيب أن يكـون ناقـضا          هو القول األول، و    يف هذه املسألة  الراجح  

 الذمة إمنا عقد معهـم هـذا         وذلك أنه يعود بالضرر العظيم على املسلمني، وأهلُ        ؛للعهد
ـ ! ؟ال يكون هذا نقضا للعهد    مث  العقد ألمام، فكيف يعود بالضرر على املسلمني،         إذا ف

، فال شـك أن     )١( عند كثري من أهل العلم     املسلمة يعترب نقضا للعهد   جمرد زنا الذمي ب   كان  
  .جرمية التجسس أوىل أن تكون كذلك

فإن النيب صـلى     لقوة دليل هذا القول،      يمقتل اجلاسوس الذِّ  لويل األمر    جيوز   كما
  بقتل فرات بن حيان العتقاده أنه باٍقاهللا عليه وسلم هم على ذم ـ ي سلم ته، فلما تبني أنه م

يف  على جواز قتل الذمي، غري أنه إذا رأى احلاكم املصلحة            ترك قتله، ووكله إلميانه، فدلَّ    
  .عدم القتل أبقاه



                                                
، والفروع  ٤٨٣ / ١الكايف  ، و ١٤٧ – ١٤٦ / ٢الزرقاين  شرح  ، و ٢٦٩ - ٢٦٨ / ١جواهر اإلكليل   : انظر  )١(

٦/٨٦.   
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الثايناملبحث                                           
  والية الوظائف القيادية للمواطن غري املسلم                        

  
احد، وهي تعريب للفظـة      املعايشة يف وطن و     مبعين اطنةأطلق املعاصرون لفظ املو   

:  دائرة املعارف الربيطانية   كما جاء يف  وهو  تقدم تعريفها،   ، وقد   Citizenship: اإلجنليزية
ومبا تتضمنه تلك العالقـة مـن       ،  عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة        " 

          .)١("واجبات وحقوق يف تلك الدولة
 املـواطنني   مع استحقاق  يف بعض وحدات احلكم،      أوعضوية كاملة يف دولة     : "أو

 وكذلك علـيهم بعـض      ، وحق تويل املناصب العامة    ،مثل حق التصويت  ،  بعض احلقوق 
  . )٢(" والدفاع عن بلدهم، مثل واجب دفع الضرائب،الواجبات

 هو السقف الذي جيمع املسلمني وغرياملسلمني، احلـاملني        -كما تقدم -والوطن  
حمة تفـرض    يف لُ  أهل الذمة ن يف الفقه اإلسالمي ب    ووهم املسم ،  سالميةاإل الدولة   جلنسية

  . من احلقوق والواجباتعليهم مجلةً
 ، بشكل ثابـت املواطنة رابطة قانونية قائمة بني الفرد ودولته اليت يقيم فيها     وعليه ف 
موعة مـن العالقـات    جمفهي، ساس مجلة من الواجبات واحلقوق أ على   ،ويتمتع جبنسيتها 

سـاس مـا يـسمى    أ قائمة على   ، وبني األفراد بعضهم ببعض    ،املتبادلة بني الفرد والدولة   
  . للدولة -الدستور-األساسي  وهي اليت حيددها القانون ،باحلقوق والواجبات

يف العصر   مجع كبري من املعاصرين   اهتم ا   وق املواطنة من املسائل الكبار اليت       حقو
لون يف أقواهلم، فغري املـسلم القـائم يف بـالد            يف كثري من األحيان يعدِ     موه،  )٣(احلديث

                                                
  .٣/٢١٣ دائرة املعارف الربيطانية  ) ١(
  .٤/٣٣ موسوعة الكتاب الدويل  )٢(
ــر  )٣( ــة: انظ ــالم  : مقال ــة اإلس ــسلمني بدول ــري امل ــة لغ ــوق املواطن -http://www.wop. حق

ij.org/print_ar.aspx?pid=٥٢&tbl_name=articles_ar  ،والوطنيـة  إشكالية الوطن   : ومقالة
   . للدكتور يوسف القرضاويواملواطنة
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ما للمـسلم، فـال جيـوز        -مبوجب املواطنة -اإلسالم له من احلقوق والواجبات      
التعدي عليه، وال البيع على بيعه، وال اخلطبة على خطبته، وله حق اجلوار، سـيما          

حقوق أهل    من مجلة كبرية سالم على    الفقهاء اإل  وهذا يتضح من نص   أهل الكتاب منهم،    
 : يف قولـه تعـاىل  كما  امل يف احلكم بينهم بشرائع دينهم،       الذمة، حىت أعطوا احلق الك    

 وكما يف قولـه  ،٤٣-املائـدة :
 ٤٧-املائدة.  

اإلسالمية تضمن هلم حفظهم يف أنفسهم وأمـواهلم وأعراضـهم،           الدولة   كما أن 
عمـر بـن    كما جاء يف وصية      من العمل ما ال يطيقون،       فواكلَّوأال ي ، ودفع األذى عنهم  

وأوصيه بأهل ذمـة    .. وصي اخلليفة من بعدي بتقوى اهللا       أ" :اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه    
 وأن يقاتل   ،ال حيمل عليهم فوق طاقتهم     وأ ،مد صلى اهللا عليه وسلم أن يويف هلم بعدهم        حم

   .)١("عدوهم من ورائهم
وكان يتابع ذلك، ويسأل الوفود عنهم ليتأكد من حسن معاملة عمالـه ألهـل              

ما نعلم  : لعل املسلمني يفضون إىل أهل الذمة بأذى؟ فقالوا       : "الذمة، حىت قال لوفد البصرة    
  .)٢(" .. فاءإال و

إمنا قبلوا عقد الذمـة لتكـون أمـواهلم    : "وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه     
  .)٣(" ودماؤهم كدمائنا،كأموالنا

 كأموال وحقوقهم أمواهلم لتكون الذمة قبلوا وألم" :جاء يف شرح السري الكبري    و
  .)٤("وحقوقهم املسلمني

                                                                                                                                       
http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid= ،

ملعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره يف الواقـع      وما بعدها، وتقسيم ا   ) ٧٩(وأحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم       
  .وما بعدها) ١١٦(
  ، ٤٨٥ / ٦السنن الكربى أخرجه النسائي يف   )١(
  .٥٠٣ / ٢تاريخ الطربي   )٢(
  .، ومل أقف عليه مسندا٦١٣ / ١٠املغين ذكره ابن قدامة يف   )٣(
  .٤/١٥٣٠شرح السري الكبري   )٤(
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سلمني ال ختتلف عن املعاملـة مـع         من متام العدل أن املعاملة مع غري امل        كانكما  
قـد أمجـع    و":  قال شيخ اإلسـالم    قل هذا األمر إمجاعا،   نقد  و،  رمةًا وح لاملسلمني، حِ 

املسلمون على أنه حيرم ىف دار االسالم بني املسلمني و أهل العهد ما حيرم بني املسلمني من          
  . )١("املعامالت الفاسدة

 املسلم أن يتوىل    للمواطن غريِ فإن  املواطنة،  البد أن نعلم أنه مبوجب حقوق        وبدايةً
  احلق يف املـشاركة يف بنـاء       مبوجب املواطنة أعطي  ؛ وذلك أنه     العامة عددا من الوظائف  

 الوظائف العامـة يف   بعض  تويل  ، ومن ذلك     االنتماء إليها   شرعيةَ ومنحاليت رعته،   الدولة  
املسلمة ليست حكرا علـى املـسلمني دون         الدولة   ؛ إذ الوظائف العامة يف    املسلمةالدولة  

يف أي   الوظائف   كما أن إسناد     فليس اإلسالم شرطا يف كثري من هذه الوظائف،       غريهم،  
 :ويدل لـذلك القـرآن    ،   والقوة واألمانة  ملعيار الكفاءة  راجعهو  إمنا  دولة  

  أن أعدادا كـبرية مـن غـري     فيهثبتوقت وهذا يف ، ٢٦-القصص 
، ويقومون ا على الوجـه      املسلمني يلتزمون بأعماهلم أكثر من التزام غريهم من املسلمني        

  .األكمل
أنه ال جيوز تويل على  الفقهاء والعلماء    ا، فهناك مواضع نص   ردغري أن هذا ليس مطَّ    
ية تقوم على مجلة مـن األصـول        اإلسالم الدولة   ؛ وذلك أن  غري املسلمني بعض الوظائف   

اسة يف دولة اإلسالم ال حيكم بشئ من        ي للوظائف احلس  املتولِّو واملبادئ العظيمة،    الشرعية
، فليس   واملبادئ لتلك األصول واألحكام  ذا  ما ومنفِّ عند نفسه، إمنا الواجب أن يكون حمكِّ      

 هو حمكوم أصال ـا، إذ       من ال يؤمن بأصوهلا الشرعية، اليت      الدولة   سائغا أن يسوس هذه   
٢(!ة نفسه؟كيف حيكم الناس مبا ال يعتقده، وال يلتزم به هو يف خاص(   

 يشترط فيمن ينتخب اإلمام ما يشترط يف اإلمام نفسه، فيـشترط       :بل قال الفقهاء  
 دا من أهل الذمة اشـترك يف   قط أن واحأن يكون مسلما، ومما يؤيد هذا االجتاه أنه مل يرو

                                                
  ).١٢١،١٢٠(تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره يف الواقع : ، وانظر٩٧ / ٢٩جمموع الفتاوى   )١(
دار قتيبة، وغياث   .ط. للماوردي) ٣(وما بعدها، واألحكام السلطانية والواليات الدينية       ) ٢٣(اخلالفة وامللك     )٢(

 يف دار اإلسالم   ، وأحكام الذميني واملستأمنني   )١٤٦(وما بعدها، وحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم         ) ١٥(األمم  
  .وما بعدها) ٥١٣(، والتدابري الواقية من التشبه بالكفار )٧٨(
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يفة يف عصر اخللفاء الراشدين، بالرغم من وجودهم، وبكثرة، كما مل           اخللانتخاب  
ينقل أن أحدا منهم طالب ذا األمر، مما يدل على كون املتقرر أن هذا احلق قصر                

  .)١(على املسلمني
 من التمكني يف األرض، والتمكني يف األرض ال يكون إال نوعة الوظائف اجلوهري ف

قامة شعائره، وحراسة آدابه، واألمر باملعروف والنهي عـن  ملن يقوم بتحكيم شرع اهللا، وإ     
 : قال تعاىل املنكر،  

 ٤١-احلج.  
ـ         احلديثة يف العصور املتأخرة  ف هذه األمور    وختلُّ ا، ، ال يعين أبـدا التـساهل فيه

  . من ال يصواوتوليتها
وليس يف هذا احلكم ما يـثري الدهـشة أو          دعا يف ذلك،    اإلسالم ليس بِ  كما أن   

ولو كانت باطلة، كما هو احلال - اليت تقوم على عقائد ومبادئ معينة    الدول   كلفالغرابة،  
 اجلوهريـة   ب يف املراكز  نصن وال ت  كل هذه الدول، ال متكِّ     - وغريها الشيوعيةل   الدو يف

   .)٢(، متعمقا فيها، مؤمنا ا املبادئ والعقائدهلذهمن كان حامال اإلساسية الرفيعة إال 
ليس يف الوجود نظام أيديولوجي، سواء      " :جاء يف كتاب منهج اإلسالم يف احلكم      

 ميكن أن يرضى بأن يـضع       ، غري ذلك من األسس الفكرية     قام على أساس الدين أو على     
 من ال يعتنق الفكرة اليت يقوم عليها النظام، هل يقع يف خيال أحد على          يِدمقاليد أموره يف    

       سبيل املثال أن يسند يف االحتاد السوفيايت منصب ساسي  هام  عنك منصب رئاسـة    ، دع  
بالطبع ال، وهذا أمـر     ! يوعية عقيدة ونظاما؟  أو احلكومة إىل شخص ال يؤمن بالش      الدولة  

منطقي؛ ألنه ما دامت الفكرة الشيوعية هي القاعدة اليت يقوم عليها النظام السياسي، فإن              
 وحدهم الذين ميكن االعتماد عليهم يف       هماألشخاص الذين يؤمنون بأهداف هذه الفكرة       

  .)٣(" حنو حتقيق غاياا السياسية واإلدارية،قيادة الشعب

                                                
  ).٨٤، ٨٣(أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم   )١(
   ).٦٥(نظام اإلسالم يف احلكم والدولة   )٢(
   ).٨٤(منهج اإلسالم يف احلكم   )٣(
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 ،من متكـنيٍ   الدولة    يف  الرفيعةَ اسةَ احلس  املسلمني الوظائف   غريِ توليِةما يف   ومعلوم  
 تعاىلاهللا  أشار  ، يف الوقت الذي     ، سيما يف الوالية العامة للدولة      يف األرض  ٍع وترفُّ ،ٍطوتسلُّ

اكيا  ح تعاىل، قال، وتقوية سلطام، فإم ال يأتون إال بالشر  يف األرض   تكمينهم إىل خطر 
:  اهللا نوح صلى اهللا عليه وسلم  نيب مقالةَ
 ٢٧-٢٦نوح.  

ه وسلم يف التحذير الشديد من بقاء الكفار على          صلى اهللا علي   دعوتهفهكذا كانت   
 فدعا عليهم هذا الدعاء قطعا      بعوا عليه من الشر املستأصل يف نفوسهم،      وجه األرض، ملا طُ   

، ويف  لدابرهم، واستئصاال لشوكتهم، فكيف بعد ذلك ميكنون، ويسلطون على املسلمني         
  .)١(!؟ديارهم

 الدولـة   اسة يف لقياديـة احلـس   أدلة عدم جواز تولية غري املسلمني الوظائف ا       
  :املسلمة

  : قامت أدلة كثرية حتذر من هذا األمر، ومتنع منه، من ذلك اآليتلقد
  .١٤١-النساء  :  قوله تعاىل:أوال

لطان على املـؤمنني،    اآلية تنفي أن يكون للكافرين سبيل وس      أن  : ووجه الداللة 
 كان سـلطانه أعظـم،       ورفيعةً دها الكافر قويةً  ة اليت تقلَّ  فومعلوم أنه كلما كانت الوظي    

، مع كون املسلم مطالبا أن يذل الكفر وأهله، وواليتهم تنـايف   وواليته على املسلمني أشد   
  .ذلك متام املنافاة

  :قال ابن القيم يف هذا كالما نفيسا حيسن نقله، قال رمحه اهللا
    : حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البالد اإلسالمية:فصل"

 وقد حكم تعاىل    ،يهموملا كانت التولية شقيقة الوالية كانت توليتهم نوعا من تولِّ         
 فـال   ، والوالية تنايف الـرباءة    ، وال يتم اإلميان إال بالرباءة منهم      ،بأن من توالهم فإنه منهم    

                                                
  ).٥١٤-٥١٣(التدابري الواقية من التشبه بالكفار   )١(



   

 

٥٣٣ 

٥٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 ،والية إعزاز فال جتتمع هي وإذالل الكفـر أبـدا          وال ،جتتمع الرباءة والوالية أبدا   
  . )١("والوالية صلة فال جتامع معاداة الكافر أبدا 

    : قوله تعاىل  :ثانيا  
  .٥٩-النساء

 أمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم،           اهللا تعاىل  أن   :ووجه الداللة 
وأويل األمر من املسلمني، والكافر ليس من هذه األمة، فال تكون له والية على املسلمني،               

  . الطاعة يف الكفر-يف كثري من األحيان-إذ مقتضى الوالية طاعته، وطاعته تستوجب 
 الكفـار  بغض شدة   فصح عن ا اليت تكشف وت    النصوص القرآنية الكثرية جد    :ثالثا

 أو  ، أو واالهم  ، ومتنيهم السوء هلم، ومعاداة الرب تعاىل ملن أعزهم        ، وعداوم ،لمسلمنيل
  :كثرية جدا، منها اآليت ، فهذه النصوصاهم أمور املسلمنيولَّ

 : قال تعاىل
 ١٠٥-البقرة.  

 :  تعاىل وقال
 ١٠٩-البقرة.  

 : لرسوله صلى اهللا عليه وسلمقال تعاىل و
  ١٢٠-البقرة.  

 :  تعاىلوقال
  

  .١١٨-آل عمران

 : وقال تعاىل
 ٤٥، ٤٤-النساء.  

                                                
  .٤٩٩ / ١أحكام أهل الذمة   )١(



 

 

٥٣٤ 

٥٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

: وقال تعاىل 
 
 ٥٢، ٥١-النساء.  

 : وقال تعاىل 
  ١٤٤-النساء.  

 : قال تعاىل و
 ٥١-املائدة.  

 : تعاىل وقال
 ادلة٢٢-ا.  

: تعاىل وقال
 ادلة١٥-١٤ا.  

آليات يف هذا واىل الكفار ومواالم،  هذه النصوص تدل على حترمي الركون إ      كلُّو
  .كثرية جدا

قـال  : قـال  رضي اهللا عنه     أنس بن مالك  استدلوا لذلك من السنة حبديث      : رابعا
ال تستضيئوا بنـار املـشركني، وال تنقـشوا علـى           ( : صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

  .)١( )خواتيمكم عربيا
؛ )٢(ال تستشريوهم، وال تأخذوا آراءهم، فجعل الضوء مثل الرأي عند احلرية           :أي

ألن يف االستعانة م يف ذلك من املفسدة ما ال خيفى، وما يفضي إليـه كتـصديرهم يف                  
الس، والقيام هلم، وعاهم على املسلمنيلو.   

                                                
  ).١٠٨(سبق خترحيه   )١(
  .٨/١٧٧حاشية السندي   )٢(



   

 

٥٣٥ 

٥٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أن هذا هو عمل اخللفاء الراشدين، فإم كانوا ينهون عن تولية : خامسا  
ومن ذلكاسةالنصارى واليهود يف الوظائف احلس ،:  

حني استعمل كاتبا  رضي اهللا عنه أنكر على أيب موسىاهللا عنه  رضي عمرأن    
 : نصرانيا، فانتهره عمر، وقرأ

       ما : فقال أبو موسى، ٥١-املائدة
ال تدم إذ ! أما وجدت يف أهل اإلسالم من يكتب؟": هم، وإمنا كان يكتب، فقاليتتولَّ

م اهللا، وال تعز١("هم إذ أذهلم اهللاأقصاهم اهللا، وال تأمنهم إذ خو(.  
 ،أما بعد، يا أمري املؤمنني":  رضي اهللا عنه سفيانوورد عليه كتاب معاوية بن أيب   

، "فإن يف عملي كاتبا نصرانيا، ال يتم أمر اخلراج إال به، فكرهت أن أقلده دون أمرك
 أن رقد: ، أي)٢("عافانا اهللا وإياك، أما بعد، فإن النصراين قد مات، والسالم": فكتب إليه

   . النصراين مات
أسـلم حتى نسـتعني بك ": ، فقال له نصراينٌّبدعرضي اهللا عنه  وكان لعمر

، فأىب، "على بعض أمور املسلمني، فإنه ال ينبغي لنا أن نستعني على أمورهم مبن ليس منهم
  .)٣("ئتحيث شاذهب ": فأعتقه، وقال

وأبِعد أهلَ الشرك، وأنِكر أفعالَهم، وال  ":وكتب إىل أيب هريرة رضي اهللا عنه   
  .)٤("ر من أمور املسلمني مبشركتستِعن يف أم

وقد بلغين عن قوم من : "وكتب عمر بن عبد العزيز إىل مجيع عماله يف األوقاف   
املسلمني فيما مضى أم إذا قدموا بلدا أتاهم أهل الشرك، فاستعانوا م يف أعماهلم 

  اهللا ورسولهوكتابتهم، لعلمهم بالكتابة واجلباية والتدبري، وال خري، وال تدبري فيمن يغضب

                                                
، واألثر حسنه احلافظ، كما نقله عنه املنـاوي يف فـيض القـدير              ١٠/١٢٧ أخرجه البيهقي يف السنن الكربى      )١(

٦/٣٥٠.  
  .١/٤٥٥ذكره ابن القيم يف أحكام أهل الذمة    ) ٢(
  .مصدر سابق  ) ٣(
  .مصدر سابق  ) ٤(



 

 

٥٣٦ 

٥٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

فال أعلم أن أحدا من العمال أبقى يف عمله رجال متصرفا على غري  ..صلى اهللا عليه وسلم 
  .)١(غارهم اهللا ا من الذل والصوأنزلوهم مرتلتهم اليت خص ..دين اإلسالم إال نكلت به 

هم فقد كان اإلمام مالك ال يستبيح تولي،  هو املروي عن فقهاء اإلسالم املنهجوهذا
   .)٢ ("إن كانوا خدما للمسلمني فيجوز": ، فقال رمحه اهللاإال ما كان يف خدمة املسلمني

وهذا عموم مانع من أن يستعان م يف والية أو قتال، أو ": أبو حممد بن حزمقال 
م فيه، كخدمة اهلداية، أو شيء من األشياء، إال ما صح اإلمجاع على جواز االستعانة 

  .)٣(و قضاء احلاجة، وغريه مما ال خيرجون فيه عن الصغاراالستئجار، أ
 أمحد عن استعمال اليهود والنصارى يف أعمال املسلمني، مثل  اإلمامسئلملا و

  .)٤("ال يستعان م يف شيء": اخلراج، فقال
 يف -أي الربا– شاءال تستعملوا اليهود والنصارى، فإم يستحلون الر": وقال

  .)٥("لرشاءبيعهم، وال حتل ا
كلها متنع من اسـتعماهلم يف      عن أهل العلم يف ذلك كثرية جدا،        والنصوص الواردة   

  .)٦(هذه املهام، كالكتابة، واحلساب، والوزارات التنفيذية، وحنوها
الوالية إعزاز وأمانة، وهم يستحقون الذل واخليانة، واهللا يغين         ": قال شيخ اإلسالم    

ب على اإلسالم وأهله أن جيعلوا يف دواوين املـسلمني          عنهم املسلمني، فمن أعظم املصائ    
  .)٧("يهوديا، أو نصـرانيا

ال جيوز استعماهلم على املسلمني، فإنه يوجب إعالءهم على املـسلمني،           ": وقال
وأيضا فإن هذه الوظائف غري مناسبة للكفار؛ ألا تتطلب أمانـة عظيمـة، ومـسؤولية               

                                                
  .١/٤٥٦أحكام أهل الذمة   ) ١(
  .١٢/٣٦   التمهيد) ٢(
  .١/٣٨٦جواهر العقود : ، وانظر٣/٤٠، واملدونة ٤/١٨٤الدر املختار : ، وانظر١٢/١١٣احمللى   ) ٣(
  .١/١٥٦  أحكام أهل الذمة ) ٤(
  .مصدر سابق  ) ٥(
  .٢/٣٤٢أحكام القُرآن للجصاص : مصدر سابق، وانظر  ) ٦(

  .٢/٤٤٧نقله يف اآلداب الشرعية   ) ٧(



   

 

٥٣٧ 

٥٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، وهذا ال يوجد عند غري املسلمني؛ ملـا  شرعية، فتستوجب دينا، وإخالصا، وأمانة  
يضمرونه للمسلمني من عداوة ظاهرة، ويتمنون إحلاق الضرر بنا بشىت الطـرق،            

  .)١("ويفرحون بكل ما يصيب املسلمني من ضرر وأذى
ـ ولو علم ملوك اإلسالم خبيانـة النـصارى الكُ        : "وقال ابن القيم رمحه اهللا     اب ت
 وسعيهم يف ذلك    ، ومتنيهم أن يستأصلوا اإلسالم وأهله     ،ومكاتبتهم الفرنج أعداء اإلسالم   

   .)٢("جبهد اإلمكان لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم األعمال

  :اإلمجاع: سادسا
 على عدم جواز تولية الكفار تدبري أمور املسلمني، وأنه          انعقد إمجاع املسلمني  فقد  

  .ال والية لكافر على مسلم
حفظ عنه من أهل العلم أن الكافر ال والية له على         أمجع كل من ي    ":ابن املنذر قال  
  .)٣("مسلم حبال
أمجع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو            ": القاضي عياض  قالو

   .)٤("وكذا لو ترك إقامة الصلوات، والدعاء إليها": ، قال"طرأ عليه الكفر انعزل

   :من النظر: سابعا
من املفاسد الكثري، ولعل من أخطر ما ميكن ذكره يف هذا         تولية الكافر يف  أن  : أوال

ن أيـدي  مع الوقت عاملسلمة  الدولة  هذهخترجاملقام أن هذه التولية قد تكون سببا يف أن    
 إذ مبقتضى سلطته النظامية قد يـسعى إىل         ؛املسلمني، وأن تنتقل سلطتها إىل أيدي الكفار      

 توظيف م م، ويدنيهم، ويبعـد مـن أهـل         اسة،م على دينه يف الوظائف احلس     ن هفيقر 
 ومع اتصاهلم بأعداء هم،ي تلك الوظائف بني أيد وتتناقل  حىت تتوارث  اإلسالم من هو أوىل،   

سـقوط تلـك    الكافرة، وخيانتهم للدولة املسلمة، رمبا كانوا سببا يف          الدول   اإلسالم من 
   .ستعان، واهللا املالدولة، ويف التاريخ والواقع القريب شواهد هلذا

                                                
  .مصدر سابق  ) ١(
  .٤٩٩/ ١أحكام أهل الذمة )   ٢(
  .٧٨٧ / ٢ مصدر سابق  )٣(
  .١٢/٢٢٩شرح النووي على مسلم   )٤(



 

 

٥٣٨ 

٥٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

، فإنه ال ميكن ، وسالمة قلبهأنه على تقدير سالمة نية املتويل من غري املسلمني : ثانيا
 مهما بلغ من عدل ونزاهة وإنصاف أن يغلب قواه النفسية يف عدائه لإلسالم واملـسلمني،          

  .وحرصه على نفع أهل ملته
 فـنحن ال    أننا جيب أال نتعامى عن احلقـائق،      : "جاء يف منهاج اإلسالم يف احلكم     

         ا لبالده، متفانيا يف خدمة مواطنيه،      نتوقع من شخص غري مسلم مهما كان نزيها خملصا حمب
أن يعمل من صميم فؤاده لتحقيق األهداف األيدلوجية لإلسالم؛ وذلك بسبب عوامـل              

         إنه ليس من اإلنصاف    :  القول نفسية حمضة، ال نستطيع أن نتجاهلها، إنين أذهب إىل حد
   .)١(" ذلكأن نطلب منه

، أو قيامـه بالعـدل يف        هذا الشرع باحلق   بأوامر قيامه   وهذا بدوره جيعل احتمالَ   
  . يف غاية االستحالة والبعداملسلمني

               بناء على ما تقدم فإنه ال جيوز تولية غري املسلمني يف ديار اإلسالم هذه الوظـائف 
، أو  ، ورئاسة الـوزراء   وقيادة اجليش ،  -اوهذا حكي إمجاع  - اإلمامة الكربى ، ك اجلوهريةَ

أو وزارة الثقافـة،    أو الداخلية،،تويل الوزارات احلساسة، كوزارة املالية، أو وزارة التعليم    
ملـا يف   والبلديات؛   لسياحة، ووزارة التخطيط والعمران   وجيب أن يضاف إىل ذلك وزارة ا      

س وِبيع وحنـوه،    ، من كنائ   العبادة لغري املسلمني    دور وترميمجتديد  من إعانة على    يها  تولِّ
  يتعـدى األمـر إىل     ، بل ، مع كونه غري جائز    فرمبا ال يقف األمر عند ترميم ما ادم منها        

  .استحداث غريها، وهو ما قد وقع يف مجلة من بالد املسلمني، واهللا املستعان
سـتراتيجي   ذات العالقة بـالتخطيط العلمـي اال  كما ال جيوز هلم تويل الوظائف   

الواجـب أن يكـون     ف،  ر احلكومة؛ خلطورة هذا املناصب املذكورة     للدولة، وتوجيه دوائ  
  . لتويل هذه املناصب والوظائف احلساسةا أساسيااإلسالم شرط

 اليت ال متثل خطرا، كـوزارة الزراعـة،         الواليات العامة وال مانع من تويل بعض      
مع فرض بعض القيود عليهم، إذا خشي خطـر معـني يف بعـض              والكهرباء، والصحة،   

  وهذا بعـد تـوفر     ،املسلمنيعلى  وتسلطهم   ،همع وترفُّ ،، أو خشي استطالتهم   اقاتالنط
-نة  والرتاهة، مع ترك تقدير اجلواز وعدمه يف اجلهة املعي        واألمانة  شروط األهلية والكفاءة    

                                                
  ).٨٣(منهاج اإلسالم يف احلكم   )١(



   

 

٥٣٩ 

٥٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 للحاكم املسلم، أو اجلهة املعنية، اليت تقوم بتنـصيب          - وجاز عملهم به   فيما حلَّ 
   .العاملني أو املسؤولني

 من الوظائف اليت حتمل نفس الصفة املذكورة فيمـا          يهم عدداً كما جيوز أيضا تولِّ   
اشترط يف الدخول يف الوزارات، وهذا يف الغالب ال ميثـل خطـرا كـبريا، وال ميكـن                  

  . استبعادهم عنه
املسلمة،  الدولة   وهذا االستثناء إمنا أوجبه وجود أعداد كبرية من غري املسلمني يف          

 يف   تكـون  اليتو هلم مبوجب جنسيتهم،      عملٍ  فرصِ إجياد الدول   حكومة تلك يتعني على   
العمل بقـضاء عمـر    الدول ، يف الوقت الذي يصعب جدا يف هذه الغالب واألكثر أصليةً  

يكونون من حاملي املـؤهالت     الغالب  وغريه من الصحابة رضي اهللا عنهم، سيما أم يف          
من األعمال، وال ميكن يف هذه الـدول،        ورفيعة  لة كبرية   اليت تؤهلهم جلم   ،العاليةالعلمية  

 على ذلـك   إذ يترتب    )١("، والسالم مات النصراين : " احلكومات األخذ مببدأ   تلكظل  ويف  
 لقواعد  ؛ لذا كان يف هذا االستثناء موافقةٌ      فنت طائفية عظيمة، رمبا عصفت بالدولة بأسرها      

  .، وحفظٌ ألمنها لسياسة الدولةالشرع، واحتياطٌ
 مع ما اشترطه الفقهاء يف جواز االستعانة م، مع أمن الضرر شوهذا القول متم

  فيما يتعلق بأمورواملفسدة، وأال يكون هلم شوكة وصولة، وأال يدخلوا يف الرأي واملشورة
    .)٢(العظيمةالدولة 

  : تنبيه
يهـودي  ية ال  على جواز تول    النص  والقاضي أيب يعلى الفراء    ورد يف كالم املاوردي   

أي وزيـر   -وجيوز أن يكون هـذا الـوزير      : " أو النصراين وزارة التنفيذ، فقال املاوردي     
  .)٣("من أهل الذمة، وإن مل جيز أن يكون وزير التفويض منهم -التنفيذ

                                                
  ).٥٣٥(جزء من أثر تقدم حترجيه   )١(
ر الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه أحكام الـذميني  ، وقد ذك  دار اجليل .ط ٤٥،  ٤٤ / ٨نيل األوطار   : انظر  )٢(

وما بعدها،  ) ٧٩: (واملستأمنني يف دار اإلسالم طرفا من خماطر تعيني احلاكم املسلم للنصارى بعض الوظائف، انظر             
  .فلرياجع

  ).٣٦(األحكام السلطانية للماوردي   )٣(



 

 

٥٤٠ 

٥٤٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 إنه جيوز أن يكون هذا الـوزير  :وقد قيل:"بذلك، فقالأبو يعلى  ه القاضي   وكذا ن   
 ير التفويض منهم، إال أن يستطيلوا فيمنعوا من االسـتطالة     من أهل الذمة، وإن مل يكن وز      

  .)١("كر اخلرقي ما يدل على أنه جيوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمةذوقد  ..
  .)٢(ذه إذا حكم اإلمام بشيء نفَّووزير التنفيذ هو من

ـ ، كبدر الدين بن مجاعة، واجلويين،  هذا القولَردري أن مجعا من أهل العلم       غ ال ق
  : اجلويين رمحه اهللا

صاحب هذا املنصب جيوز     أن   وذكر مصنف الكتاب املترجم باألحكام السلطانية     "
أن يكون ذميا، وهذه عثرة ليس هلا مقيل، وهي مشعرة خبلو صـاحب الكتـاب عـن                 
التحصيل، فإن الثقة ال بد من رعايتها، وليس الذمي موثوقا به يف أفعاله وأقواله وتصاريف               

يته مردودة، وكذلك شهادته على املسلمني، فكيف يقبل قوله فيما يـسنده            أحواله، وروا 
  .)٣("ويعزيه إىل إمام املسلمني؟

 على اختصاصات ومهام وصالحيات وزيـر      سطحيةبنظرة   الناظر البسيط و !؟ال وكيف  
  :  خطر تولية هذا املنصب لغري املسلمني، فمنهادركيالتنفيذ اخلطرية واحلساسة 

  .وسياستها الدولة  أسرارأنه يطلع على -
  . مهزة الوصل بني اخلليفة والرعية واألمراءأنه -
  .ذ أمر اخلليفة منفِّأنه -
  . يشارك يف الرأي واملشورةأنه-

 مـسلم؛  املسلمة يف حال توالها غري الدولة   ومثل هذه املهام متثل خطرا كبريا على      
، ويف تدبري األمـور،      هلا ات العامة فهو يطلع على أسرار الدولة، ويشارك يف وضع السياس        

املسلمة، ال سيما مـا يتعلـق بـاألمور          الدولة   ومن املصلحة أال يؤمتن الكافر على أسرار      

                                                
  ).٣٢(األحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى   )١(
تبصرة احلكام يف أصـول  ، و)٣١(، واألحكام السلطانية للقاضي أيب يعلى    )٣٤(ام السلطانية للماوردي      األحك  )٢(

  .١/٢٢األقضية ومناهج األحكام 
  ).٦٣(دار الدعوة، وحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم .ط) ١١٤(غياث األمم يف التياث الظلم : انظر  )٣(



   

 

٥٤١ 

٥٤١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 من اإلمامني الكبريين املاوردي والقاضـي حمـلَّ    السابق  لذا كان الكالم    ؛  )١(احلربية
  .تم الصاحلات، واحلمد هللا الذي بنعمته ت، واهللا املوفقحسن التنبيه عليهف ،نظر


  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٤٦٤(السلطانية القاضي أبو يعلى وكتابه األحكام   )١(



 

 

٥٤٢ 

٥٤٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  
  

  
  

  ةــــامتــاخل
 

  



   

 

٥٤٣ 

٥٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  اخلامتة
وبعد، فإين أمحد اهللا تعاىل على ما من به وأعطى، ووفَّق ويسر، من إمتـام                 

هذه الرسالة، واليت ما خال موضوعها من فوائد، أزالت عناء البحث، وأشـعرت بقيمـة               
 مجلة من النتائج، وكان من أبرزها       وعظمة الفقه اإلسالمي، فخلصت بعون اهللا وفضله إىل       

  :وأمهها اآليت
 يـشعر املـرء     ةٌم البلد الذي تسكنه أُ     أن املراد بالوطن يف االصطالح املعاصر      -١

  .ليهاإائه موانت، بارتباطه ا
 بشكل ثابت بداخل الدولـة أو حيمـل         املواطن هو اإلنسان الذي يستقر     أن   -٢
 مع بقية املواطنني جمموعة      فيتمتع بشكل متساوٍ   ، عنها  وخيضع للقوانني الصادرة   ،جنسيتها

  . ويلتزم بأداء جمموعة من الواجبات جتاه الدولة،من احلقوق
أن االستيطان هو اإلقامة باملكان الصاحل للمعيشة على وجه التأبيد مع نية عدم         -٣

   :االنتقال، فال بد من اشتماله على أمرين
  . يدنية اإلقامة على وجه التأب: األول
كون املكان الذي سيستوطن به مبنيا مبا جرت به عادة النـاس، صـاحلا              : الثاين

  .للمعيشة
، وتطلق ويراد ـا   بنية عدم االنتقالراد ا املكث باملكان   ي أن اإلقامة تطلق و    -٤

اإلقامة املؤبدة، وهي ما يعرف يف لسان الفقهـاء باالسـتيطان، ويف لـسان القـانونيني          
  .باجلنسية

ن الصلة بني احمللة والوطن أن الوطن أعم من احمللة، فاحمللة أشبه باألحيـاء يف            أ -٥
  . التنظيمات املدنية املعاصرة

 أن الدار يكاد ينطبق يف االصطالح املعاصر على معىن الدولة، وأن معىن الدولة       -٦
لى وجـه  عبارة عن جمموعة من الناس تقيم ع  : "عند القانونيني والدستوريني املعاصرين هو    

