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 مدى تغيري األحكام الرشعية باختالل األمن  
 حممد إبراهيم أبو جريبان د . 

 مىجز انبحث

فؼف الؼضايا األمـقة يف أحؽام الشريعة اإلسالمقة، وما يرتتب طؾك اكعدامف مـ يعترب 

أحؽام: مـ أهؿ األمقر التل تؿس الحقاة، ومـ أشدها تلثقرا: ولذلؽ أصبح البحث 

طـفا متطؾبا تػرضف الظروف، لتحؼقؼ الراحة وتذلقؾ الصعاب ألجؾ التخػقػ طـ 

الفامة محاوال إبراز الؿشؽؾة، ووضع الـاس، ولفذا فؼد تطرق البحث لفذه الؼضقة 

 الحؾقل لفا مـ خالل أحؽام الشريعة السؿحة، وففؿ الػؼفاء لتؾؽ األحؽام.

وقد جاء هذا الجفد يف طدة مقاضع تتعؾؼ بـظرة الشريعة الؿؼاصدية كحق األمـ، 

وكقػ يتؿ تحؼقؼ ذلؽ مـ خالل الـصقص الشرطقة، وبؼقة األدلة التل تظفر هذا 

يف طدة أبقاب: كالشعائر التعبدية مـ تقؿؿ، وصالة خقف، وجؿعة  الطرح األمـل

 .وجؿاطات، وأداء لؾحج

وما يؾحؼ ذلؽ مـ أحؽام الشريعة: كلحؽام األسرة، وأبقاب الؿعامالت،  

 والعؼقبات، والسقاسة الخارجقة لؾدولة.

 تغققر ، األحؽام الشرطقة ، اختالل ، األمـ   الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  

The jurisprudence of security issues in the provisions of the Islamic law is one of 

the most important things that affect our life and the most influential. 

Therefore, research on this topic has become a requirement imposed by the 

surrounding circumstances to achieve comfort and overcome difficulties. 

The present study has therefore dealt with this issue in an attempt to highlight the 

problem and develop solution to it through the provisions of the Islamic law and the 

understanding of jurists for these provisions. 

The study has dealt with several topics related to the view of sharia law towards 

security and how to achieve this through religious texts and other religious source 

that discuss the security issue under different headings such as Islamic ritual worship 

practices as tayammums Eclipse prayer, Friday prayer, congregational prayer and the 

performance of hajj. 

It also includes other related provisions of sharia such as Islamic family law, Islamic 

real statute law, and the foreign policy of the state.   
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 انمقذمت
الحؿد هلل الرحقؿ بعباده، وماكح األمـ لفؿ، الذي امتـ طؾقفؿ باألماان بعاد اكؼشااع 

الخقف، واإلصعام بعاد اكساالخ الجاقع، الحؿاد هلل الاذي بعاث إلقـاا رساقلف األماقـ: 

فؽان مرشدا ورحؿة وأمـا لؽؾ العالؿقـ، فصؾقات ربل طؾقف وطؾك صاحبف الطققباقـ، 

 وبعد:

فنن اإلكساكقة قاصبة، والحضاارات البشارية تتػااخر بؿاا تؼدماف ماـ جفاد تشاريعل، 

وحؾقل واقعقة لؿشؽالت الحقاة، وماا يسافؿ ماـ تحؼقاؼ لوماـ واالساتؼرار يف شاتك 

الـقاحل التل يشغؾفا اإلكساان: فقاـعؽس ذلاؽ طؾاك حقاتاف ومجااالت أطؿالاف وبح اف 

ة، والؿسمولقة التال تؼاع طؾقاف: فقؼاقم بادوره وتػؽقره، وكؾ اهتؿاماتف: فقشعر باألهؿق

 اإلصالحل يف الحقاة كؾفا.

ومؿا ال شؽ فقف أن أحؽام الشريعة اإلسالمقة قد بؾغات الاذروة يف هاذا الؿضاؿار: 

فاستطاطت بلصقلفا الؽؾقة، ومؼاصدها الشرطقة، وما حقتف مـ فروع جزئقة أن تؾتؼال 

 تل تطؿح البشرية يف تحؼقؼفا وكقؾفا.مع األهداف والتطؾعات اإلكساكقة الؿصقرية ال

لفذا فال تـتفل فرتة يؿر هبا اإلكسان يف وضعف العاام، ساقاء الطبقعال أم االسات ـائل: 

إال وكقر الديـ وهدي الشاريعة يضالء لاف الطرياؼ، ويحادد لاف االتجااه، ويرشاده إلاك 

اقااع سااقاء الساابقؾ. طؾااك أن األصااؾ العااام يف أحؽااام الشااريعة اإلسااالمقة معالجااة الق

الطبقعل، وتؼديؿ الحؾقل لف: أما القاقع االست ـائل الؿتؿ ؾ يف اكعدام األمـ، وحصقل 

الخقف فؼد تعامؾت معف الشريعة طؾك قادر ماـ األهؿقاة، وأكتجات لاف أحؽاماا تقافاؼ 

حاالتااف الؿتعااددة، لـسااتدل مااـ ذلااؽ طؾااك الفاادف اإلكساااى العااام الااذي تسااعك إلقااف 

، وكباذ العـاػ والعادوان وكافاة أشاؽالف، وساعقفا الشريعة، بػارض األماـ باقـ الـااس
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 لتؼديؿ األحؽام طؾك أساس هذا القاقع.

تظفاار أهؿقااة البحااث مااـ خااالل تـاولااف ألهااؿ الؿقضااقطات التاال تسااعك البشاارية 

لتحؼقؼفا، أال وهق مقضقع األمـ، ذلؽ أن غقاب األمـ كذير شمم وخاراب وفقضاك، 

: ولااذلؽ فؼااد تـاولاات الشااريعة اإلسااالمقة هااذا وتعطقااؾ لوحؽااام وإفساااد لؾحقاااة

الؿقضقع بلهؿقة بالغة، وحددت أبعاده: فؽاكات شاامؾة لحقااة اإلكساان ومقضاحة لاف 

 صريؼ الخقر واألمان.

تـحصاار مشااؽؾة الدراسااة يف شاادة سااقر الحقاااة، وتطبقااؼ األحؽااام الشاارطقة، كتقجااة 

لؼضايا التل تشاغؾ العاالؿ بح اا وتطبقؼاا لغقاب األمـ: فؼضقة األمـ وفؼداكف مـ أهؿ ا

وتطؾعا، فؽؿ مـ دولة تدطل حػظ األمـ وتتفؿ اآلخريـ بالتػريط فقف، وكؿ ماـ دولاة 

تـسب لـػسفا حؿاية أمـ البشرية: وهل بتصرفاهتا وسقاسااهتا تـااقض كػسافا يف أبساط 

ديـاف صقر األمـ وحػظف لمخريـ. وكؿ ماـ أماة اهتؿات زورا وهبتاكاا أماة اإلساالم، و

 الحـقػ بخـؼ األمـ ودطؿ الخقف وحاولت إلصاق سؾبقاهتا بالؿسؾؿقـ.

 يتطرق البحث لإلجابة طؾى السمال التالي:

ما هق أثر األمـ يف اضطراد أحؽام الشريعة واستؼرارها، ومااذا يرتتاب طؾاك فؼادان 

 ئؾة، وهل: األمـ بالـسبة لتؾؽ األحؽام؟ ويتػرع طـ هذا السمال مجؿقطة مـ األس

 ا ما الؿؼصقد باألمـ، وما هل أهؿقتف، وما طالقتف بالعؼقدة واإليؿان؟8

 ا هؾ األمـ حاجة أساسقة لإلكسان، وما مققعف مـ مؼاصد الشريعة؟0

 ا ما هل أهؿ العبادات التل تتلثر باكخرام األمـ؟0
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 ا ما مدى تلثقر الغقاب األمـل يف أحؽام األسرة؟4

التاال تتالثر بػؼادان األمااـ يف مجاال الؿعاامالت االقتصااادية اا ماا هاال أهاؿ األحؽاام 5

 وسقاسة الدولة الخارجقة؟

هـاك مجؿقطة مـ الدراسات التل تـاولت مقضقع األمـ وأهؿقتف، ومـ بقـفاا مؿاا 

 لف طالقة هبذا البحث:

وققاطاده  ا دراسة الباحث حسام: إبراهقؿ أبق الحاج، بعـقان: تدابقر االمـ الاداخؾل8

 م.0226العامة يف الدولة يف ضقء مؼاصد الشريعة، الجامعة األردكقة، طام 

. دراسة الباح ان: إسؿاطقؾ سعقد رضقان، وهناد يقساػ ال الثقـال، بعـاقان: األماـ 0

 م.0280يف السـة الـبقية، الجامعة اإلسالمقة، غزة، فؾسطقـ، طام 

األمـ الداخؾل يف ضقء مؼاصد الشريعة "ا دراسة الباح ة: رابعة بـت كاصر، بعـقان: 0

، جامعة كايػ العربقة لؾدراسات األمـقة، الرياض، السعقدية، "والؼضايا الؿعاصرة

 م.0288طام 

يتـاسب هذا البحاث ماع الؿاـفج القصاػل التحؾقؾال: ألكاف يفاتؿ بجؿاع الـصاقص 

ادة مـفاا بعاد مـاقشاتفا، الشرطقة الؿتعؾؼة بالقاقعة الؿطروقة: الستـباط األحؽاام الؿار

وبقاان وجاف الداللاة مـفاا، وتارجقح ماا يرجحاف الادلقؾ. كؿاا يؾتازم البحاث ا زياادة يف 

التقضقح ا ذكر اآلراء الػؼفقة، وأققال الػؼفاء الؿتعؾؼة بتؾؽ الؿسائؾ التال صارأ طؾقفاا 

 التغققر، لغقاب العامؾ األمـل.
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 خاتؿة، طؾى الشؽل التالي:جاء البحث يف مؼدمة، وأربعة مباحث، و

الؿؼدمة: بقـت فقفا مدى أهؿقة البحث، وكذا مشؽؾتف، وأهاؿ أسائؾتف، وتعرضات  -

 فقفا لؾدراسات السابؼة، ومـفجقة البحث. 

 الؿبحث األول: كظرة الشريعة لومـ، وهق يف مطؾبقـ. -

 الؿبحث ال اى: طقامؾ تحؼقؼ األمـ، وهق يف مطؾبقـ. -

األماااـ طؾاااك تغقااار أحؽاااام األحاااقال الشخصاااقة  الؿبحاااث ال الاااث: أثااار اكعااادام -

 والؿعامالت االقتصادية، وهق يف مطؾبقـ.

الؿبحث الرابع: أثر اكعدام األمـ طؾك تـػقذ أحؽام العؼقبات والسقاسة الخارجقة  -

 لؾدولة، وجاء يف مطؾبقـ.

 الخاتؿة: وقد اشتؿؾت طؾك أهؿ كتائج البحث وتقصقاتف. -
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 انمبحث األول

 نظزة انشزيعت نألمن 
 وفقه مطؾبان :

تسااعك الشااريعة اإلسااالمقة لتحؼقااؼ جؿؾااة مااـ الؿؼاصااد التاال هتااؿ الـاااس، وتؾباال 

احتقاجاهتؿ، وتحؼاؼ مصاالحفؿ دون مشاؼة أو حارج: وكتقجاة لفاذا األمار فانن فؼفااء 

ؽام الشاريعة ومجاالهتاا لاذلؽ: فاليؼـقا الشريعة اإلسالمقة قد هداهؿ استؼراؤهؿ ألح

 أهنا ما أتت إال لؿصالح العباد.