  ".الدوام يف إقليم معني، وهلا حاكم ونظام ختضع هلما، وشخصية معنوية واستقالل سياسي
فالدار ذا املعىن، سواء الفقهي أم القانوين ينطبق على الوطن متاما، ويساويه مـن              

  . حيث الداللة



 

 

٥٤٤ 

٥٤٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 العناصر الرئيسة اليت ال بد لقيـام      أن الدولة البد يف تعريفها من اشتماهلا على          -٧
أو السيادة، وأن االختالف يف تعريفهـا        والسلطة،   منها، وهي الشعب، واإلقليم     دولةٍ أي 

وهـي   ،يصدر يف تعريفه عن فكرته القانونيـة للدولـة        كان   من عرفها  إىل أن كل     مرده
  . تكاد تنطبق وتؤدي معىن واحدا، وهو املراد بالوطن أو الدار-يف اجلملة-تعاريف 

  :أحد أمور ثالثةيف هذه الرسالة من الناحية البحثية  أن الوطن يراد به -٨
  .هو ما يرادف الدار يف كالم املتقدمني:   األول
  .وهو ما يرادف الدولة باالصطالح القانوين املعاصر:   الثاين

، والـذي   يولـد  مل أو به ولدسواء   ه،ومقر اإلنسان إقامةويراد به حمل    :   الثالث
  .إلقامة الدائمة به، مع عدم قصد االرحتال عنه بالكُليةتأهل به، ونوى التعيش وا

الوطن األصلي، ووطـن اإلقامـة،      :  أن الوطن يف كالم الفقهاء أقسام ثالثة       -٩
  .ووطن السكين

 أن الوطن األصلي ليس له شروط، بينما الشروط تكون لـوطن اإلقامـة،              -١٠
  : ووطن السكين، فيشترط لوطن اإلقامة شرطان

  . دمه سفرأن يتق:   األول
  . وطنه األصلي مسافة قصره وبنيأن يكون بين: الثاين  

  .نية عدم اإلقامة املدة القاطعة للسفرويشترط لوطن السكىن شرطٌ واحد، وهو 
 أن الوطن األصلي ينتقض بشئ واحد، وهو نقل الشخِص أهلَه من بلدته إىل          -١١
، وينتقض وطن اإلقامـة     ضا سكناه با عن الوطن األول وراف    ضِرم، مث يتوطَّنها،    بلدة أخرى 

بالوطن األصلي، ووطن اإلقامة، وبالسفر، وينتقض وطن السكين بالوطن األصلي، ووطن           
  .اإلقامة

األصلي، ووطن  :  أن الصحيح كون الوطن يتعدد، فيكون للشخص وطنان        -١٢
  .آخر، وهو الذي تأهل فيه، أو كان له فيه أهل وماشية وحنوه

ي إىل بلدة غري الوطن األصلي ال يعترب من بـاب تعـدد              أن االنتقال اليوم   -١٣
الوطن، بل هو البلد اآلخر يعد مسافرا، باعتبار أن إقامته فيه إقامة مؤقتة، إىل أن يقيم إقامة      

  .دائمة



   

 

٥٤٥ 

٥٤٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 أن الشخص إذا قدم بلدا معينا بنية السفر، فإنـه علـى الـصحيح               -١٤
 عنه حكم السفر حىت     يترخص برخص السفر ما دام على هذا الوصف، وال ينقطع         

  .ينشئ نية االستيطان، فإن أنشأها انقطع عنه وصف السفر، ولزمته أحكام املواطن شرعا
 فيهـا أحكـام     يظهـر  البالد اليت     تشمل -على املترجح - دار اإلسالم  أن   -١٥

 كل  يف هذا فيدخل،اإلسالم، أو يستطيع سكاا املسلمون أن يظهروا فيها أحكام اإلسالم      
 كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه املسلمون وحيكمونه ولـو             ،ه سكان ،بلد

  .كانت غالبية السكان من غري املسلمني
  : أن أبرز خصائص دار الكفر اآليت-١٦

  . أا الدار اليت ال يأمن فيها املسلمون على دينهم، بينما يأمن الكفار-  األول
  . لسلطة لغري املسلمني الدار اليت تكون فيها الوالية وا-  الثاين

  .  الدار اليت ال جتري فيه أحكام اإلسالم الظاهرة-  الثالث
ها على أن تكون تلك األرض       أهلَ  اإلمام كل بلد صاحلَ   أن املراد بدار العهد      -١٧

  .عنهاهلم، وللمسلمني اخلراج 
 أن دار احلرب هي دار الكفر اليت ليس بينها وبني دار اإلسـالم عهـد أو                 -١٨

  .هدنة
اهلجرة باقية مل تنسخ، وال تنقطع حىت        أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن         -١٩
  .تنقطع التوبة
 أن اهلجرة من ديار الكفر خيتلف حكمها باختالف حال األشخاص املقيمني            -٢٠

فيها، فقد جتب، وقد تباح، وقد تستحب، وقد يتحتم على املسلم البقاء يف دار الكفر فيما           
يرجو ظهور اإلسالم ، أو كان    اإلسالمظهار الدين، ودعوة الكفار إىل      إذا كان يقدر على إ    

  .مبقامه
وإمنا  أن الشخص إذا أقام انقطعت عنه أحكام السفر، تغليبا جلانب احلضر؛             -٢١

 العزمية والرخصة يف    ت وإذا اجتمع  ، وحكم السفر رخصة   ،غلب حكم احلضر لكونه عزمية    
افرا مث أقام لزمه أن ميسح مسح مقيم، أمـا إذا         ، فمن كان مس   عبادة غلبت العزمية احتياطا   

  .كان مقيما مث سافر، فالراجح أنه ميسح مسح مسافر، وال يضر ابتداؤه املسح وهو مقيم



 

 

٥٤٦ 

٥٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 أنه يف حال إذا وجبت الصالة يف احلضر، مث أداها أو قضاها الـشخص يف                -٢٢
 السفر، مث أداهـا     السفر، فإنه يؤديها تامة، وقد حكي هذا األمر اتفاقا، أما إذا وجبت يف            

يف احلضر فالراجح أنه يقضيها قصرا؛ وذلك أا صالة وجبت يف ذمته على وجه القصر،               
  .طردا لقاعدة الشريعة يف هذا الباب من كون القضاء حيكي األداء

 أن مقتضى النصوص مشروعية اجلمع يف مفارقة الوطن بسفر، وهو كذلك            -٢٣
يسرها وختفيفها، ورفع احلرج، ودفع املشقة عـن        القول املتماشي مع مقاصد الشريعة، يف       

  .املكلفني
له أن جيمع، حيث قام الـدليل   يف مكان وهو مسافر      أن الصحيح أن النازل      -٢٤

الصحيح الصريح على ذلك من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال أن النيب صلى اهللا         
 عنه أنه فعله مراٍت قليلةً، ممـا  عليه وسلم مل يكن يداوم على اجلمع وهو نازل، بل املنقول         

يدل على أن األوىل ملن كان نازال أن يؤدي كل صالة يف وقتها، إال من حرج، وجـواز                  
ذلك جيب أن يقيد بالسنة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمن مجع وهو نازل                 

  .أصاب السنة، ومل جيز اإلنكار عليه، ومن ترك اجلمع كان أقرب إىل الصواب
 أن االستيطان شرط يف وجوب صالة اجلمعة، فمن كان مسافرا، فإنـه ال              -٢٥

جتب عليه اجلمعة، وال تنعقد به، وإن كانت جتب عليه بغريه من املـستوطنني، كمـا أن                
  .االستيطان شرط يف العيدين، فال جتب على من كان مسافرا

  :يت فيما يتعلق بنقل امليت عن املوضع الذي مات فيه، ففيه اآل-٢٦
  . أو تغيري جثتهحرمتهإذا أدى ذلك إىل هتك ال جيوز نقل امليت : أوال  

، وقد حكي االتفاق على      وجيب دفنهم يف مواضعهم    ال جيوز نقل الشهداء،   :   ثانيا
  .ذلك

كما لو مات يف بالد الكفار وخشي على هـذا  ، نقل امليت للضرورة جيوز  :   ثالثا
  .ثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع وحنو ذلكامليت من أن يعبث الكفار جبثثه بالتم

ويف سوى هذه احلاالت الثالثة، فإن كان النقل قبل الدفن فإنه جيـوز فيمـا إذا                
مـات يف بـالد     ت املسافة اليت ينقل منها امليت يسرية، والنقل إىل وطنه األصلي، أو             كان



   

 

٥٤٧ 

٥٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

، وما عدا ذلك    سلمنياختار أولياؤه أن ينقل إىل بلد امل      وأوصى أن ينقل، أو     الكفار  
  .ال جيوز

أما إذا كان بعد الدفن فاملترجح قول اجلمهور باملنع من نقل امليت بعد دفنـه، إال                
  .ملصلحة أو ضرورة شرعية

  أن امليت إذا وجد بغري دار اإلسالم، وأريد الصالة عليه، فإن وجـد عليـه      -٢٧
مات الكفر، فال يصلى    عالمات اإلسالم فهذا يصلى عليه بال خالف، وإن وجد عليه عال          

عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني بال خالف، أما من وجد يف دار الكفر وليس عليه مـا                  
يدل على إسالمه، فإنه ال حيكم بإسالمه حىت يقوم الدليل على ذلك، وال يكتفى مبجـرد                
وجود بعض املسلمني، إال إن غلب وجودهم يف هذا املكان، فإن هذا قد يغـري احلكـم                 

  . غلبة املسلمني على املكانحبسب
 مـوتى   أمكن متييز أما يف حال ما إذا اختلط املسلمون بالكفار يف دار الكفر، فإن             

وإن مل   فإم يصلى عليهم، وجيب دفنهم يف مقابر املـسلمني،           موتى الكفار عن  املسلمني  
ميع، أن الواجب الصالة على اجل    ، والراجح   فقد وقع خالف يف هذه املسألة     ميكن التمييز،   

مع توجيه النية إىل الصالة على املسلمني، ملا يف هذا من العمل بأصول الشرع من حيـث                 
االحتياط ملوتى املسلمني، وعدم الضرر يف الصالة على اجلميع، مع حـصر النيـة علـى              

  .املسلمني دون الكفار
 فيما يتعلق بنقل الزكاة عن املوطن الذي وجبت فيه، فإن كان الـشخص               -٢٨
 فاضـت  إذااله يف نفس البلد، أو مسافرا وماله معه، فقد اتفق أهل العلم أنـه          مواطنا، وم 

، بل قيل بوجوب النقل، واختلفوا فيمـا        نقلها جاز أهلها حاجة عنهذه البلدة    يف الزكاة
إذا أراد املزكي نقل الزكاة، وبالبلد من يستحقها، والصحيح أنه جيوز النقل إذا حتققـت               

، سيما وليس هي األساس يف مشروعية الزكاة    واملواساة  احلاجة  ألن دفع   املصلحة يف ذلك؛    
  .هناك دليل مينع من النقل أصال، وهذا القول هو املوافق لقواعد الشرع

 حال ما إذا وجبت الزكاة على شخص وهو يف وطن، وماله يف بلد آخـر،             أما يف 
طـن آخـر،    فهو إما أن يكون يف وطنه األصلي، أو الذي استوطنه، وإما أن يكون يف و              

مسافر فيه، ففي احلال األوىل ذهب مجهور الفقهاء يف هذه احلال إىل أن الزكاة جتـب يف                 
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، ويف احلال الثانية، تدفع الزكاة يف حمل        موضع الوجوب، وهو املوضع الذي يوجد به املال       
  .سفره

وقع اخلالف بني أهل العلم فيما إذا أنشأ الشخص عمرة يف أشهر احلـج،               -٢٩
والراجح هو التفريق بني السفر إىل وطنـه  ،  ا إىل احلج، مث سافر بينهما سفرا      ناويا التمتع 

األصلي، الذي خرج منه قاصدا التمتع، وبني السفر إىل بلد آخر؛ وذلك أن السفر إىل بلد                
آخر ال يعد أحدث سفرا جديدا، إمنا هو امتداد لسفره األول، خبالف ما إذا عاد إىل بلده،         

ليحرم باحلج، فقد أنشأ سفرا جديدا، وانقطع الـسفر األول، فتـسقط   فإنه إذا خرج منه   
فإن اهلدي جيب فيما إذا كان السفر املُنشأ بني احلج والعمرة إىل            ، وبناء عليه    املتعة يف حقه  

غري بلده األصلي، لبقاء التمتع إذن، أما إذا كان السفر إىل البلد األصلي فإنه ال جيب عليه                 
  .يف هذه احلالاهلدي لعدم التمتع 

 أن الراجح أن ألهل مكة املتعة والقران، مع سقوط اهلدي عنـهم، لعمـوم        -٣٠
األدلة من الكتاب والسنة، غري أنه جيب على املكي اهلدي فيما إذا استوطن بلدا بعيدا عن                

املكي الذي  ، أو   قارنا أو متمتعا إىل مكة  عاد مثاحلرم، بعضهم اعتربها مبسافة قصر فأكثر،       
على مسافة قـصر     أو دوا  ، أو فيها  ، أحدمها يف مكة، والثاين خارج املواقيت      :نانله موط 
 منـه    والقارنَ  ويلزم املتمتع  ، فاحلكم له  ،وحتقق شرط اإلقامة يف ذلك املوطن     ة،  ـمن مك 

دم .   
 أن الراجح أنه ليس ألهل مكة، وال ملن أحرم منها رمل وال اضطباع، لعدم               -٣١

  . يف غري طواف القدوم وطواف العمرة ملن قدم من خارج مكةمشروعيتهما أصال لغريهم
 اختلف أهل العلم يف املكي واآلفاقي الذي خيرج من مكة يف سفر، ال مـن                -٣٢

ن طواف الوداع ليس من واجبات احلج، إمنا هـو واجـب للبيـت ال     نسك، والراجح أ  
مر الذي مكـث    خياطب به غري احلجاج الذين يريدون اخلروج من مكة، ويلحق م املعت           

  .فترة بعد النسك
 أن من استوطن مكة بعد االنتهاء من احلج، وكان قارنا أو متمتعا، ومل جيد               -٣٣

هديا، فإن الواجب عليه صوم بدل اهلدي، وأن الراجح من قويل أهل العلم أنه جيوز له أن                 
  .يصوم سبعة األيام يف مكة
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بلد املنيب، بل من     أن الراجح يف النائب أنه ال يشترط أن خيرج من            -٣٤
كما أنه ال    مكة، منولو  أي مكان خرج أجزأه؛ إذ اخلروج ليس مقصودا لذاته،          

  .يلزم النائب السفر إىل بلد املنيب ليخرج منه، ومير على ميقاته
 أن الصحيح أن السفر ال مينع من سنية األضحية، وال يشترط هلا االستيطان              -٣٥

  .حىت جتب كما هو مذهب احلنفية
قول الراجح أن الرباط ال يكون إال إذا كان على طرف البالد، ويف الثغور             ال -٣٦

املِطلَّة عليها، حيمي من خالهلا حوزة املسلمني، كما أن األظهر أنه إن نقل املرابط أهله إىل                
  .الثغور فإنه يعد مرابطا ما كانت نيته املرابطة، ولو نوى استيطان هذا الثغر

  :از االستعانة بالكفار يف القتال، بالشروط اآلتيةجو أن القول الراجح -٣٧
  .قيام احلاجة أو الضرورة لذلك:   أوال
  .أن يؤمن شرهم ومكرهم وخديعتهم:   ثانيا
  .أن يكون للمسلمني عليهم قوة وصولة وغلبة:   ثالثا
ة أن يكون غري املسلم يف املواضع اليت ال ميكنه من خالله اخليانة أو اخلديع             :   رابعا

  .للمسلمني، مع كونه موثوقا به
 أنه يف حال ما إذا وجد املسلم كمواطٍن يف صف غري املسلمني، فإنه ال جيوز         -٣٨

له حبال القتال ضد الدولة املسلمة، وإن ترتب على ذلك سـحب اجلنـسية، أو األمـر                 
صل أن  بإخراجه من البالد وطرده منها، أما إذا كان القتال ضد دولة غري مسلمة، فإن األ              

اجلهاد ال يكون إال يف سبيل اهللا، وال يتصور ذلك وهو يف صف الكفار، لذا فـاجلمهور                 
 ،إذا ترتب على هذا القتال مصلحة للمسلمنيعلى حترمي القتال مع الكفار ضد الكفار، إال        

  :بالشروط اآلتية ، فقد ذهب بعض أهل العلم إىل اجلوازوهو ال يؤدي إىل تقوية الكفار
  . على القتال معهميترتب أي ضرر أو حمظورأال  :أوال
  .أال يكون يف ذلك تقوية للكفار على املسلمني: ثانيا
 حتقيق املصلحة للمسلمني فقط، وإعالء كلمة       أن ينوي املسلمون ذا القتال     :ثالثا

اهللا والقيام بغرض اجلهاد، دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكفار، أو مـواالم، أو               
  .الكفرإعالء كلمة 
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  .كما ذكر بعض أهل العلم اجلواز للضرورة يف مجلة مواضع
جواز السفر مبال املضاربة عن البلد اليت ضارب ا، ما مل يوجد             أن الراجح    -٣٩

من املضارب ما يدلُّ على خالفه، كأن ينهاه عن السفر باملال نصا؛ إذ هذا هو مقتـضى                 
 مأمونا أقـرب للـصواب، وأحظـى        املضاربة، على أن تقييد هذا بالعرف وكون املكان       

  .مبقاصد الشرع
أن حق الشفعة يثبت للغائب، وال يؤثر بعده عن الوطن يف إسـقاط هـذا                -٤٠

احلق؛ وذلك لعموم النصوص املوجبة هلذا احلكم، ومل يقم الدليل الصحيح على ختـصيص        
لبيع، ومل  الغائب أو غريه من هذا احلكم، غري أن الواجب أنه إذا ثبت كون الغائب علم با               

يبادر بطلب الشفعة فالواجب اعتبار هذا إسقاطا حلقه يف الشفعة، ويف حال عدم علمـه،               
فاألظهر أنه ال يسقط حقه يف الشفعة، وأنه مىت عاد إىل وطنه كان لـه حـق املطالبـة                   

  .بالشفعة، وإن طالت غيبته
انه، أن املترجح أن الشخص لو تأهل ببلد غري وطنه األصلي، ومل ينو استيط             -٤١

أن له أن يترخص بسائر رخص السفر، وال يعترب جمرد دخوله هلذا البلد قاطعـا حلكـم                 
  .السفر

 أن املرأة إذا شرطت على زوجها شرطا ال ينايف مقتضى العقد، سواء كـان       -٤٢
عدم زواج الثانية، أم عدم إخراجها من دارها ووطنها الذي نشأت به، أن هلا هذا الشرط،        

  .ا مطالبته بالفسخ، أو االلتزام بشرطهفإن مل يف به كان هل
٤٣-            على املرأة اليت تويف زوجها وهي يف غري وطنها األصلي االعتداد أن الواجب

بالبيت الذي أتاها نعيه وهي به، وأن هلا االنتقال عنه عند العذر أو الضرورة، وهذا هـو                 
  .مذهب مجهور الفقهاء

  سفر أحدمها حلاجـة    بوين، فإن كان   أنه يف احلضانة فيما إذا سافر أحد األ        -٤٤
، فقد وقع يف هذه املسألة خـالف، والـراجح أن            مث يعود واآلخر مقيم    كتجارة وحنوه، 

األوىل بقاء الولد مع املقيم منهما؛ حيث كان هذا أحفظ له، وأبعد عن القلق واالضطراب              
 القـرب   والضرر الناشئ عن السفر واالنتقال، فيما إذا كانت املسافة بعيدة، أمـا مـع             

  .فاحلضانة لألم بكل حال
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 وطريقه خموفان    املنتقل إليه   والبلد أما إن فارق أحدمها الوطن لإلقامة بغريه،      
  .، سواء كان الرجل أو املرأة فاملقيم أحق،أو أحدمها

 ففيه  آمنان، وطريقه    املنتقَل إليه   والبلد وإن فارق أحدمها الوطن لالستيطان بغريه،     
 املراد من احلضانة، ومعلوم أن املراد باحلضانة صيانة وحفـظ           يفالنظر  خالف، والراجح   

اإلقامة أو  يف كل شئ، ومن ذلك النظر يف األنفع له يف         األصلح له واألنفع  احملضون، وفعل   
  .كان معه فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ ،النقلة

  : أن احلكم على اللقيط من حيث الديانة فيه التفصيل اآليت-٤٥
حال ما إذا كانت الدار متمحضة لإلسالم أو الكفر، فإن اللقيط يتبـع             يف  : أوال

  .هذه الدار، فيحكم بإسالمه أو كفره تبعا هلا
يف حال ما إذا اختلطت الدار، فإن ظهر على اللقيط عالمات تدل على دينه              : ثانيا

مه، حكم مبقتضاها، وإن مل يوجد حكم بغلبة الدار، فإن غلب عليها اإلسالم حكم بإسال             
وإن غلب عليها الكفر حكم بكفره، ويف حال التساوي فاحلكم بإسالمه متوجه وقـوي              
استصحابا للفطرة، فيقوى اجلانب ا، وألن اإلسالم هو األصل، وهو األنفع له يف الـدنيا   

  .واآلخرة بال شك
 أن الراجح من أقوال أهل العلم أال يقتل املسلم بغري املسلم قصاصا مطلقـا،         -٤٦

  . كان حربيا أم مستأمنا أو ذميا، إال إن رأى اإلمام تعزيره مبا يرده عن جرمهسواء
 الراجح وجوب القصاص من الذمي للمستأمن إذا قتله يف دار اإلسـالم؛ إذ             -٤٧

هو ما تقتضيه عمومات النصوص، وهو مقتضى العدل، كما يقتل املستأمن باملستأمن من             
  .ا بينهمباب أوىل، بناء على تساوي الكفار فيم

الراجح أنه حيكم عليه مبوجب حكم الـردة،         ف  أن املرتد إذا حلق بدار الكفر      -٤٨
  . ، وسواء كان يف دار كفر حربية أم غري حربيةوال يؤثر اختالف الدار يف ذلك شيئا

 أنه يف حال ما إذا فعل اجلاين جرمية تستلزم النفي والتغريب، وكان أجنبيـا               -٤٩
، فالراجح يف هذه احلال أن يرجع إىل رأي اإلمـام، فـإن رأى   غري مقيم يف وطنه األصلي 

املصلحة يف غري تغريبه، وعدل إىل حبسه، فهو األوىل، وهو الذي يتمشى مـع قواعـد                
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الشرع، سيما يف هذه العصور، واليت قد يكون فيها التغريب للجاين أشـبه بالرتهـة أو                
  .املكافأة على جنايته

 املسلم تقبل بإطالق، وال يؤثر يف ذلك وطـن أو   أن شهادة املسلم على غري    -٥٠
ملـسلم  يكن املنع من قبل الدولة، كما لو كانا يف بلد كافر ال يقبل شـهادة ا          مل  غريه، ما   

شهادة الكافر على املسلم ال تقبل يف غري الضرورة، وهذا حمل اتفاق، واختلفوا            أصال، وأن   
لضرورة قبول شهادة غري املسلم، وأنه      يف قبوهلا يف حال االضطرار، والراجح أنه يف حال ا         

ليس شرطا يف قبول شهادة الكافر على املسلم أو له، أن يكونا خاِرجين عن الوطن، بـل                 
جيوز قبوهلا ولو يف الوطن األصلي، وهو ما اختاره شيخ اإلسالم رمحه اهللا، فمىت وجـدت        

يف ذلك بني ذمـي     الضرورة قبلت شهادة الكافر على املسلم حضرا وسفرا، وأنه ال فرق            
  .ومستأمن وغريه، بل الكافر مطلقا

 اختالف إىل النظر دون أن الراجح قبول شهادة الكافر على الكافر مطلقا،           -٥١
، ومما يرجح   الباطل على اجلميع وأن واحدة، ملة الكفر كون الصحيح إذ الدين؛ يف الرتبة

  .لدينهذا أن املقصود من الشهادات حفظ احلقوق، وليس حتقيق عدالة ا
 أن املختار يف تعريف االحتالل كونه العمل العسكري املنظم الذي حيصل به            -٥٢
 أو  أو حـربٍ  خالل فترة غزٍوها، أو بعض، ما على مجيع أراضي دولة أخرى      استيالء دولةٍ 

  .بعد تلك احلرب
 بالسيطرة على إقلـيم دولـة        املنظمة قيام دولة عن طريق العمليات العسكرية     : أو

  .يم يف دولة أخرى أو إقل،أخرى
 أنه ال جيوز لدولة مسلمة التعدي على دولة مسلمة، وهـو جرميـةٌ بكـل               -٥٣

  .املقاييس الشرعية أو القانونية أو الدولية
  : أن الدولة املسلمة ال يسعها األخذ مببدأ احلياد يف موضعني-٥٤
  إذا كان القتال أو العدوان بني دولتني مسلمتني، بل الواجب التدخل لفـض             -  

  .الرتاع احلاصل بينهما
 إذا كان العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة، بل الواجب دفع الدولـة               -  

  .الباغية املعتدية
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 احتالل دولة كافرة لدولة مـسلمة أن تقـوم          حال الواجب يف     أن -٥٥
، وأن  ن عليه اجلهـاد   خروج كل من تعي   الدولة املسلمة بالدفع عن بالدها، ويتعني       

بلد الواحد الدفع عن بالدهم، فإن عجزوا وجب على من يليهم من املسلمني             على أهل ال  
الدفع عنهم، حىت حتصل الكفاية، فإن مل حتصل وجب على من بعدهم، حىت جيب علـى                

  .املسلمني شرقا وغربا؛ إذ ديار اإلسالم كالدار الواحدة
هـذه   يف حال احتالل دولة كافرة ألخرى كافرة، فإن الدولة املـسلمة يف              -٥٦

  : احلال من حيث مبدأ احلياد على أقسام ثالثة
 أال يكون هناك عالقة سلم بني الدولة املسلمة وتلك الدولتني، وليس هنـاك              -  

  .أيضا أي عالقة عهد، فحينئٍذ حيسن بالدولة املسلمة األخذ مببدأ احلياد
 أن يكون بني املسلمني وإحدى الدولتني عهد، ويف هـذه احلـال ينـدب                -  

  .مسلمني الوقوف مع الدولة الكافرة املعاهدةلل
 الدولتني والدولة املسلمة عالقة عهد، فقد ذهـب         هاتني أن تكون العالقة بني      -

بعض املعاصرين إىل أنه ليس للدولة املسلمة األخذُ مببدأ احلياد؛ وأن الواجـب الوقـوف               
 حبسب أحكام املعاهـدة بـني       جبانب الدولة املعتدى عليها، ونقض عهد الدولة املعتدية،       

  .الدولتني
 أن يقال بالتفصيل السابق، فإن نص  -واهللا أعلم -واألرجح عندي يف هذه الصورة      

على ذلك يف املعاهدة كان على الدولة املسلمة حتري الدولة املعتدى عليها والوقوف معها،         
 إن كان يعود عليها بـاخلطر       وإما إذا مل ينص كان للدولة املسلمة األخذ مببدأ احلياد، إال          

  .فلها الوقوف مع الدولة املعتدى عليها
 أن التعريف املناسب للتسلل االستيطاين أنه دخولُ شخٍص ما دولةً ال يسمح      -٥٧

  .له بدخوهلا، على وجه االختفاء، بقصد اإلقامة الدائمة
 فإن الواجـب     أنه يف احلال اليت تعلم الدولة بعملية التسلل يف أول الوقت،           -٥٨

              عـدعليها دفع هذا املتعدي عن بالدها، ومنعه من الدخول؛ إذ إن هذا من حيث األصل ي
  .نوعا من اإلفساد يف األرض، بالتعدي على حق الغري
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 أن املتسلل من أجل احلج والعمرة آمث بفعله هذا، متعد على الدولة، غري أن               -٥٩
م قد تلبس به، فإن فطنت له الدولة ومنعته         حجه صحيح، غري مربور، ويطالب بإمتامه مادا      

كان كاحملصر، ويعامل معاملته، على قول من رجح عموم اإلحصار بعدو وغريه، فإن كان        
قد اشترط حلَّ من نسكه، دون أن يلزمه شئ، وإن مل يكن اشترط، فعليه أن يذبح هـديا    

  .مث حيل
ألة تـسليم املـواطنني      أن من أهم اآلثار املترتبة على تقسيم األوطان مـس          -٦٠

ختلي الدولة عن شخص على إقليمها إىل دولة أخرى،         : املطلوبني بني الدول، وأن املراد به     
بناء على طلبها لتحاكمه عن جرمية يعاقب قانوا عليها، أو لتنفيذ حكـم صـادر مـن                 

  .حماكمها
قـق   أن الشريعة اإلسالمية حاربت بشدة إيواء ارمني، فلم تترك شـيئا حي          -٦١

األمن والعدالة، ويدفع الشر واآلثام إال جاءت به، فكان من مجلة ما حيفظ األمن يف البالد                
  .أن جاءت الشريعة بتحرمي إيواء فاعل اجلرمية، والرضى بعمله، وإقراره، والتعاون معه

 أن من أبرز األهداف الشرعية يف تسليم املطلوبني بني الدول حتقيق العدالـة         -٦٢
 والقضاء على اجلرمية أو احلد منها، وتسهيل مهمة التحقيق، والوصول إىل ارم             يف اجلاين، 

بأسرع وقت ممكن، قطع الطريق على كل من تسول له نفسه باهلرب وردعه، وسـهولة               
احلصول على شهادة الشهود؛ ألن التحقيق مع املتهم يف املكان الذي وقعت فيه اجلرميـة               

  .ليس كالتحقيق معه يف بلد آخر
 أنه يف حال ما إذا فعل املسلم جرمية يف بالد الكفار، مث الذ ببالد املسلمني،                -٦٣

املسلمة والكافرة معاهـدةٌ أو اتفاقيـةٌ   : فإما أن يكون بني الدولتني: أنه ال خيلو من حالني 
فيما يتعلق بارمني، فالواجب االلتزام ا، وإما أال يكون بني الدولتني اتفاق ذا الشأن،              

لراجح عندي أن الواجب على الدولة املسلمة تسليمه إليهم، مع أخذ كافة االحتياطات             فا
  .اليت تقيه من الظلم واإلجحاف عليه يف احلكم

ن يف الدولة طلزم به كل مواالواجب الوطين الذي ي   أن اخلدمة العسكرية هي      -٦٤
  .ليدافع عنها دولة أخرى لكي يكون مستعداً يف حالة نشوب احلرب مع ؛اليت ينتمي إليها
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 أنه يف حال ما إذا حتتمت اخلدمة العسكرية على املسلمني القـائمني           -٦٥
ببالد الكفار، مبوجب جنسية تلك البالد اليت حيملوا، فإن كـان علـى وجـه               

االختيار، كأن يدخل املواطن املسلم يف الدولة الكافرة اجليش أو التجنيد، سواء كـان يف               
 أو وظيفة إدارية، فإن األظهر أنه ال جيوز، وإن كان على وجه اإلجبـار،               وظيفة عسكرية 

ففي احلال اليت حيرم فيها التجنس جبنسية تلك الدول، فإنه ال جيوز االلتحـاق باخلدمـة                
العسكرية حبال من األحوال، أما يف األحوال املستثناة يف جواز التجنس جبنـسية الدولـة               

  : اخلدمة العسكرية يف حقِّهم من حالني ال ختلوهؤالءإن فالكافرة، 
  .أن تكون يف حال سلم -
  .  أن تكون يف حال حرب-

يف اخلدمة العسكرية فعليـه       لعدم الدخول   إذا وجد املسلم وسيلةً    حال السلم، ففي  
 بأن كانت األنظمة توجب وتشدد على الدخول يف اخلدمة العسكرية، فإن       الوإاألخذ ا،   

  :له الدخول فيها، أما يف حال احلرب، فال خيلو أيضا من حالنيهذا نوع إكراه يبيح 
  . أن تكون احلرب مع دولة مسلمة-
  . أن تكون احلرب مع دولة كافرة-

فإن كان القتال مع دولة مسلمة، فإنه حيرم عليه القتال مع الكفار ضد املـسلمني،       
 فإن اجلمهور علـى  مهما كانت الظروف، أما يف حال ما إذا كان القتال مع دولة كافرة،       

  .حترمي مقاتلة الكفار مع الكفار إال للضرورة
 اليت يكـون أطرافهـا      ، ما احلرب الداخلية يف بلدٍ   أن احلروب األهلية هي      -٦٦

ه ومن يريد أن يبقى على احليـاد        كل فرد فيها يرى عدو    املواطنني، و مجاعات خمتلفة من    
  .س التقسيم الترايب وال العمل معه يف نف، ال ميكن التعايش معه،خائنا

 أن احلروب األهلية إذا كانت بني الدولة وبني رعاياها اخلارجني عليها، وهم  -٦٧
، من يعرفون بالبغاة أو الفئة الباغية، واليت تسمى يف العصر احلديث باجلرميـة الـسياسية              

 اجلماعة،   أن يدعو البغاة اخلارجني عليه إىل العودة إىل        فالواجب على اإلمام يف هذه احلال     
، وإن ذكروا   فإن ادعوا مظلمة أزاهلا   يسأهلم عن سبب خروجهم،     مث  والدخول يف طاعته؛    
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،  وكان الظاهر من قصدهم الرجوع إىل الطاعة أمهلهم        ،وإن طلبوا اإلنظار  ،  شبهة كشفها 
  .آذم بالقتالعلى بغيهم فإن أصروا 
عاملة معهم ختتلف، فهـي      أنه يف حال ما إذا حتتم قتالُ الفئة الباغية، فإن امل           -٦٨

حرب ال يراد ا استئصال املخالف وإبادته، إمنا رده إىل اجلادة، وإقامته علـى العـدل،                
جرحيهم، وال تغنم أمـواهلم، وال تـسىب    ، وال   مهرِبدموردعه عن الظلم؛ لذلك فال يقتل       

  . بل يؤدب ويسجن حىت يتوب،هم وذراريهم، وال يقتل منهم أسريؤنسا
 الواجب على املسلمني يف قتال الفتنة عدم اخلـروج إىل صـف القتـال،        أن -٦٩

واالمتناع ما أمكن، فإن أُكره املسلم على اخلروج، فال جيوز له أن يشارك يف القتل، وأن                
  .ميتنع ما استطاع

الرابطة القانونية والسياسية اليت تربط بني الفرد والدولـة،          أن اجلنسية هي     -٧٠
 الفرد جزءاً يف شعب الدولة يتمتع باحلقوق املترتبة على متتعه جبنـسية      واليت مبقتضاها يعترب  

الدولة واليت ال يتمتع ا األجنيب كأصل عام، ويلتزم أيضاً بااللتزامات اليت تترتب علـى               
  .وصف الوطين واليت ال يلتزم ا األجنيب

ل وموافقتـها  طلب انتساب إنسان إىل جنسية دولة من الدوأن التجنس هو    -٧١
  .على قبوله يف عداد رعاياها

 أن الراجح حترمي التجنس جبنسية الدولة الكافرة، وأنه توجد بعض احلاالت            -٧٢
  :االستثنائية طردا ملا تقتضيه قواعد الشريعة اإلسالمية من العذر عند االضطرار، مثل

بت هلم اجلنسية األقليات املسلمة اليت هي من سكان تلك البالد أصالً؛ فهؤالء تث         -
  .مبجرد والدم، وال خيار هلم يف ذلك

فهؤالء جيـوز   أقلية،  البالد اإلسالمية اليت احتلها املستعمر وصار املسلمون فيها          -
  .هلم التجنس جبنسية تلك البالد، ألا بالدهم أصالة

من اضطر إىل التجنس بسبب اضطهاده يف بلده األصلي، أو للتضييق عليـه يف               -
  . ومنع من اإلقامة إال بالتجنس،رضه أو قوته، أو كان ال حيمل جنسية أصالًأو ِعنفسه 

 أن دخول الكافر بالد املسلمني، يفرق فيه بني جزيرة العـرب وغريهـا،              -٧٣
عنـد مجهـور    إذا أراد أن يقيم إقامة دائمـة         اكافر فيه الال جيوز دخول    فجزيرة العرب   
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 دخـول   بني احلريب وغريه، فاحلريب ليس له      ، أما غري جزيرة العرب، فيفرق     الفقهاء
، وأما غري احلريب، فإن اإلسالم مل مينع مـن   من اإلمام أو نائبهدار اإلسالم إال بإذنٍ 

دخول سائر الديار اإلسالمية األخرى، واإلقامة فيها لغري املسلمني، سواء كانـت إقامـة         
 جنسية تلك الدولة، أم كانت      دائمة، كأهل الذمة، والذين هم يف كثري من البلدان حيملون         

  .اإلقامة مؤقتة كاملستأمنني
 أن للكافر أن يتجنس جبنسية الدولة املسلمة، بشرط أن تؤمن منه الفتنـة،              -٧٤