والؿعتؿااد أكـااا إذا اسااتؼريـا أحؽااام الشااريعة كاارى أهنااا وضااعت "يؼااقل الشاااصبل: 

ويؼاقل الشاقع طباد القهااب خاالف ا  .(8 "لؿصالح العباد استؼراًء ال مـازطة فقاف ألحاد

لوحؽام هق تحؼقؼاف لؿصاالح الـااس،  ومؼصد الشارع العام مـ تشريعف"رحؿف اهلل ا: 

 .(0 "ويؽقن ذلؽ بؽػالة الضروريات لفؿ، وتقفقر حاجقاهتؿ وتحسقـاهتؿ

وإن مؿا أولتف الشريعة اإلسالمقة اهتؿامًا بالغًا، وجعؾتف مؼصدًا مـ مؼاصادها: ماا 

يتعؾااؼ بحػااظ األمااـ طؾااك الؿسااتقى الػااردي والجؿاااطل. فاااألمـ مااا هااق إال مطؾااب 

، وحاجة مـ أهؿ حاجقاتف يف الحقاة: ألن اإلكساان يحتااج إلاك األماـ أساسل لإلكسان

دائؿًا ويف كؾ أحقالف، سقاء كان األمـ متعؾؼًا بـػسف، وبديـف، أو طرضف، أو مالف: مؿاا 

                                                        

، صبعة دار الػؽر، 0، ص0الشاصبل، أبق إسحؼ، إبراهقؿ الؾخؿل الغركاصل. الؿقافؼات يف أصقل الػؼف، ج (8)

 بقروت.

 ، دار الؼؾؿ، الؽقيت897خالف، طبد القهاب. طؾؿ أصقل الػؼف، ص (0)
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حدا بالشريعة أن جعؾات هاذه الحاجاات ماـ قبقاؾ الضاروريات، وأمارت بالؿحافظاة 

 طؾقفا: ألهنا مـ أهؿ مؼاصدها.

ة اإلسالمقة قاد فرقاقا باقـ مطالاب اإلكساان واحتقاجاتاف: فارأوا أن إن فؼفاء الشريع

بعضفا أولك مـ بعض يف التحؼقؼ والتؿؽقـ، وقالقا بلن الحػاظ طؾاك الاديـ والاـػس 

والعؼؾ والـسؾ والؿال: أولاك ماـ غقرهاا، وأكزلاقا ذلاؽ بؿـزلاة الضاروريات التال ال 

اجقات التل تسقر حقاة اإلكساان يف يؿؽـ أن تستؼقؿ حقاة الـاس إال هبا، كؿا جعؾقا الح

.  واسااتدالال لااذلؽ يؽشااػ الشاااصبل غااقامض االسااتؼراء: فقاارى أن (8)الؿرتبااة التالقااة

تؽالقػ الشريعة ترجع إلك حػظ مؼاصادها يف الخؾاؼ. وهاذه الؿؼاصاد ثالثاة أقساام: 

يف  أحدها الضرورية، وال اى الحاجقة، وال الث التحسقـقة. فلما الضرورية: فال بد مـفاا

ققام مصالح الديـ والادكقا.. ومجؿقطفاا خؿساة، وهال: حػاظ الاديـ وحػاظ الاـػس 

 وكذا الـسؾ والؿال والعؼؾ. وقال بلهنا مراطاة يف كؾ مؾة.  

 أوًٓ: إمن لغة:

األمـ يف الؾغة مـ أمـ ) بؽسر الؿاقؿ وفاتح الـاقن(، ويعـال األماان واألماكاة، وقاد 

أمااـ، ففااق  مااـ. ومـااف األمااان واإليؿااان، واألمـااة، واآلمـااة مااـ ال يخاااف، ومـااف أمـااة 

بلن األمان، واألماكة يلتقان بؿعـاك واحاد، وقاد أمـات "كعاسًا. وجاء يف لسان العرب: 

ـ األماـ واألماان، وكاذا يؽاقن األماـ ضاد الخاقف، فلكا  مـ وأمقـ، و مـت غقري ما

                                                        

 .4، 0، ص0الشاصبل. الؿقفؼات، ج (8)
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 . (8) "واألمـ ايضا ضد الخقاكة

 األمـ يف الؾغة الطؿلكقـة الـػسقة، وطدم تققع مؽروه يف الزمان والؿؽان.فخالصة 

 ثاكقًا: إمن يف آصطالح:

تبايـت وتعددت التعريػات االصطالحقة لومـ تبعًا لتعادد وجفاات كظار الؼاائؾقـ 

هق تلمقـ ساالمة الدولاة ماـ األخطاار الداخؾقاة و "فؿ مـ طرف األمـ بؼقلف: هبا: فؿـ

الخارجقة التل قد تمدي هبا إلك االهنقار الداخؾل، أو القققع تحت الساقطرة األجـبقاة، 

 .(0) "كتقجة لؾضغقصات الؿرتاكؿة

التال يساعك طاـ صريؼفاا الؿجتؿاع، : تؾؽ التصارفات "ومـفؿ مـ طرف األمـ بلكف

، وهاذا ماا قاال باف السقاسال األمريؽال الساابؼ، "إلاك حػاظ الحاؼ يف البؼااء الدولة أو

. ومااـفؿ مااـ طاارف األمااـ بؼقلااف: هااق شااعقر الـاااس باالسااتؼرار (0)هـااري كقسااـجر

والطؿلكقـة وطدم الخقف طؾك أرواحفؿ وأهؾقفؿ، وأمقالفؿ: مؿا يادفعفؿ إلاك الساػر 

 .(4)والعؿؾ بحرية تامة

الساسة األمريؽان، وقد كان وزيارًا ساابؼًا لؾادفاع: ويرى هارولد براون، وهق أحد 

بلن األماـ الؼاقمل إكؿاا يعـال الؼادرة طؾاك صاقاكة القحادة لوماة وأراضاقفا، وكاذلؽ 

                                                        

ابـ مـظقر، محؿد بـ مؽرم. لسان العرب، دار صادر، بقروت. والرازي، محؿد بـ أبل بؽر. مختار  (8)

 م، مادة أمـ.8986الصحاح، صبعة سـة 

رضقان إسؿاطقؾ سعقد  خر. األمـ يف السـة الـبقية، بحث مـشقر يف مجؾة الجامعة اإلسالمقة لؾدراسات  (0)

 4األول، صاإلسالمقة. غزة، الؿجؾد العشرون، العدد 

 072ها، ص 8488الؿركز العربل لؾدراسات األمـقة، سؾسؾة محاضرات ال ؼافة األمـقة، الرياض، سـة  (0)

الشديػات، رياض خؾقػ. دور الرتبقة اإلسالمقة يف تحؼقؼ األمـ يف الؿجتؿع اإلسالمل، األردن، طام  (4)

 86، ص 0229
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الؼدرة طؾك حػظ  الؿصالح والعالقات االقتصادية لؾدولة مع غقرهاا ماـ دول العاالؿ 