ومل يعلم منه جتسس، أو خيانة، وخديعة وغدر للمسلمني، أو          ويرجى من ورائه مصلحة،     
 لورود النهي الـصريح عـن   عربجزيرة ال، غري أنه ال يسمح له باإلقامة يف        بالد اإلسالم 
  .اإلقامة فيها
 أن التعريف املناسب للتهجري اإلجباري هو عملية إبعاد األشـخاص غـري             -٧٥

  . املوغوب يف بقائهم يف دولة ما، من غري املواطنني، بشكل قهري، بقراٍر من قيادة الدولة
٧٦-          د هلـم ديـار      أن املتسللني الذين استوطنوا دولة ما، واستقروا فيها، ومل يع

  :أخرى، فهم على قسمني
أن يكونوا ممن ميثلون خطرا كبريا، كأن يكونوا من مروجي املخـدرات،            : األول

  .وحنوه، فإن الواجب دفعهم، بكل طريق ممكن، ويدفعون باألسهل فاألسهل
أن يكونوا من الصاحلني، ومن أهل اخلري، ومل حيفظ هلم خالل إقامتـهم يف      : الثاين

 مشاكل، أو نزاعات، فإن الدولة املسلمة حيسن ا أن تنظر إلـيهم نظـر               هذه الديار أي  
رمحٍة وعطٍف، فتضع من األنظمة ما يضمن هلم حياةً كرمية، بشكل نظامي، سـيما مـن        
عرف حبهم ووالؤهم للبالد، ويزداد األمر طلبا حينما يعرف أم من أهل العلم، فهـم               

  .أوىل ذا اإلكرام يف بالد املسلمني
أما جري من دخل بطريقة مشروعة، كطريقة اللجوء السياسي، فإن التـهجري يف             

  .هذه احلال غري وارد، بل يتبع يف ذلك األنظمة الدولية
 أن التعريف األنسب يف بيع األوطان أنه قيام قيادة الدولة ببيع جزء من أرض  -٧٧

ن عليه، أو قيام أحـد أبنـاء   الوطن لدولة أخرى، أو التنازل عنها مقابلَ عوض آخر يتفقا  
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الدولة خبيانتها، بالتجسس عليها لصاحل العدو، بنقل أسـرارها، أو كـشف خمططاـا              
  .السياسية أو العسكرية وحنوه

  
 أنه يف حال بيع األوطان حقيقة، إذا كان بني بلد مـسلم وبلـد كـافر،                 -٧٨

  .والصحيح حترمي هذا النوع
متني، واألظهر أن هذا جيب أن يكون راجعا        ويف حال ما إذا كان بني دولتني مسل       
  .إىل اإلمام، فما يراه حيقق مصلحة لدولته فعله

 أن اجلاسوس إذا كان مسلما، فقد فعل خيانة عظيمة، وإمثا كـبريا، وقـد               -٧٩
اختلف أهل العلم يف قتله على ثالثة أقوال على التحقيق، والراجح أن قتل اجلاسوس جيب               

مام، فإن رأى املصلحة يف قتله جاز له قتله مبقتضى حـديث            أن يكون راجعا إىل رأى اإل     
لـه يف دمـاء املـسلمني       ومقدار توغُّ ه،   حسب جرم  حاطب، وإال عزره مبا يراه مناسبا،     

  .وأمواهلم، وخدمته ألعداء الدين وأعراضهم
 أما إذا كان اجلاسوس مواطنا غري مسلم، كالنـصارى أو اليهـود الـذين               -٨٠

لمني، واليت هي ديارهم أصال، وهم املسمون بالذميني، فقد اختلـف     يعيشون يف بالد املس   
أهل العلم يف الواحد منهم إذا أتى جبرمية التجسس على ثالثة أقوال أيضا، والراجح أن هذا      
الفعل جيب أن يكون ناقضا للعهد؛ وذلك أنه يعود بالضرر العظيم على املسلمني، وأهـلُ             

ألمام، فإذا عاد هذا العقد بالضرر على املسلمني وجـب  الذمة إمنا عقد معهم هذا العقد   
  . أن يكون هذا الفعل ناقضا له

 أن للمواطن غِري املسلم أن يتوىل عددا من الوظائف العامـة؛ إذ الوظـائف         -٨١
العامة يف الدولة املسلمة ليست حكرا على املسلمني دون غريهم، فليس اإلسالم شرطا يف              

 ملعيار الكفاءة   هو راجع إمنا  يف أي دولة     الوظائف   كما أن إسناد     كثري من هذه الوظائف،   
  .واألمانة والقوة

وهذا ليس مطردا، فهناك مواضع نص الفقهاء والعلماء على أنه ال جيوز تويل غري               
املسلمني بعض الوظائف؛ وذلك أن الدولة اإلسالمية تقوم على مجلة من األصول الشرعية             
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تولِّي للوظائف احلساسة يف دولة اإلسالم جيـب أن يكـون           واملبادئ العظيمة، وامل  
حمكِّما ومنفِّذا لتلك األصول، فليس سائغا أن يسوس هذه الدولة مـن ال يـؤمن               

  .بأصوهلا الشرعية
  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أمجعني

*** 
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  فهرس األحاديث النبوية
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  ٢٧٦  ......................... استحللتم به الفروجأحق الشروط أن يوىف به ما
  ٤٩١  ...................................أَخِرجوا الْمشِرِكني ِمن جِزيرِة الْعرِب

  ٤٦٠  ..................ِإذَا الْتقَى الْمسِلماِن ِبسيفَيِهما فَالْقَاِتلُ والْمقْتولُ ِفي الناِر
  ٤٦٠  .......... الْمسِلماِن حملَ أَحدهما علَى أَِخيِه السلَاح فَهما علَى جرِفِإذَا
  ٢٧٣  .............أربعاً املقيم صالة يصلي أهلها من فهو بلد يف املسافر تأهل إذا

ملٌ فَلْيبن هعما ووِقنِفي س ا أَوِجِدنسِفي م كُمدأَح راِإذَا ماِلهلَى ِنصع ٤٦٢-٣٧١  ...ِسك  
  ٣١١  .............................العدو إىل سرق أو زنا وقد الرجل هرب إذا

  ٣٩٦-٢٥٤  .....................................مايل أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت
  ٢٤٣  ...............................................مبشرك أستعني فلن ارجع

  ٢٤٢  .......... ومل يسهم هلم، من اليهود بناٍس النيب صلى اهللا عليه وسلماستعان
  ١٥٧  .................... إليه فَِإنْ تك صاِلحةً فَخير تقَدمونها،أَسِرعوا ِبالِْجنازِة

  ٤٩١  ......اعلموا أمنا األرض هللا ورسوله، وإين أريد أن أجليكم من هذه األرض
  ٢٣٥  ..................................أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه ِبِه الْخطَايا

يمةَ الر٤٣٦  .....................................................أَلَا ِإنَّ الْقُو  
  ٣٢  ..........................................كم خبير دوِر األنصارـأالَ أُنبئ

  ٣٣٨  ...................................... فلك ميينه:قال.  ال: قال؟ألك بينة
  ١٥١  ......................اخلدور وذوات العواتق العيدين يف خنرج أن رناـمأُ

  ٢٠٣  .....................عمرة جنعلها أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرنا
  ٢٨١-٢٨٠  .........أجله الكتاب يبلغ حىت كزوِج نعي فيه أتاك الذي بيتك يف امكثي
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  ٢٥٩  .............................. إال ما وقى اهللا،ٍتلَإن املسافر وماله على قَ
  ٣٧٥  ...........................ِإنَّ الناس ِإذَا رأَوا الظَّاِلم فَلَم يأْخذُوا علَى يديِه

  ٢٤٠  .......أمية بن بصفوان حنني غزوة يف استعان وسلم عليه اهللا صلى النيب نأ
  ٥٢  .........أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصالة

  ٢٨٣  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر املتوىف عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
  ٢٠٦  .............................طبعامض طاف وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

ادا كَانَ الِْجهم قَِطعنةَ لَا تر١٠٣  .....................................ِإنَّ الِْهج  
  ٢٢٣  ...............ِإنَّ أُمي نذَرت أَنْ تحج فَلَم تحج حتى ماتت أَفَأَحج عنها؟

لَ مِإنَّ أَوهطْناِن بسالِْإن ِمن ِتنن٤٦١-٣٧٠  ........................................ا ي  
  ٤٦٠  .........ِإنَّ ِدماَءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم بينكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا

  ١١٨   ...غزوة تبوكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر باملسح على اخلفني يف 
  ٢٠٦  ........اجلعرانة من اعتمروا ابهـوأصح وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن

اِنِهمِإلَى ِإمي مِكلُهالًا نِرج كُمانَ،ِإنَّ ِمنيح نب اتفُر مه٥٢١  .................. ِمن  
رجح نيٍة باِريج أْسر ضا روِديهِنأَنَّ ي٣٠١  .................................ي  

أنا أحقم نو ٢٩٩  .................................................تهىف بذم  
ِرِكنيشِر الْمأَظْه نيب ِقيمِلٍم يسكُلِّ م ِريٌء ِمنا ب٤٧٧  ........................أَن  

٢٨٧  ............................................. به ما مل تنكحيأنت أحق  
  ٣٧٥  ...........................................انصر أَخاك ظَاِلما أَو مظْلُوما

  ٧٠  ..................................................إنما األعمال بالنياِت
  ٧٠  .....................................................ِإنما الْأَعمالُ ِبالنيِة

اتنهو اتنكُونُ هتس هِة،ِإنِذِه الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر ن٤٥٨  .............. فَم  
  ٥٢٢-٥٢١  .........................................................بدراً شهد إنه

رابأَنه نة الغقْرى عن نالرجلُ يف املكان باملسجد،ه وِطن٢٢  ............ وأَن ي  
نكُونُ ِفتتا سها،ِإناِشي ِفيهالْم ِمن ريا خِفيه ةٌ الْقَاِعدنكُونُ ِفتت ٤٦٣  ....... أَلَا ثُم  

  ٩٦  .........................................ِإني لَأَعلَم ِإذَا كُنِت عني راِضيةً
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  ٣٣٠  ..............................................املصلني قتل عن هيتن إين
  ٥٢٣  .................................ِإياكُم والظَّن فَِإنَّ الظَّن أَكْذَب الْحِديِث

سِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تعايكَاِةباِء الزِإيتلَاِة ولَى ِإقَاِم الصع ٤٧٧   ......لَّم  
  ١١٨  ..........يمسحوا أَنْ فَأَمرهم، سِريةً وسلم عليه اهللا صلى اَللَِّه رسولُ بعثَ
  ٣٣٨  .................................................ظهرك ىف حد أو البينة

  ٣٣٨  .............................واليمني على املدعى عليه، عيالبينة على املد
  ١٧٣  ...................................فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ
  ١٩٦  ....................والذنوب الفقر ينفيان فإما ،والعمرة احلج بني تابعوا

 ريا خِفيه اِئمةٌ الننكُونُ ِفتطَِجِعتضالْم ٤٦٤  ................................ِمن  
هه ثكلتجييء ،متعمداً رجالً قتلَ رجلٌ ،أُم ٣٦٩  .....بيمينه قاتله آخذاً القيامة يوم  

رلَّى الظُّهفَص أَقَام أَذَّنَ ِبلَالٌ ثُم ثُم،رصلَّى الْعفَص أَقَام ثُم ،هنيلِّ بصي لَما و١٤٥   ..م  
  ٢٦٧  ....................... ينتظَر ِبها وِإنْ كَانَ غَاِئبا،الْجار أَحق ِبشفْعِة جاِرِه

  ٣٠٩  .......................والبعيد القريب وتعاىل، تبارك اهللا يف الناس جاهدوا
  ١١٨-٧٧  ..........ثَةَ أَياٍم ولَياِليهن ِللْمساِفِرجعلَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ثَلَا

  ١٤٢-١٣٣   ..... من غري خوف،مجع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء يف املدينة
ح٢٢٤  ................................................. عن أبيك واعتمرج  

ش نع جح ثُم ،فِْسكن نع جةَحمر٢٢٤  ....................................ب  
  ٤٠١  .................... اللَّهم مِحلِّي حيثُ حبستِني: وقُوِلي،حجي واشتِرِطي

  ٣٢٣-٣١٨  .....................................سبيال هلن اهللا جعل فقد، عين خذوا
  ٢٤٢  ..م يوم أحد حىت إذا خلف ثنية الوداعخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  ١٣٥  .....خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فكان يصلي الظهر
  ١٨٧-٦٦  ...خرجنا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن الْمِدينِة ِإلَى مكَّةَ فَكَانَ يصلِّي 

  ١١٧  ........................................دخلْتهما طَاِهرتيِنفَِإني أَ، دعهما
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دا الْحهلَيع ا فَأَِقمِمهد ِمن فَّتِذَا ج،كُمانمأَي لَكَتا ملَى مع وددوا الْح٤١٧   أَِقيم  
  ٤٨٨  ...................................ذمة املسلمني واحدة يسعى ا أدناهم

  ١٣٥  ...........السفر يف السري أعجله إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت
  ٢٣٢  ..........................رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها

  ٢٣٢  ...............................رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه
  ٢٥٤  ................................باهللا هرذكِّ: قال ؟مايل فرييد يأتيين الرجل

  ٣٦٨  ..............................سِئلَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الْكَباِئِر
  ٢٤١  .........ا من ورائكم وتغزون أنتم وهم عدو،ستصاحلون الروم صلحا آمنا

  ٣٣٨  .......................................................ميينه وأشاهداك 
  ٢٥٣  .............................قِروالغ واملبطون، املطعون،: مخسة الشهداء

  ١٢٨  ....صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان ال يزيد يف السفر على ركعتني
  ١٢٨  ...............................صدقة تصدق اهللا ا عليكم فاقبلوا صدقته

  ١٢٨  .............صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا
٢٢٩  ............................. بالبقرى عن نسائه مبىن يف حجة الوداعضح  

  ٢٥٤  ............................................مسلم لكل شهادة الطاعون
  ١٩٦  ..........................املربور واحلج بينهما ملا كفارة العمرة إىل العمرة

  ٧٠  .......................................الْعملُ ِبالنيِة وِإنما ِلامِرٍئ ما نوى
  ٢٣٢  ........................ عني بكت من خشيت اهللا،عينان ال متسهما النار

  ٤٦٥  .... ثُم اجِلس ِفي،ذَِلك فَأِْت ِبسيِفك أُحدا فَاضِربه حتى ينقَِطعفَِإذَا كَانَ كَ
ِهكجلَى وع كبِف فَأَلِْق ثَويالس اععش كرهبأَنْ ي ِشيت٤٦٤  .............فَِإنْ خ  

  ٢٤٢  ..............................................فإنا ال نستعني باملشركني
١٤١  .................لة محراءفخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة عليه ح  

  ٣٥٢  ...........................فَدعا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبالشهوِد
جاِدِه ِفي الْحلَى ِعبةَ اللَِّه عأَِبي  فَِريض كَتراأَدا كَِبريخي٢٢٣  .................ش  

  ١٨٣  ......فرفعه ماء من بقدح دعا مث الناس فصام ،الغميم كراع بلغ حىتفصام 
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  ٢١٩-٢١٨  .......أهله إىل رجع إذا وسبعةً، احلج يف أياٍم ثالثةَ فليصم هديا جيد مل فمن
  ٢٠٥  ..........وهنتهم وقد ،مكة وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قدم

قدم علينا مصد١٧٣   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائناق  
مقْسي اٍل لَمِة ِفي كُلِّ مفْعِبالش لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيى الن٢٦٧  ...........قَض  

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى رقَضمقْست كٍَة لَمِة ِفي كُلِّ ِشرفْع٢٦٧  ....ِبالش  
  ٤٠٢  "............. ومِحلِّي ِمن الْأَرِض حيثُ تحِبسِني،لَبيك اللَّهم لَبيك" :قُوِلي

الش ِغيبأَنْ ي دعاِء بالِْعشِرِب وغالْم نيب عمج ريِبِه الس دكَانَ ِإذَا ج١٤٢  .....فَق  
  ٤٧٧  ...إذا بعث أمرياً على سرية أو جيشاً أوصاهالنيب صلى اهللا عليه وسلم كان 

  ١٤٢  كَانَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يجمع بين صلَاِة الْمغِرِب والِْعشاِء ِفي السفَِر
  ١٣٥  ...خرآبل أن تزيغ الشمس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ارحتل ق

  ١١٨  كَانَ رسولُ اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يأْمرنا ِإذَا كُنا سفْرا أَنْ لَا ننِزع ِخفَافَنا 
  ١٤٢   ...كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يجمع بين صلَاِة الظُّهِر والْعصِر ِإذَا

  ١٥٨-١٥٧  ..........................................كسر عظم امليت ككسره حيا
  ٤٦٥  .............................. وقَطِّعوا ِفيها أَوتاركُم،ِسيكُمكَسروا ِفيها ِق

  ٤٦١-٣٦٩  ..............متعمداً املؤمن يقتلُ الرجلُ إالّ ،يغفره أنْ اُهللا عسى ذنٍب كلُّ
  ٢٧٧  .............كان مائة شرط، وإن كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل

  ٢٥٢  .....................القيامة يوم يكون اهللا سبيل يف املسلم هكلمي ٍملْكَ كلُّ
  ٢٣٢  ............كل ميت يختم على عمله، إال الذي مات مرابطًا يف سبيل اهللا

  ١٨٤   ومنا الصائم فمنا ،رمضان يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع نغزو كنا
  ٣٤٢  .......................ال جتوز شهادة خائن وال خائنة، وال زاٍن وال زانية

  ٣٥٣  ..................................ال جتوز شهادة ذي الظنة وال ذي اِحلنة
  ٣٤١  ............................................ال جتوز شهادة ملة على ملة

ِنيقَةُ ِلغدِحلُّ الصِبيِل اللَِّه،لَا تِبيِل، ِإلَّا ِفي سِن الساب اٍر فَِقٍري، أَوج ١٦٩  ....... أَو  
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  ٤٦٠-٣٦٨  ..................... يضِرب بعضكُم ِرقَاب بعٍض،لَا ترِجعوا بعِدي كُفَّارا
  ٥٣٤  .............ا بنار املشركني، وال تنقشوا على خواتيمكم عربياال تستضيئو

  ٣٠٧  ...................................................اهللا بعذاب بواتعذِّ ال
  ٣١١  ...........................................ال تقام احلدود يف دار احلرب

٣١٢  ..............................................زاةال تقطع األيدي يف الغ  
  ١٠٢-٩٩  ......................................التوبة تنقطع حىت اهلجرة تنقطع ال
  ١٠٣  ........................................ تنقَِطع الِْهجرةُ ما قُوِتلَ الْكُفَّارال
  ٢٦٨  ........................... سبقَه ِبالشراِءشفْعةَ ِلشِريٍك علَى شِريٍك ِإذَا ال
  ٢٣٨-١٠٣  ................................... ولَِكن ِجهاد وِنيةٌ، ِهجرةَ بعد الْفَتِحال

  ٤٩٠  ............................................ال يترك جبزيرة العرب دينان
  ٤٥٩-٣٠٦  ....................الثيب الزاين:  بإحدى ثالثال حيل دم امرئ مسلم إال

  ٢٨٠  .........يِحلُّ ِلامرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر تِحد علَى ميٍت فَوق ثَلَاٍث ال
  ٤٦٢-٣٧١  .....................................أَحدكُم علَى أَِخيِه ِبالسلَاِح يِشري ال
  ٤٧٧  ....يقْبلُ اللَّه ِمن مشِرٍك أَشرك بعد ما أَسلَم عملًا حتى يفَاِرق الْمشِرِكني ال
  ٤٤٠  .........................................ينبِغي ِللْمؤِمِن أَنْ يِذلَّ نفْسه ال
  ٢١٤-٢١٣  ............................ عهِدِه ِبالْبيِتينِفرنَّ أَحد حتى يكُونَ آِخر ال

  ٤٩٠  ..ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع فيها إال مسلماً
  ٣٩٣  .............................َألسلَّنك منهم كما تسلُّ الشعرة من العجني

  ٣٢٣-٣١٧  .............................................اهللا بكتاب بينكما ألقضني
  ٤٦٠-٣٦٩  ..........................لَزوالُ الدنيا أَهونُ ِعند اللَِّه ِمن قَتِل رجٍل مسِلٍم

  ٤١٦  ..............................................لَعن اللَّه من ذَبح ِلغيِر اللَِّه
  ٣٣٠  .......................الرجال من املخنثني وسلم عليه هللا صلى النيب لعن
  ١٨٣   شديد يوم يف أسفاره بعض يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع رأيتنا لقد

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسِني رِدي،لَِقيذَ ِبيفَأَخ بنا جأَن٣٩٣  ............ و  
  ٩٩  .............................................خولة بن سعد البائس لكن



   

 

٥٧٥ 

٥٧٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ٢٥٢  .......................دفعة أول يف له يغفر خصال، ست اهللا عند للشهيد
  ٤١٧  .................مل يقتل من نسائهم إال امرأةً واحدةً كانت أحدثَت حدثا

  ٣٧٠  ................ن ِديِنِه ما لَم يِصب دما حرامالَن يزالَ الْمؤِمن ِفي فُسحٍة ِم
ِنكيِبِه ِفي ع تنلَطَع ظُرنت كأَن لَمأَع ٥١٨  ..................................لَو  

  ٤٩٩  ..............................لَو يعلَم الناس ما ِفي التهِجِري؛ الستبقُوا إلَيِه
  ١٣٦  ................ إمنا التفريط على من مل يصل الصالة،ليس يف النوم تفريط

  ١٨٥  ...........................................السفر يف الصوم الرب من ليس
  ٢٩٧  ........................ على من سواهم وهم يد،املؤمنون تتكافأ دماؤهم

لُ الْجخدي دا أَحامينِإلَى الد ِجعرأَنْ ي ِحبةَ ي٢٥٢  ...........................ن  
ِك ِإلَيبأَحلٍَد وب ِك ِمنبا أَطْيِمي،ملَا أَنَّ قَولَو٢٧٥  ........................... و  

  ٣٥١  ..................................؟ما تِجدونَ ِفي التوراِة ِفي شأِْن الرجِم
  ١٣٦  ....طُّ ِإلَّا ِلِميقَاِتهاـما رأَيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم صلَّى صلَاةً قَ

  ٣٠٩  ..................................................ما كانت هذه لتقاتل
لَى الِْفطْرع ولَدلُوٍد ِإلَّا يوم ا ِمناِنِه،ِةمسجمي اِنِه أَورصنياِنِه ودوهي اهو٢٩٣  .... فَأَب  

  ٤١٦  .......................................الْمِدينةُ حرم ما بين عاِئٍر ِإلَى كَذَا
هِقرحلَا يو ذُلُهخلَا يو هظِْلمِلِم لَا يسو الْمأَخ ِلمس٣٦٨-٢٤٧  ......................الْم-

٤٢٨  
  ٢٧٧-٢٧٦  ...............................................املسلمون على شروطهم

  ١٠٤  ...........................علَى الِْإسلَاِم والِْجهاِد .. مضت الِْهجرةُ ِلأَهِلها
  ٤٥٨  ..........ِحٍد يِريد أَنْ يشق عصاكُممن أَتاكُم وأَمركُم جِميع علَى رجٍل وا

هعدى يتح هنلْعلَاِئكَةَ تٍة فَِإنَّ الْمِديدِإلَى أَِخيِه ِبح ارأَش ن٤٦٢-٣٧١  .................م  
 ةَ لَهفَلَا ِدي هنيفَفَقَئُوا ع ِر ِإذِْنِهميٍم ِبغِت قَويِفي ب اطَّلَع نماصلَا ِقص٥١٨  ........و  
  ٤٥٨  .................من أعطى إماما صفقة يده ومثرة فؤاده فليطعه ما استطاع



 

 

٥٧٦ 

٥٧٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  ٣٠٦  ...................................................من بدل دينه فاقتلوه
  ٧٦-٦١  .......................................من تأهل ببلد فليصل صالة املقيم

ِمثْلُه هفَِإن هعم كَنسو ِركشالْم عامج ن٤٨٠  .................................م  
  ٢١٤  .................................من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت

  ٢٣٤  ............من حرس من وراء املسلمني يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل متطوعا
مح نامِمن سفَلَي لَاحا السنلَي٣٦٨  ........................................لَ ع  

  ٣٧٧  ....................من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه
  ٢٥٤  ............................................شهيد فهو ماله دون قتل من
  ٤٦١-٣٧٠  ................عدالً وال صرفاً منه اهللا يقبل مل بقتله تبطعفا مؤمناً قتل من
  ١٤٦  ..................مريض إال اجلمعة فعليه اآلخر واليوم باهللا يؤمن كان من

  ٣٧١  ................. أَنْ يتعاطَى السيف مسلُولًا النيب صلى اهللا عليه وسلمنهى
  ٢٢٦  .............هن لَهن وِلمن أَتى علَيِهن ِمن غَيِرِهن ِممن أَراد الْحج والْعمرةَ

  ١٨٤  ................................فحسن ا أخذ فمن ،اهللا من رخصة هي
  ٤٦٥  ...........ِتي علَى الناِس يوم لَا لَا تذْهب الدنيا حتى يأْ،والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه

  ٣٨٩  ....................................................واهللا ألغزون قريشا
  ١٠٣  ....وفَدت ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي وفٍْد كُلُّنا يطْلُب حاجةً

  ٥٢٠  ................ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهِل بدٍر فَقَالَوما يدِريك لَعلَّ
  ٤٩٩  ....................................كمثَِل الذي يهدي بدنة ومثلُ املهجر

  ٢٠٣  .............ومن كَانَ دونَ ذَِلك فَِمن حيثُ أَنشأَ حتى أَهلُ مكَّةَ ِمن مكَّةَ
ِديدِة شرأْنَ الِْهجِإنَّ ش كحيِإِبٍل، و ِمن لْ لَك١٠٣  .........................فَه  

-٧٨-٦٦-٥٤  .................................. فَِإنا قَوم سفْر؛يا أَهلَ الْبلَِد صلُّوا أَربعا
١٨٧  

  ٢٢٩  .............................................. أصلح حلم هذه،يا ثوبان
  ٢٨٤  ....... فأذن هلن؟ أفنبيت عند إحدانا، إنا نستوحش يف بيوتنا،يا رسول اهللا

هانُ قَلْبلْ الِْإميخدي لَماِنِه وِبِلس نآم نم رشعا م٥١٨  ...........................ي  



   

 

٥٧٧ 

٥٧٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ١٩٧  ......................................ِك طَوافُِك ِلحجِتِك وعمرِتيسعك
  ٢١٤-٢١٢  ...............................يِقيم الْمهاِجر ِبمكَّةَ بعد قَضاِء نسِكِه ثَلَاثًا

 
 



 

 

٥٧٨ 

٥٧٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  فهرس اآلثار
 

  .........يس يف الصدقة مكان الشعري والذرةبل  أومخيسائتوين بعرض ثياب 
  معاذ بن جبل 

١٧٥  

فيكم فيطمعون عدوكم من دنومت وقد ريكممأ ونأحتد.....................  
  حذيفة بن اليمان

٣١٣  

  ............................................. إليه من مات من أهليدفنأَ
  عثمان بن مظعون 

١٥٧  

  ...............................متمتع فهو أقام مث ،احلج أشهر يف اعتمر إذا
  عمر بن اخلطاب

١٩٣  

  ..............................................فاعتمر خرج رأسه ممح إذا
  أنس بن مالك

١٩٧  

  ......................... صالة املقيم فصلِّ لك أو ماٍلذا قدمت على أهٍلإ
  عثمان بن عفان

٦١  

  .................إين ملغمور فيهم: اذهب إىل قومك فاهم عن الفتنة، فقال
  عمران بن احلصني

٤٦٧  

  ....أَرواحهم ِفي جوِف طَيٍر خضٍر لَها قَناِديلُ معلَّقَةٌ ِبالْعرِش تسرح ِمن الْجنة
  عبد اهللا بن مسعودِ

٢٥١  

اهللا فاكاسكت فض ،فواهللا ألن ي برجل من قريش ينر.....................  
  صفوان بن أمية

٢٤١  

  .....................أسـلم حتى نسـتعني بك على بعض أمور املسلمني
  عمر بن اخلطاب

٥٣٥-٢٤٤  

  ..........................أقام أنس بنيسابور سنة أو سنتني فكان ال يجمّع
  أنس بن مالك

١٤٦  



   

 

٥٧٩ 

٥٧٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ..........................إىل مىن؟: قلت. ال: أقصر الصالة إىل عرفة؟ قال
  عبد اهللا بن عباس

٢٧٣-٦٣  

  ......................... أعطف وألطف وأرحم وأحىن وأخري وأرأفاألم
  أبو بكر الصديق

٢٨٨  

  ...................................أما وجدت يف أهل اإلسالم من يكتب
  عمر بن اخلطاب

٥٣٥  

  ..ِهم ِبالْبيِت، ِإال أَنه خفِّف عِن الْمرأَِة الْحاِئِضأُِمر الناس أَنْ يكُونَ آِخر عهِد
  عبد اهللا بن عباس 

٢١٣  

  ........العيد يوم املسجد يف ركعات أربع الناس بضعفة يصلي نأ رجال أمر
  علي بن أيب طالب

١٥٠  

 يقدكٍْر الصا برضي اهللا عنه أَنَّ أَبع قَعو ٍل قَدجِبر اأُِتيلَهبٍة ِبكٍْر فَأَحاِريلَى ج  
  أبو بكر الصديق

٣٢٤  

  ........إن اهللا عز وجل فرض الصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم
  عبد اهللا بن عباس

١٢٨  

  .....بوغر ضرب بكر أبا وأن ب،وغر ضرب وسلم عليه اهللا صلى النيب أن
  عبد اهللا بن عمر

٣١٨  

.... اهللا عنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرينسعد بن أيب وقاص رضيأن   
 سعد بن أيب وقاص

٧٨-٥٣  

  ..........لوهفحلِّ حالال فيها وجدمت فما ،نزلت سورة آخر املائدة سورة إن
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

٣٤٥  

ا رضي اهللا عنه حني قدم الكوفة من البصرة صلى صالة السفرأن علي.......  
  علي بن أيب طالب

١٣١  

  ١٩٤  .......................أن قوما اعتمروا يف أشهر احلج مث خرجوا إىل املدينة



 

 

٥٨٠ 

٥٨٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  عبد اهللا بن عباس
دنَّجِلأن ال يرجالً وال سريٍة جيٍش أمري وهو غازٍٍا من املسلمني حد ........  

  عمر بن اخلطاب
٣١٣  

ِبيلَى نع اللَّه حذُ فَتنةُ مرالِْهج تقَطَعانلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِه ص................  
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

١٠٤  

  ... يرابطُ فيهمل يكن يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم غَزو، إنه يا ابن أخي
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

٢٣٥  

  .............كدمائنا  ودماؤهم،منا قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم كأموالناإ
  علي بن أيب طالب

٥٢٩  

  .......................................وصي اخلليفة من بعدي بتقوى اهللاأ
  عمر بن اخلطاب

٥٢٩  

  ................... مث ترجع كل امرأة منهن إىل بيتها بالليل، بالنهارجتتمعن
  عبد اهللا بن مسعود

٢٨٤  

املدينةقل إىل تويف بالعقيق ون............................................  
  سعيد بن زيد

١٥٥  

  ...............جلد عثمان امرأة يف زنا مث أرسل ا موىل له يقال له املهري
  عثمان بن عفان

٣٢٤  

  ..............................................حسبهما ِمن الِْفتنِة أَنْ ينفَيا
  علي بن أيب طالب

٣٢٨  

  ......................................................... بينها وبينهخلِّ
  أبو بكر الصديق

٢٨٨  

  ...حدة على قرب يف فجعلته أخرجته حىت نفسي تطب فلم رجل، أيب مع دفن
  جابر بن عبد اهللا 

١٥٨  

  ............................ يومها تأيت أهلها بياضأنرخص للمتوىف عنها 
  زيد بن ثابت

٢٨٤  



   

 

٥٨١ 

٥٨١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

لشىت بكاب ويصلي ركعتني، عشتوة أو شتوتني ال جيم.....................  
  عبد الرمحن بن مسرة

١٤٦  

  ......................................... ركعتني ما مل تدخل مرتلكصلِّ
  عبد اهللا بن عمر

١٣٢  

اسلُ النمعا يم نسلَاةُ أَحفَِإذَا أَ،الص مهعم ِسنفَأَح اسالن نسح.............  
  عثمان بن عفان

٤٦٦  

  .................عافانا اهللا وإياك، أما بعد، فإن النصراين قد مات، والسالم
  عمر بن اخلطاب

٥٣٥  

  ............................ وأال يقتل مسلم بكافر،العقلُ، وفكاك األسري
  علي بن أيب طالب

٢٩٧  

  ....يقصر الصالةستة أشهر ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه أقام بأذربيجان عن 
  عبد اهللا بن عمر

٧٧  

بن أمية يف اخلمر إىل خيربب عمر رضي اهللا تعاىل عنه ربيعةَغر .............  
  عمر بن اخلطاب

٣٢٧  

  .....................البد وال كذبا وال خانا ما :باهللا العصر بعد فأحلفهما
  أبو موسى األشعري

٣٤٦  

  ......................فرضت الصالة ركعتني ركعتني، فأقرت صالة السفر
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

١٢٨  

   ترجع إىل بيتهاأن فإذا كان الليل أمرها ،فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم
  عبد اهللا بن عمر

٢٨٤  

  ......................................................عمرة شهر كل يف
  علي بن أيب طالب

١٩٧  

م اهللاال أكرمهم إذ أها،٢٤٤  ..........................هم إذ أذهلم اهللا وال أعز  



 

 

٥٨٢ 

٥٨٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  عمر بن اخلطاب
   ......................................................لَا أَنِزلُ حتى يقْتلَ

  معاذ بن جبل
٣٠٨  

  ..................................................... مسافرال مجعة على
  عبد اهللا بن عمر

١٤٦  

  ..........................ر جامعـصإال يف ِم ريقـعة، وال تشـال مج
  علي بن أيب طالب

١٥٠  

موةَ الْيرِبِديِنِه،لَا ِهج مهدأَح ِفرونَ يِمنؤكَانَ الْم ...........................  
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

١٠٤  

  .........ما نعلم إال وفاء: لعل املسلمني يفضون إىل أهل الذمة بأذى؟ فقالوا
  عمر بن اخلطاب

٥٢٩  

  ..........................................جزيٍة آخذَ وال ،ياجاِب أبعثك مل
  عمر بن اخلطاب

١٧٤  

وِريرالْح تجرا خةَ آالٍفلَموا ِستكَاناٍر ولُوا ِفي دزتةُ اع...................  
  عبد اهللا بن عباس

٤٥٥  

صلينا ركعتنيلو جاوزنا هذا اخلص ......................................  
  علي بن أيب طالب

١٣١  

  ...........ههنا، وأوصى أن ال يدفن ها هنارضي اهللا عنهما مات ابن عمر 
  اهللا بن عمرعبد 

١٥٩  

  ...........................................مات بالعقيق فحمل إىل املدينة
  سعيد بن زيد

١٥٩  

  .............................................مقاطع احلقوق عند الشروط
  عمر بن اخلطاب

٢٧٦  

  ........................................بكافر مسلم يقتل ال أن السنة من
  علي بن أيب طالب

٢٩٨  



   

 

٥٨٣ 

٥٨٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  ........من مجع بني الصالتني يف وقت واحد فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
  عبد اهللا بن مسعود

١٣٧  

  ......................... وال عبد،هذا خطاب ال جيوز أن خيرج منه مسافر
  علي بن أيب طالب

١٤٧  

  ...................... تستِعن يف أمروأبِعد أهلَ الشرك، وأنِكر أفعالَهم، وال
  عمر بن اخلطاب

٥٣٥  

  ...............................تِم حيث إال دفنت ما رتكـحض لو واهللا
  عائشة بنت أيب بكر الصديق

١٥٥  
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  والرتاجمفهرس األعالم 
أبو بكر عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكـة،            :) هـ   ١١٨ ت( ابن أيب مليكة     .١

 أدرك  ، كان إمام احلرم وشيخه ومؤذنه األمـني       ، تابعي ثقة كثري احلديث    ،التميمي املكي 
  .٢٣٦ / ٤، واألعالم ٣٠٦ / ٥ذيب التهذيب . ثالثني من الصحابة

أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بـن  : ) هـ  ٦٠٦ - ٥٤٤(  ابن األثري  .٢
بالء، عرض له مـرض كـف يديـه     من مشاهري العلماء وأكابر الن،عبد الكرمي، اجلزري 

النهاية يف غريـب احلـديث،      :  ، وله من التصانيف   ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع يف بيته     
  .٢٧٤ / ٢، وبغية الوعاة ١٥٣ / ٥طبقات الشافعية . جامع األصول يف أحاديث الرسول

حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بـن          :) هـ   ٣٢٨ - ٢٧١( ابن األنباري    .٣
:  مـن تـصانيفه   ،   حمدث، مفسر، لغوي، حنوي    ،ان، أبو بكر، ابن األنباري    احلسن بن بي  

 / ١٥سري أعالم النبالء    . عجائب علوم القران، وغريب احلديث، املشكل يف معاين القران        
  .١٤٣ / ١١ومعجم املؤلفني ، ٢٧٩ – ٢٧٤

أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد، حافظ          :) هـ   ٥٤٣ - ٤٦٨( ابن العريب    .٤
 وأحكام  ،عارضة األحوذي شرح الترمذي   :  فقيه، من أئمة املالكية، من تصانيفه     متبحر، و 

  ).٢٨١( الديباج .القرآن
علي بن حممد بن عبد امللـك، أبـو احلـسن،            :) هـ   ٦٢٨ ت ( ابن القطان  .٥

نظـم  والنظر يف أحكام النظر،     : من تصانيفه . فقيه مالكي، من حفاظ احلديث    ،  املكناسي
  .١٢٨  /٥  شذرات الذهب.اجلمان

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي          :) هـ   ٧٥١ - ٦٩١( ابن القيم    .٦
 أحد كبار الفقهاء، تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له، وقـد            ،مشس الدين من أهل دمشق    . 