 . (8)بشروط مؼبقلة

السؽقـة واالصؿئـاان، وطادم الشاعقر ومفؿا يؽـ مـ أمر، فاألمـ ما هق إ ال شعقر ب

بالخقف القاقع، أو الؿتققع طؾك كػس الشخص وما يؿؾؽف ويحاقزه ويعتؼاده، وطؾاك 

كقااان الؿجتؿااع أو الدولااة، سااقاء طؾااك الؿسااتقى الااداخؾل أو الخااارجل، وهااق أماار 

ضروري لإلكسان الػرد والدولاة والعاالؿ، ويعتارب ماـ أهاؿ األماقر التال تحؼاؼ هنضاة 

 رارها.األمة واستؼ

                                                        

، 8996، سـة 8، الجار السقداكقة لؾؽتب، الخرصقم، طالشفقري، طؾل. األمـ والؿخابرات كظرة إسالمقة (8)

  .9ص
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 انمبحث انثاني

 عىامم تحقيق األمن 
 وفقه مطؾبان : 

يعد اإليؿان باهلل تعالك، وإخالص التقحقد لف، وشؽره طؾك كعؿاف الؽ قارة ماـ أهاؿ 

طقامااؾ األمااـ الؿعـقيااة: فاإليؿااان طامااؾ أساساال مااـ أهااؿ طقامااؾ تحؼقااؼ األمااـ يف 

: يعـال اإلقارار بالؾساان، وتصاديؼ الؼؾاب لاف، وكاذا العؿاؾ والتطبقاؼ "الـػقس، وهق

 .(8 "بالجقارح

لفذا فنن اإليؿان طؿؾ كػسل يـبعث مـ أطؿاق الـػس، ويـبت ثؿراهتا: ماـ معرفاة، 

وتطؾع، ووجدان، ويعد اإليؿان مـ أطظؿ أسباب األماـ والطؿلكقـاة، وطؽساف الشارك 

، وصادق اهلل تعاالك (0)سباب الخقف واالضطراب والرطبواإللحاد: ففؿا مـ أطظؿ أ

ُْ ُيـَرِزْل بِرِه حقث يؼقل:  ْطَب بَِؿا َأْشرَرُكوْا بِالّؾرِه َمرا َلر ي ُقُؾوِب الَِّذيَن َكَػُروْا الرُّ
َسـُْؾِؼي فِ

ُُ الـَّاُر َوبِْئَس َمْثَوى الظَّالِِؿقنَ  ؼ الصادر، . فؼد تقطد اهلل أطداءه بضاق(0)ُسْؾَطاكًا َوَمْلَواُه

 والرهبة والخقف، والؼؾؼ واالضطراب: بسبب شركفؿ باهلل تعالك.

واألمـ كتقجة حتؿقة لإليؿان، وأثر مـ  ثااره: ولفاذا فؼاد رباط اهلل سابحاكف وتعاالك 

ُْ بااقـ األمااـ واإليؿااان، فؼااال تعااالك:  ُؽرر ُْ َوَٓ َتَخرراُفوَن َأكَّ َُ َمررا َأْشررَرْكُت َوَكْقررَ  َأَخررا

                                                        

ها  8420، سـة 0، جؿعقة طؿال الؿطابع التعاوكقة، طؿان، ط846ياسقـ، محؿد كعقؿ. كتاب اإليؿان، ص (8)

 م.8980

 م.8984ها 8425، سـة 82، ممسسة الرسالة، بقروت، ط858الؼرضاوي، يقسػ. اإليؿان والحقاة، ص (0)

 .858اآلية   ل طؿران،  (0)
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ُْ  َأْشررَرْكُتُ بِالّؾررهِ  ُُّ بِررإَْمِن إِن ُكـررُت ُْ ُسررْؾَطاكًا َفررَليُّ اْلَػرررِيَؼْقِن َأَحرر ُْ ُيـَررِزْل بِررِه َطَؾررْقُؽ َمررا َلرر

ْفَترُدونَ *َتْعَؾُؿونَ  ُُ إَْمرُن َوُهرُ مُّ َ  َلُفر
ٍُ ُأْوَلررئِ ُْ َيْؾبُِسوْا إِيَؿاَكُفُ بُِظْؾر . (8)الَِّذيَن آَمـُوْا َوَل

تـؽارون األماـ طؾال  يف مقضاع األماـ، وال تـؽارون ماا لؽاؿ "ومعـك اآلياة الؽريؿاة: 

 . (0 "طؾقؽؿ األمـ يف مقضع الخقف

فبفذا يظفر لـا مدى التقافؼ واالكساجام التاام باقـ األماـ واإليؿاان، ففؿاا مرتبطاان 

ببعضفؿا، ويؽؿؾ كؾ مـفؿا اآلخر، كؿاا أخارب الحاؼ سابحاكف: وطؾقاف يظفار لـاا ساقء 

ماـ الخاقف واالضاطراب والؼؾاؼ، بسابب كػارهؿ طاقبة الؿشركقـ التل صاروا إلقفاا 

وإشااراكفؿ باااهلل ساابحاكف وتعااالك. كؿااا يبااقـ اهلل ساابحاكف وتعااالك مصااقر الؿااممـقـ 

الؿقحااديـ لااف، ومااا صاااروا إلقااف مااـ األمااـ والطؿلكقـااة: بساابب إيؿاااهنؿ باااهلل تعااالك، 

 وخشقتفؿ لف وحده.

يؿان بااهلل تعاالك، ففامالء فاألمـ الحؼقؼل، ما هق إال ثؿرة وكتقجة مـ أهؿ كتائج اإل

الذيـ  مـقا باهلل وحده، هؿ اآلمـقن مـ خقفف وطؼاباف ياقم الؼقاماة. أماا الاذيـ أشاركقا 

باهلل تعالك، فؾؿ يذوققا لاذة األماـ، ولاق تؿ ؾاقا هباا يف الحقااة الادكقا: فساالمة العؼقادة 

ألفاراد. والبعد طـ كؾ ما يدكسفا، مـ أهؿ مستؾزمات األمـ الحؼقؼل الذي يشاعر باف ا

 وهبذا يعؿ الرخاء وتحؾ الطؿلكقـة بقـ الـاس.

لفااذا فاانن اإليؿااان  أساااس صؿلكقـااة الـاااس، ألكااف يضااػل طؾااك الؼؾااقب سااؽقـة يف 

الؿؾؿات واألوقات الصعبة: كالحروب والظروف الطارئة، ففق الركـ الحصقـ الذي 

 يحؼؼ أمـفؿ الؿـشقد.

                                                        

 .80، 88سقرة األكعام، اآليتان،  (8)

 ، دار الؽتاب العربل، بقروت، لبـان.08، ص0الـسػل، تػسقر الـسػل، ج (0)
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فعؾك الرغؿ مـ يسار العباادات وسافقلتفا إال أن الشاريعة اإلساالمقة راطات بعاض 

الظااروف واألحااقال التاال تعاارتض الحقاااة: فقساارت تؾااؽ العبااادات لقشااعر الؿسااؾؿ 

بالطؿلكقـة ويـعؿ باألمـ أثـاء أدائفا. فؿبدأ القسر، ورفع الحرج، واألخذ بالرخص مـ 

، لاذلؽ (8)قفا اإلساالم إذا اقتضات  ذلاؽ أماقر الحقااة ومطالبفاااألحؽام التل حث طؾ

مااـ الػاارد، أتاات بعااض تشااريعات اإلسااالم: لعااالج الحاااالت التاال يتعاارض فقفااا أ

الجؿاطة لالختالل. فػل بعض األحقال الطارئة طؾاك اإلكساان، ال ياتؿؽـ ماـ أداء  أو

ـا أتت الشريعة بعاالج ومـ ه، طباداتف كامؾة، طؾك القجف الؿؼرر شرطا: الكعدام األمـ

 تؾؽ الحاالت، ووضعت لفا األحؽام الؿـاسبة، ومـ ذلؽ:

 أوٓر حالة التقؿُ بسبب طدم الؼدرة طؾى استعؿال الؿاء، كتقجة اكعدام إمن:

 التقؿُ يف الؾغة وآصطالح:

مساح القجاف والقاديـ باالرتاب، "التقؿؿ لغة: هق الؼصد. ويف االصطالح الشرطل: 

. فاالتقؿؿ، ماا هاق إال طباارة طاـ قصاد الصاعقد الطااهر لؿساح (0 "بشروط مخصقصاة

 . (0)القجف والقديـ، بصػة مخصقصة، إلقامة الصالة وكحقها

                                                        

 م.8988ها 8428، سـة 9، ممسسة الرسالة، بقروت، ط895الؼرضاوي. يقسػ، العبادة يف اإلسالم، ص (8)

 .0، دار الؿعرفة، بقروت، ط00، ص8الحصـل، تؼل الديـ محؿد الحسقـل، كػاية األخقار، ج (0)

م.  8975ها 8095، سـة 0، دار الؿعرفة، بقروت، ط02، ص8ابـ مقدود، طبد اهلل بـ محؿقد، االختقار، ج (0)

مصر، سـة ، مطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوالده، 876، ص8والعدوي، الشقع طؾل، حاشقة العدوي، ج

، دار الػؽر، بقروت. وابـ 87، ص8م.  والشربقـل، محؿد الخطقب، مغـل الؿحتاج، ج8908ها 8057

ها 8428، مؽتبة الرياض الحدي ة، الرياض، سـة 000، ص8قدامة، أبق محؿد طبد اهلل بـ أحؿد، الؿغـل، ج

ها 8409، سـة 6ؼ، ط، دار الػؽر، دمش482، ص8م. والزحقؾل، وهبة، لػؼف اإلسالمل وأدلتف، ج8988

 م.0228
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.  (8)والتقؿؿ مشروع يف اإلسالم، واألصاؾ يف إباحتاف بعاد الؽتااب، الساـة واإلجؿااع

ُؿرروْا َصررِعقد، فؼااقل اهلل تعااالك: الؽترراب أمااا ُْ َتِجررُدوْا َمرراء َفَتَقؿَّ ًا َصِقبررًا َفاْمَسررُحوْا فَؾرر

ُْ إِنَّ الّؾَه َكاَن َطُػّوًا َغُػوراً  ُْ َوَأْيِديُؽ ، فجؿؾاة أحادياث، مـفاا: السرـة . وأماا (0)بُِوُجوِهُؽ

بع ـل رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ يف حاجاة فلجـبات، "طـ طؿار بـ ياسر، قال: 

الـباال صااؾك اهلل طؾقااف فؾااؿ أجااد ماااء فتؿرغاات يف الصااعقد كؿااا تتؿاارغ الدابااة ثااؿ أتقاات 

وسؾؿ، فذكرت لف ذلؽ فؼال: إكؿا كان يؽػقؽ أن تؼقل بقديؽ هؽذا، ثؿ ضرب بقدياف 

. والتاقؿؿ (0 "األرض ضربة واحدة ثؿ مسح الشؿال طؾك القؿقـ وضااهر كػقاف ووجفاف

مـ خصائص األمة اإلسالمقة، التل تؿقزت هباا ماـ باقـ األماؿ: لؾداللاة طؾاك أن هاذه 

جاابر باـ طباد اهلل رضال اهلل  والطؿلكقـة واألمـ. وبصدد ذلاؽ يؼاقل األمة، أمة الػطرة

رسقل صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ أططقات خؿساا لاؿ يعطفاـ ماـ األكبقااء قبؾال قال  "طـف: 

كصرت بالرطب مساقرة شافر وجعؾات لال األرض مساجدا وصفاقرا وأيؿاا رجاؾ ماـ 

. فاالتقؿؿ طؾاؿ (4 "أمتل أدركتف الصالة فقصؾ وأحؾت لل الغـاائؿ.. وأططقات الشاػاطة

ماـ أهاؿ معااالؿ اإلساالم الدالااة طؾاك طظؿاة هااذا الاذيـ وسااؿاحتف، فقـبغال أن يحؼااؼ 

التقؿؿ أهؿ مؼاصد اإلسالم. الؿتؿ ؾة يف حػظ الـػقس، واألماقال، واألطاراض.. ألن 

                                                        

، سـة 4، دار الؿغرفة، بقروت، ط65، ص8ابـ رشد، أبق القلقد محؿد بـ أحؿد، بداية الؿجتفد، ج (8)