الطرق احلكمية، ومفتـاح دار الـسعادة،       : من تصانيفه ،   ألف كثريا  ،سجن معه بدمشق  
  .٤٠٠ / ٣الدرر الكامنة . والفروسية

عبد امللك بن عبد العزيز بن عبـد اهللا بـن أيب             :) هـ   ٢١٢ت(ابن املاجشون    .٧
لقب بذلك حلمـرة يف     ،   واملاجشون لقب جده   ، أصله من فارس   ،سلمة املاجشون التيمي  

     ).١٥٣ ( الديباج املذهب .كان فقيها مالكيا فصيحا، عمي يف آخر عمره، وجهه
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 ،هيم بـن املنـذر    حممد بـن إبـرا     :) هـ   ٣١٩ - ٢٤٢( ابن املنذر    .٨
 أكثر تصانيفه يف بيـان      ،لقب بشيخ احلرم  ،   من كبار الفقهاء اتهدين    ،نيسابوري

،  واختالف العلمـاء   ،اإلشراف على مذاهب أهل العلم    : " من تصانيفه ،  اختالف العلماء 
 / ٢، وطبقات الـشافعية     ٥ - ٣تذكرة احلفاظ   . املبسوط يف الفقه، واألوسط يف السنن     و

١٢٦.  
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية          :) هـ   ٧٢٨ - ٦٦١ ( ابن تيمية  .٩

ولد يف حران وانتقل بـه أبـوه إىل         ،   اإلمام شيخ اإلسالم   ،احلراين الدمشقي، تقي الدين   
كان ،   وتويف بقلعة دمشق معتقال    ، سجن مبصر مرتني من أجل فتاواه      ،دمشق فنبغ واشتهر  

 مكثـرا مـن     ،لعقائد واألصول، فصيح اللسان   داعية إصالح يف الدين، آية يف التفسري وا       
 .ومنـهاج الـسنة   ،  السياسة الشرعية اقتضاء الصراط املستقيم، و   : من تصانيفه ،  التصنيف

  .١٣٥ / ١٤، والبداية والنهاية ١٤٤ / ١الدرر الكامنة 
اهللا بـن    الرمحن بن عبـد    اهللا بن عبد   عبد :)هـ١٤٣٠ -١٣٥٢(ابن جربين    .١٠

، فقيه كبري، تلقى العلم منذ الصغر، ونبغ       رية من قرى القويعية   ق، ولد يف    إبراهيم بن جربين  
موقـع  . يف الفقه والفرائض والعقيدة، وله عناية بعلم احلديث، كان رمحه اهللا كثري احلفظ            

ــشيخ -http://ibn:  الـــــــــــــــــــــــــ
jebreen.com/book.php?cat=٠&book=٧٥&toc=٤٧٤٧  

 ،ان، السلمي عبد امللك بن حبيب بن سليم      :) هـ   ٢٣٨ - ١٨٤( ابن حبيب    .١١
الواضحة يف الـسنن  : من مصنفاته، كان عامل األندلس، رأسا يف فقه املالكية، أديبا مؤرخا     

 ١ونفح الطيب   ،  )١٥٤(الديباج املذهب   . الفرائض، و وطبقات الفقهاء و التابعني   ،  والفقه
 /٣٣١ .  

أمحد بن علي بن حممد، شـهاب        :) هـ   ٨٥٢ - ٧٧٣( ابن حجر العسقالين     .١٢
 -لفضل الكناين العسقالين، املصري املولد واملنشأ والوفاة، الشهري بابن حجر           الدين، أبو ا  

 مـن كبـار     ،هم قابس يف تونس    وأرض ،قوم يسكنون بالد اجلريد   ) آل حجر   ( نسبة إىل   
فتح البـاري   : ن أشهر مصنفاته   م كثري التصنيف جدا،   ، كان حمدثا فقيها مؤرخا    ،الشافعية



 

 

٥٨٦ 

٥٨٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

. ، وتغليق التعليق يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري     تلخيص احلبري ، و شرح صحيح البخاري  
   .٢٧٠ / ٧، وشذرات الذهب ٨٧ / ١البدر الطالع 

 ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظـاهري         :) هـ   ٤٥٦ - ٣٨٤( ابن حزم    .١٣
كـان  و ، الوزارة، فانصرف عنها إىل التأليف والعلم      له كان   ، أصله من الفرس   ،أبو حممد 

 طارده امللـوك   ،حكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر       فقيها حافظا يستنبط األ   
ق بعض كتبه بسبب معاداة كثري من الفقهـاء  ز م، كثري التآليف،حىت تويف مبعدا عن بلده   

 ).٣٦٤( املغرب يف حلى املغرب . واإلحكام يف أصول األحكام،احمللى: من تصانيفه ،له
ن احلسن بن دريد بن عتاهية،      أبو بكر حممد ب    ):هـ  ٣٢١ – ٢٢٣ (ابن دريد  .١٤

تنقل يف طلب اآلداب ولسان العرب، ففاق أهل زمانه،         ، ولد بالبصرة، و   األزدي البصري 
كان آية من اآليـات يف  ، مث سكن بغداد، وكان أبوه رئيسا متموال، وأليب بكر شعر جيد        

  .٢٨٨ / ١الوايف بالوفيات  .قوة احلفظ
ن بن أمحد بن رجب احلنبلي،      هو عبد الرمح   :) هـ   ٨٩٥ - ٧٣٦( ابن رجب    .١٥

 من علماء احلنابلة، كان حمدثا حافظـا  ،أبو الفرج، زين الدين، ولد ببغداد، وتويف بدمشق 
 ، أتقن فن احلديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطـرق         ،فقيها أصوليا ومؤرخا  

ملـشهور   تقرير القواعد وحترير الفوائـد ا      :من تصانيفه ،  خترج به غالب أصحابه احلنابلة    
الدرر الكامنة  . بقواعد ابن رجب يف الفقه، وجامع العلوم واحلكم، وذيل طبقات احلنابلة          

  .٣٣٩ / ٣، وشذرات الذهب ٢٢١ / ٢
عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا بـن         ): هـ  ١٣٧٦ – ١٣٠٧( ابن سعدي    .١٦

محد آل سعدي، ولد يف عنيزة، فقيه مبدع، صاحب تصانيف، صاحب خلـق كـرمي،               
مقدمة شرح عمدة األحكام للشيخ السعدي      . م، مجع اهللا له بني العلم والعمل      وتواضع ج 

١/٣١.  
 أبو عبد اهللا حممد بن مساعة بن عبد اهللا بن            :) هـ   ٢٣٣ - ١٣٠( ابن مساعة    .١٧

القضاء هلـارون الرشـيد      ويل   ،من احلفاظ الثقات   ، فقيه، حمدث، أصويل   ،هالل التميمي 
 / ٢اجلواهر املـضية    . واحملاضر والسجالت، والنوادر  ،  أدب القاضي : تصانيفهمن  ،  ببغداد

 .٢٠٤ / ٩، وذيب التهذيب ٥٨
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ـ ٤٥٨ - ٣٩٨(ابن ِسيده    .١٨ علي بن إمساعيل، املعروف    أبو احلسن     ): ه
كان ضريرا واشـتغل بـنظم      ،  ، وكان حافظا هلا   بابن سيده، إمام يف اللغة وآداا     

 وفيات .شرح ما أشكل من شعر املتنيب  ، و  احملكم واحمليط األعظم   :، من مصنفاته  الشعر مدة 
  .٣٣٠ / ٣األعيان 

حممد أمني بن عمر بـن عبـد العزيـز           :)هـ١٢٥٢ - ١١٩٨(ابن عابدين    .١٩
 وابنه حممـد عـالء      ، كان فقيه الديار الشامية، وإمام احلنفية يف عصره        ، دمشقي ،عابدين
ـ ،املشهور أيضا بابن عابدين صاحب قرة عيون األخيار ،  الدين ة حلاشـية   الذي هو تكمل
، املشهور حباشية ابـن     رد احملتار على الدر املختار    : ف ابن عابدين األب   من تصاني ،  والده

   .٢٦٧ / ٦األعالم . العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامديةعابدين، و
 قرشي  ،عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب       :) هـ   ٦٨ - ق هـ    ٣( ابن عباس    .٢٠

 أسلم صغريا والزم النيب صلى اهللا عليه وسـلم بعـد            ، حرب األمة وترمجان القرآن    ،هامشي
ه يف   بـصر  ف وكُ ، شهد مع علي اجلمل وصفني     ، كان اخللفاء جيلونه   ، وروى عنه  ،الفتح

 كان جيلس للعلم، فيجعل يوما للفقه، ويوما للتأويل، ويوما للمغازي، ويومـا      ه،آخر عمر 
الـوايف  ، و ٣٣١ / ٣النـبالء   سري أعـالم    .  تويف بالطائف  ،للشعر، ويوما لوقائع العرب   

  .٤٠٤ / ٥بالوفيات 
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب         : ) هـ   ٤٦٣ - ٣٦٨( ابن عبد الرب     .٢١

شيخ علماء األندلس، ومؤرخ أديب، مكثر مـن        ،  ولد بقرطبة ،  النمري احلافظ، أبو عمر   
ر، االستذكار يف شرح مذاهب علمـاء األمـصا       : من تصانيفه ،  وتويف بشاطبة ،  التصنيف

، والـديباج املـذهب    ٣١٤ / ٣الـشذرات   . لتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد      او
)٣٥٧( .  

حممد بن صـاحل العثـيمني       أبو عبد اهللا  ): هـ  ١٤٢١-١٣٤٧( ابن عثيمني    .٢٢
الوهييب، حفظ القُرآن مث اجته إىل طلب العلم، وبرز يف الفقه ِجدا والفـرائض واألصـول               

 طبعـة   –مقدمة الشرح املمتع    . أ على الشيخ عبد الرمحن بن سعدي      والعقيدة وغريها، قر  
  .آثام



 

 

٥٨٨ 

٥٨٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 إمام تـونس    ،حممد بن حممد بن عرفة الورغمي      :)هـ٨٠٣ - ٧١٦(ابن عرفة    .٢٣
كان من كبار فقهاء املالكية، تصدى للدرس جبـامع تـونس           ،  وعاملها وخطيبها ومفتيها  

الـديباج  . لتعريفات الفقهيـة  املبسوط، واحلدود يف ا   : من تصانيفه ،  وانتفع به خلق كثري   
  ).٣٣٧(املذهب 

ـ ٤٨١ت( ابن عطية    .٢٤ عبد احلق بن غالب بن عطية، أبو حممد احملاريب، من           :) ه
 كان فقيها جليال، عارفا باألحكام واحلديث والتفسري، حنويا لغويا أديبـا،            ،أهل غرناطة 

رر الـوجيز   احمل: من تصانيفه ،  ضابطا، غاية يف توقد الذهن وحسن الفهم وجاللة التصرف        
 عيسى احلليب، وتاريخ قضاة األندلس      . ط ٧٣ / ٢بغية الوعاة   . يف تفسري الكتاب العزيز     

)١٠٩( . 
ـ ٧٣ -هـ  . ق ١٠( عمر  ابن   .٢٥ عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبـد         : )  ه

، ، شهد اخلندق وما بعدها، أفىت الناس ستني سـنة         صحايب جليل  ،الرمحن، قرشي عدوي  
 بصره يف ف كُ، شهد فتح إفريقية، عليه ناس أن يبايعوه باخلالفة فأىب   وملا قتل عثمان عرض   

هو أحد املكثرين من احلديث عـن       و ، كان آخر من تويف مبكة من الصحابة       ،آخر حياته 
  .٣٨٩ / ٢اإلصابة يف معرفة الصحابة . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، يب عمران، الكـويف   أبو حممد سفيان بن عيينة بن أ      : )هـ  ١٩٨ ت( ابن عيينة    .٢٦
: أحد الثقات األعالم، أمجعت األمة على االحتجاج به، وكان قوي احلفظ، قال الشافعي            

ما رأيت أحدا من الناس فيه جزالة العلم ما يف ابن عيينة، وما رأيت أحدا فيه من الفتيا ما                   
  .١٧٠ / ٢ميزان االعتدال . فيه وال أكف عن الفتيا منه

أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريـا بـن           :)هـ  ٣٩٥ – ٣٢٩( ابن فارس    .٢٧
مقاييس اللغـة، اخـتالف     : حبيب القزويين الرازي، إمام يف اللغة واألدب، من مصنفاته        

  .٢٢/١٦٥، وسري أعالم النبالء١/٣٥٢بغية الوعاة. النحويني، وامل
مـن أهـل    ،  عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة       : ) هـ   ٦٢٠ ت( ابن قدامة    .٢٨

 خرج من بلده صغريا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيني،   ،ى نابلس بفلسطني  مجاعيل من قر  
 رحل يف طلب العلـم إىل       ،واستقر بدمشق، واشترك مع صالح الدين يف حماربة الصليبيني        
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 املغين يف الفقه شـرح خمتـصر        :من تصانيفه ،  بغداد أربع سنني مث عاد إىل دمشق      
  ). ١٤٦ - ١٣٣ (احلنابلة ذيل طبقات . روضة الناظر، والكايف، واخلرقي

إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري،          :) هـ   ٧٧٤ - ٧٠١( ابن كثري    .٢٩
، كـان قـدوة العلمـاء       ظفقيه، حاف وحمدث،  وأبو الفداء، الدمشقي الشافعي، مفسر،      

واحلفاظ، وكان له اطالع عظيم يف احلديث والتفسري والتاريخ، وانتهت إليه رياسة العلم             
البداية والنهاية، وشرح صحيح البخـاري،      : من تصانيفه ،  حلديث والتفسري يف التاريخ وا  

  .١٢٥ / ١٢ والبداية والنهاية ١٢٣ / ١١النجوم الزاهرة . وتفسري القرآن العظيم
عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو           :) هـ   ٣٢ ت( بن مسعود   ا .٣٠

 هـاجر إىل أرض احلبـشة       ،إلسالم ومن السابقني إىل ا    ، من أكابر الصحابة   ،عبد الرمحن 
، شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ، و اهلجرتني

الكربى الطبقات   .يه سبعني سورة  أخذ من فِ  ،  كان مالزما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
   .٣٦٨ / ٢، واإلصابة ١٠٦ / ٣

 بن حممد بن مفرح، أبو عبـد        حممد بن مفلح  :  )هـ٧٦٣ - ٧١٠( ابن مفلح    .٣١
ولد ،   فقيه، أصويل، حمدث، أعلم أهل عصره مبذهب اإلمام أمحد بن حنبل           ،اهللا، املقدسي 

، اآلداب الشرعية واملنح املرعية   : من تصانيفه ،  ونشأ يف بيت املقدس وتويف بصاحلية دمشق      
   .٢٦١ / ٤الدرر الكامنة . وشرح كتاب املقنع، والفروع

ـ ٧١١ - ٦٣٠( ابن منظور    .٣٢ حممد بن مكرم بن علـي، أبـو الفـضل          :  ) ه
 مث ويل القـضاء يف     ، خدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة     ،اللغوي احلجة ،  األنصاري، اإلفريقي 

وخمتصر تاريخ دمشق البن    ،  لسان العرب  :من تصانيفه ،  طرابلس، وعاد إىل مصر فتويف ا     
  .٢٦ / ٦شذرات الذهب ، و٤٩٦ / ٤فوات الوفيات . عساكر

ـ ١٧٠ - ١٠٠( يسار  ابن   .٣٣ معاوية بن عبد اهللا بن يسار، أبو عبـد اهللا،          :  ) ه
 حزما ورأيا وعبادة وخريا، اتصل باملهدي قبل خالفتـه، فكـان            من أشد الناس  الطرباين،  

مـن  ،   وكان املهدي يبالغ يف إجالله واحترامه، ويعتمد على رأيه وتدبريه          ،كاتبه ووزيره 
  .٣٩٨ / ٧سري أعالم النبالء .  هذا الباب، وهو أول من صنف يفاخلراج: تصانيفه
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، الكفوميأيوب بن السيد شريف موسى احلسيين  :) هـ  ١٠٩٤ ت( أبو البقاء    .٣٤
، وهو  حتفة الشاهان : من تصانيفه ،   تويف وهو قاض بالقدس    ،من قضاة األحناف  ،  أبو البقاء 
  .٣١ / ٣ معجم املؤلفني .والكليات، تركي يف فروع احلنفيةكتاب 

عومير بن مالك بن قيس بن أمية، أبـو الـدرداء            :) هـ   ٣٢ ت( ء  أبو الدردا  .٣٥
، واله معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه،             جليل  صحايب ،األنصاري

، وهو أحد الذين مجعوا القرآن حفظا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، مات بالـشام               
، ١٥٩ / ٤أسد الغابـة    . األحاديثروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عددا من           

   .٤٥ / ٣واإلصابة 
عامر بن واثلة بن عبد اهللا بـن عمـرو، أبـو          :) هـ   ١٠٠ - ٣( أبو الطفيل    .٣٦

روى عـن   ،  شهد مع علي رضي اهللا عنه مشاهده كلها       جليل،  الطفيل، الكناين، صحايب    
ب رسول  وهو آخر من مات من أصحا،النيب صلى اهللا عليه وسلم قريبا من عشرين حديثا        

  .١١٣ / ٤اإلصابة و، ١٧٩ / ٥أسد العابة . اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 نضلة بن عبيد بن احلارث أبو برزة األسلمي، صحايب         :) هـ   ٦٥ ت( أبو برزة    .٣٧

 وشهد مع علي رضي اهللا عنه النهروان، مث شهد          ،، كان من ساكين املدينة مث البصرة      جليل
  .٥٥٦ / ٣اإلصابة . قتال األزارقة مع املهلب بن أيب صفرة

سيد بن جارية بن أسيد بن عبد اهللا بن سلمة بن عوف بـن              أعتبة بن   : بصري أبو .٣٨
 حتالف بعد صلح احلديبية مع أيب جندل بن سهيل بن عمرو يف قطع الطريق               ،ثقيف الثقفي 

اإلصـابة يف   .  ودفنه أبوجندل وصلى عليه    ، وقيل استشهد يف عراك معهم     ،على املشركني 
  .٢٣١ / ٢معرفة الصحابة 

 صـحايب  ،نفيع بن احلارث بن كلدة، أبو بكرة الثقفي  :)هـ  ٥٢ ت( أبو بكرة    .٣٩
ألنه تدىل ببكرة مـن حـصن      ؛   أبو بكرة  :قيل له ،  تويف بالبصرة ،  ، من أهل الطائف   جليل

   . ٣٨ / ٥أسد الغابة . الطائف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
م بن جنادة، أبو جحيفة،      وهب بن عبد اهللا بن مسل      ): هـ   ٦٤ ت( أبو جحيفة    .٤٠

، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن علي والرباء بن عازب رضي اهللا                جليل صحايب
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 / ٣اإلصابة  . رضي اهللا عنه   وويل بيت املال والشرطة لعلي       ،عنهما، سكن الكوفة  
   . ١٦٤ / ١١، وذيب التهذيب ٦٤٢
، كان من أئمة    سليمان بن األشعث بن بشري     :) هـ   ٢٧٥ - ٢٠٢( أبو داود    .٤١

، وله كتاب عظيم يف السنن، مجع فيه ما يزيد على أربعـة آالف               رحل يف طلبه   ،احلديث
انتقل ،  معدود من كبار أصحاب اإلمام أمحد     حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،         

  ).١١٨(طبقات احلنابلة أليب يعلى . املراسيل: من مصنفاته، إىل البصرة وا تويف
لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلـي             :يليرزين العق  أبو .٤٢

 لقيط بن    : له صحبة ووفادة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويقال          ،  وافد بين املنتفق  
  .٢٨ / ٣اإلصابة يف معرفة الصحابة . ورجح احلافظ أما رجالنصربة، 

 أنصاري، مـدين،    ،انسعد بن مالك بن سن     :) هـ   ٧٤ ت( أبو سعيد اخلدري     .٤٣
. كان من املكثرين للرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       و ،من صغار الصحابة وخيارهم   

  . ٣٤ / ٢اإلصابة ، و١١٧ -١١٤ / ٣سري أعالم النبالء 
 قيل امسه عبد اهللا، وقيـل إمساعيـل،   :) هـ ٩٤ ت( أبو سلمة بن عبد الرمحن    .٤٤

كان ثقة فقيهـا    ،   من كبار التابعني   ،الزهريوقيل امسه كنيته، ابن عبد الرمحن بن عوف،         
   .١٥٥ / ٥ الطبقات الكربى.  ويل قضاء املدينة،كثري احلديث

ـ ٣٨ ت( أبو قتادة    .٤٥  ، كان احلارث بن ربعي بن بلدهة، أنصاري خزرجي      :  ) ه
شهد أحدا وما بعدها، تويف بالكوفة، بعد أن شهد          ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم      رسولِ فارس 

  .١٥٧ / ٤اإلصابة . ي اهللا عنه علي رضمشاهد
ـ ١٨١ ت(أبو يوسف    .٤٦  القاضي، أخذ الفقه    ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب    :  ) ه

 وهو أول من مسي قاضي القـضاة،     ،عن أيب حنيفة، ويل القضاء للهادي واملهدي والرشيد       
    وأول من اختذ للعلماء زي البداية والنهايـة   .اخلراج، وأدب القاضي   :من تصانيفه ،  اا خاص  

١٨٠ / ١٠.  
، رأيب بن كعب بن قيس بن عبيـد، أبـو املنـذ   : ) هـ  ٢١ ت( أيب بن كعب     .٤٧

اب الوحي، شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع         ت كان من كُ   ،صحايب، أنصاري 
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يفيت على عهده، أمره عثمان رضي اهللا عنه جبمع                 
  .٤٩٨ / ٣، وطبقات ابن سعد ٦٥ / ١ستيعاب اال. القرآن، فاشترك يف مجعه

ـ ٣٧٠ - ٢٨٢( األزهري   .٤٨ حممد بن أمحد بن األزهـر اهلـروي، أبـو          :  ) ه
كان من املنشغلني بالفقـه      ، نسبته إىل جده األزهر    ،منصور، أحد األئمة يف اللغة واألدب     

 غريب ألفاظ ذيب اللغة، والزاهر يف: من مصنفاته. ، مث غلب عليه التبحر يف العربيةابتداء
  .٥٠١ / ١، والوفيات ١٠٦ / ٢طبقات السبكي . الشافعي

 األسود بن يعفر النهـشلي الـدارمي        ): ق هـ    ٢٢ت حنو    ( األسود بن يعفر   .٤٩
كان فصيحاً جواداً، ،  شاعر جاهلي، من سادات متيم، من أهل العراق      ،التميمي، أبو شل  

     نادم النعمان بن املنذر، وملا أسبصره  ن شل  : يقال له ن  كا و ، كف ١األعالم  . أعشى بين 
 /٣٣٠.  

األشعث بن قـيس بـن معـدي    :  )هـ٤٠ -ق هـ ٢٣( األشعث بن قيس     .٥٠
 أمري كندة يف اجلاهلية واإلسالم، وفد على النيب صلى اهللا عليه            ،كرب، أبو حممد، الكندي   

، ٥١ / ١اإلصـابة   . وسلم بسبعني رجال من كندة، وشهد الريموك والقادسية واملـدائن         
   .١١٨ / ١وأسد الغابة 

 أم ،هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا، املخزومية         :) هـ   ٥٩ ت( أم سلمة    .٥١
 تزوجها النيب صلى اهللا عليه      ،من املهاجرات األول   صحابية جليلة    ، رضي اهللا عنها   املؤمنني

يف متييز  اإلصابة .وسلم سنة أربع من اهلجرة، بعد أن تويف زوجها أبو سلمة بن عبد األسد           
   .١٤٢ / ٢، وسري أعالم النبالء ٤٥٨ / ٤الصحابة 

 صحابية جليلة، نسيبة بنت كعب، أم عطية، األنصارية رضي اهللا عنها،          : أم عطية  .٥٢
         ض املرضى وتداوي اجلرحى، شهدت     كانت تغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، متر

  .٣٦٧ / ٤أسد الغابة . غسل ابنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ذكـره ابـن     ، الشاعر املشهور  ،أمية بن أيب الصلت الثقفي     :أمية بن أيب الصلت    .٥٣

 وقد صدقه النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف          ،مل يدركه اإلسالم  :  وقال ،السكن يف الصحابة  
اإلصابة يف معرفة الصحابة    . ه مث قص قصة مؤت    ،قد كاد أمية أن يسلم    :  وقال ،بعض شعره 

٨٥ / ١.  
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ـ ٩٣ - هـ    ق ١٠( أنس بن مالك     .٥٤ أنس بن مالك بن النـضر،      :  ) ه
النجاري اخلزرجي األنصاري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخادمـه،       

 آخر من مات ا ، وهورحل إىل دمشق، ومنها إىل البصرة، فمات ا      ،  خدمه إىل أن قبض   
   .٣/٣٩٥سري أعالم النبالء . من الصحابة

ـ ١٥٧ - ٨٨( األوزاعي   .٥٥  إمام  ،ن بن عمرو بن حيمد األوزاعي     عبد الرمح :  ) ه
 نشأ يتيما وتأدب بنفسه، فرحـل  ،إىل األوزاع من قرى دمشق   ، ينسب   فقيه حمدث مفسر  

 / ١٠البداية والنهايـة    .  مث نزل بريوت مرابطا وتويف ا      فيها،إىل اليمامة والبصرة، وبرع     
١١٥.   
الباجي، سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد         :) هـ   ٤٧٤ - ٤٠٣( الباجي   .٥٦

 كان بينه وبني ابن حزم مناظرات وجمـادالت  ،من كبار احملدثني، ومن كبار فقهاء املالكية 
الـديباج  . شرح املدونة، وأحكام الفصول يف إحكـام األصـول        : من تصانيفه ،  وجمالس
  ).١٢٢(املذهب 

سليمان بن حممد بن عمـر البجريمـي        : ) هـ   ١٢٢١ - ١١٣١( البجريمي   .٥٧
: من تصانيفه ،   فقيه، حمدث  ،من قرى الغربية مبصر   ،   إىل جبريم  وبمنس ،الشافعي األزهري 

، ٢٢٨ / ١إيضاح املكنون   . حتفة احلبيب على شرح اخلطيب    ، و حاشيته على شرح املنهج   
  . ٢٧٥ / ٤ومعجم املؤلفني 

بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث، أبو عبد اهللا،            :) هـ   ٦٣ ت( بريدة   .٥٨
 به النيب صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا بـالغميم، سـكن            ر صحايب أسلم حني م    ،األسلمي

اهده، وشهد احلديبيـة     النيب صلى اهللا عليه وسلم مش       شهد مع  ،املدينة مث انتقل إىل البصرة    
 .١٧٥ / ١، وأسد الغابة ١٤٦ / ١اإلصابة . وبيعة الرضوان حتت الشجرة

٥٩. باحلليس بن سيار بن عمرو بن عومير بن عمران بن      أبو عبد الرمحن  : ر بن أرطاة  س
، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثني اثنني، قيل تويف النيب صلى اهللا               نزار بن كنانة  

وشهد شهد صفني مع معاوية،     عليه وسلم وعمره مثان سنوات، وقيل مل تثبت له صحبة،           
  .٤٠٩ / ٣ سري أعالم النبالء .فتح مصر
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 ،ن حممد، الفراء البغـوي    احلسني بن مسعود ب    :) هـ   ٥١٠ - ٤٣٦( البغوي   .٦٠
 / ٢األعالم  . التهذيب يف فقه الشافعية، وشرح السنة     :  من مصنفاته  ، مفسر ،حمدث،  فقيه

٢٨٤.  
، عمر بن رسالن بن نصري، البلقيين، أبو حفص     : ) هـ   ٨٠٥ - ٧٢٤( البلقيين   .٦١

سـة يف  نال يف الفقه وأصوله الرتبة العليا، حىت انتهت إليه الرئا         ،  ولد يف بلقينة بغربية مصر    
: من تصانيفه،  وتأهل للتدريس والقضاء والفتيا    ،فقه الشافعية، كان جمتهدا حافظا للحديث     

   . ٥١١ / ٧شذرات الذهب . تصحيح املنهاج
 ز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبـو عبـد            :) هـ   ٩١ ت( ز بن حكيم     .٦٢

 لـه   مل أر : عـدي قال ابن   ،  وثقه ابن املديين، وحيىي، والنسائي    ،  امللك، القشريي البصري  
   .٤٩٨ / ١، ذيب التهذيب ٣٥٣ / ١ميزان االعتدال . حديثا منكرا

 منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن     :) هـ   ١٠٥١ - ١٠٠٠ ( :البهويت .٦٣
شـيخ احلنابلـة    كان   فقيه حنبلي،    ،وت يف الغربية مبصر    إىلينسب   ،بن إدريس البهويت  

 بشرح زاد املستقنع، وكشاف القناع عن منت         الروض املربع  :، من مصنفاته  مبصر يف عهده  
  .٤٢٦ / ٤، وخالصة األثر ٢٤٩ / ٨األعالم . اإلقناع، ودقائق أويل النهى لشرح املنتهى

، شرح مصابيح البغـوي شـرحاً       فقيه، حمدث ،  فضل اهللا التورِبشيت   :التوربشيت .٦٤
طبقـات  و،  ٢٠٠ / ٨ طبقات الشافعية الكـربى      .مائةتحسناً، ولعله كان يف حدود الس     

  .٦٥ / ١ البن قاضي شهبةالشافعية 
 موضع بـني  ، من أهل السراة   ،أبو عبد اهللا ثوبان بن جبدد      ):هـ  ٥٤ت  ( ثوبان   .٦٥

 فاشتراه رسول اهللا    ،سيب أصابه   ، وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد العشرية        ،مكة واليمن 
ويف رسول اهللا    ومل يزل يكون معه يف السفر واحلضر إىل أن ت          ،صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه    

  .٦٥ / ١ستيعاب يف معرفة األصحاب اال .صلى اهللا عليه وسلم
صحايب ،  جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام        :) هـ   ٧٨ - ق هـ    ١٦( جابر   .٦٦

عددا كبريا مـن الغـزوات،   وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،  ، شهد بيعة العقبة   جليل
 بصره قبـل موتـه      فاهللا عليه وسلم، كُ   أحد املكثرين من الرواية عن النيب صلى        وكان  
  . ٢١٤ / ١ اإلصابة .باملدينة



   

 

٥٩٥ 

٥٩٥
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 أبو احلسن علي بن حممد بـن علـي          :)ـ   ه ٨١٦ - ٧٤٠(اجلرجاين   .٦٧
، كثري التصنيف والتـأليف،     اجلرجاين، احلسيين، احلنفي، ويعرف بالسيد الشريف     

تفتـازاين يف   حاشية على شرح التنقيح لل    : من تصانيفه تويف وله أكثر من مخسني مصنفا،       
صول، حاشية على تفسري البيضاوي، حاشية على شرح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية             األ

  .٢١٦ / ٧ معجم املؤلفني .يف فروع الفقه احلنفي
جرير بن عبد اهللا بن جابر بن مالـك، أبـو           :  )هـ٥١ ت( جرير بن عبد اهللا      .٦٨

 اختلـف يف وقـت       جليل، ايب صح ،عمرو البجلي، من قبيلة جبيلة إحدى القبائل اليمانية       
صلى اهللا عليـه وسـلم      أسلم بعد نزول املائدة، وكان قدومه ورسول اهللا         : فقيل ،إسالمه

إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خـري ذي ميـن، وإن   : خيطب، وكان قد قال يف خطبته  
  . ٧٧ / ٥البداية والنهاية ، و٢٧٩ / ١أسد الغابة . على وجهه مسحة ملك

جندب بن عبد اهللا بن سفيان،       :) هـ   ٧٠ - ٦٠تويف بني   (  جندب بن عبد اهللا    .٦٩
  .٢٤٥ / ١اإلصابة . ليس له صحبة: بة، وقيل له صح،أبو عبد اهللا، البجلي

عبد الغفور بن حممد، النابلسي، الشافعي، فقيه،        :) هـ   ١٠٩١ ت( اجلوهري   .٧٠
ية بـن   شرح اجلامع الصغري يف احلديث، وشرح ألف      : ، من تصانيفه  ، حمدث  منطقي ،حنوي
  .٢٧ ٠ / ٥معجم املؤلفني . مالك
 حاطب بن أيب بلتعة بن عمرو بن عمري بـن  ):هـ٦٥ ت( حاطب بن أيب بلتعة   .٧١

ها مع رسول   سلمة بن صعب، أبو حممد، اللخمي، من املهاجرين شهد بدرا واملشاهد كلَّ           
حب  صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس صـا         النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رسولَ      

  .١١٤ / ٣طبقات ابن سعد و، ٤٣ / ٢سري أعالم النبالء . تويف باملدينة، مصر
شرف الدين أبو النجا موسى بن أمحد بن موسـى           :) هـ   ٩٦٨ ت( احلجاوي   .٧٢

انتـهت  ،   كان إماما بارعا أصوليا فقيها حمدثا      ، مفيت احلنابلة بدمشق   ،بن سامل، احلجاوي  
وزاد املـستقنع يف    ،  اإلقناع لطالب االنتفـاع   : من تصانيفه ،  إليه مشيخة احلنابلة والفتوى   

  .٣٤ / ١٣، معجم املؤلفني ٣٢٧ / ٨شذرات الذهب . اختصار املقنع



 

 

٥٩٦ 

٥٩٦
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، تابعي ثقـة، كـان قليـل        حجري بن الربيع العدوي البصري     :حجري بن الربيع   .٧٣
، ١٠٧ / ٣التـاريخ الكـبري    . رضي اهللا عنـهما   مسع عمر وعمران بن حصني     احلديث،

  .١٨٩ / ٢ذيب التهذيب و
واليمان ،   حذيفة بن اليمان   ، أبو عبد اهللا العبسي    ،حسيل :) هـ   ٣٦ ت( حذيفة   .٧٤

 شهد اخلندق وما    ،لقبه، من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
 فلم يزل ا حىت مات بعـد        ،بعدها، كما شهد فتوح العراق، استعمله عمر على املدائن        

  . ٣١٧ / ١اإلصابة . أربعني يومابرضي اهللا عنه بيعة علي 
ـ ١٢٠ ت( محاد بن أيب سليمان      .٧٥ فقيـه  ، محاد بن أيب سليمان األشـعري :  ) ه

طبقـات  . تابعي كويف من شيوخ اإلمام أيب حنيفة، أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي وغريه            
   ).٦٣(الفقهاء 

 محزة بن عمرو بن عومير أبو صـاحل،        ):هـ  ٦١ت   ( األسلمي عمرو بن محزة .٧٦
 كان البشري إىل أيب بكر بفتح وقعة أجنـادين،          ، صحايب جليل،  يقال أبو حممد األسلمي   و

وكان يـسرد   ،  بتوبته فكساه كعب ثوبيه   رضي اهللا عنه    وهو الذين بشر كعب بن مالك       
 .٣٢٤ / ٤الوايف بالوفيات . الصوم

  معرفـة  .، تابعي، ثقـة   محيد بن هالل العدوي اهلاليل    أبو نصر،    :محيد بن هالل   .٧٧
 .٣٢٥ / ١الثقات 

 أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هـالل،           :)هـ  ٢٧٣ - ١٩٣( حنبل   .٧٨
التـاريخ،  : من تـصانيفه  ،  أخذ عن ابن عمه اإلمام أمحد بن حنبل       ،  الشيباين، حمدث، ثقة  

  . ٢٨٧ / ٨تاريخ بغداد . والفنت، واحملنة 
 حىت   تأخر إسالمه  ، صحايب جليل،  نصاريخبيب بن يساف األ   : خبيب بن يساف   .٧٩

 وشـهد بـدرا     ، فلحقه فأسلم يف الطريق    ،خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر        
 عثمان خالفة يف تويف،  وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  .٥٣٥ / ٣الطبقات الكربى  .عفان بن
 من  أول،   حممد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي      : )هـ١١٠١ - ١٠١٠( اخلرشي   .٨٠

أقام بالقاهرة وتويف ا ،  إىل قرية أبو خراش  من البحرية مبصر       ، ينسب   توىل مشيخة األزهر  



   

 

٥٩٧ 

٥٩٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

والشرح الصغري  ،  الشرح الكبري على منت خليل    : من تصانيفه ،  كان فقيها فاضال  . 
  .٦٢ / ٤سلك الدرر .  خليلعلى منت

مان، محد بن حممد بن إبراهيم البسيت، أبو سلي        :) هـ   ٣٨٨ - ٣١٩( اخلطايب   .٨١
: من تآليفه ،  إمام من أئمة السنة   : فقيه حمدث، قال فيه السمعاين    ،  من نسل زيد بن اخلطاب    

  .٢١٨ / ٢طبقات الشافعية . معامل السنن، و غريب احلديث
ـ ٣٧٨ - ٢٨٩( اخلليل بن أمحد     .٨٢ اخلليل بن أمحد بن حممد بن اخلليل، أبو     ):  ه

شـذرات  . احب فنون يف العلوم   فقيه، حنفي، قاض، كان ص     ،سعيد، املعروف بابن جنك   
  .١٥٣ / ٤النجوم الزاهرة ، و٩١ / ٣الذهب 

ـ ٤٣٠ ت( الدبوسي   .٨٣  مـن  ،عبد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي، أبو زيد   :) ه
: من تـصانيفه  ،   أول من وضع علم اخلالف وأبرزه للوجود       إنه: ، قيل أكابر فقهاء احلنفية  

  .٢٥١ / ٢ وفيات األعيان .تقومي األدلة يف األصول
أمحد بن حممد بن أمحد العـدوي، أبـو          :) هـ   ١٢٠١ - ١١٢٧( الدردير   .٨٤

أقـرب  : من تصانيفه ،  ولد يف بين عدي مبصر، وتعلم باألزهر، وتويف بالقاهرة        ،  الربكات
  .٢٣٢ / ٣ األعالم .شرح خمتصر خليل املسالك ملذهب اإلمام مالك، ومنح القدير

 وقـد   ،اهللا عليه وسلم وخدمه    وفد على النيب صلى      ،ابن أخي النجاشي   : خممر وذ .٨٥
ذكره بعضهم يف موايل النيب صلى اهللا عليه وسلم، له أحاديث عن النيب صـلى اهللا عليـه             

 / ١ستيعاب يف معرفة األصـحاب      اال. وسلم خمرجها عن أهل الشام، وهو معدود فيهم       
١٤١. 
احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين،         :)هـ  ٥٠٢ ت( الراغب   .٨٦

: من تصانيفه،  سكن بغداد، واشتهر حىت كان يقرن بالغزايل  ، لغوي، حكيم، مفسر   أديب،
 / ٢األعـالم   . الذريعة إىل مكارم الشريعة، وجامع التفاسري واملفردات يف غريب القرآن         

  .٥٩ / ٤، ومعجم املؤلفني ٢٧٩
عبد الغين بن أمحد بن عبد القادر الرافعي، :  ) هـ١٣٠٨ - ١٢٣٣: ( الرافعي .٨٧

 ، وأخذ احلديث عن علماء دمشق     ، ولد وتعلم يف طرابلس بالشام     ،ن فقهاء احلنفية  قاض، م 
  . ٢٨٢ / ١إيضاح املكنون  .تعليقات على حاشية ابن عابدين على الدرر: من تصانيفه



 

 

٥٩٨ 

٥٩٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ربيعة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بـن            ):هـ  ٤٢ت   ( ربيعة بن أمية   .٨٨
، ورد أنـه  تح وكان شهد حجة الوداعأسلم يوم الف،  أخو صفوان،مجح القرشي اجلمحي 

 اإلصابة يف معرفـة     .ارتد يف زمن عمر رضي اهللا عنه، بعد أن غربه، فلحق رقل وتنصر            
 .٢١٧ / ١االستيعاب ، و٣٦٧ / ١الصحابة 

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممـد، مشـس             :) هـ   ٧٧٢ت( الزركشي   .٨٩
. شرح اخلرقـي : من تصانيفه ،  ا يف املذهب  الدين، الزركشي، املصري، احلنبلي، كان إمام     

  .٢٢٤ / ٦شذرات الذهب 
ـ ١٢٤ - ٥٨( الزهري   .٩٠  تـابعي   ،حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب       :  ) ه

 ودون ،هو أول من دون األحاديث النبوية   ، و من كبار احلفاظ والفقهاء، مدين سكن الشام      
  .٤٥١ / ١، والوفيات ١٠٢ / ١تذكرة احلفاظ . معها فقه الصحابة

 من أكابر ، زيد بن ثابت بن الضحاك:) هـ ٤٥ق هـ ـ  ١١( زيد بن ثابت  .٩١
 ولد يف املدينة، ونشأ مبكة، وهاجر مع النيب صـلى اهللا عليـه       ، الوحي من كتبة  ،الصحابة

اإلصـابة يف   .  كان رأسا يف القضاء والفتيا والفـرائض       إحدى عشرة سنة،  وسلم وعمره   
  .٣٩٠ / ١معرفة الصحابة 

ـ ٧٨ت  (  اجلهين   زيد بن خالد   .٩٢ زيد بن خالد، أبو عبد الرمحن، صـحايب        :  ) ه
 ١اإلصابة .  صاحب لواء جهينة يوم الفتح     كان جليل، وهو راوي حديث اللقطة املشهور،     

  . ١٣٢ / ٢، واالستيعاب ٥٦٥/ 
 عثمان بن علي بن حمجن، فخر الدين الزيلعي مـن           :) هـ   ٧٤٣ ت   (الزيلعي   .٩٣

وهو غري الزيلعي صاحب ، ر ونشر الفقه س وأفىت وقر  در،   فقيه حنفي  ،أهل زيلع بالصومال  
 . تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، والشرح على اجلامع الكبري         :من تصانيفه ،  نصب الراية 

 ).١١٥(الفوائد البهية يف تراجم احلنفية
مد بن أمحد بن أيب سهل وكنيته أبو بكر ولقب          حم :)هـ  ٤٨٣ت  (  السرخسي .٩٤

 يعده احلنفية من اتهدين يف املسائل الـيت ال          ،حمدث،  أصويل   ،حنفيي، فقيه   بالسرخس
الفوائـد   .شرح السري و، بسوط يف الفقه  امل: من مصنفاته ،  رواية فيها عن صاحب املذهب    

 ).١٥٨(البهية 



   

 

٥٩٩ 
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 من كبـار    ،سعد بن مالك، قرشي    :) هـ   ٥٥ت  ( سعد بن أيب وقاص      .٩٥
 توىل قتال جيـوش     ،رى أسلم قدميا وهاجر، وهو أحد الستة أهل الشو        ،الصحابة

  .٣/٧٣اإلصابة  . العراق وفتح اهللا على يديه،الفرس
٩٦.     الشيخ الزاهد سعد بن محـد   :)هـ ١٣٤٩ – ١٢٧٩ ( تيقسعد بن محد بن ع

اشتهر كوالـده   النجدي احلَنبلي السلَفي، ،بن على بن حممد بن عتيق بن راشد بن محيضة        
 متيم، وا نشأ وترىب، كان غزير العلم، واسع        ولد باحللوة، من قرى حوطة بين      بابن عتيق، 

 املوقـع االلكتـروين   .وهو يف عـداد كبـار علمـاء جنـد    االطالع، حسن التصور، 
http://aateeq.blogspot.com/.  

ـ ٩٤ - ١٣( سعيد بن املسيب     .٩٧  ،سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب       :  ) ه
 مجع بني احلديث والفقـه      ،نة املنورة قرشي، من كبار التابعني، وأحد الفقهاء السبعة باملدي       

كان أحفظ الناس ألقضية عمر بن اخلطاب وأحكامه حىت مسـي راويـة   ،  والزهد والورع 
   . ٤٤ / ٢صفة الصفوة . عمر
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العـزى           ): هـ  ٥٠ت  ( سعيد بن زيد     .٩٨

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلم قبل دخول رسول ،   أحد العشرة املشهود هلم باجلنة     ،العدوي
فلـذلك مل  ؛  ومل يكن باملدينة زمان بدر    ، وشهد أحداً واملشاهد بعدها    ،دار األرقم وهاجر  

  .٤٤٨ / ١أسد الغابة ، و٤٤١ / ١اإلصابة يف معرفة الصحابة  .يشهدها
 سعيد بن عبد العزيز بن أيب حيـىي،   ): هـ   ١٦٧ - ٩٠( سعيد بن عبد العزيز      .٩٩

قيه دمشق يف عصره، وكان حافظا حجة، قال اإلمام أمحـد بـن             أبو حممد، التنوخي، ف   
ميزان و،  )٩٣(طبقات احلفاظ   . اختلط قبل موته  ، وقد   ليس بالشام أصح حديثا منه    : حنبل

  .١٤٩ / ٢االعتدال 
ـ ٣٦ ت( سلمان الفارسي    .١٠٠  سلمان اخلري، أبو عبد اهللا، ال يعرف اسم أبيه،       : ) ه

 فـالزم بعـض علمـاء       احلقهو يطلب   و خرج    كان أبوه ذا رئاسة،    ،أصله من رامهرمز  
النيب صلى اهللا عليه    إىل  رق وقدم   سر واست  فأُ ، مث خرج إىل يثرب بإشارة بعضهم      ،النصارى

، ٦٠ / ٢اإلصـابة   .  وهو الذي أشار حبفر اخلندق     ، فأسلم وجاهد معه   ،املدينةيف  وسلم  
  . ٣٢٨ / ٢وأسد الغابة 



 

 

٦٠٠ 
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 ، هالل بن جريح الفـزاري مسرة بن جندب بن  :)هـ  ٦٠ ت( مسرة بن جندب     .١٠١
.  فكان زياد يستخلفه عليها إذا سـار إىل الكوفـة          ،صحايب، نشأ يف املدينة ونزل البصرة     

   .٧٨ / ٢اإلصابة 
ـ ٩١ ت( سهل بن سعد     .١٠٢ أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالـد          :  ) ه

 هو آخر من بقي باملدينة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا          : ، قيل جليلالساعدي، صحايب   
  .٦٦٤ / ٢، واالستيعاب ٨٨ / ٢اإلصابة . عليه وسلم

 وقع ذكره يف حديث صحيح عن سعيد بن جبري عـن            ، وقد غري منسوب  :شبرمةَ .١٠٣
: مسع صلى اهللا عليه وسلم رجالً يليب عن شربمة فقـال          : قالرضي اهللا عنهما    ابن عباس   

يف حياة النيب   ، وقد تويف    " وحج عن شربمة   ،هذه عن نفسك  : "قال. ال: قال" أحججت؟"
 .٥ / ٢اإلصابة يف معرفة الصحابة . صلى اهللا عليه وسلم

، أبو املقـدام ، شريح بن هانئ بن يزيد بن يك     ):هـ  ٧٨ت   ( شريِح بن هاِنئٍ   .١٠٤
 ووفد أبوه على النيب صلى اهللا عليـه      ،أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يهاجر إال بعده         

 وكان قبل ذلك يكـىن  ،أنت أبو شريح: فقال. شريح:  فقال؟وسلم فسأله عن أكرب ولده  
الـوايف  ، و ٢٦ / ٢اإلصابة يف معرفة الـصحابة      . ذكره مسلم يف املخضرمني   ،  أبا احلكم 
 .٢٠١ / ٥بالوفيات 

ليف األنصار؛ صاحب   حشريك بن عبدة بن مغيث البلوي،        :سحماء بن شريك .١٠٥
بن مالك ألمه، وهو الذي قذفه اللعان، نسب إىل أمه؛ شهد مع أبيه أحداً، وهو أخو الرباء          

، ٢٠٤ / ٥الـوايف بالوفيـات     . هالل بن أمية بامرأته، وقيل إنه أول من العن يف الشام          
 .٣٣٣ / ١ذيب األمساء و

ـ ١٠٣ - ١٩( الشعيب   .١٠٦ إىل شـعب   ، ينـسب    عامر بن شراحيل الشعيب   :  ) ه
أخذ عنـه أبـو      ، كان ضئيل اجلسم   ،اشتهر حبفظه ،  راوية فقيه، من كبار التابعني    ،  مهدان

 / ٥، وذيب التهذيب    ٧٤ / ١تذكرة احلفاظ   . ث وهو ثقة عند أهل احلدي     ،حنيفة وغريه 
٦٩.  

مـن  ،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين      :) هـ   ١٢٥٠ - ١١٧٣( الشوكاين   .١٠٧
مـن  ،  هـ ومات حاكما ا   ١٢٢٩نشأ بصنعاء، وويل قضاءها سنة      ،  كبار علماء اليمن  
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. وإرشاد الفحول ،  جلرار يف شرح األزهار يف الفقه     فتح القدير، والسيل ا   : مصنفاته
  .٢١٤ / ٢البدر الطالع 

ـ ١٣٥٤ولد يف ( صاحل الفوزان    .١٠٨ من ، صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان        ): ه
وعـضو يف   ،  باململكة العربية السعودية   عضو هيئة كبار العلماء   أهل الشماسية بالقصيم،    

التحقيقـات   :وهو على قيد احلياة، من مصنفاته، طةامع الفقهي مبكة املكرمة التابع للراب  
شرح كتاب شرح السنه لإلمـام  ، وشرح العقيدة الواسطية، و املرضية يف املباحث الفرضية   

  http://ar.wikipedia.orgموقع الكتروين . الرباري
، أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي      ):ـ   ه ١٢٤١ - ١١٧٥ (الصاوي   .١٠٩

: تصانيفه من   ،تويف باملدينة املنورة  ،  يف الغربية مبصر  )  احلجر نصا(إىل  فقيه مالكي، نسبته    
  .٢٤٦ / ١ األعالم .يشرح مهزية البوصري، وحاشية على تفسري اجلاللني

غـزا مـع   جليل، صحايب ، صفوان بن عسال املرادي اجلملي: صفوان بن عسال   .١١٠
 / ٢وأسـد الغابـة      ،٧٢٤ / ٢االستعياب  . النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة       

٤٠٩.   
بنت أيب عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمـري بـن             صفية : أَِبي عبيدٍ  صِفيةَ ِبنتِ  .١١١

عوف بن قسي، تزوجها عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب فولدت له أبا بكر وأبا عبيدة وواقدا         
 رضي  وعبد اهللا وعمر وحفصة سودة، وقد روت عن عمر بن اخلطاب وحفصة بنت عمر             

  .٤٧٢ / ٨ الطبقات الكربى . عنهماهللا
حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد، أبو         :)هـ  ١١٨٢ - ١٠٩٩( الصنعاين   .١١٢

 وعلماء  ،قرأ احلديث على أكابر علماء صنعاء     اليمين،  الصنعاين، املعروف باألمري     إبراهيم،
الم،  وسبل الـس   ،شرح تنقيح األنظار  : ومن تصانيفه . يف مجيع العلوم  كان بارعا   املدينة، و 

، ١٣٣ / ٢ البـدر الطـالع      .واليواقيت يف املواقيت  ،  شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام     
  .٢٦٣ / ٦واألعالم 

 ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي        :) هـ   ٣٢١ - ٢٣٩( الطحاوي   .١١٣
 وكان ابن أخت املزين صـاحب       ،كان إماما فقيها حنفيا   ،  بصعيد مصر " طحا" إىل   ينسب

 وانتقل مـن    ،فغضب" واهللا ال أفلحت    : "  قال له املزين يوما    ،ليه أوال  وتفقه ع  ،الشافعي
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 :مـن تـصانيفه  ،  وكان عاملا جبميع مذاهب الفقهاء، وتفقه على مذهب أيب حنيفة     ،عنده
اجلـواهر  ، و ١٧٤ / ١١ البداية والنهايـة     .العقيدة، و معاين اآلثار، وشرح مشكل اآلثار    

  .١٠٢/ ١املضية 
 ،فيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبـة            عمرو بن عبد بن س     :طرفة .١١٤

 وله بضع وعـشرون     ،قتله املكعرب بالبحرين بكتاب عمرو بن هند      ،  لقب بطرفة ببيت قاله   
 .)١٨(طبقات فحول الشعراء .  وقد روي أنه مل يبلغ العشرين،سنة

، طريف بن جمالد أبو متيمة اهلجيمي البصري       ):هـ  ٩٥ت   ( طَِريٍف أَِبي تِميمةَ   .١١٥
 رضي اهللا عنهم، اهللا شعري وأيب هريرة وابن عمر وجندب بن عبد      روى عن أيب موسى األ    

  .١٢ / ٥ ذيب التهذيب .ذكره ابن حبان يف الثقات
 من  ،شرف الدين احلسني بن حممد بن عبد اهللا، الطييب         :)هـ  ٧٤٣ ت( الطييب   .١١٦

:  من تصانيفه ،  لفالسفة وكان شديد الرد على املبتدعة وا      ،علماء احلديث والتفسري والبيان   
الـدرر  .  واخلالصة يف أصول احلديث    ،التبيان يف املعاين والبيان، وشرح مشكاة املصابيح      

  . ٥٣ / ٤ومعجم املؤلفني ، ٦٨ / ٢الكامنة 
أبو الوليد عبادة بن الصامت بن       :)هـ  ٣٤ - ق هـ    ٣٨( عبادة بن الصامت     .١١٧

قباء بالعقبة، شهد املشاهد كلها      شهد بدرا، كان أحد الن      جليل، صحايب،  قيس، األنصاري 
 .٢٦٨ / ٢اإلصابة . بعد بدر
 بن أيب بكر    ،عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان أبو حممد         :بكر أيب بن الرمحن عبد .١١٨

كان امسه عبد الكعبة فغريه النيب      ،بن أيب قحافة القرشي التيمي وأمه أم رومان والدة عائشة         
، وشهد اليمامة   يام اهلدنة فأسلم وحسن إسالمه     وتأخر إسالمه إىل أ    ،صلى اهللا عليه وسلم   

  .١٩٩ / ٢اإلصابة يف معرفة الصحابة . مع خالد بن الوليد، وتويف مبكة
أبو سعيد عبد الرمحن بن مسرة بن حبيـب        ): هـ٥٠ ت( عبد الرمحن بن مسرة      .١١٩

، أسلم يوم الفتح، وهو الذي افتتح سجستان وكابـل          ، صحايب جليل  بن ربيعة، القرشي  
، ٥٧١ / ٢سري أعالم النبالء    . ، وشهد غزوة تبوك مع النيب صلى اهللا عليه وسلم         وغريمها

  .١٧٥ / ١٧ذيب الكمال و
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أبو عبد اهللا عبد العزيز بن       ):هـ  ١٤٢٠-١٣٣٠( عبد العزيز بن باز      .١٢٠
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن باز، فقد بصره يف أول عمره، اتـصل بالعديـد مـن             

علمـاء  . القضاء، مث الفتوى باململكة العربيـة الـسعودية       العلماء، فأخذ عنهم، مث توىل      
 .١/٧٠ومفكرون

من أصـحاب  عبد اهللا بن عمرو بن العاص،  :) هـ  ٦٥ ت( عبد اهللا بن عمرو      .١٢١
استأذن الـنيب   ،   أكثر الصحابة حديثا   من ، أسلم قبل أبيه   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،     

، ٨ / ٤طبقات ابـن سـعد      . فأذن له صلى اهللا عليه وسلم يف كتابة ما كان يسمعه منه           
  . ٣٥١ / ٢واإلصابة 

عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زيـد املـزين      :عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين       .١٢٢
 .٣١٦ / ١ تقريب التهذيب . مقبول من الثالثة،املدين والد كثري

 روى عن ي، الثقف بن عبد اهللا بن مهام     عبد اهللا بن هالل    :عبد اهللا بن هالل الثقفي     .١٢٣
سـتيعاب يف معرفـة      اال .لنيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا مل يذكر فيه مساعا وال رؤيـة            ا

  .٣٠٧ / ١األصحاب 
١٢٤.   ِديعانَ السقْدِن وِد اللَِّه ببعبد اهللا بن وقدان بن عبد مشس بن عبـد ود بـن    :ع

 ، ألنه استرضع يف بين سعد بن بكر       ؛ يعرف بابن السعدي   ،نضر بن مالك العامري القرشي    
 .٦٨٢ / ١ أسد الغابة .روى عنه كبار التابعني بالشام

 عبيد اهللا بن عدي بن اخليـار بـن عـدي،    ):هـ ٩٠ ت( عبيد اهللا بن عدي     .١٢٥
 ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسـلم،          ،تابعي ثقة من كبار التابعني    ،  النوفلي، القرشي 

لبدايـة  او ،٣٦ / ٧ـذيب التهـذيب     .  كان ثقة قليل احلديث    ،وكان أبوه من الطلقاء   
  .٥١ / ٩والنهاية 

، عبيد بن عمري بن قتادة بن سعيد الليثي، املكي         :) هـ   ٧٤ت  ( عبيد بن عمري     .١٢٦
، قـال  كان من ثقات التابعني وأئمتهم مبكـة ، ولد يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم       

سد الغابة  ، وأ ١٥٦ / ٤سري أعالم النبالء    . نفتخر على التابعني بأربعة فذكره فيهم     : دجماه
٣٥٣ / ٣.  
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عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهـب أبـو    : ) هـ   ٢ ت( عثمان بن مظعون     .١٢٧
م اخلمـر    هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل، وكان ممن حر        جليل، صحايب   ،السائب القرشي 

   .٤٩٥ / ٣وأسد الغابة ، ١٠٥٣ / ٣االستيعاب . أول من دفن بالبقيعوهو  ،يف اجلاهلية
وقـد   ،وقيل ابن صريح بالصاد املهملة أو املعجمة      :  األشجعي بن شريح عرفَجةَ   .١٢٨

مسعت النيب  :  وحديثه عند مسلم   ،نزل الكوفة اختلف يف اسم أبيه اختالفا كبريا، صحايب،        
من خرج من أميت وهم مجيع على رجل يريـد أن يـشق             : " صلى اهللا عليه وسلم يقول    
 اإلصابة يف معرفة    .اهللا عنه  رضي   وروى عن أيب بكر الصديق    ،  "عصاكم ويفرق مجاعتكم    

  .٢٤٧ / ٢الصحابة 
عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد، أمـه          :) هـ   ٩٩ - ٢٣( عروة بن الزبري     .١٢٩

 فأقام ا   ،أمساء بنت أيب بكر، من كبار التابعني، انتقل من املدينة إىل البصرة، مث إىل مصر              
  .١٧٦ / ٢ حلية األولياء . وتويف باملدينة،سبع سنني

مسـع  ، من خيـار التـابعني  ، عطاء بن أسلم أيب رباح :) هـ  ١١٤ ت( عطاء   .١٣٠
 شهد له ابـن     ، وكان مفيت مكة   ،عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد        

 / ١تذكرة احلفـاظ    . عباس وابن عمر وغريمها بالفتيا، وحثوا أهل مكة على األخذ عنه          
٩٢.  

 طاء بن يسار اهلاليل، املـدين،     أبو حممد ع  : )هـ  ١٠٣ - ١٩( عطاء بن يسار     .١٣١
 معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا بن               روى عن  تابعي كبري، 

  .٢١٧ / ٧، وذيب التهذيب ٤٤٨ / ٤سري أعالم النبالء . عمر، وعبد اهللا بن عباس
 القـرآن  أهـل  مـن  ،حيىي الكليب  أبو ):هـ  ١٢١ت   ( الكليب قيس بن عطية .١٣٢

ث عن عمـرو بـن      عرض على أم الدرداء، وحد    ،  مام القانت مقرئ دمشق    اإل ،والفضل
 / ٥ سري أعـالم النـبالء   . رضي اهللا عنهم   عبسة، وعبد اهللا بن عمرو، والنعمان بن بشري       

٣٢٤.  
كان قارئا عاملا بالفرائض والفقه،     ،   عقبة بن عامر بن عيسى اجلهين      :عقبة بن عامر   .١٣٣

 ٤٤ ويل إمرة مصر من قبل معاوية سنن         ،القرآن وهو أحد من مجع      ،قدمي اهلجرة والصحبة  
   .٢٤٢ / ٧ذيب التهذيب و ،١٠٧٣ / ٣االستيعاب . هـ
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 عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية، تابعي،           :عكرمة بن خالد   .١٣٤
  .٢٥٨ / ٧ذيب التهذيب . ثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات: ابن معني: لقا

 ،العالء بن عبد اهللا بن عباد بن احلضرمي        :) هـ   ٢١ ت( العالء بن احلضرمي     .١٣٥
 واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البحرين، وأعطاه كتابا بـه فـرائض       جليل، صحايب

 / ٣، وأسد الغابـة     ٤٩٧ / ٢اإلصابة  . الصدقة يف اإلبل والبقر والغنم والثمار واألموال      
٥٧١.   
ـ ٦١ ت( علقمة النخعي    .١٣٦  اهللا بن مالـك     أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد      :  ) ه

 وهو أحد أصحابه ،عبد اهللا بن مسعود، وتفقه بهعن   روى   ،النخعي، تابعي، سكن الكوفة   
   .٤٨ / ١، وتذكرة احلفاظ ٢٧٦ / ٧ذيب التهذيب . الستة الذين كانوا يقرئون الناس

أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عليش، ولد          :) هـ   ١٢٩٩ - ١٢١٧( عليش   .١٣٧
 شيخ املالكية مبصر ومفتيها، تعلم يف األزهر وويل مشيخة املالكية           ان، ك بالقاهرة وتويف ا  

منح اجلليل على خمتصر خليل، وهداية السالك وهو حاشية على الشرح           : من تصانيفه ،  فيه
  . ١٢ / ٩، ومعجم املؤلفني )٣٨٥(شجرة النور الزكية . الصغري للدردير

عزيز بن مروان بـن     عمر بن عبد ال   : ) هـ   ١٠١ - ٦١( عمر بن عبد العزيز      .١٣٨
 وويل  ، ولد ونشأ باملدينـة    ، من كبار التابعني   امعدود، وكان   اخلليفة الصاحل وهو   ،احلكم

 وويل اخلالفة بعهد من سليمان سنة       ،سليمان بن عبد امللك   ل مث كان وزيرا  . إمارا للوليد   
  .٢٠٩ / ٥األعالم .  هـ فبسط العدل، وسكن الفنت٩٩

أبو جنيد عمران بن حصني بن عبيـد بـن           :) هـ   ٥٢ ت( عمران بن حصني     .١٣٩
 أسلم عام خيرب، وغزا مع رسول اهللا        صحايب جليل، من فضالء الصحابة،    خلف اخلزاعي،   

  .١٣٧ / ٤، وأسد الغابة ٢٦ / ٣اإلصابة . غزواتعدة صلى اهللا عليه وسلم 
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بـن           :)هـ  ١١٨ ت( عمرو بن شعيب     .١٤٠

ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بـن  : قال األوزاعي،  د علماء زمانه  عمرو بن العاص، أح   
  . ٢٤٧ / ٥، واألعالم ٢٦٣ / ٣ميزان االعتدال . شعيب
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أبو عبد الرمحن عوف بن مالك بن أيب عوف،          :) هـ   ٧٣ ت( عوف بن مالك     .١٤١
خيرب، وكان معـه رايـة      ، من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد           األشجعي

   .١٢٢٦ / ٣، واالستيعاب ٤٣ / ٣ اإلصابة .تحأشجع يوم الف
بن أيب محار بن ناجية بن عقال بن حممـد بـن             عياض: عياض بن محار ااشعي    .١٤٢

 أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ، صحايب جليل،  سفيان بن جماشع التميمي ااشعي    
  .٣٢٩ / ٢اإلصابة يف معرفة الصحابة . قبل أن يسلم فلم يقبل منه وسكن البصرة

، حممود بن أمحد بن موسى، بدر الدين العـيين         :) هـ   ٨٥٥ - ٧٦٢( العيين   .١٤٣
 ،كان فصيحا باللغتني العربية والتركية     احلنفية بالديار املصرية،     فقيه حنفي، قاضي القضاة   

عمـدة  : من تصانيفه ،  برع يف الفقه والتفسري واحلديث واللغة والتاريخ وغريها من العلوم         
وشذرات ،  ١٦٥ / ٢اجلواهر املضية   . ري، والبناية يف شرح اهلداية    القارئ يف شرح البخا   

  .٢٨٦ / ٧الذهب 
ان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بـن وائـل            يفرات بن ح  : فرات بن حيان   .١٤٤

، وهو أحد األربعة الذين أسلموا من ربيعـة       ،   حليف بين سهم   ،الربعي البكري مث العجلي   
أسـد  .  إىل مثامة بن أثال يف قتل مسيلمة وقتاله         رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم       هبعثوقد  

  .٣٨٩ / ١االستيعاب ، و٨٩٣ / ١الغابة 
 فرانسوا ماري دينيس جـورج    ): م  ١٩٥١ – ١٨٧٠ ( فرانسوا جورج بيكو   .١٤٥
بيكو عن اجلانب الفرنسي بعـد   - وقّع اتفاقية سايكس   ،سياسي ودبلوماسي فرنسي  ،  بيكو

فوذ مع بريطانيا يف منطقـة اهلـالل اخلـصيب          القتسام مناطق الن  ؛  احلرب العاملية األوىل  
ــة  ــة العثماني ــة لإلمرباطوري ــت تابع ــرى كان ــي أخ ــروين  .وأراض ــع الكت موق

http://ar.wikipedia.org.  
فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد األنصارية اخلزرجية، أخت          : فريعة بنت مالك   .١٤٦

. دت بيعة الرضـوان   شه،   الفارعة :يقال هلا .  استشهد أبوها يوم أحد    ،أيب سعيد اخلدري  
   .٥٢٩ / ٥أسد الغابة و، ٣٨٦ / ٤اإلصابة 

فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب،          :) هـ   ٥٦٣ ت( فضالة بن عبيد     .١٤٧
  .١٢٦٢ / ٣االستيعاب . األنصاري، صحايب، شهد أحدا وما بعدها، وشهد فتح الشام
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ـ  ، أمحد بن حممد بن علي، أبو العباس، الفيومي احلمـوي          :الفيومي .١٤٨ ه  فقي
 مـن   ، ورحل إىل محاة بسورية فقطنـها      ، ولد ونشأ بالفيوم مبصر    ،شافعي، لغوي 

  .٢١٦ / ١، واألعالم ٣٨٩ / ١ بغية الدعاة . وديوان خطب،املصباح املنري: تصانيفه
حممد بن احلسني بن حممد بن خلف        :) هـ   ٤٥٨ - ٣٨٠( القاضي أبو يعلى     .١٤٩

واله القائم العباسي قضاء دار     . ل بغداد   من أه ،  بن أمحد بن الفراء، شيخ احلنابلة يف وقته       
. والعدة، أحكام القرآن، واألحكام السلطانية   :من تصانيفه ،  اخلالفة واحلرمي وحران وحلوان   

  . ٣٠٦ / ٣شذرات الذهب 
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض        :) هـ   ٥٤٤ - ٤٩٦(القاضي عياض    .١٥٠

: من تـصانيفه ، ثا فقيها متبحراكان إماما حافظا حمد، اليحصيب السبيت، أصله من األندلس  
شجرة النور الزكيـة    . و إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم      ،  الشفا يف حقوق املصطفى   

  . ٢٨٥ / ٥، والنجوم الزاهرة )١٤٠(
حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان الـشهري          :) هـ   ٤٢٨ - ٣٦٢( القدوري   .١٥١

املختصر املشهور  :  مصنفاته من،   بالعراق رياسة احلنفية  انتهت إليه    حنفي،فقيه  ،  بالقدوري
  . ٢٤ / ٥النجوم الزاهرة . ختصر القدوري، وشرح خمتصر الكرخيمب

 من أهل قرطبة،    ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح        :) هـ   ٦٧١ ت( القرطيب   .١٥٢
وا ،  مشايل أسيوط مبصر  ،   واستقر مبنية ابن اخلصيب    ،رحل إىل املشرق  ،  من كبار املفسرين  

الـديباج املـذهب    . امع ألحكام القرآن، والتذكرة بأمور اآلخرة     اجل: من تصانيفه ،  تويف
)٣١٧( .  

 ينـسب  ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد، عالء الدين        :) هـ   ٥٨٧ ت( الكاساين   .١٥٣
: من تصانيفه ،  ملك العلماء :  كان يسمى  ، من أئمة احلنفية   ،بلدة بالتركستان ،  إىل كاسان 

  . ٤٦ / ٢ األعالم . وهو شرح حتفة الفقهاء،البدائع
١٥٤. ركثري بن عبد الرمحن بن األسود بن عامر بن عومير بن خملد بـن               أبو صخر  :كُثَي
 وكان شاعر أهل احلجاز يف اإلسالم ال يقـدمون عليـه            ،امللحي،  وهو كثري عزة  ،  وكثري
  .٧٦ / ١ معجم الشعراء . وكان يتشيع،وكان مزهواً متكرباً، أحداً



 

 

٦٠٨ 

٦٠٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

ث الليث بن سعد بـن عبـد        أبو احلار  :) هـ   ١٧٥ - ٩٤(   سعد بن الليث .١٥٥
كان كبري الديار املصرية، وأمـري     ،  الرمحن الفهمي ،إمام أهل مصر يف عصره حديثا وفقها        

لـه  . الليث أفقه من مالك، إال أن أصحابه مل يقوموا به           : قال الشافعي  من ا يف عصره،   
  . ٤٣٨ / ١وفيات األعيان . تصانيف

ودبلوماسي وعسكري   مستشار سياسي    :)م  ١٩١٩ – ١٨٧٩ (مارك سايكس  .١٥٦
 كان خمتصاً بشؤون الشرق األوسط ومناطق سوريا الطبيعية خالل فترة           ،ورحالة بريطاين 

بيكو عن بريطانيا مع بيكو،       على اتفاقية سايكس   ١٩١٦ وقّع عام    ،احلرب العاملية األوىل  
لة عن فرنسا، القتسام مناطق النفوذ يف أراضي اهلالل اخلصيب التابعة مبعظمها آنذاك للدو            

  .http://ar.wikipedia.orgموقع الكتروين  .العثمانية املتهاوية
 إىل  نسبتهعلي بن حممد بن حبيب املاوردي،        :) هـ   ٤٥٠ - ٣٦٤( املاوردي   .١٥٧

كان له مكانـة رفيعـة عنـد     ، و  إمام يف مذهب الشافعي، كان حافظا له       ،بيع ماء الورد  
، ٣١٤ - ٣٠٣ / ٣قات الشافعية    طب .واألحكام السلطانية ،  احلاوي: من تصانيفه ،  اخللفاء

  .١٤٦ / ٥واألعالم للزركلي 
أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك، احلنظلـي          :) هـ   ١٨١ - ١١٨( املبارك   .١٥٨

ث عنـه   حد،   صاحب أبا حنيفة ومسع السفيانني     ،كان فقيها ثقة كثري احلديث    ،  املروزي
: من تـصانيفه  ،  ن حنبل ، منهم عبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن معني وأمحد ب           كثري خلق

 / ١، وشـذرات الـذهب   ٢٥٣ / ١تذكرة احلفاظ   . تفسري القرآن، والدقائق يف الرقائق    
٢٩٥ .  
 من بين يربوع    ،ن ثعلبة بن وهب السلمي    جماشع بن مسعود ب    :جماشع بن مسعود   .١٥٩

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبايعـه علـى   : بن مسال بن عوف بن امرئ القيس، قال      
قتل جماشع  ،  " ولكن على اإلسالم واجلهاد واخلري     ،قد مضت اهلجرة ألهلها   ": اهلجرة فقال 

  .٤٥٨ / ١ستيعاب يف معرفة األصحاب  اال.يوم اجلمل قبل االجتماع األكرب
 كـان  ،أبو احلجاج جماهد بن جرب، شيخ املفسرين :) هـ   ١٠٤ - ٢١( جماهد   .١٦٠

  .٤٤ / ١٠ذيب التهذيب . أمجعت األمة على إمامته، ثقة فقيها ورعا عابدا متقنا
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أبو الربكات عبد السالم بن   :)هـ  ٦٥٣ - ٥٩٠( جمد الدين ابن تيمية      .١٦١
 فقيـه،   ،عبد اهللا بن اخلضر بن حممد بن علي ابن تيمية، جمد الدين احلراين احلنبلي             

البداية . املنتقى يف أحاديث األحكام، واحملرر    : حمدث، مفسر، أصويل، حنوي، من تصانيفه     
  .١٨٥ / ١٣والنهاية 

حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد        ): هـ١٣٩٤ -١٣١٥ ( حممد أبو زهرة   .١٦٢
، أحد كبار العلمـاء يف      احمللة الكربى التابعة حملافظة الغربية مبصر     ، من   املعروف بأيب زهرة  

أصول الفقه،  : العصر احلديث، فقيه، أصويل، له دراية كبرية بالفقه والقانون، من مصنفاته          
 مكتبـة دار  -  أبو زهرة للشيخ أيب بكر عبد الرازق    .الفقه اإلسالمي واجلرمية والعقاب يف    

  .الفضيلة
كاتب وصحفي ومفكر ولغـوي وناقـد       ): م  ١٩٩٢ – ١٩٠٠( حممد أسد    .١٦٣

 درس الفلـسفة يف     ،يهودي سابقاً ،  اجتماعي ومصلح ومترجم ودبلوماسي ورحالة مسلم     
قر يف إسبانيا وتـويف فيهـا       وطاف العامل، مث است   ،  جامعة فيينا؛ وقد عمل مراسالً صحفياً     

، اإلسالم على مفترق الطرق   ، و منهاج اإلسالم يف احلكم   : ، ومن مصنفاته  ودفن يف غرناطة  
  .http://ar.wikipedia.orgموقع الكتروين . الطريق إىل اإلسالمو

 أصله مـن    ،حممد بن احلسن بن فرقد     :) هـ   ١٨٩ - ١٣١( حممد بن احلسن     .١٦٤
هو الذي نشر علم أيب حنيفة بتـصانيفه        ، و أيب حنيفة دمشق، ثاين أصحاب    قرية ب حرستا  
اجلامع الكبري، واجلامع الصغري، واملبسوط، وهذه كلها اليت تـسمى        : من تصانيفه ،  الكثرية

  .٣٠٩ / ٦، واألعالم )١٦٣(الفوائد البهية . عند احلنفية كتب ظاهر الرواية
ة بـن    أبو عبد الرمحن حممد بن مـسلم       :)٤٣ -ق هـ   ٣٥( حممد بن مسلمة     .١٦٥

 ٤أسد الغابة   . شهد بدرا وما بعدها إال غزوة تبوك      ،  صحايب،  سلمة بن خالد، األنصاري   
 /٣٣٠.  