 000، ص8م. وابـ قدامة، الؿغـل، ج8978ها 8098

 .40سقرة الـساء، اآلية   (0)

ومسؾؿ يف كتاب الحقض، باب  متػؼ طؾقف، رواه البخاري يف كتاب التقؿؿ، باب الؿتقؿؿ هؾ يـػع فقفؿا. (0)

 التقؿؿ

رواه البخاري، كتاب الصالة، أبقاب استؼبال الؼبؾة، باب ققل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ جعؾت لل  (4)

 األرض مسجدا وصفقرا.
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 لحػظ تؾؽ الؿؼاصد العظقؿة، وت بقتفا.هذا الديـ يسعك بؽؾ شعائره وأحؽامف، 

ؾااك جااقاز التااقؿؿ لؾعاااجز طااـ اسااتعؿال الؿاااء بساابب ولفااذا فؼااد أجؿااع الػؼفاااء ط

َوإِن ودلقاؾ ذلاؽ قاقل اهلل تعاالك:  (8)الخقف: كالخقف مـ طدو، أو لاص، أو سابع..

ُْ َتِجرُدوْا  ُُ الـَِسراء َفَؾر ـُؽُ ِمَن اْلَغائِِط َأْو ََٓمْسرُت ْرَضى َأْو َطَؾى َسَػرٍ َأْو َجاء َأَحٌد مَّ ُكـُتُ مَّ

ُؿواْ  ُْ َوَأْيِديُؽُ ِمـُْه َما ُيرِيُد الّؾُه لَِقْجَعَل َطَؾرْقُؽُ  َماء َفَتَقؿَّ َصِعقدًا َصِقبًا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُؽ

ُْ َتْشررُؽُرونَ  ُؽرر ُْ َلَعؾَّ َُّ كِْعَؿَتررُه َطَؾررْقُؽ
ُْ َولُِقررتِ ررَرُك ووجرره .  (0)ِمررْن َحررَرٍج َوَلرررؽِن ُيرِيررُد لُِقَطفَّ

قد أجاز التقؿؿ لػاقد الؿاء: فؿـ وجاده ومـعاف مـاف ماا . أن اهلل سبحاكف وتعالك الدٓلة.

يخقػف، ففاق فاقاد لؾؿااء حؽؿاا: فقبااح لاف التاقؿؿ. فؼاد تغقار الحؽاؿ هـاا ماـ القضاقء 

 بسبب فؼدان األمـ. والغسؾ إلك التقؿؿ

 بؽقػقاة تامدى التال الصالة هل الخقف: صالة :لصالة الخوَثاكقاا تشريع اإلسالم 

ولفذا فؼد راطك الديـ اإلسالمل الحـقػ  .(0)األطداء مـ الخقف سببفا ويؽقن خاصة،

حالة فؼدان األمـ لإلكسان الؿسؾؿ، حتك يف أداء العباادات: وماـ أهاؿ تؾاؽ العباادات 

الصالة، فحرص طؾك ديؿقمتفا ووضع لفا مـ األحؽام ما يتـاسب ماع حالاة اإلكساان 

كقػقاة معقـاة تامدى  وضرفف الـػسل: فػل حالة الخقف واكعدام األمـ، شرطت لؾصالة

فعـ صالح بـ خقات طؿـ صؾك مع الـبل صؾك اهلل طؾقاف   "طؾك كسؼفا تؾؽ الصالة. 

                                                        

ها  8404، سـة 0الؽاساى، طالء الديـ ابق بؽر بـ مسعقد، بدائع الصـائع، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط (8)

، 8. والشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج878، ص8. العدوي، حاشقة العدوي،ج088، ص8م.،ج0220

 009، ص8، وابـ قدامة، الؿغـل، ج86ص

 .6سقرة الؿائدة، اآلية (0)

 الؽتب، طالؿ دار طابديـ، ابـ بحاشقة الؿعروف الؿختار، الدر طؾك الؿحتار رد أمقـ، محؿد طابديـ، ابـ (0)

 790ص ،8ج م،0220  ها8400 سـة خاصة، صبعة الرياض،
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وسؾؿ يقم ذات الرقاع صالة الخقف: أن صائػة مـ أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ صاػت معاف، وصائػاة وجااه العادو. فصاؾك بالاذيـ معاف ركعاة، ثاؿ ثبات قائؿاا، 

رفقا، وجاااه العاادو. وجاااءت الطائػااة األخاارى فصااؾك هبااؿ وأتؿااقا ألكػساافؿ، ثااؿ اكصاا

ويالحاظ بالن  (8 " الركعة التل بؼقت، ثؿ ثبت جالساا، وأتؿاقا ألكػسافؿ، ثاؿ ساؾؿ هباؿ

الطريؼة التل صاؾك هباا رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ، صاالة الخاقف جؿاطاة ماع 

قامات طؾقاف أصحابف يف الغزوة التل ساؿقت باذات الرقااع، أهناا كاكات األسااس الاذي 

 مشروطقة هذه الصالة، خاصة إذا كان األطداء يف غقر اتجاه الؼبؾة. 

وقد اتػؼ العؾؿاء طؾك مشروطقة صالة الخقف، وأهنا سـة ثابتة طـ رسقل اهلل صؾك 

. وخااالػ اإلمااام أبااق يقسااػ مااـ (0)اهلل طؾقااف وسااؾؿ: بالؽتاااب، والسااـة، واإلجؿاااع 

فلكؽر شرطقتفا يف غقر زمان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ، وقاال بلهناا ال   (0)الحـػقة

 تصؾك بعد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بنمام واحد.