ويقال بن سليم الشيباين يكىن أبـا       :  خمارق بن عبد اهللا    :خمارق بني سليم الشيباين    .١٦٦
بـن مـسعود وأم     ا وعن   ، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،يعد يف الكوفيني  ،  قابوس

  .٧١ / ٣اإلصابة يف معرفة الصحابة  .ث وغريمهاالفضل بنت احلار
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علي بن سليمان بن أمحد بن حممـد، عـالء       :)هـ   ٨٨٥ – ٨١٧( املرداوي   .١٦٧
اإلنـصاف  :  من مصنفاته، حاز رئاسة املذهب، وقد شيخ املذهب احلنبلي  ،  الدين املرداوي 

 / ٥ الالمـع   الضوء.والتنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع   ،  يف معرفة الراجح من اخلالف    
٢٢٧ -٢٢٥.  
مسروق األجدع بن مالك بن أمية اهلمداين، مـن أهـل           : ) ٦٣ ت( مسروق   .١٦٨
 أعلـم   ثقة، وكـان  وكان، قدم املدينة أيام أيب بكر رضي اهللا عنه، وسكن الكوفة   ،اليمن

 / ٤، وأسـد الغابـة      ٤٩٢ / ٣اإلصابة  . بالفتوى من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء      
٢٥٤.  
مسلم بن جندب اهلذيل    أبو عبد اهللا،     ):هـ  ٦٠٠ت   ( هلذيلمسلم بن جندب ا    .١٦٩

  .٢٥٨ / ٧ التاريخ الكبري .كان قاضي أهل املدينة
بن إبراهيم، فقيـه     أبو سعيد مطرف بن عبد الرمحن      :) هـ   ٢٨٢ ت( مطرف   .١٧٠
  ).٣٤٦( الديباج املذهب .كان بصريا بالنحو واللغة والشعر والوثائقو ،مالكي
ـ  ٢٢٠( معاذ بن جبل     .١٧١ أبو عبد الرمحن معاذ بن جبل بـن   :) هـ   ١٨ -  ق ه

 أسلم وعمره مثاين    ، أعلم األمة باحلالل واحلرام    ،صحايب جليل  عمرو بن أوس األنصاري،   
 اإلصابة  .شهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ،  عشرة سنة 

  .٢٢٨ / ١وحلية األولياء ، ٤٢٦ / ٣
 معاوية بن أيب سفيان صخر بن       :) هـ   ٦٠ - ق هـ    ٥( معاوية بن أيب سفيان      .١٧٢

ولـد  ،   مؤسس الدولة األموية بالشام، وأحد دهاة العرب       ،حرب بن أمية القرشي األموي    
اإلصابة . ة وأقره عثمان على الديار الشامي     ، واله أبو بكر مث عمر     ، وأسلم عام الفتح   ،مبكة

٤٣٣ / ٣.   
ة بن شعبة بن أيب عـامر بـن       املغري :) هـ   ٥٠- ق هـ    ٢٠( املغرية بن شعبة     .١٧٣

 أحد دهاة العرب وقادم ووالم، وفد إىل املقـوقس يف           جليل،مسعود الثقفي، صحايب    
 / ٤، وأسـد الغابـة    ٤٥٢ / ٣ اإلصابة   .لشاموشهد احلديبية واليمامة وفتوح ا    ،  اجلاهلية

٤٠٦.   
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 املقداد بن األسود الكندي بن عمرو       ):هـ  ٣٣ت  ( املقداد بن األسود     .١٧٤
لبة بن مالك بن مطرود البهراين، حالف األسود بن عبد يغـوث الزهـري،              بن ثع 

       املقداد املقداد بن األسود، وغلبـت     :  فصار يقال  ،وكتب إىل أبيه فقدم عليه فتبىن األسود
.  املقـداد بـن عمـرو      :عليه، واشتهر بذلك، فلما نزلت ادعوهم آلبـائهم قيـل لـه           

 . ٦/٢٠٢اإلصابة
املقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد         :)هـ  ٨٧ ت( املقداد بن معد يكرب      .١٧٥

 قدم يف صباه من اليمن مع وفد كندة على النيب صلى اهللا عليـه               جليل،الكندي، صحايب   
  .٤١١ / ٤أسد الغابة . وسلم
زين الدين حممد عبد الـرؤوف بـن تـاج           :) هـ   ١٠٣١ - ٩٥٢( املناوي   .١٧٦

 أنواع  كبري له دراية بكثري من     عامل   املناوي، الشافعي،  العارفني بن علي بن زين العابدين،     
التيسري يف شرح اجلامع الصغري، وفيض القدير، وشرح التحريـر يف           : العلوم، من تصانيفه  
  . ٢٢٠ / ٥، ومعجم املؤلفني ٣٥٧ / ١ البدر الطالع .فروع الفقه الشافعي

أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن،          :) هـ   ٦٧٦ - ٦٣١( النووي   .١٧٧
 اموع شرح   :من تصانيفه ،  عالمة يف الفقه الشافعي واحلديث واللغة     ،  واويالنووي أو الن  

، ١٦٥ / ٥ طبقات الـشافعية     .املهذب، وروضة الطالبني، و املنهاج شرح صحيح مسلم       
  .٢٧٨ / ٧والنجوم الزاهرة 

 أبو هنيدة وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن          :) هـ   ٥٠ت( وائل بن حجر     .١٧٨
رسـول اهللا  بـشر   ، وقدكان أبوه من ملوك حضرموت  ل،  جليوائل، احلضرمي، صحايب    

، وأسد الغابة   ٦٢٨ / ٣اإلصابة  . صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام         
٦٥٩ / ٤ .  

أبو صفوان يعلى بن أمية بن أيب عبيدة بن مهـام،      :) هـ   ٣٧ ت( يعلى بن أمية     .١٧٩
شهد الطائف وحنينـا    ، و لفتح وأسلم بعد ا   ، كان حليفا لقريش   جليل،صحايب  ،  التميمي

 .٦٦٨ / ٣اإلصابة ، و١٥٨٥ / ٤االستيعاب . وتبوك مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

 



 

 

٦١٢ 

٦١٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

  فهرس املصطلحات واأللفاظ الغريبة


  ٣٦  ....................................................................اإلدالة
  ٢٠٥  ................................................................االضطباع

  ٢٨٠  ....................................................................أعالج
بِتخ٣١٢  ....................................................................ةي  

  ٣٤٥  ............................................................جاما خموصا

  ٤٥  ............................................................اجلرف القاري
  ٣٥٣  .....................................................................اِحلنة

  ١٧٥  ..................................................................اخلميس
  ٣٩٨  ....................................................................دهقان
  ٢٣١  ....................................................................الرباط
  ٢٠٥  .....................................................................الرمل

  ٤٦٥  ...................................................................ِسيكُمِق
  ١٧٣  ..................................................................القلوص 

  ٤٢  ..............................................................الالندسكيب
  ٢٣٩  ....................................................................ةنوتي

  ٤٥٨  ....................................................................اهلنات
يب٢٤١  .....................................................................ينر  

 

  
  



   

 

٦١٣ 

٦١٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

  واملراجعفهرس املصادر 
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد، فقد وفقين اهللا يف هذا البحث               

 من املؤلفات واملصنفات، للمتقـدمني واملعاصـرين، وهـي           كبريٍ للوقوف على عددٍ  
، أو  حسبما كتبت أثناء البحث مذكورة أدناه، فإن فاتين شئ، فليس جحدا حلق أحدٍ            

    وقد جاءت مرتبـة حـسب الترتيـب          أو نسيان،   خطأٍ كتمانا لفضله، إمنا هو حمض 
  :األجبدي على النحو اآليت

  -أ-
  . مكتبة دار الفضيلة-  بكر عبد الرازقأبو :أبو زهرة -١
م وحـىت  ١٩٢٦االتفاقات القضائية الدولية وتـسليم اـرمني مـن عـام             -٢

  .م١٩٦٩ - الطبعة الثانية -حممود زكي مشس : م١٩٨٩عام
 - عمان   -مصطفى صخري   :  أحكامها ونصوصها  االتفاقيات القضائية الدولية   -٣

 .م١٩٩٨ - الطبعة األوىل -مكتبة دار الثقافة 
ــرويناملوقــع علــى : اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار -٤ : االلكت

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclo
s/unclos_a.pdf  

دار الكتب ) هـ٣١٨ت(ملنذر النيسابوري أبو بكر حممد بن إبراهيم بن ا: اإلمجاع -٥
 .هـ١٤٠٥ - الطبعة األوىل -بريوت  -العلمية 

دار  - الطبعة األوىل    - عبد الرمحن حبنكة امليداين      :أجنحة املكر الثالثة وخوافيها    -٦
  .هـ١٣٩٥ -  بريوت.القلم

 - الطبعـة األوىل     - دار الوطن    -خالد بن عبد اهللا املصلح      .  د :أحكام اإلحداد  -٧
   .ـه١٤١٦

 - الطبعـة األوىل  - دار املكتيب -وهبة الزحيلي : د.أ: أحكام احلرب يف اإلسالم   -٨
  .هـ١٤٢٠

 مؤسسة الرسالة   -عبد الكرمي زيدان    : أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم      -٩
  .هـ١٤٠٢ -



 

 

٦١٤ 

٦١٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 -رسالة ماجستري جبامعة امللك عبد العزيز       : أحكام السفر يف الشريعة اإلسالمية     -١٠
  . غري مطبوعة-يد القحطاين لسعيد بن سع

 حتقيـق   - القاضي أبو احلسن املـاوردي       :األحكام السلطانية والواليات الدينية    -١١
  . الطبعة األوىل-هـ ١٤٠٩ - دار قتيبة -أمحد بن مبارك البغدادي / الدكتور

ـ ٤٥٨ت ( للقاضي أيب يعلى حممد بن حسني الفراء         :األحكام السلطانية  -١٢  -) هـ
  .هـ١٤٢١ - لبنان -وت  بري-دار الكتب العلمية 

 ضمن أحباث -إمساعيل عبد الرمحن عشب . د: اإلسالميأحكام الشفعة يف الفقه      -١٣
  . منشور يف موقع الفقه اإلسالمي-جملة الشريعة والقانون 

أبو بكر حممد بن عبد اهللا األندلسي املالكي، املعروف بـابن           : أحكام القرآن  -أ -١٤
  . عيسى احلليب. ط–العريب 

ـ ٥٤٣ت(أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العـريب          : قُرآنأحكام ال  -ب    -) هـ
  . بريوت- دار الفكر -حممد عبد القادر عطا : حتقيق

املطبعـة البهيـة     - بكر أبو اجلصاص الرازي علي بن أمحد: أحكام القرآن  -أ -١٥
  .املصرية

 حممـد : حتقيـق  - بكر أبو اجلصاص الرازي علي بن أمحد: القرآن أحكام -        ب
  .هـ١٤٠٥ - بريوت - العريب التراث إحياء دار - قمحاوي الصادق

 غري - رسالة ماجستري -عمر بن حممد السبيل  : أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي     -١٦
  .مطبوعة

 جامعة أم   - رسالة ماجستري    -عبد اهللا حليم سايسينج     : أحكام املرتد يف اإلسالم    -١٧
  . غري مطبوعة–القرى 

 بن أيب بكر أيـو الزرعـي املعـروف بـابن القـيم              حممد: أحكام أهل الذمة   -١٨
 - دار ابن حزم     -يوسف أمحد البكري، وشاكر توفيق العاروري       : حتقيق) هـ٧٥١ت(

 .هـ١٤١٨ - الطبعة األوىل -بريوت 



   

 

٦١٥ 

٦١٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

أحكام ممارسة االحتالل لسلطاته يف اتفاقية الهـاي الحتـرام قـوانني            -١٩
ــ ــى –ة وأعــراف احلــرب الربي ــع عل ــرويناملوق -http://pal:  االلكت

lp.org/library-v٢٩٤٢.html  
 أمحـد  عـامر : حتقيق - الشافعي اهللا عبد أبو إدريس بن حممد: احلديث اختالف -٢٠

  .م١٤٠٥ - األوىل الطبعة - بريوت - الثقافية الكتب مؤسسة - حيدر
إمساعيل لطفي فطاين   .د: اختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت       -٢١
  . هـ١٤١٨ -عة الثانية  الطب- دار السالم -
 دار الكتب العلمية    - الطربي يزيد بن جرير بن حممد جعفر أبو: اختالف الفقهاء  -٢٢
  .  لبنان- بريوت -
القـاهرة   - مطابع الشعب .ط – املوصلي مودود ابن :االختيار لتعليل املختار   -أ -٢٣
  . هـ١٣٨٦ -

  .ر الكتب العلمية دا.ط – املوصلي مودود ابن: االختيار لتعليل املختار-        ب
 -حممد بن ناصر الدين األلبـاين       : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل       -٢٤

 .هـ١٤٠٥ - الطبعة الثانية - بريوت -املكتب اإلسالمي 
حممـد  :  حتقيق -ي  الزخمشر أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أبو: أساس البالغة  -٢٥

 - الطبعـة األوىل  - لبنـان  -ت  بـريو - دار الكتـب العلميـة       - باسل عيون السود  
  .هـ١٤١٩

 - دار النفـائس     -علي عبد اهللا حسني     : االستئجار على فعل القربات الشرعية     -٢٦
  .هـ١٤١٨ - الطبعة األوىل -األردن 

يوسف بن عبد اهللا بن حممد بـن عبـد الـرب النمـري القـرطيب                : االستذكار -٢٧
 الطبعة  -ر الكتب العلمية     دا -سامل حممد عطا، وحممد علي عوض       : حتقيق) هـ٤٦٣ت(

 .م٢٠٠٠ -األوىل 
مطبعـة   - النمري الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: االستيعاب -٢٨

  .ضة مصر



 

 

٦١٦ 

٦١٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 املعـروف  اجلزري الكرمي عبد بن حممد بن علي احلسن أبو الدين عز: أسد الغابة  -٢٩
  .دار الفكر - األثري بابن

 دار  -الدكتور مـصطفى حلمـي      : ثمانيةاألسرار اخلفية وراء إلغاء اخلالفة الع      -٣٠
  .هـ١٤٢٥ - الطبعة األوىل - الكتب العلمية

 وكالـة  - األوىل الطبعـة  - السديري العزيز عبد بن توفيق: والدستور اإلسالم -٣١
 - واإلرشـاد  والـدعوة  واألوقـاف  اإلسلية الشئون وزارة العلمي والبحث املطبوعات

  .هـ١٤٢٥
 الكتـاب   . ط – زكريا حيىي األنصاري     أبو:  شرح روض الطالب   أسىن املطالب  -٣٢

  .اإلسالمي
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي       القاضي  : اإلشراف على مسائل اخلالف    -٣٣

  . مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة: حتقيق-) هـ٤٢٢ت  (املالكي
 الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد: اإلصابة يف متييز الصحابة    -٣٤
  .هـ١٤١٢ - األوىل الطبعة -بريوت  - دار اجليل - البجاوي حممد علي: حتقيق -
 مطبعة  -) هـ٤٢٩ت (البغداديأبو منصور عبد القاهر بن طاهر        :أصول الدين  -٣٥

  .هـ١٣٤٦ - الطبعة األوىل - بريوت -الدولة استانبول 
حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين        :أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن      -٣٦
  . هـ١٤١٥ - لبنان - بريوت -دار الفكر  - )هـ١٣٩٣ ت (لشنقيطيا
 – دار الفكـر     -السيد البكري بن السيد حممد شطا الـدمياطي         : إعانة الطالبني  -٣٧

 .بريوت
حممد بـن أيب بكـر املعـروف بـابن القـيم            : إعالم املوقعني عن رب العاملني     -٣٨
  ٠ القاهرة-دار احلديث ) هـ٧٥١ت(
 - الطبعة اخلامسة    - بريوت   - دار العلم للماليني     - الزركلي   خري الدين : األعالم -٣٩

 .م١٩٨٠
وزارة األوقـاف والـشؤون     : اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان يف اإلسـالم       -٤٠

  .اإلسالمية بدولة الكويت



   

 

٦١٧ 

٦١٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 :األقليات اإلسالمية ما يتعلق ا من أحكام يف العبادة واإلمارة واجلهاد           -٤١
 -كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية       من رسائل    -حممد درويش حممد سالمة     

  .جامعة أم القرى
احلافظ أيب احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيي : اإلقناع يف مسائل اإلمجاع    -٤٢

  .دار الكتب العلمية -زكريا عمريات :  حتقيق-) هـ٦٢٨ت(بن القطان 
الفكر مكتب البحوث والدراسات بدار :  حتقيق-حممد الشربيين اخلطيب  : اإلقناع -٤٣
 .هـ١٤١٥ -
 الطبعة  - دار الفكر    -) ٢٠٤ت  (أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي        : األم-أ -٤٤

  .هـ١٤٠٠ -األوىل 
  . بوالق. ط)٢٠٤ت (أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي : األم-        ب
 - دار املعرفـة     -) هـ٢٠٤ت(أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي        : األم-        ج

 .هـ١٣٩٣ - الطبعة الثانية -ت بريو
 عبد اهللا بن عبد احملسن التركي       :األمة الوسط واملنهاج النبوي يف الدعوة إىل اهللا        -٤٥
 -  اململكة العربية الـسعودية    -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد        -

  .هـ١٤١٨- األوىل الطبعة
 عبـاس  إحسان:  حتقيق - ضيبال سامل بن يعلى بن حممد بن املفضل: العرب أمثال -٤٦
   .هـ١٤٠١ - وىلاأل الطبعة - لبنان - بريوت - العريب الرائد دار -
 دار.  ط-حممد عمـارة  .  د:حتقيق - اهلروي سالم بن القاسمأبو عبيد  : األموال -٤٧

  .هـ١٤٢٩ - الطبعة األوىل -الشروق 
الـدار   -ىل  األوالطبعة   - سراج الدين حممد الرويب   : اإلنتربول ومالحقة ارمني   -٤٨

  .م١٩٩٨ - املصرية اللبنانية
 علـي بـن سـليمان املـرداوي      :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلـالف      -أ -٤٩
  . بريوت- دار إحياء التراث -حممد حامد الفقي : حتقيق)  هـ٨٨٥ت(



 

 

٦١٨ 

٦١٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

علـي بـن سـليمان املـرداوي        : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف     -ب  
 الطبعة األوىل   -مطبعة السنة احملمدية مبصر     . ط -ي  حممد حامد الفق  : حتقيق) هـ٨٨٥ت(
  . هـ١٣٧٥ -
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس املشهور         :أنوار الربوق يف أنواء الفروق     -٥٠

  . عامل الكتب. ط-بالقرايف 
 بـن  اهللا عبد بن قاسم: الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس -٥١

 - جـدة  - الوفاء دار - الكبيسي الرزاق عبد بن أمحد .د: يقحتق - القونوي علي أمري
  .هـ١٤٠٦ - األوىل الطبعة

أبو بكر حممد بن إبراهيم بـن املنـذر        : األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف     -٥٢
 د.هـ١٤١٣ - الطبعة األوىل - دار طيبة -أبو محاد صغري .د:  حتقيق–النيسابوري 

 دار  - البغدادي   مني بن مري سليم الباباين    أمد  مساعيل باشا بن حم   إ: إيضاح املكنون  -٥٣
  . لبنان-إحياء التراث العريب بريوت 

 - ب -
 زين الدين بن إبراهيم بن حممـد بـن بكـر            :شرح كرت الدقائق   البحر الرائق  -٥٤
 . الطبعة الثانية- بريوت -دار املعرفة ) هـ٩٧٠ت(
 - دمـشق    -لقلـم    دار ا  -حملمد تقي العثماين    : حبوث يف قضايا فقهية معاصرة     -٥٥

  .هـ١٤٢٤ -الطبعة الثانية 
 دار  -جاد احلق على جـاد احلـق        : حبوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة      -٥٦

 .هـ١٤٢٥ - القاهرة -احلديث 
عالء الـدين بـن مـسعود الكاسـاين         : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع    -أ -٥٧
 .هـ١٩٨٢ - الطبعة الثانية - بريوت - دار الكتاب العريب -) هـ٥٨٧ت(

عالء الـدين بـن مـسعود الكاسـاين         :  يف ترتيب الشرائع   بدائع الصنائع -ب  
  . مطبعة اإلمام مبصر-) هـ٥٨٧ت(

عالء الـدين بـن مـسعود الكاسـاين          : يف ترتيب الشرائع   بدائع الصنائع -ج  
  . املكتبة العلمية٠ط -) هـ٥٨٧ت(



   

 

٦١٩ 

٦١٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

شـد احلفيـد    حممد بن أمحد بن حممد بن ر      : بداية اتهد واية املقتصد    -٥٨
 - دار الغـرب اإلسـالمي       -حممد صبحي حسن حالق     : حتقيق) هـ٥٩٥ت(

  .بريوت
الطبعـة   -) هـ٧٧٤ت(إمساعيل بن عمر بن كثري  : يف التاريخ البداية والنهاية   -أ -٥٩

  .القاهرة – دار احلديث -م ١٩٩٢ -األوىل 
 -مشقي   كثري الد   بن  عمر مساعيل بن إالفداء  أبو  :  يف التاريخ  البداية والنهاية -ب  

  .هـ١٤٠٨ - الطبعة األوىل -  دار إحياء التراث العريب-علي شريي 
دار  -  الـشوكاين  علـي  بن حممد: السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -٦٠

  .م١٩٩٨ - الطبعة األوىل -الفكر املعاصر 
حممـد  : حتقيق -جالل الدين السيوطي   :  يف طبقات اللغويني والنحاة    بغية الوعاة  -٦١

 .هـ١٣٩٩ - الطبعة الثانية - دار الفكر -  إبراهيمأبو الفضل
 دار  - أمحد عبد الرمحن البنـا الـساعايت       : من أسرار الفتح الرباين    األماين بلوغ -٦٢

  . القاهرة–الشهاب 
 .ط دار الكتب العلمية -أبو حممد حممود بن حممد العيين  :البناية شرح اهلداية -٦٣

  - ت -
 الـرزاق  عبـد  بن حممد بن حممد يضالف أبو: القاموس جواهر من العروس تاج -٦٤

 الطبعـة   - الكويت   -عبد الكرمي العزباوي    :  حتقيق - الزبيدي مبرتضى امللقّب احلسيين،
 .هـ١٤٢١ -األوىل 

ـ ٨٩٧ت(حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري        : التاج واإلكليل  -٦٥ دار  -) هـ
  . بريوت-الكتاب 

 - العلميـة  الكتب دار - الطربي رجري بن حممد جعفر أبو: وامللوك األمم تاريخ -٦٦
  .هـ١٤٠٧ - األوىل الطبعة - بريوت

 عبد الدين حمي حممد: حتقيق - السيوطي بكر أيب بن الرمحن بدع :اخللفاء تاريخ -٦٧
  .هـ١٣٧١ - األوىل الطبعة - مصر - السعادة مطبعة - احلميد



 

 

٦٢٠ 

٦٢٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 - وعلي عكاشة    -شحادة الناطور   . مجيل بيضون، د  . د: تاريخ العرب احلديث   -٦٨
  . دار األمل-هـ ١٤١٢ -الطبعة اإلوىل 

 - اجلعفـي  البخـاري  اهللا عبد أبو إبراهيم بن إمساعيل بن حممد: الكبري التاريخ -٦٩
  .الفكر دار - الندوي هاشم السيد: حتقيق

 - العلميـة  الكتب دار - البغدادي اخلطيب بكر أبو علي بن أمحد :بغداد تاريخ -٧٠
  .بريوت

 احلـسني  بـن  اهللا عبد ابن حممد أيب الفقيه بن احلسن  أبو :تاريخ قضاة األندلس   -٧١
 الطبعـة   - بـريوت    - دار اآلفاق اجلديدة     -جلنة إحياء التراث العريب     :  حتقيق - النباهي

  . هـ١٤٠٣ –اخلامسة 
  .م١٩٧٢ - القاهرة - مطبعة اإلمام -عبيد اهللا بن عمر الدبوسي : تأسيس النظر -٧٢
 الدار العربية   -دكتور أنيس قاسم    ال: تأمالت يف االحتاللني الصلييب والصهيوين     -٧٣

  .م١٩٧٥ – تونس - ليبيا -للكتاب 
منشورات  -  مصطفى خالدي وعمر فروخ    :التبشري واالستعمار يف البالد العربية     -٧٤

  .م١٩٨٣ -  صيدا-املكتبة العصرية 
برهان الدين إبراهيم بن علي     : تبصرة احلكام يف أصول اإلقضية ومناهج احلكام       -٧٥

 . بريوت–دار املعرفة ) هـ٧٩٩ت(مد بن فرحون بن أيب القاسم بن حم
ـ ٧١٠ت(عبد اهللا بن أمحد النسفي      : تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق    -أ -٧٦  -) هـ

  .هـ١٤٢٠ - الطبعة األوىل - بريوت -دار الكتب العلمية 
 -) هـ٧١٠ت(عبد اهللا بن أمحد النسفي      : تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق    -ب  

  ٠دار الكتاب اإلسالمي
 - دار السالم    -حممد راكان الدغمي    : لتجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية    ا -٧٧

  . األردن–م ١٩٨٥ -الطبعة الثانية 
عبد العزيز : التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل        -٧٨

  .هـ١٤٢٠ - الرياض - مكتبة الرشد -بن مرزوق الطريفي 



   

 

٦٢١ 

٦٢١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 جامعة أحممد   -سالة ماجستري لفريدة شربي     ر: نظام تسليم ارمني   حتديد -٧٩
  .م٢٠٠٧ - اجلزائر -كلية احلقوق –بو قرة 

أمحـد  :  حتقيق -بدر الدين بن مجاعة     : حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم     -أ -٨٠
  .م١٩٧٨ - قطر -رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية :  الناشر-عزو عناية 

 فـؤاد   : حتقيق - بدر الدين بن مجاعة      :المحترير األحكام يف تدبري أهل اإلس     -ب  
  .هـ١٤٠٥ -  قطر- رئاسة احملاكم الشرعية - الطبعة األوىل -عبد املنعم أمحد 

عبـد  : حتقيق) هـ٦٧٦ت(حييي بن شرف بن مري النووي       : حترير ألفاظ التنبيه   -٨١
 .هـ١٤٠٨ - الطبعة األوىل - دمشق - دار القلم -الغين الدقر 

 الدار التونـسية    - مكتبة ابن تيمية     -  الطاهر بن عاشور   حممد: التحرير والتنوير  -٨٢
  .للنشر

 دار الكتب   -) هـ١٣٥٣ت(حممد بن عبد الرمحن املباركفوري      : حتفة األحوذي  -٨٣
 . بريوت–العلمية 

 الدين شرف الصمد عبد:  حتقيق - املزي احلافظ: األطراف مبعرفة األشراف حتفة -٨٤
  .هـ١٤٠٣ :الثانية بعةالط - القيمة والدار ، اإلسالمي املكتب -
 – بـريوت  - العلمية الكتب دار -عالء الدين حممد السمرقندي     : حتفة الفقهاء  -٨٥

  .لبنان
 إحياء التـراث    ٠ط) هـ٨٠٤ت(عمر بن علي بن أمحد الوادياشي       : حتفة احملتاج  -٨٦

   -العريب 
 - احلنبلي اهلادي عبد بن أمحد بن حممد الدين سمش: التحقيق يف أحاديث التعليق    -٨٧

  .م١٩٩٨ - األوىل الطبعة - بريوت - العلمية الكتب دار - شعبان صاحل أمين :حتقيق
عبد الرمحن بـن علـي بـن حممـد اجلـوزي            : التحقيق يف أحاديث اخلالف    -٨٨
 - بـريوت    - دار الكتب العلميـة      -مسعد عبد احلميد السعدين     : حتقيق) هـ٥٩٧ت(

 .هـ١٤١٥ -الطبعة األوىل 
 دار الفكر العريب    -صاحل حممد حممود    . د: يةالتحكيم يف منازعات احلدود الدول     -٨٩
  . القاهرة–م ١٩٩١ -



 

 

٦٢٢ 

٦٢٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

عبد اهللا بن يوسـف  : ختريج أحاديث فتح القدير شرح فتح القدير شرح اهلداية        -٩٠
  . هـ١٣٥٧ - الطبعة الثالثة - القاهرة - دار املأمون )هـ٧٦٢ت(الزيلعي

 .د: حتقيـق  - الزجناين أمحد بن املناقب محود  أبو: ختريج الفروع على األصول    -٩١
  .هـ١٣٩٨ - الثانية الطبعة - بريوت - الرسالة مؤسسة - صاحل أديب حممد

 ١٤١٧ رسالة دكتوراه   -عثمان أمحد دوكلي    : التدابري الواقية من التشبه بالكفر     -٩٢
  . غري مطبوعة-هـ ١٤١٨ -
دار  -مشس الدين الـذهيب     حممد بن أمحد بن عثمان      أبو عبد اهللا    : تذكرة احلفاظ  -٩٣
  .ث العريبحياء التراإ
 دار النهـضة    -عبد الغين حممـود     . د: تسليم ارمني على أساس املعاملة باملثل      -٩٤

  .هـ١٤١٢ - الطبعة األوىل - القاهرة -العربية 
زياد بن عابد املشوخي    : تسليم املطلوبني بني الدول وأحكامه يف الفقه اإلسالمي        -٩٥
  . الرياض-هـ ١٤٢٧ – الطبعة األوىل - كنوز أشبيليا -
دار ٠ ط -عبد القادر عودة     :تشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي     ال -٩٦

  . بريوت–الكتب العلمية 
 دار  -حممد رضوان الداية    .د:  حتقيق -حممد بن عبد الرؤوف املناوي      : التعاريف -٩٧

 .هـ١٤١٠ - الطبعة األوىل - بريوت -الفكر املعاصر 
 - مطبعة خالد بن الوليـد       - الفاضل   حممد: التعاون الدويل يف مكافحة اإلجرام     -٩٨

  . م١٩٨٨ - الطبعة الرابعة -دمشق 
ـ ٨١٦ت(علي بن حممد بن علي اجلرجاين       : التعريفات -٩٩ إبـراهيم  : حتقيـق ) هـ

 .هـ١٤٠٥ - الطبعة األوىل - بريوت - دار الكتاب العريب -األبياري 
دار  -) هـ٧٧٤ت(إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي       : تفسري القُرآن العظيم   -١٠٠

 .طيبة
دار ابن اجلوزي   ) هـ١٤٢١ت(حممد بن صاحل العثيمني     : تفسري القُرآن العظيم   -١٠١
 .هـ١٤٢٣ - الطبعة األوىل -



   

 

٦٢٣ 

٦٢٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 - اهللا عبد أبو القرطيب فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد: تفسري القرطيب  -١٠٢
  .ـه١٤٠٥ لبنان - بريوت العريب التراث حياءإ دار ٠ط
  . هـ١٣٦٦ - الطبعة الثانية - دار املنار – حممد رشيد رضا :تفسري املنار -١٠٣
: حتقيق - الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد: التهذيب تقريب -١٠٤

  .هـ١٤٠٦ - األوىل الطبعة - سوريا - الرشيد دار - عوامة حممد
 مؤسـسة   -عبد اهللا اجلديع    : تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثره يف الواقع        -١٠٥

  .هـ١٤٢٩ -بعة األوىل  الط-الريان 
تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف السبكي  : تكملة اموع بشرح املهذب    -١٠٦
  . مصر– مطبعة التضامن األخوي –) هـ٦٥٧ت(
صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ : التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل      -١٠٧
  .هـ١٤١٧ – الطبعة األوىل – دار العاصمة –
حبـث منـشور يف جملـة    : القانوين جلرمية االعتداء على وحدة الدولة     التكييف   -١٠٨

 تـابع   - دمنهور   - جامعة األزهر    - كلية الشريعة والقانون     -البحوث الفقهية والقانونية    
  .هـ١٤١٩ -ملحق العدد الثالث عشر 

أمحد بن علي بن حجر أبو الفـضل        : تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري      -١٠٩
 ١٣٨٤ املدينة املنورة  -السيد عبداهللا هاشم اليماين املدين      : حتقيق) هـ٨٥٢ت(العسقالين  

  .هـ
حممد :  حتقيق - املالكي البغدادي نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد أبو :التلقني -١١٠

  .  مكة املكرمة– مكتبة نزار مصفطى الباز –ثالث سعيد الغاين 
مـصطفى  : حتقيق) هـ٤٦٣ت(يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري     : التمهيد -١١١

 - املغـرب  - وزارة عموم األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية        -العلوي، حممد البكري    
 .هـ١٣٨٧

  . الدار اجلامعية- سعيد الدقاقالحممد . د: التنظيم الدويل -١١٢
  . دار املعرفة.ط –  بول روتييه:التنظيمات الدولية -١١٣



 

 

٦٢٤ 

٦٢٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

بـن عبـد اهلـادي       مشس الدين حممد بن أمحـد       : تنقيح حتقيق أحاديث التعليق    -١١٤
 - الطبعة األوىل - بريوت   - دار الكتب العلمية     -أمين صاحل شعبان    : حتقيق)هـ٧٤٤ت(

 .م١٩٩٨

: حتقيـق  -ي  الدين بن شرف النوو   ي   زكريا حمي  أبو: ذيب األمساء واللغات  -أ -١١٥
  . بريوت-دار الكتب العلمية  - مصطفى عبد القادر عطا

دار  – النـووي  مري بن شرف بن ىيحي زكريا أبو :ذيب األمساء واللغات  -ب  
  . بريوت– الكتب العلمية

 دار - الـشافعي  العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد: التهذيب ذيب -١١٦
  .هـ١٤٠٤ - األوىل الطبعة - بريوت - الفكر

 بريوت - العلمية الكتب دار - اجلوزية قيم بن بكر أيب بن حممد :ذيب السنن  -١١٧
  ٠هـ١٤١٥ - الثانية الطبعة -
١١٨- بشار.د: حتقيق - املزي احلجاج أبو عبدالرمحن الزكي بن يوسف: الكمال ذيب 