 إدلة:

 استدل جؿفور الػؼفاء بعدة أدلة مـفا:

َعرَ  ا قاقل اهلل تعاالك:  8 ُْ َصٌئَِػرٌة ِمرـُْفُ مَّ رالََة َفْؾرَتُؼ ُُ الصَّ ُْ َفَلَقْؿرَت َلُفر َوإَِذا ُكـرَت فِرقِف

 ُْ ُْ َوْلَترْلِت َصٌئَِػرٌة ُأْخرَرى َلرر ُؽر
ُْ َفرنَِذا َسرَجُدوْا َفْؾَقُؽوُكروْا ِمرن َوَرآئِ َوْلَقْلُخرُذوْا َأْسرِؾَحَتُف

                                                        

متػؼ طؾقف، ولصالة الخقف أشؽال، وكقػقات متعددة، وقد صالها الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف أيام  (8)

. صبعة دار إحقاء الرتاث 60، ص 8مختؾػة بلشؽال متبايـة. الصـعاى، محؿد بـ إسؿاطقؾ. سبؾ السالم، ج

 م 8962ها، 8059سـة  ، تحؼقؼ محؿد طبد العزيز الخقلل،04العربل، بقروت، ط 

. والشقرازي، الؿفذب، 875، ص 8. وبداية الؿجتفد، ج790،ص8ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (0)

 422، ص 0. وابـ قدامة، الؿغـل، ج825، ص 8ج

 89، ص 8الؿرغقـاى، طؾل بـ أبل بؽر، الفداية شرح بداية الؿبتدي، صبعة الؿؽتبة اإلسالمقة ج  (0)
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وْا َمَعَ  َوْلَقْلُخُذوْا ِحْذ  وْا َفْؾُقَصؾُّ ُْ َودَّ الَِّذيَن َكَػُروْا َلْو َتْغُػُؾوَن َطرْن ُيَصؾُّ ُْ َوَأْسِؾَحَتُف َرُه

ُْ َأًذى  ُْ إِن َكاَن بُِؽ ْقَؾًة َواِحَدًة َوَٓ ُجـَاَح َطَؾْقُؽ ُْ َفَقِؿقُؾوَن َطَؾْقُؽُ مَّ ُْ َوَأْمتَِعتُِؽ َأْسِؾَحتُِؽ

 ُْ ْرَضى َأن َتَضُعوْا َأْسِؾَحَتُؽ َطرٍ َأْو ُكـُتُ مَّ ُْ إِنَّ الّؾَه َأَطدَّ لِْؾَؽرافِرِيَن  ِمن مَّ َوُخُذوْا ِحْذَرُك

ِفقـًا  . (8)َطَذابًا مُّ

 مـاقشة دلقل أية الؽريؿة:

اتػؼ الؿػسرون طؾك أن اآلية الؽريؿة كزلت يف صالة الخقف، وفقفا خطااب لؾـبال 

اهلل  . وألن الذي ثبات لرساقل(0)صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكذلؽ األمراء حتك يقم الؼقامة

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف التؽالقػ العامة، ثابت ألمتف مـ بعده، ما لؿ يؼاؿ الادلقؾ طؾاك 

 اختصاصف بف، وألن العربة إكؿا تؽقن لؾػظ العام ال لؾسبب الخاص.

ا وأما السـة: فؼد ثبت طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ أكاف صاؾك صاالة الخاقف 0

ؿقطفا: إهنا أربع وطشرون صاػة، ثبات فقفاا مرارا طدة هبقئات مختؾػة، فؼقؾ يف مج

 ، وقد وردت  األحاديث يف صػة صالهتا.(0)ست طشرة صػة

أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ  "أا  فعـ طبد اهلل بـ طؿر طـ أبقف رضل اهلل طـفؿا: 

صؾك صالة الخقف بنحدى الطائػتقـ ركعة، والطائػة األخرى مقاجفة العادو، ثاؿ 

 مؼام أولئؽ، وجاء أولئؽ فصؾك هبؿ ركعة، ثؿ سؾؿ. فؼام همالء اكصرفقا فؼامقا يف

                                                        

 820سقرة الـساء، اآلية   (8)

ها 8407الؼرصبل، أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد األكصاري، أحؽام الؼر ن، الؿؽتبة العصرية، بقروت، سـة  (0)

 040، ص 0م،ج0226

، 8م، ج 8987ها 8427ابـ العربل، أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل، أحؽام الؼر ن، دار الجقؾ، بقروت، سـة  (0)
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  (8)"فؼضقا ركعتفؿ، وقام همالء فؼضقا ركعتفؿ 

ب ا  وطـ جابر بـ طبد اهلل رضل اهلل طـف، قال: شفدت ماع رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف 

وسؾؿ صالة الخقف فصػـا صػقـ، صػ خؾػ رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ، 

ا وبقـ الؼبؾة: فؽرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وكربكا جؿقعا، ثاؿ ركاع، والعدو بقــ

وركعـا جؿقعا، ثؿ رفع رأسف مـ الركقع، ورفعـا جؿقعا، اكحدر بالسجقد والصاػ 

الذي يؾقف. وقاام الصاػ الؿامخر يف كحار العادو: فؾؿاا قضاك الـبال صاؾك اهلل طؾقاف 

ؿامخر بالساجقد، وقاامقا. وسؾؿ السجقد، وقام الصػ الذي يؾقف اكحدر الصاػ ال

ثااؿ تؼاادم الصااػ الؿاامخر، وتاالخر الصااػ الؿؼاادم. ثااؿ ركااع الـباال صااؾك اهلل طؾقااف 

وسااؾؿ، وركعـااا جؿقعااا، ثااؿ رفااع رأسااف مااـ الركااقع، ورفعـااا جؿقعااا، ثااؿ اكحاادر 

بالسجقد، والصػ الاذي يؾقاف الاذي كاان مامخرا يف الركعاة األولاك. وقاام الصاػ 

ـبل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ الساجقد، والصاػ الؿمخر يف كحقر العدو: فؾؿا قضك ال

الذي يؾقف. اكحدر الصػ الؿمخر بالسجقد: فسجدوا، ثؿ سؾؿ الـبل صؾك اهلل طؾقف 

 .(0)وسؾؿ، وسؾؿـا جؿقعا. قال جابر: كؿا يصـع حرسؽؿ همالء بلمرائفؿ

ج ا وطـ صالح بـ خقات طـ سافؾ باـ أبال ح ؿاة أن الـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ،   

يف خقف، فجعؾفؿ خؾػف صػقـ، فصؾك بالذيـ يؾقكف ركعة، ثؿ قام،  صؾك بلصحابف

فؾؿ يازل قائؿاا حتاك صاؾك الاذيـ خؾػفاؿ ركعاة، ثاؿ تؼادمقا، وتالخر الاذيـ كااكقا 

                                                        

صحقح مسؾؿ، كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب صالة الخقف، اكظر: الؼشقري، مسؾؿ بـ رواه مسؾؿ، (8)

ها. و الرتمذي، أبق طقسك محؿد بـ طقسك، ســ الرتمذي، كتاب 8480، سـة 8الحجاج،، دار الحديث، ط

 الجؿعة، باب ما جاء يف صالة الخقف. وقال: هذا حديث صحقح، دار الحديث، الؼاهرة.