  .هـ١٤٠٠ - األوىل الطبعة - بريوت - الرسالة مؤسسة - معروف عواد
 - زهـري  بن نوح األ   ةزهر بن طلح  محد بن األ  أبو نصر حممد بن     أ: ذيب اللغة  -١١٩

 - الطبعـة األوىل   -وت   بـري  - دار إحياء التراث العريب    - حممد عوض مرعب  : حتقيق
  .م٢٠٠١

 أبـو : حتقيق - الرباذعي القريواين القاسم أيب بن خلف سعيد أبو :املدونة ذيب -١٢٠
  .املزيدي فريد أمحد احلسن

عبد الرمحن بـن ناصـر الـسعدي         : تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان       -١٢١
 -طبعة الثانيـة     ال - السعودية   -مطبوعات مركز صاحل بن صاحل الثقايف       ) هـ١٣٧٦ت(

 .هـ١٤١٢

 اإلمـام  مكتبة - املناوي الرؤوف عبد الدين زين :التيسري بشرح اجلامع الصغري    -١٢٢
 .هـ١٤٠٨ - الثالثة: الطبعة - الرياض - الشافعي

  - ث -



   

 

٦٢٥ 

٦٢٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 -صاحل عبد السميع اآليب األزهـري  : الثمر الداين شرح رسالة القريواين     -١٢٣
 . بريوت–املكتبة الثقافية 

 - ج -
حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي        : ن عن تأويل آي القُرآن    جامع البيا -أ -١٢٤
 .هـ١٤٠٥ - بريوت -دار الفكر ) هـ٣١٠ت(

 بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر أبو: القرآن تأويل يف البيان جامع-ب  
 األوىل الطبعة - الرسالة مؤسسة - شاكر حممد أمحد: حتقيق) هـ ٣١٠ت(األملي   غالب

   .ـه ١٤٢٠ -
 -دار الـسالم    ) هـ٢٧٩ت( حممد بن عيسى الترمذي السلمي       :جامع الترمذي  -١٢٥

 .هـ١٤٢٠ - الطبعة األوىل -الرياض 
 الرياض  -دار السالم   ) هـ٢٥٦ت(حممد بن إمساعيل البخاري     : اجلامع الصحيح  -١٢٦
 .هـ١٤١٩ - الطبعة الثانية -

 ،الـسالمي  الرمحن عبد بن أمحد بن الرمحن عبد أبو الفرج :جامع العلوم واحلكم  -١٢٧
  . دار املعرفة– فحل ياسني ماهر:  حتقيق- رجب بابن املعروف

 - دار الكتاب العريب -حممد بن أمحد األنصاري القرطيب  : اجلامع ألحكام القُرآن   -١٢٨
 .هـ١٣٨٧ -القاهرة 

دريس بن املنـذر    إ حامت حممد بن     أيبحممد عبد الرمحن بن     أبو  : اجلرح والتعديل  -١٢٩
 – وىلالطبعـة األ   - بـريوت    -  دار إحياء التراث العـريب     - الرازيالتميمي احلنظلي   

  .م١٩٥٢
 حبث تكميلي لدرجـة     -هاين رفيق حامد عوض     : اجلرمية السياسية ضد األفراد    -١٣٠

  .هـ١٤٣٠ - غزة - كلية الشريعة والقانون -املاجستري 
 - دار الفكـر العـريب   -حممد أبو زهـرة     : اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي     -١٣١
  . الطبعة األوىل-قاهرة ال
 مركز الكتاب األكادميي    -عدنان صايف   : اجلغرافيا السياسية بني املاضي واحلاضر     -١٣٢
  .  عمان– األردن -



 

 

٦٢٦ 

٦٢٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 - رسالة ماجستري بكلية الشريعة      -صاحل بن زريق القرشي     : اجلمع بني الصالتني   -١٣٣
  ٠ غري مطبوعة-هـ ١٤٢٤ -جامعة أم القرى 

 -األوىل  الطبعة   -) هـ٣٢١ت(سن بن دريد    أبو بكر حممد بن احل    : مجهرة اللغة  -١٣٤
  .دار العلم للماليني

 - عمان   - اجلامعة األردنية    -رحيل حممد رحيل    : اجلنسية يف الشريعة اإلسالمية    -١٣٥
  .م١٩٨٧

 دار -مسيح عواد احلـسن  . د: اجلنسية والتجنس وأحكامهما يف الفقه اإلسالمي  -١٣٦
  .هـ١٤٢٩ - الطبعة األوىل - سوريا -النوادر 

ة املعـارف   أمنـش  - هشام علي صـادق   . د :ية واملوطن ومركز األجانب   اجلنس -١٣٧
  .م١٩٧٧- اإلسكندرية

 - دار العلـم للماليـني       -ظافر القامسي   : اجلهاد يف اإلسالم واحلقوق الدولية     -١٣٨
  .م١٩٨٢

 الطبعـة   - دار البيارق  -  حممد خري هيكل   :اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية     -١٣٩
  .هـ١٤١٧ -الثانية 

:  حتقيق - الظاهري األندلسي، حزم، بن سعيد بن أمحد بن علي :ةجوامع السري  -١٤٠
  .م١٩٠٠ - األوىل الطبعة - مصر - املعارف دار - عباس إحسان

 -صاحل بن عبد السميع اآليب األزهري       : جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل     -أ -١٤١
 . بريوت–دار الفكر 

 إحيـاء  دار٠ ط -صاحل بن عبد السميع اآليب األزهـري         :االكليل جواهر -ب  
  .مصر – العربية الكتب

 مـسعد :  حتقيق - االسيوطي املنهاجي أمحد بن حممد الدين مشس: جواهر العقود  -١٤٢
  .هـ١٤١٧ - بريوت - العلمية الكتب دار - السعدين حممد احلميد عبد
عبد القادر بن حممد بن حممد بن نصر اهللا بـن  : يف طبقات احلنفية  اجلواهر املضية  -١٤٣

 الطبعة الثانية   - دار هجر    - عبد الفتاح حممد احللو   : حتقيق   - القرشي   سامل بن أيب الوفاء   
 .هـ١٤١٣ -



   

 

٦٢٧ 

٦٢٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 بـابن  الـشهري  املـارديين  عثمان بن علي بن الدين عالء :النقي اجلوهر -١٤٤
  .الفكر دار -) هـ ٧٤٥ت (  التركماين

الزبيـدي  أبو بكر بن علي بن حممد احلداد :  على خمتصر القدوري النرية اجلوهرة -١٤٥
 .  املطبعة اخلريية-لعبادي املعروف با

  - ح -
 حممد أبو السعود علي بن اسـكندر        :على شرح مال مسكني    حاشية أيب السعود   -١٤٦

  .هـ١٢٨٧ -مطبعة املويلحي  -) هـ١١٧٢ت(السيد الشريف 
إبراهيم بن حممـد بـن أمحـد         :حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي       -١٤٧

  ٠ط عيسى احلليب -الباجوري 
 .ط–سليمان بن عمر بـن حممـد البجريمـي           : اإلقناع البجريمي على حاشية   -١٤٨

  .مصطفى احلليب
سليمان بن منصور    :، املسماة بفتوحات الوهاب   اجلمل على شرح املنهج   حاشية   -١٤٩

  . بريوت– دار الفكر -اجلمل 
حممـد بـن عبـد اهللا اخلرشـي املـالكي           : حاشية اخلرشي على خمتصر خليل     -١٥٠
 . دار الفكر-) هـ١١٠١ت(
مشس الدين حممد بن أمحد بن عرفـة         :قي على الشرح الكبري   حاشية الدسو  -أ -١٥١

  . دار إحياء التراث العريب-الدسوقي 
مشس الدين حممد بن أمحد بن عرفـة    :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     -ب  

 . املكتبة التجارية.ط -الدسوقي 
مد عرفـة الدسـوقي     مشس الدين حم  : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     -ج  

  . بريوت- دار الكتب العلمية -) هـ١٢٣٠ت(
مد عرفـة الدسـوقي     مشس الدين حم   : على الشرح الكبري   الدسوقيحاشية   -د  

  .عيسى احلليب -) هـ١٢٣٠ت(
مشس الدين حممد عرفـة الدسـوقي       : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     -ل  

  . دار إحياء الكتب العربية–) هـ١٢٣٠ت(



 

 

٦٢٨ 

٦٢٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 - دار الكتب العلمية   - حممد بن عبد الباقي   : لعلى خمتصر خلي   حاشية الزرقاين  -١٥٢
  .م٢٠٠٢

 - الـسندي  احلسن أبو عبداهلادي بن الدين نور: على النسائي  حاشية السندي  -١٥٣
 - الثانيـة  الطبعـة  - حلب - اإلسالمية املطبوعات مكتب - غدة أبو عبدالفتاح: حتقيق

  .هـ١٤٠٦
، الشهري بالشرقاوي   عبد اهللا بن حجازي بن إبراهيم األزهري      : حاشية الشرقاوي  -١٥٤
  . بريوت–دار املعرفة ) هـ١٢٢٦ت(
 أبو اإلخالص حسن بن عمار بن يوسـف         :درر احلكام حاشية الشرنباليل على     -١٥٥

  .دار إحياء الكتب العربية.  ط– الشرنباليل الوفائي املصري 
أمحـد  :  ألقرب املسالك  بلغة السالك ، أو   حاشية الصاوي على الشرح الصغري     -١٥٦

  . مصر– دار املعارف -) هـ١٢٤١ت(شهري بالصاوي بن حممد اخللويت ال
أمحد بـن حممـد بـن إمساعيـل         : حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح     -أ -١٥٧

 .هـ١٣١٨ - الطبعة الثالثة - مصر -مكتبة البايب احلليب ) هـ١٢٣١ت(الطحطاوي 
 أمحد بـن حممـد بـن إمساعيـل      :مراقي الفالح على  حاشية الطحطاوي    -ب  

 - دار الكتب العلمية   - حممد عبد العزيز اخلالدي   :  حتقيق - )ـه١٢٣١ت  (الطحطاوي  
  .هـ١٤١٨ -الطبعة األوىل 

 .هـ١٤١٢ - بريوت - دار الفكر -علي الصعيدي املالكي : حاشية العدوي -١٥٨
 دار  -شهاب الدين القليويب وعمـرية      : حاشييت قليويب وعمرية على املنهاج     -أ -١٥٩

  .إحياء التراث العريب
 .ط -شهاب الدين القليويب وعمرية     :  وعمرية على املنهاج   حاشييت قليويب  -ب  
  .احلليب عيسى

 - الطبعة األوىل - بريوت   - دار الفكر    - علي بن حممد املاوردي      :احلاوي الكبري  -١٦٠
 .م١٩٨٨

حممد حممود  : د.أ: نشأا وتطورها ومشكالا   احلدود الدولية يف الوطن العريب     -١٦١
  . هـ١٤٢٢ - الرياض - الطبعة األوىل - للعلوم األمنية  أكادميية نايف العربية-السرياين 



   

 

٦٢٩ 

٦٢٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 الطبعـة   -أمني الساعايت   . د: احلدود الدولية للمملكة العربية السعودية     -١٦٢
  .هـ١٤١٢ -األوىل 

 - دمـشق    - دار النمري    -إحسان اهلندي   . د: احلرب والسالم يف دولة اإلسالم     -١٦٣
  . هـ١٤١٣ -الطبعة األوىل 

 غـري   - املكتبة الشاملة    - علي بن عبد اهللا الرماين       أبو احلسن : احلروف ومعانيها  -١٦٤
  .مطبوعة

 رسالة ماجستري جبامعة امللك عبد العزيز       - سعود الروقي    :حق الشفعة حمله وسببه    -١٦٥
  . غري مطبوعة-
  وليد خالد الربيع   .د: حق اللجوء السياسي يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل        -١٦٦
  .ع الفقه اإلسالمي ملف وورد منشور على موق–  غري مطبوع-
مركز دراسات الوحـدة     - أمري سيف : حقوق اإلنسان مدخل إىل وعي حقوقي      -١٦٧

  .م١٩٩٤ –العربية 
 -حممد رضا الـديب     : حقوق الدول األجنبية يف املنطقة االقتصادية يف البحار        -١٦٨

  .هـ١٤١٥ -) ١١( العدد - وزارة اخلارجية السعودية -جملة الدراسات الدبلوماسية 
دار  - حممد رأفت عثمـان   : واجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم    احلقوق وال  -١٦٩

  .م١٩٩١ - الطبعة الرابعة - القاهرة - الضياء
 - ركـاب  حممد أمحد بو  : حكم اإلقامة والتجنس يف البلدان اإلسالمية وغريها       -١٧٠

  . غري مطبوع-  لبنان-  طرابلس- امعة اجلنان جبرسالة دكتوراه
 رسالة ماجستري   -مطيع اهللا سليمان اللهييب     : سالمحكمة العقوبات املقدرة يف اإل     -١٧١

 . غري مطبوعة-جبامعة امللك عبد العزيز 

 دار - األصـبهاين  اهللا عبـد  بن أمحد نعيم أبو :األصفياء وطبقات األولياء حلية -١٧٢
  .هـ١٤٠٥ - الرابعة الطبعة - بريوت - العريب الكتاب

 أمحـد  بن حممد بن بكر ىبأ الدين  سيف :حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء      -١٧٣
  .األرقم دار - الرسالة مؤسسة -) هـ٥٠٧ ت( القفال يالشاش



 

 

٦٣٠ 

٦٣٠

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 دار النهضة -أبو اخلري أمحد عطية   .  د :احلماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل      -١٧٤
  .م١٩٩٧ –العربية 

 . بريوت– دار الفكر - عبد احلميد الشرواين :حواشي الشرواين -١٧٥
 - خ -

 الطبعـة  - القـاهرة    - املطبعة السلفية    -اهيم أبو يوسف    يعقوب بن إبر  : اخلراج -١٧٦
  .هـ١٣٩٢ -الرابعة 

 دار صـادر  -قي الدين داود احمليب   ت:  يف أعيان القرن احلادي عشر     خالصة األثر  -١٧٧
 . لبنان-
 دار الكتب   -حممد العريب القروي    : اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية      -١٧٨

 . بريوت-العلمية 
 مؤسسة املعارف   -حممد أمحد كنعان    : خالصة تاريخ ابن كثري   ،  ةاخلالفة الراشد  -١٧٩
  .هـ١٤١٧ - الطبعة األوىل - لبنان -
  .حممد خري فالحة: مجع: اخلالفة العثمانية من املهد إىل اللحد -١٨٠
 -شيخ اإلسالم أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم بـن تيميـة          : اخلالفة وامللك  -١٨١

 هـ١٤١٤ - مكتبة املنار -  حممد عويضة ،محاد سالمة :ااعتىن . 
  - د -

 الطبعـة   - بريوت   - دار الفكر    -حممد عالء الدين احلصكفي     : الدر املختار  -أ -١٨٢
 .هـ١٣٨٦ -الثانية 

  . بوالق.ط – حممد عالء الدين احلصكفي: الدر املختار -ب  
 -دار اجليل   ) هـ١٢٥٠ت(حممد بن علي بن حممد الشوكاين       : الدراري املضية  -١٨٣
 .هـ١٤٠٧ -وت بري
أمحد بن علي بـن حجـر       : الدراية يف ختريج أحاديث فتح القدير شرح اهلداية        -١٨٤

 . بريوت– دار املعرفة -السيد عبد اهللا هاشم مياين : حتقيق)هـ٨٥٢ت(العسقالين
  .هـ١٤٢٣ - دار عامل الكتب - علي حيدر: األحكام جملة شرح احلكام درر -١٨٥



   

 

٦٣١ 

٦٣١

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

منصور بن يونس   : ى اإلرادات دقائق أويل النهى املعروف بشرح منته      -أ -١٨٦
  .املكتبة السلفية باملدينة.  ط-البهويت ) هـ١٠٥١ت(بن إدريس 

منصور بن يونس بـن     : دقائق أويل النهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات       -ب  
  .عامل الكتب. ط–) هـ١٠٥١ت(إدريس البهويت 

ـ ٩١١ت( الـسيوطي  بكر أيب بن الرمحن عبد افظاحل :الديباج على مسلم   -١٨٧  )هـ
 .هـ١٤١٦ – عفان ابن دار - اململكة العربية السعودية - احلويين اسحق أبو :قيقحت
إبراهيم بن علي بن حممد بن : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -١٨٨

 . بريوت– دار الكتب العلمية -فرحون املالكي 
  - ذ -

 دار  -حجـي   حممـد   :  حتقيق –شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف       : الذخرية -١٨٩
 .م١٩٩٤ - بريوت -الغرب 

:  حتقيق الـدكتور   -احلافظ عبد الرمحن بن أمحد بن رجب         :ذيل طبقات احلنابلة   -١٩٠
  . مكتبة العبيكان-عبد الرمحن بن سليمان العثيمني 

 - ر -
الطبعـة    –  األردن–دار النفـائس     - علي أبو البـصل   . د: الرخص يف الصالة   -١٩١

  .هـ١٤٢٣  -األوىل 
) هـ١٢٥٢ت(حممد أمني الشهري بابن عابدين       :على الدر املختار  احملتار  رد   -أ -١٩٢
 . إحياء التراث٠ط

) هـ١٢٥٢ت(حممد أمني الشهري بابن عابدين  :احملتار على الدر املختار  رد   -ب  
  .املطبعة العثمانية

) هـ١٢٥٢ت(حممد أمني الشهري بابن عابدين       :احملتار على الدر املختار   رد   -ج  
  .اثإحياء التر. ط

) هـ١٢٥٢ت(حممد أمني الشهري بابن عابدين       :احملتار على الدر املختار   رد   -د  
  .املطبعة العربية باكستان.  ط-



 

 

٦٣٢ 

٦٣٢

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

) هـ١٢٥٢ت(حممد أمني الشهري بابن عابدين     :احملتار على الدر املختار   رد   -ل
  .بوالق. ط -

ـ   - عبد الرمحن الـسهيلي      :الروض األنف يف شرح السرية النبوية      -١٩٣ ب  دار الكت
  .م١٩٦٧ –ة االسالمي

 بـريوت  - املكتب اإلسالمي -حييي بن شرف بن مري النووي  : روضة الطالبني  -١٩٤
 .هـ١٤٠٥ - الطبعة الثانية -
 أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بـن          :الروضة الندية شرح الدرر البهية     -١٩٥

ـ ١٣٠٧ ت(علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنـوجي          ـ  - )هـ  - مـصر    ةطبع
 .هـ١٨٧٨

  - ز -
عبد الرمحن بن حممد بـن قاسـم العاصـمي          : مع حاشية الروض  زاد املستقنع    -١٩٦

  . هـ١٣٩٧ -  الطبعة األوىل-) هـ١٣٩٢ت(النجدي 
ـ ٥٩٧ت(عبد الرمحن بن علي بن حممـد اجلـوزي   : زاد املسري  -١٩٧ املكتـب  ) هـ

 .هـ١٤٠٤ - الطبعة الثالثة - بريوت -اإلسالمي 
د بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الشهري بـابن          حمم: زاد املعاد يف هدي خري العباد      -١٩٨

 - مؤسسة الرسالة    -شعيب األرناؤوط، وعبد القادر األرناؤوط      : حتقيق )هـ٧٥١(القيم
 .هـ١٤٠٧ -الطبعة اخلامسة 

 - األنبـاري  القاسـم  بن حممد بكر أبو: الزاهرالزاهر ىف معاىن كلمات الناس       -١٩٩
 - بـريوت  - األوىل الطبعـة  - الـضامن  صـاحل  حـامت  .د: حتقيق - الرسالة مؤسسة
  .هـ١٤١٢

 . طبعة مصر-أمحد بن حجر اهليتمي : الزواجر عن اقتراف الكبائر -٢٠٠
  - س -

) هـ٨٥٢ت(اعيل الصنعاين األمري    حممد بن إمس  : سبل السالم بشرح بلوغ املرام     -٢٠١
 .دار احلديث -
 . بريوت– دار املعرفة –حممد الزهري الغمراوي : السراج الوهاج -٢٠٢



   

 

٦٣٣ 

٦٣٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 اإلسـالمية  الـشئون  وزارة: مه يف ضوء الكتاب والسنة    السفر وأحكا  -٢٠٣
  .هـ١٤٢٢ -ة السعودي العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف

 دار الغـرب    -عبد العزيز الثعاليب    : سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية      -٢٠٤
  . م١٩٩٥ حتقيق محادي الساحلي -اإلسالمي 

حممد بن ناصر الـدين   : يء من فقهها وفوائدها   سلسلة األحاديث الصحيحة وش    -٢٠٥
 .هـ١٣٩٩ - الطبعة األوىل - الكويت - املكتب اإلسالمي -األلباين 

 - مكتبة املعـارف     - حممد بن ناصر الدين األلباين       :سلسلة األحاديث الضعيفة   -٢٠٦
 .الرياض

 يأفنـد  خليل حممد السيد لفضلأبو ا  :عشر الثاين القرن أعيان يف الدرر سلك -٢٠٧
  . القاهرة - دار الكتاب اإلسالمي - املرادي

 - الريـاض    -دار السالم   ) هـ٢٧٥ت(حممد بن يزيد القزويين     : سنن ابن ماجه   -٢٠٨
 .هـ١٤٢٠ -الطبعة األوىل 

ـ ٢٧٥ت(سليمان بن األشعث السجـستاين األزدي       : سنن أيب داود   -٢٠٩ دار ) هـ
 .هـ١٤٢٠ - الطبعة األوىل - الرياض -السالم 

ـ ٤٥٨ت(أمحد احلسني بن علي بن موسى البيهقي        : ىسنن البيهقي الكرب   -٢١٠ ) هـ
 .هـ١٤١٤ - مكة املكرمة - دار الباز -حممد عبد القادر عطا : حتقيق

السيد عبـد اهللا    : حتقيق) هـ٣٨٥ت(علي بن عمر الدارقطين     : سنن الدارقطين  -٢١١
 .هـ١٣٨٦ - بريوت - دار املعرفة -هاشم مياين املدين 

ـ ٢٥٥ت(دالرمحن أبو حممد الـدارمي      عبداهللا بن عب  : سنن الدارمي  -٢١٢  دار  -) هـ
  .م١٩٨٧ -الكتاب العريب 

ـ ٤٥٨ت(أمحد بن احلسني بن علي بن يوسف البيهقـي          : السنن الكربى  -٢١٣ ) هـ
 .هـ١٤١٤ - مكة املكرمة - مكتبة دار الباز -حممد عبد القادر عطا : حتقيق

ـ ٣٠٣ت  ( أمحد بن شعيب بن علي النـسائي         ):اتىب(سنن النسائي    -٢١٤ دار ) هـ
 .هـ١٣٤٨ - الطبعة األوىل - بريوت -الفكر 



 

 

٦٣٤ 

٦٣٤

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

سعد بن عبد اهللا بـن عبـد        . د: حتقيق) هـ٢٢٧ت  (سعيد بن منصور    : السنن -٢١٥
 .هـ١٤١٤ - الطبعة األوىل - الرياض - دار العصيمي -العزيز آل محيد 

 دار  –جوزيف حجـار    . د:  حول اتفاقات سايكس بيكو    -سورية بالد الشام     -٢١٦
  ٠م١٩٩٩ -  الطبعة األوىل–طاس 

 -هــ   ١٣٥٠ - املطبعة الـسلفية     -عبد الوهاب خالف    : السياسة الشرعية  -٢١٧
  .القاهرة

 -مشس الدين الـذهيب     حممد بن أمحد بن عثمان      أبو عبد اهللا     :سري أعالم النبالء   -٢١٨
 . هـ١٤١٣ - الطبعة التاسعة -  بريوت- مؤسسة الرسالة

 دار - الواحد عبد مصطفى :حتقيق - كثري بن مساعيلإ الفداء أىب :النبوية السرية -٢١٩
  .م١٩٧١ - لبنان - بريوت - املعرفة

 - الشوكاين حممد بن علي بن حممد: األزهار حدائق على املتدفق اجلرار السيل -٢٢٠
 - األوىل الطبعـة  - بـريوت  - العلميـة  الكتـب  دار - زايـد  إبراهيم حممود: حتقيق

 .هـ١٤٠٥
  - ش -

املطبعـة   -حممد بن حممد خملوف  : يف طبقات علماء املالكية    شجرة النور الزكية   -٢٢١
  . هـ١٣٤٩ -  القاهرة-السلفية 

شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد         : يف أخبار من ذهب    شذرات الذهب  -٢٢٢
  حممود األرناؤوط  -عبد القادر األرناؤوط    :  ابن العماد حتقيق   -بن حممد العكري احلنبلي     

  .هـ١٤٠٦ - الطبعة األوىل - سوريا -دمشق  -دار ابن كثري  -
 - أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطـال القـرطيب             :شرح ابن بطال   -٢٢٣

  . الرياض– مكتبة الرشد - إبراهيم الصبيحي، ياسر بن إبراهيم: حتقيق
  . مكة املكرمة- املكتبة الفيصلية -) هـ٧٠٢ت(ابن دقيق العيد  :شرح األربعني -٢٢٤
ـ ١١٢٢ت(قـاين   حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزر      : شرح الزرقاين  -٢٢٥ دار ) هـ

 .هـ١٤١١ - الطبعة األوىل - بريوت -الكتب العلمية 



   

 

٦٣٥ 

٦٣٥

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

حممد بـن عبـد اهللا بـن حممـد          : شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي     -٢٢٦
 - الطبعـة األوىل     - بـريوت    -دار الكتب العلميـة     ) هـ٧٧٢ت(الزركشي  

 .هـ١٤٢٣
ـ   ،  شعيب األرنـاؤوط   : حتقيق - احلسن بن مسعود البغوي      :شرح السنة  -٢٢٧ ري  زه

  .هـ١٤٠٣ - الطبعة الثانية - املكتب اإلسالمي -الشاويش 
.  د :حتقيـق  -) هـ١٨٩تـ  (حممد بن احلسن الشيباين      :شرح السري الكبري   -أ -٢٢٨

  .القاهرة –  مكتبة ابن تيمية-صالح الدين املنجد 
ـ ١٨٩ت  (حممد بن احلسن الشيباين      : الكبري السريشرح   -ب   مطبعـة   -) هـ

   .م١٩٧٢ - حتقيق عبد العزيز أمحد - شركة اإلعالنات الشرقية
سعود صاحل  .د: حتقيق) هـ٧٢٧ت(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية       : شرح العمدة  -٢٢٩

 .هـ١٤١٣ - الطبعة األوىل - الرياض - مكتبة العبيكان -العطيشان 
ـ ٦٢٠ت(عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسـي         : الشرح الكبري مع املغين    -٢٣٠  ،)هـ
 حممد  . د : حتقيق - )٦٨٢ت (املقدسي قدامة بن أمحد بن مدحم عمر أيب بن الرمحن عبدو

   .م١٩٩٨ - دار احلديث - شرف الدين
 عيـسى  - العربية الكتب حياء إ - لدرديرا أبو الربكات أمحد  : الشرح الكبري  -أ -٢٣١

  .احلليب الباىب
  . دار الفكر- لدرديرا أبو الربكات أمحد: الكبري الشرح -ب  

 قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد الفرج بوأ الدين مشس: الشرح الكبري  -أ -٢٣٢
   . الكتاب العريب. ط)هـ٦٨٢ت   (املقدسي
 املقدسـي  قدامة بن أمحد بن حممد عمر أيب بن الرمحن عبد :الكبري الشرح -ب  

  . دار الكتاب العريب- )٦٨٢ت(
جالل  :كرت الراغبني شرح منهاج الطالبني    ، واملسمى ب  شرح احمللي على املنهاج    -٢٣٣

  . دار إحياء التراث العريب-ن احمللي الدي
 دار  -) هـ١٤٢١ت(حممد بن صاحل العثيمني     : الشرح املمتع على زاد املستقنع     -٢٣٤

  .هـ١٤٢٣ -ابن اجلوزي 



 

 

٦٣٦ 

٦٣٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

حييي بـن شـرف بـن مـري النـووي           : شرح النووي على صحيح مسلم     -٢٣٥
 .هـ١٣٩٢ - الطبعة الثانية - بريوت -دار إحياء التراث العريب )هـ٦٧٦ت(
قاضي اجلماعة أبو عبد اهللا حممد بن قاسم األنـصاري،          : ابن عرفة شرح حدود    -٢٣٦

  .  املكتبة العملية–) هـ٨٩٤ت (املعروف بابن عرفة 
شيخ اإلسالم أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم بن تيميـة             :شرح عمدة الفقه   -٢٣٧
 الطبعة األوىل   - دار العاصمة    -خالد بن علي بن حممد املشيقح       . د: حتقيق) هـ٧٢٧ت(
  .هـ١٤١٨ –
 مال علـي    :، املسمى املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط      املناسك لباب شرح -٢٣٨

  .هـ١٢٨٨ -مصر  -  الكربيةاملطبع - قاري
 جعفـر  أبـو  سلمة بن عبدامللك بن سالمة بن حممد بن محدأ: شرح معاين اآلثار   -٢٣٩

  . بريوت–دار الكتب العلمية  - هدي النجار زحتقيق حممد - الطحاوي
ـ ١٤٢١ت(حممد بن صاحل العثيمني     : واعد الفقه شرح منظومة ق   -٢٤٠ دار ابـن   ) هـ

  .هـ١٤٢٦ - الطبعة األوىل -اجلوزي 
حممـد الـسعيد    : حتقيق) هـ٤٥٨ت( أمحد بن احلسني البيهقي      :شعب اإلميان  -٢٤١

  .هـ١٤١٠ - الطبعة األوىل - بريوت - دار الكتب العلمية -بسيوين 
 رسـالة   –ربان عوض القحطـاين     عبد اهللا ج  : الشهادة وأثرها يف ثبوت اجلرمية     -٢٤٢

 .هـ١٤٠٣ -ماجستري جبامعة أم القرى 
  - ص -

 أبـو  احلـراين  تيمية بن احلليم عبد بن أمحد: الرسول شامت على املسلول الصارم -٢٤٣
 حزم ابن دار - شودري أمحد كبري حممد ، احللواين عمر اهللا عبد حممد: حتقيق - العباس

  .هـ١٤١٧ - األوىل الطبعة - بريوت –
 - أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق -  إمساعيل بن محاد اجلوهري :اح يف اللغة  الصح -٢٤٤

  .م١٩٩٠ –الطبعة الرابعة  - دار العلم للماليني
شعيب :حتقيق) هـ٣٥٤ت  (حممد بن حبان بن أمحد البسيت       : صحيح ابن حبان   -٢٤٥

 .هـ١٤١٠ - الطبعة الثانية - بريوت - مؤسسة الرسالة -األرناؤوط 



   

 

٦٣٧ 

٦٣٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 حممد بن إسحاق بن خزميـة الـسلمي النيـسابوري          :صحيح ابن خزمية   -٢٤٦
 بريوت  - املكتب اإلسالمي    -حممد مصطفى األعظمي    . د: حتقيق) هـ٣١١ت(
 . هـ١٣٩٠ -
 – مكتبـة املعـارف      -حممد ناصر الدين األلباين     : صحيح الترغيب والترهيب   -٢٤٧

 . الطبعة اخلامسة-الرياض 
دار السالم  ) هـ٢٦١ت(بوري   مسلم بن احلجاج القشريي النيسا     :صحيح مسلم  -٢٤٨
 .هـ١٤١٩ - الطبعة األوىل - الرياض -
 حممـد ناصـر الـدين األلبـاين ت          :صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته     -٢٤٩
  . املكتب اإلسالمي-) هـ١٤٢٠(
 فاخوري حممود: حتقيق - الفرج أبو حممد بن علي بن الرمحن عبد :صفة الصفوة  -٢٥٠
 .هـ١٣٩٩ – الثانية الطبعة - بريوت - فةاملعر دار - جي قلعه رواس حممد.د -

  - ض -
مكتبـة  ) هـ١٤٢٠ت(حممد ناصر الدين األلباين     : ضعيف الترغيب والترهيب   -٢٥١

 . الرياض-املعارف 
ـ ١٤٢٠ت(حممد ناصر الدين األلبـاين      : ضعيف سنن ابن ماجه    -٢٥٢ املكتـب  ) هـ

 .هـ١٤٠٧ - الطبعة األوىل - بريوت -اإلسالمي 

 -مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي  :القرن التاسع  ألهل   الضوء الالمع  -٢٥٣
 .هـ١٤١٢ - الطبعة األوىل - دار اجليل

 - ط -

 حتقيـق  -القاضي أبو احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء البغدادي     : طبقات احلنابلة  -٢٥٤
 طبع األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام        -عبد الرمحن بن سليمان العثيمني      : الدكتور

  .هـ١٤١٩ -ى اململكة عل
أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة              :طبقات الشافعية  -٢٥٥

 - الطبعـة األوىل     - حيـدر أبـاد      - مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية       -الدمشقي  
  .هـ١٣٩٨



 

 

٦٣٨ 

٦٣٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 لبنان – بريوت - عباس إحسان:  حتقيق – الشريازي إسحاق أبو: الفقهاء طبقات -٢٥٦
  .م١٩٧٠ –األوىل   الطبعة- العريب الرائد  دار-
:  حتقيق – الزهري البصري اهللا عبد أبو منيع بن سعد بن حممد :الكربى لطبقاتا -٢٥٧

  .م١٩٦٨ -األوىل  الطبعة - بريوت – صادر دار - عباس إحسان
 - شاكر حممد حممود : حتقيق - اجلمحي سالم بن حممد :الشعراء فحول طبقات -٢٥٨

 . السعوديةاململكة العربية – املدين دار
أمحد بن عبد الرحيم أبـو      :  حتقيق - عبد الرحيم بن زين العراقي     :طرح التثريب  -٢٥٩

  . لبنان- بريوت - دار إحيار التراث العريب - زرعة
حممد بن أيب بكر بن أيـوب الزرعـي الـشهري بـابن القـيم      : الطرق احلكمية  -٢٦٠
 . مطبعة املدين-حممد مجيل غازي .د: حتقيق)هـ٧٥١(

  - ع -
 دار الكتب العلمية   -) هـ٥٤٣ت (أبو بكر بن العريب املالكي     : األحوذي عارضة -٢٦١
  . لبنان- بريوت -
 - ١ أنور اجلندي ط   :العامل اإلسالمي واالستعمار السياسي واإلجتماعي والثقايف      -٢٦٢

  .م١٩٧٠ -الطبعة األوىل  -دار املعرفة 
دار  - حممد صديق حسن القنـوجي    :  مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة      العربة -٢٦٣

  .لبنان -بريوت  - الكتب العلمية
) هـ٦٢٤ت(اء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي        : العدة يف شرح العمدة    -٢٦٤

 - الطبعـة األوىل     - مؤسـسة الرسـالة      -عبد اهللا بن عبد احملسن التركـي        .د: حتقيق
 .هـ١٤٢١

 بريوت  -  دار الرائد العريب   -أمحد فتحي نسي    . د: العقوبة يف الفقه اإلسالمي    -٢٦٥
  .هـ١٤٠٣ – الطبعة الثانية – لبنان -
 - القـاهرة    - دار الفكر العريب     -حممد أبو زهرة    : العالقات الدولية يف اإلسالم    -٢٦٦

  .هـ١٤١٥



   

 

٦٣٩ 

٦٣٩

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

 بريوت  - مؤسسة الرسالة    -وهبة الزحيلي   : العالقات الدولية يف اإلسالم    -٢٦٧
  .م١٩٨٩ - الطبعة الرابعة -
 الدار الثقافية للنشر    -عباس شومان   .  د :العالقات الدولية يف الشريعة اإلسالمية     -٢٦٨
  .هـ١٤١٩ - القاهرة –
 دارالكتاب  -عبد اخلالق النواوي    : العالقات الدولية والنظم القضائية يف اإلسالم      -٢٦٩

  .م١٩٧٤ –العريب 
) هـ٥٩٦(عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي    : العلل املتناهية يف األحاديث الواهية     -٢٧٠

 . هـ١٤٠٣ - الطبعة األوىل - بريوت -لمية  دار الكتب الع-خليل امليس : حتقيق
 .الطبعة الرابعة - دار الشواف -حممد اذوب : علماء ومفكرون عرفتهم -٢٧١
مكتبة مصطفى )هـ٨٥٥ت(بدر الدين حممد حممود بن أمحد العيين     : عمدة القاري  -٢٧٢

 .هـ١٣٩٢ - الطبعة األوىل - مصر -البايب احلليب 
  .  دار الفكر–) هـ٧٨٦ت (ود البابريت حممد بن حمم: العناية شرح اهلداية -٢٧٣
 دار  -عابد بن حممد الـسفياين      . د: العوملة وخصائص دار اإلسالم ودار الكفر      -٢٧٤

  .هـ١٤٢١ –الفضيلة الطبعة األوىل 
ـ ١٣٢٩ت  (حممد مشس احلق العظيم آبادي      : عون املعبود  -٢٧٥  دار الكتـب    -) هـ

 .م١٩٩٥ - الطبعة الثانية - بريوت -العلمية 

 املخزومـي  مهدي.د: حتقيق - الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أيب: العني -٢٧٦
 .هـ١٤٠٩ – اهلالل ومكتبة دار - السامرائي إبراهيم.ود

  - غ -
 املطبعـة   -ريا األنـصاري    أبو حيىي زك   :شرح البهجة الوردية  الغرر البهية    -أ -٢٧٧

 .اليمنية
كريا األنصاري  شيخ اإلسالم أبو حيىي ز    : الغرر البهية شرح البهجة الوردية     -ب  

  . املطبعة اليمنية-
حممد عبد املعني   . د:  حتقيق -أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي       : غريب احلديث  -٢٧٨

 .هـ١٣٩٦ - الطبعة األوىل - بريوت - دار الكتاب العريب -خان 



 

 

٦٤٠ 

٦٤٠
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: حتقيـق ) هـ٣٨٨ت(محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت        : غريب احلديث  -٢٧٩
 .هـ١٤٠٢ - مكة املكرمة -جامعة أم القرى  -عبد الكرمي العزباوي 

عبـد  .د:  حتقيـق  -عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي         : غريب احلديث  -٢٨٠
 .م١٩٨٥ - الطبعة األوىل - دار الكتب العلمية -املعطي أمني قلعجي 

ـ ٢٧٦ت(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري        : غريب احلديث  -٢٨١ :  حتقيـق ) هـ
 .هـ١٣٩٧ - الطبعة األوىل - بغداد -مطبعة العاين  -عبد اهللا اجلبوري .د
 اجلويين يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد أبو املعايل : غياث األمم يف التياث الظلم     -٢٨٢
 الطبعـة األوىل  -مصطفى حلمي .  ، دأمحد عبداملنعم فؤاد .د.أ:  حتقيق- )هـ٤٧٨ت(
 .دار الدعوة.  ط–

  - ف -
علـي حممـد    :  حتقيـق  -مر الزخمشري   حممود بن ع  : الفائق يف غريب احلديث    -٢٨٣

 . الطبعة الثانية- دار املعرفة -البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم 
 :  علـى املوقـع االلكتـروين   – املصرية األوقاف وزارة موقع :فتاوى األزهر -٢٨٤

http://www.islamic -council.com  
ـ ٧٥٦ - تقي الدين علي بن عبد الكايف الـسبكي       : فتاوى السبكي  -٢٨٥ دار  - هـ

  . بريوت- لبنان - املعرفة
الطبعـة   - مكتبة املعـارف   -عبد الرمحن بن ناصر السعدي       :الفتاوى السعدية  -٢٨٦

  .هـ١٤٠٢ - الثانية
خالد : مجع : من فتاوى علماء البلد احلرام      العصرية املسائلالفتاوى الشرعية يف     -٢٨٧

  .هـ١٤٢٠ - الطبعة األوىل -بن عبد الرمحن اجلريسي 
د بـن عبـد احللـيم بـن عبـد الـسالم بـن تيميـة                 أمح: الفتاوى الكربى  -٢٨٨
 - الطبعـة األوىل     - بريوت   - دار املعرفة    -حسنني حممد خملوف    : حتقيق)هـ٧٢٨ت(

 .هـ١٣٨٦
رئاسة إدارة البحوث العلميـة     : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء      -٢٨٩

 .هـ١٤٢٣ - الطبعة الثانية -واإلفتاء 



   

 

٦٤١ 

٦٤١
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 الس األعلى   -وزارة األوقاف   : فتاء املصرية الفتاوى املصرية من دار اإل     -٢٩٠
 .هـ١٤٠١ - القاهرة -للشؤون اإلسالمية 

 . دار الفكر-الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند : الفتاوى اهلندية -٢٩١
وزجندي الفرغاين قاضـي    فخر الدين احلسن بن منصور األ     : فتاوي قاضي خان   -٢٩٢

  .م١٨٣٥ - كلكتا ةطبع - مولوي حممد مراد: تصحيح -خان 
أمحد بن حجـر بـن علـي العـسقالين          : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -٢٩٣
 - دار املعرفـة     -حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب الدين اخلطيب        :  حتقيق -) هـ٨٥٢ت(

  . هـ١٣٧٩ -بريوت 
 مطبـوع   - دار الفكر    -عبد الكرمي بن حممد الرافعي      : فتح العزيز شرح الوجيز    -٢٩٤

 .مع اموع
حممـد أمحـد علـيش      : الك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك      فتح العلي امل   -٢٩٥
 . بريوت- دار املعرفة -) هـ١٢٩٩ت(
كمال الدين حممد بن عبد الواحد اإلسكندري، املعروف بـابن           :فتح القدير  -أ -٢٩٦

  . بوالق.ط -الكمال 
كمال الدين حممد بن عبد الواحد اإلسكندري، املعروف بابن         : فتح القدير  -ب  
  .األمريية ببوالق. ط -الكمال 
كمال الدين حممد بن عبد الواحد اإلسكندري، املعروف بـابن          :القدير فتح -ج  
  .دار إحياء التراث العريب.  ط-الكمال 

 . بريوت- دار الفكر -زين الدين بن عبد العزيز املليباري : فتح املعني -٢٩٧
زكريا بن حممـد بـن أمحـد األنـصاري          : فتح الوهاب بشرح منهج الطالب     -٢٩٨
 .هـ١٤١٨ - الطبعة األوىل - بريوت -دار الكتب العلمية ) هـ٩٢٥ت(
سليمان بن عمر بـن     : الفتوحات اإلهلية لتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية       -٢٩٩

 -  دهلي -طبعة دار أكرب     - )هـ١٢٠٤ ت (منصور العجيلي االزهري، املعروف باجلمل    
  . هـ١٢٨٥اهلند 



 

 

٦٤٢ 
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عبد اهللا بن عبد احملسن     .د: حتقيق) هـ٧٦٣ت(حممد بن مفلح املقدسي     : الفروع -٣٠٠
 .هـ١٤٢٣ - الطبعة األوىل - مؤسسة الرسالة -التركي 

 -مسعود شريف موسـى خـامت       : فقه ابن عباس رضي اهللا عنهما يف العقوبات        -٣٠١
  . غري مطبوع–رسالة ماجستري جبامعة أم القرى 

 - وىلالطبعـة األ   - دار اإلميـان     - خالد عبد القـادر      :فقه األقليات املسلمة   -٣٠٢
  .م١٩٩٨

 - الطبعـة الثانيـة      - مؤسـسة الرسـالة    - يوسف القرضاوي . د: فقه الزكاة  -٣٠٣
  .هـ١٣٩٣

  . بريوت- دار الكتاب العريب -السيد حممد سابق : فقه السنة -٣٠٤
.  ط –الدكتور سعد بن مطر العتـييب       : فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية      -٣٠٥

  . الطبعة األوىل- الرياض -هـ ١٤٣٠دار الفضيلة بالسعودية 
 -د أمحد عبد الغين أبو غـدة  .أ: فقه املعتقالت والسجون بني الشريعة والقانون     -٣٠٦

  . هـ١٤٢٧ الطبعة الثانية-مكتبة الرشد 
أمحد بن حسني املوجان    : الفقه واألحكام يف نوازل الفتنة والوالء وديار اإلسالم        -٣٠٧
 .هـ١٤٢٩ - جدة - دار كنوز املعرفة -
 دار  –أبو احلسنات حممد عبد احلي اللكنـوي        : راجم احلنفية الفوائد البهية يف ت    -٣٠٨

   - لبنان – بريوت –املعرفة 
 – صـادر  دار - عباس إحسان:  حتقيق -الكتيب شاكر بن حممد: الوفيات فوات -٣٠٩

  .م١٩٧٣ - األوىل الطبعة -ت بريو
أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنـا        : على رسالة أيب زيد القريواين     الفواكه الدواين  -٣١٠

  . دار الفكر–) هـ١١٢٥ت(راوي النف
 املكتبة التجارية   -حممد عبد الرؤوف املناوي     : فيض القدير شرح اجلامع الصغي     -٣١١
 .هـ١٣٥٦ - الطبعة األوىل - مصر -

 - ق -



   

 

٦٤٣ 

٦٤٣

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

حممد عبد القادر أبـو     . د: القاضي أبو يعلى وكتابه األحكام السلطانية      -٣١٢
  .  مؤسسة الرسالة-فارس 

  .م١٩٦٨ - الطبعة الثالثة - القاهرة -العربية دار النهضة : القاموس السياسي -٣١٣
 الطبعـة  - سورية – دمشق - الفكر دار - جيب أبو سعدي  :الفقهي القاموس -٣١٤

  .هـ١٤٠٨ - الثانية
 .بريوت– مؤسسة الرسالة -حممد بن يعقوب الفريوزآبادي : القاموس احمليط -٣١٥
 - يـت مطبوعـات جامعـة الكو     - ماجد احللواين . د: القانون الدويل اخلاص   -٣١٦

  . م١٩٧٤
ـ اهليئة املصرية العامة للك    -عز الدين عبد اهللا     .  د :القانون الدويل اخلاص   -٣١٧  -اب  ت

  .م١٩٨٦
 منـشأة   - الطبعة الثانية عشرة     -على صادق أبو هيف     . د: القانون الدويل العام   -٣١٨

  .املعارف باإلسكندرية
 - دار النهـضة العربيـة       -حامد سـلطان    . د: القانون الدويل يف وقت السلم     -٣١٩

  . القاهرة-م ١٩٧٢
 – عمـان    - مكتبة الرسـالة     -نوح علي سلمان    : قضاء العبادات والنيابة فيها    -٣٢٠

  .الطبعة العاشرة
 ٣٤٤) (٢٥(الة اجلغرافية العربية عدد   : قضايا احلدود السياسية يف العامل العريب      -٣٢١
  .م١٩٥٢عام ) ٣٤٦ -
 - دمـشق    -دار القلـم    . ط -حممـد تقـي العثمـاين       : قضايا فقهية معاصرة   -٣٢٢

  .هـ١٤١٩
 الـسمعاىن  اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر  أىب :قواطع األدلة ىف األصول    -٣٢٣
  .بريوت ـ العلمية الكتب دار -) هـ٤٨٩ ت(
أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن عبـد الـرمحن الـسالمي             : القواعد الفقهية  -٣٢٤

  . مكة املكرمة- املكتبة التجارية -البغدادي، املعروف بابن رجب احلنبلي 



 

 

٦٤٤ 

٦٤٤
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ـ ٧٤١ت(حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي         :القوانني الفقهية  -أ -٣٢٥  -) هـ
  .دار الفكر
 -) هـ٧٤١ت(حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي        : القوانني الفقهية  -ب  

 .  مكة املكرمة-املكتبة التجارية 
  - ك -

احلنفـي  د بن حممد البغدادي     أمح: )خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي      ( الكتاب   -٣٢٦
 - بريوت - دار الكتب العلمية -كامل حممد عويضة :  حتقيق -) هـ٤٢٨ت   (القدوري

  .هـ١٤١٨ - الطبعة األوىل -لبنان 
 دار  -سليمان حممـد توبوليـاك      : كتاب األحكام السياسية لألقليات املسلمة     -٣٢٧

  .هـ١٤١٨ - الطبعة األوىل -النفائس 
 - بـريوت  – الكتب عامل - السعدي جعفر بن علي القاسم أبو :األفعال كتاب -٣٢٨

  .م١٩٨٣ – األوىل الطبعة
ـ ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهويت       : كشاف القناع  -أ  -٣٢٩ .  ط -) هـ

  .نزار مصطفى الباز
:  حتقيق) هـ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهويت       : كشاف القناع  -ب  

 ٠هـ١٤٠٢ - بريوت - دار الفكر -هالل مصيلحي مصطفى هالل 
 مكتبـة   )هـ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهويت        :قناعكشاف ال  -ج  

  .النصر احلديثة بالرياض
 -أمحد القـالش    :  حتقيق -إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي      : كشف اخلفاء  -٣٣٠

 .هـ١٤٠٥ - الطبعة الرابعة - بريوت -مؤسسة الرسالة 

 عبد بن أمحد :كشف املخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر املختصرات       -٣٣١
  .النبالء دار - البعلي احلليب اهللا
يوسـف  :  حتقيق - علي بن خلف املنويف املالكي املصري        :كفاية الطالب الرباين   -٣٣٢

 .هـ١٤٢٢ - بريوت - دار الفكر -الشيخ البقاعي 
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 عـدنان : حتقيق - الكفومي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو: الكليات -٣٣٣
 .هـ١٤١٩ - بريوت - الرسالة مؤسسة - املصري حممد - درويش

  - ل -
حممد أبو احملاسن بـن     : اللؤلؤ املرصوع فيما قيل ال أصل له أو بأصله موضوع          -٣٣٤

 . مصر- املطبعة البارونية -خليل القاوقجي 
 ة املطبع . ط - قطب الدين احلنفي   : مجع - مال علي قاري  : وشرحه لباب املناسك  -٣٣٥

  .هـ ١٢٨٨ -مصر  - الكربي
 بريوت  - دار الكتاب العريب     -مي امليداين   عبد الغين الغني  : اللباب شرح الكتاب   -٣٣٦
 .هـ١٤١٥ - الطبعة األوىل -
مجال الدين حممد بن مكـرم بـن منظـور األفريقـي املـصري          : لسان العرب  -٣٣٧
 .هـ١٤١٤ - الطبعة الثالثة -دار الفكر ) هـ٧١١ت(
 - الطبعـة األوىل  -مرمي الداغـستاين  . د: اللقيط يف اإلسالم مع دراسة ميدانية     -٣٣٨

 .هـ١٤١٣
  - م -

 -املكتب اإلسالمي   ) هـ٨٨٤ت(إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح         : املبدع -٣٣٩
 .هـ١٤٠٠ -بريوت 

 .هـ١٤١٤ - بريوت - دار املعرفة - مشس الدين السرخسي :املبسوط -٣٤٠
 - ٣٢العـدد    -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء      : جملة البحوث اإلسالمية   -٣٤١

  .هـ١٤١٢سنة 
  . جملة تصدر عن املنتدى اإلسالمي بلندن :جملة البيان -٣٤٢
  ).٢٤٦(العدد  :جملة املستقبل العريب -٣٤٣
  .م١٩٨٧ سنة -العدد الثالث  -  الدورة الثالثة:الفقه اإلسالميجممع جملة  -٣٤٤
عبد الرمحن بن الشيخ حممد بـن سـليمان         : جممع األر يف شرح ملتقى األحبر      -٣٤٥

  .تراث العريب دار إحياء ال–شيخي زادة، املعروف بداماد أفندي 



 

 

٦٤٦ 

٦٤٦

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 -دار الريـان للتـراث      ) هـ٨٠٧ت( علي بن أيب بكر اهليثمي       :جممع الزوائد  -٣٤٦
 .هـ١٤٠٧ -القاهرة 

عبد الرمحن بن حممد بـن  :  مجع– أمحد بن عبد احلليم بن تيمية     :جمموع الفتاوى  -٣٤٧
 . الطبعة الثانية- مكتبة ابن تيمية -قاسم النجدي 

ـ ٦٧٦ت(ي النـووي    حييي بن شرف بن مر    : اموع شرح املهذب   -٣٤٨ .  ط )هـ
  .هـ١٣٤٤ - مصر -التضامن األخوي 

عبد العزيز بن عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن بـاز               : جمموع فتاوى ابن باز    -٣٤٩
 .هـ١٤٢٣ - الطبعة الرابعة -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء )  هـ١٤٢٠ت(
هيم مجع فهد بن ناصر بـن إبـرا       : جمموع فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمني      -٣٥٠

 .هـ١٤١٤ - الطبعة الثانية - دار الثريا -السليمان 
 - معهد الدراسات العربية العاليـة  -حممد الفاضل   : حماضرات يف تسليم ارمني    -٣٥١

  .م١٩٦٦ - الطبعة األوىل -جامعة الدول العربية 
ـ ٦٥٢ت(عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن تيمية احلـراين             : احملرر -٣٥٢ ) هـ

  .هـ١٤٠٤ - الطبعة الثانية - الرياض -رف مكتبة املعا
: حتقيـق  - املالكي املعافري العريب بن بكر أبو القاضي: الفقه أصول يف احملصول -٣٥٣

  .هـ١٤٢٠ -األوىل الطبعة - األردن - البيارق دار - اليدري علي حسني
ـِيده      علي بن إمساعيل   :احملكم واحمليط األعظم   -٣٥٤ عبـد  :  حتقيق -املعروف بابن س

  .هـ١٤٢١ - الطبعة األوىل - بريوت -دار الكتب العلمية  - هنداوياحلميد 
ـ ٤٥٦ت(علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري         : احمللى -أ -٣٥٥  حتقيـق   - )هـ

  .الفكر ار د- شاكر حممد محدأ الشيخ
ـ ٤٥٦ت(علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري         : احمللى -ب   دار .ط -) هـ
  .الشعب

 الـدين  برهان ،النجاري الشهيد الصدر بن أمحد بن حممود :الربهــاين احمليط -٣٥٦
  .العريب التراث إحياء دار - مازه



   

 

٦٤٧ 

٦٤٧

 دراسة فقهية  -  واالستيطانالوطن

ـ ٧٢١ت(حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الـرازي  : خمتار الصحاح  -٣٥٧ ) هـ
 .هـ١٤١٥ - بريوت - مكتبة لبنان -حممود خاطر :  حتقيق

: حتقيق) هـ٣٢١ت(أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي     : خمتصر اختالف العلماء   -٣٥٨
 .هـ١٤١٧ - الطبعة الثانية - بريوت - دار البشائر اإلسالمية -عبد اهللا نذير أمحد 

: حتقيـق ) هـ٧٧٧ت(بدر الدين حممد بن على البعلي     : خمتصر الفتاوى املصرية   -٣٥٩
 - الطبعـة الثانيـة   - اململكة العربيـة الـسعودية    - دار ابن القيم     -حممد حامد الفقي    

 .هـ١٤٠٦
  .لبنان -  بريوت-  دار املعرفة- املزين حيىي بن إمسعيل براهيمإ أبو :خمتصر املزين -٣٦٠
ـ      :خمتصر تاريخ دمشق   -٣٦١  ابن منظـور اإلفريقـي  حممد بـن مكـرم املعـروف ب
 -، حممد مطيع احلافظ     عبد احلميد مراد  ، رياض   روحية النحاس :  حتقيق -) هـ٧١١ت(

  .هـ١٤٠٤ الطبعة األوىل - دمشق -دار الفكر 
  دار - الزيد علي بن أمحد بن اهللا .د :مى مبعامل الترتيل  خمتصر تفسري البغوي املس    -٣٦٢

  .هـ١٤١٦ - األوىل الطبعة - الرياض - والتوزيع للنشر السالم
سـيد  : حتقيق - )هـ١٩٧ت  (مالك بن أنس األصبحي املدين       :املدونة الكربى  -٣٦٣

  . هـ١٣٢٣ - السعادة - محاد الفيومي العجماوي وآخرون
  .ط املكتبة اإلسالمية - القاري علي املال :ابيحمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املص -٣٦٤
 - الرياض  - دار طيبة    -مجع عبد اإلله األمحدي     : املسائل املروية عن اإلمام أمحد     -٣٦٥

 ٠هـ١٤١٢ -الطبعة األوىل 
 )هـ٤٠٥ت(حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري       : املستدرك على الصحيحني   -٣٦٦

 - الطبعـة األوىل     - بـريوت    -لعلمية   دار الكتب ا   -مصطفى عبد القادر عطا     : حتقيق
 .هـ١٤١١

حممـد عبـد    : حتقيق) هـ٥٠٥ت(حممد بن حممد أبو حامد الغزايل       : املستصفى -٣٦٧
  .هـ١٤١٣ - بريوت - دار الكتب العلمية -السالم عبد الشايف 

) هـ٣٠٧ت(أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي          : مسند أيب يعلى   -٣٦٨
  .هـ١٤٠٤ - الطبعة األوىل - دمشق -دار املأمون للتراث : م أسدحسني سلي:  حتقيق-



 

 

٦٤٨ 

٦٤٨

 دراسة فقهية  - ستيطانالالوطن وا

 - دار الكتب العلمية     -) هـ٢٠٤ت( حممد بن إدريس الشافعي      :مسند الشافعي  -٣٦٩
  .بريوت

أمحد بن حممد   : حتقيق) هـ٢٤١ت(أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين        : املسند -٣٧٠
 .هـ١٣٧٤ - مصر - دار املعارف -بن شاكر 

حممد ناصر الدين   :  حتقيق -حممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي       : صابيحمشكاة امل  -٣٧١
 .هـ١٤٠٥ - الطبعة الثالثة - بريوت - املكتب اإلسالمي -األلباين 

 رسالة ماجستري جبامعة أم القرى      -حسن كوركلي   : مصارف الزكاة يف اإلسالم    -٣٧٢
  .هـ١٤٠٣ - نسخة غري مطبوعة –
 رسـالة   -عبد اهللا بن جار اهللا اجلار اهللا        : سالميةمصارف الزكاة يف الشريعة اإل     -٣٧٣

  . غري مطبوع- املعهد العايل للقضاء -ماجستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 - أمحد بن حممد بن عليه الفيومي املقري         : يف غريب الشرح الكبري    املصباح املنري  -٣٧٤

 .هـ١٤٢١ - الطبعة األوىل - القاهرة -دار احلديث 
 - أمحد بن حممد بن عليه الفيومي املقري      : صباح املنري يف غريب الشرح الكبري     امل -٣٧٥

  .املكتبة العلمية
أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب ابن أيب شـيبة يف املـصنف الكـويف                 : املصنف -٣٧٦
 ١٤٠٩ - الطبعة األوىل    - الرياض   - مكتبة الرشد    -كمال احلوت   : حتقيق) هـ٢٣٥(

 .هـ
حبيـب الـرمحن    : حتقيق) هـ٢١١ت(ق بن مهام الصنعاين     عبد الرزا : املصنف -٣٧٧

 .هـ١٤٠٣ - الطبعة الثانية - بريوت - املكتب اإلسالمي -األعظمي 
ـ ١٢٤٣ت(مصطفى السيوطي الرحيبـاين     : مطالب أويل النهى   -٣٧٨ املكتـب  ) هـ

 .م١٩٦١ -اإلسالمي 
: يقحتق) هـ٧٠٩ت(حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي       : املطلع على أبواب الفقه    -٣٧٩

 .هـ١٤٠١ - بريوت - املكتب اإلسالمي -حممد بشري األدليب 



   

 

٦٤٩ 

٦٤٩
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ـ  ٥١٦ ت( البغـوي  مسعود بن احلسني حممد أبو: الترتيل معامل -٣٨٠  -) هـ
 دار - احلـرش  مسلم سليمان،  ضمريية مجعة عثمان،  النمر اهللا عبد حممد :حتقيق
  .هـ ١٤١٧ - الرابعة الطبعة - طيبة

عبد السالم عبد   : حتقيق) هـ٣٨٨ت(يب البسيت   محد بن حممد اخلطا   : معامل السنن  -٣٨١
 .هـ١٤١١ - الطبعة األوىل - بريوت - دار الكتب العلمية -الشايف حممد 

 عامل الكتب  -يوسف بن موسى احلنفي     : املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار      -٣٨٢
   .م١٩٨٥ - الطبعة األوىل -بريوت  -
ـ ٣٦٠ت(اين  أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرب     : املعجم األوسط  -٣٨٣ : حتقيـق ) هـ

 القاهرة  - دار احلرمني    - وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين        ،طارق بن عوض اهللا بن حممد     
 .هـ١٤١٥–
ـ ٣٦٠ت(سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطـرباين          : املعجم الكبري  -٣٨٤ ) هـ

 -انية   الطبعة الث  - املوصل   -  مكتبة العلوم واحلكم   -محدي بن عبدايد السلفي     : حتقيق
 .هـ١٤٠٤

دار إحياء التـراث     - بريوت   - مكتبة املثىن    -عمر رضا كحالة    : معجم املؤلفني  -٣٨٥
  . بريوت - العريب

 دار الكتـاب    - أمحد زكى بـدوى   . د: معجم املصطلحات السياسية الدولية    -٣٨٦
    . القاهرة-املصري 

 -بعـة   الطبعة الرا-مكتبة الشروق الدولية     - جممع اللغة العربية  : املعجم الوسيط  -٣٨٧
  .م٢٠٠٤

 والتوزيع والنشر ةاعللطب النفائس دار - قلعجي روا حممد .د :معجم لغة الفقهاء   -٣٨٨
  .ـه ١٤٠٨ - الثانية الطبعة -ن لبنا - بريوت

دار إحياء التـراث  ) هـ٣٩٥ت(أمحد بن فارس بن زكريا     : معجم مقاييس اللغة   -٣٨٩
 .هـ١٤٢٢ - الطبعة األوىل - بريوت -العريب 



 

 

٦٥٠ 

٦٥٠
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 : حتقيـق  -  الكويف ليحلسن أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العج        ا أبو :معرفة الثقات  -٣٩٠
- وىلاأل  الطبعـة  - املنـورة  املدينـة  - الدار ةبمكت -ي  عبد العليم عبد العظيم البستو    

  .هـ١٤٠٥
ـ ٤٥٨ت ( البيهقي علي بن احلسني بن محدأ بكرأبو  :معرفة السنن واآلثار   -٣٩١ ) هـ
  . هـ١٤١٢ الطبعة األوىل - حلب -دار الوعي  -
عالء الدين أبو احلسن علـي  :  احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام   معني -٣٩٢

  . دار الفكر-بن خليل الطرابلسي 
أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن املطرز          : املغرب يف ترتيب املعرب    -٣٩٣
 الطبعـة   - حلب   - مكتبة أسامة بن زيد      -حممود فاخوري، وعبداحلميد خمتار     :  حتقيق -

 .م١٩٧٩ -ىل األو

 دار  -شوقي غريب   :  حتقيق الدكتور  -ابن سعيد املغريب     :حلى املغرب املغرب يف    -٣٩٤
  . الطبعة الرابعة-املعارف 

مشس الدين حممـد بـن حممـد       : مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج       -أ -٣٩٥
ب العلمية   دار الكت  -علي حممد معوض، وعادل عبد املوجود       :  حتقيق -اخلطيب الشربيين   

 .هـ١٤١٥ - الطبعة األوىل - بريوت -
 دار الكتـب    - مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب         :مغين احملتاج  -ب  
  .العلمية

مـصطفى  . ط -مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب        : مغين احملتاج  -ج  
  .احلليب

 بريوت  -لفكر  دار ا ) هـ٦٢٠ت(عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي        : املغين -أ -٣٩٦
 .هـ١٤٠٥ - الطبعة األوىل -

 مكتبـة   - )هـ٦٢٠(عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي          : املغين -ب  
  .هـ١٣٨٨ -القاهرة 



   

 

٦٥١ 

٦٥١
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ـ ٦٢٠(عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسـي           : املغين -ج   ) هـ
 - هجـر    -لو  عبد الفتاح حممد احل   .عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، د      .د: حتقيق

  .هـ١٤١٢ -الطبعة الثانية 
  . الرياض. ط)هـ٦٢٠(عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي : املغين -د  

ت ( األصفهاين   الراغب املفضل بن حممد بن احلسني القاسم أبو :القرآن مفردات -٣٩٧
 . بريوت- دار املعرفة -حممد سيد كيالين : حتقيق) هـ٥٠٢

سليمان : د.أ: ة ووجوب لزومها، وحرمة اخلروج عليهما   مفهوم اجلماعة واإلمام   -٣٩٨
  .هـ١٤٢٨ - الطبعة الثانية - احلميضي مطابع -بن عبد اهللا بن محود أبا اخلليل 

  للـدكتور يوسـف القرضـاوي   إشكالية الوطن والوطنيـة واملواطنـة  : مقالة -٣٩٩
arti=file&News=name?php٠modules/net٠elmokhtar٠www://http
sid&cle  

حممـد  : حتقيق - أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب       : املقدمات املمهدات  -٤٠٠
 .م١٩٨٨ - دار الغرب اإلسالمي - حجي

سليمان بن عبد اهللا بن محود      : د.أ :مقومات حب الوطن يف ضوء تعاليم اإلسالم       -٤٠١
  .هـ١٤١٩ - األوىل الطبعة - احلميضي  مطابع- خلليلأبا ا
 إبراهيم عكاشـة إدارة الثقافـة       :مالمح عن النشاط التنصريي يف الوطن العريب       -٤٠٢

  .هـ١٤٠٧ -والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
دار الكتـاب   .  ط -أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلـسي         : املنتقى -أ -٤٠٣

  .اإلسالمي
دار الكتـب   .  ط -أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي        : ملنتقىا -ب  
  . بريوت-العلمية 

املعـروف بالـشيخ   ، بو عبد اهللا حممد بن أمحد  أ :منح اجلليل شرح خمتصر خليل     -٤٠٤
  . دار الفكر-) هـ١٢٩٩ت  (- عليش

 دحمم .د:  حتقيق - العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن  أمحد :منهاج السنة  -٤٠٥
  .هـ١٤٠٦ - األوىل الطبعة - قرطبة مؤسسة - سامل رشاد
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 دار العلـم    - ترمجة منصور حممد ماضي      -حممد أسد   : منهج اإلسالم يف احلكم    -٤٠٦
  .م١٩٧٥ - بريوت – الطبعة الرابعة -للماليني 

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن نـصر الـشيزري          : املنهج املسلوك يف سياسة امللوك     -٤٠٧
 -علي بن عبد اهللا املوسى      :  حتقيق الدكتور  -هـ  ١٤٠٧ الطبعة األوىل  -) هـ٥٨٩ت(

  . األردن–مكتبة املنار 
  .دار إحياء التراث العريب.  ط- إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي: املهذب -أ -٤٠٨

  . عيسى احلليب.ط -إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  :املهذب -ب  
حممد عبد الرزاق    :قيقحت) هـ٨٠٧ت(علي بن أيب بكر اهليثمي      : موارد الظمآن  -٤٠٩

 . بريوت– دار الكتب العلمية -محزة 
 جملة املستقبل العريب    – علي الكواري .  د :املواطنة والدميقراطية يف الوطن العريب     -٤١٠
  ).٢٤٦( العدد –
 - جملة املستقبل العـريب      –هيثم مناع   .  د :املواطنية يف التاريخ العريب اإلسالمي     -٤١١

  ).٢٤٦(العدد 
 رسالة ماجستري جبامعة    -أمين بن ساحل احلريب     : لفقه اإلسالمي موانع الشهادة يف ا    -٤١٢

  . غري مطبوع-هـ ١٤٢٢ -أم القرى 
ـ ٩٥٤ت(حممد بن عبد الرمحن املغريب      : مواهب اجلليل  -٤١٣  - دار الفكـر     -) هـ

 .هـ١٣٩٨ - الطبعة الثانية -بريوت 
سات  املؤسسة العربية للدرا-عبد الوهاب الكيايل وآخرون   . د: موسوعة السياسة  -٤١٤

  .م١٩٩١- الطبعة الثانية -والنشر 
  .م١٩٩٦ -  السعودية- مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر :املوسوعة العربية العاملية -٤١٥
  .م١٩٧٢ - الطبعة الثانية - القاهرة -مطبعة الشعب :  املوسوعة العربية امليسرة -٤١٦
ت  املؤسسة العربية للدراسـا    - املقدم هيثم األيويب وآخرون   : املوسوعة العسكرية  -٤١٧

  .م١٩٩٠ - الطبعة الثالثة -ر والنش
 الطبعة - دار الشروق -عبد القادر عودة  . د: املوسوعة العصرية يف الفقه اجلنائي     -٤١٨

  .هـ١٤٢١ -األوىل 
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حممد فـؤاد عبـد   : حتقيق) هـ١٧٩ت(مالك بن أنس األصبحي     : املوطأ -٤١٩
  . مصر- دار إحياء التراث العريب -الباقي 
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 علـي   : حتقيـق  -  الذهيب اهللا حممد بن أمحد بن عثمان      عبدأبو   :ميزان االعتدال  -٤٢١
 . لبنان- بريوت - دار املعرفة -حممد البجاوي 

  - ن -
 مجال  ،يوسف بن تغري بردي األتابكي    : والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة لنجوما -٤٢٢

 - الطبعـة األوىل   - حممد حسني مشس الـدين    : قدم له وعلق عليه    - احملاسنالدين أبو   
  . هـ١٤١٣

 -ي   عبد القادر رزيق املخـادم     :نزاعات احلدود العربية نزاعات احلدود العربية      -٤٢٣
  .م٢٠٠٤ - دار الفجر - القاهرة

الـشهري بـابن   ،  اخلري حممد بن حممد الدمـشقي     أبو :النشر يف القراءات العشر    -٤٢٤
  . لبنان- بريوت - دار الكتب العلمية -) هـ٨٣٣ت (اجلزري، 

 احلنفـي  حممـد  أبو يوسف بن عبداهللا:  يف ختريج أحاديث اهلداية     الراية نصب -٤٢٥
  .هـ١٣٥٧ - مصر - احلديث دار - البنوري يوسف حممد: حتقيق - الزيلعي

 - الطبعة الرابعـة     - دار الفكر    -حممد املبارك   : نظام اإلسالم يف احلكم والدولة     -٤٢٦
  .ـه١٤٠١

 -)١٦٠( العدد   - دراسات إسالمية    - حممد أبو زهرة     :نظرية احلرب يف اإلسالم    -٤٢٧
  .هـ١٤٢٩ –الطبعة الثانية 

 : حتقيـق  - التلمساين املقري بن أمحد :الرطيب األندلس غصن من الطيبنفح   -٤٢٨
 .لبنان - بريوت -صادر دار - عباس إحسان

ة الثانيـة لقـضايا   ضمن موضوعات الندو - براهيم فاضل الدبو  إ . د :نقل الزكاة  -٤٢٩
 .الزكاة املعاصرة
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ضمن موضوعات الندوة الثانية لقضايا      - للدكتور حممد عثمان شبري      :نقل الزكاة  -٤٣٠
 .الزكاة املعاصرة

 مطبعة السنة   -مشس الدين بن مفلح     : النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر      -٤٣١
  .احملمدية

ن أمحد املصري الرملـي     مشس الدين حممد ب    :شرح ألفاظ املنهاج   اية احملتاج  -أ -٤٣٢
  . دار الفكر-) هـ١٠٠٤ت(الشهري بالشافعي الصغري 

مشس الدين حممد بن أمحد املصري الرملي        :شرح ألفاظ املنهاج   اية احملتاج  -ب  
  .مصطفى احلليب.  ط-) هـ١٠٠٤ت(الشهري بالشافعي الصغري 

جلزري الشهري   أبو السعادات املبارك بن حممد ا      :النهاية يف غريب احلديث واألثر     -٤٣٣
 - املكتبـة العلميـة      -طاهر أمحد الزاوى، وحممود حممد الطناحي       :  حتقيق -بابن األثري   

 .هـ١٣٩٩ -بريوت 
 جامعـة أم  - غـري املطبـوع   - رسالة ماجستري -باسم قاضي  : النيابة يف احلج   -٤٣٤

  .القرى
 - الطبعـة األوىل     - مؤسـسة الرسـالة      -صاحل اهلليل   . د: النيابة يف العبادات   -٤٣٥

  .هـ١٤١٧
 - غـري املطبـوع      - رسالة دكتوراه    -عقيل العقيلي   : النيابة يف الفقه اإلسالمي    -٤٣٦

  .جامعة أم القرى
  .املنريية الطباعة إدارة - )هـ١٢٥٥(حممد بن علي الشوكاين  : األوطارنيل -أ -٤٣٧

 بريوت  - دار اجليل    -) هـ١٢٥٥(حممد بن علي الشوكاين     : نيل األوطار  -ب  
 .م١٩٧٣ -

 - هـ -
  .م٢٠٠٤ - دار ابن حزم - عماد بن عامر :جرة إىل بالد غري املسلمنياهل -٤٣٨
ـ ٥٩٣ت(علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين         : اهلداية شرح البداية   -٤٣٩ ) هـ

 . بريوت-املكتبة اإلسالمية 
  - و -
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  .م٢٠٠٠ - التراث العريب

 - دار النهضة العربيـة    - فؤاد عبد املنعم رياض   .  د : يف أحكام اجلنسية   الوسيط -٤٤١
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  .م١٩٨٢ - الطبعة األوىل -
 أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو :الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -٤٤٣

 .بريوت - صادر دار - عباس إحسان:  حتقيق- خلكان بن بكر
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