 . صحقح مسؾؿ، كتاب صالة الؿسافريـ، باب صالة الخقفرواه مسؾؿ (0)
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قدامفؿ، فصؾك هبؿ الـبل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ ركعاة، ثاؿ قعاد حتاك صاؾك الاذيـ 

 . (8)تخؾػقا ركعة، ثؿ سؾؿ

 مـاقشة أدلة إحاديث الشريػة:

يف هاذه األحادياث: أن هاذه الصاالة ثابتاة طاـ الـبال صاؾك اهلل طؾقاف  الدٓلرة ووجه

وسؾؿ، وقد صالها بلصحابف يف أك ر مـ مرة طؾك أشؽال مختؾػة، وكان يتقخك يف كؾ 

 . (0)مـفا ما هق أكؿؾ لؾصالة، وأفضؾ يف الحراسة

ػاة: فاال فنذا ثبت أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ قاد أداهاا يف طادة أمااكـ مختؾ

مجال لؾؼقل بعدم مشروطقتفا، خاصة وكحـ مطاالبقـ باااللتزام بـفجاف، والساقر طؾاك 

 أثره صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ا اإلجؿاع، حقث أجؿع الصحابة رضل اهلل طاـفؿ طؾاك فعؾفاا، وأهناا باققاة بعاد وفااة 0

 . (0)رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

لف بعدم مشروطقتفا يف غقر زمان الـبال اإلمام أبل يقسػ رحؿف اهلل طؾك قق أما دلقل

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼقلف: إهنا مخالػاة لوصاقل، و ققلاف: إهناا مختصاة برساقل اهلل 

ُُ بؼقل اهلل تعالك:  واستدل طؾى رأيهصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ،  ُْ َفَلَقْؿَت َلُف قِف
َوإَِذا ُكـَت فِ

                                                        

رواه مسؾؿ، صحقح مسؾؿ، كتاب صالة الؿسافريـ، باب صالة الخقف. والسجستاى، أبق داود، سؾقؿان  (8)

 م، كتاب الصالة، باب صالة الخقف8970، سـة 8بـ األشعث، ســ أبل داود، دار الحديث، الؼاهرة، ط

، تحؼقؼ: طصام الصبابطل، دار 58، ص0ب محؿد شؿس الحؼ. طقن الؿعبقد، جالعظقؿ  بادي، أبق الطق (0)

 م.0228الحديث، الؼاهرة، سـة 

، 0. وابـ قدامة، الؿغـل، ج875، ص 8، وابـ رشد.  بداية الؿجتفد، ج89، ص 8ابـ مقدود. االختقار، ج (0)
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َعَ   ُْ َصٌئَِػٌة ِمـُْفُ مَّ الََة َفْؾَتُؼ ُْ الصَّ  .  (8)َوْلَقْلُخُذوْا َأْسِؾَحَتُف

: فادلقؾ الخطااب يتـااول رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف مـاقشة دلقؾه من أيرة الؽريؿرة

 . (0)وسؾؿ، ومػفقم الخطاب أكف إذا لؿ يؽـ فقفؿ: فالحؽؿ غقر هذا الحؽؿ

طؾاك ذلاؽ بؼاقلفؿ: إن الصاحابة رضال اهلل طاـفؿ قاد صاؾقها بنماام  ورد الجؿفور

واحااد بعااد الـباال صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ بلماااكـ مختؾػااة: فصااؾقها بطربسااتان وهااؿ 

 .(0)متقافرون مـ غقر كؽقر مـفؿ: ففؿ أطرف الـاس باكتفاء الجقاز، أو بؼائف 

باالحؽؿ، وتخصقص الـبل طؾقاف الصاالة والساالم بالخطااب: ال يؾازم التخصاقص 

ويميد ذلؽ أن الصحابة رضل اهلل طـفؿ قاد أكؽاروا طؾاك مااكعل الزكااة قاقلفؿ: إن اهلل 

ُْ تعالك خص رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بلخذ الزكاة، حقاث قاال:  ُخرْذ ِمرْن َأْمرَوالِِف

ُْ إِنَّ َصالََتَ  َسَؽٌن  ُْ َوُتَزِكقِفُ بَِفا َوَصِل َطَؾْقِف ٌُ َصَدَقًة ُتَطِفُرُه ُْ َوالّؾُه َسِؿقٌع َطِؾق  . (4)لَُّف

 الترجقح: 

والرأي الذي يرجحف الباحاث هاق رأي جؿفاقر الػؼفااء، الؼائاؾ بؿشاروطقة صاالة 

الخااقف، إذا دطاات الحاجااة إلقفااا: وذلااؽ لؼااقة أدلااتفؿ، وصااحتفا. وألن ساابب هااذه 

الصاالة مقجااقد يف كاؾ زمااان، ولاقس مؼصااقرا طؾاك زمااان رساقل اهلل صااؾك اهلل طؾقااف 

سؾؿ، وألن األصاؾ يف العباادات التقققاػ: فؽؿاا صاالها رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف و

وسؾؿ بطائػتقـ مـ الجقش، وكان إماما واحدا لفؿا، يـبغل أن تصؾك كذلؽ: إذا وجاد 

                                                        

 .820سقرة الـساء، اآلية  (8)

 875، ص8. وابـ رشد. بداية الؿجتفد، ج89، ص 8ابـ مقدود، االختقار، ج (0)

 422، ص0. وابـ قدامة، الؿغـل، ج89، ص8ابـ مقدود، االختقار، ج (0)

 .820سقرة التقبة، اآلية  (4)
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سببفا، وتحؼؼ شرصفا: وهق أن يؽقن العادو مبااح الؼتاال: كؼتاال الؽػاار. أماا الؼتاال 

صحاب األمقال ألخاذ أماقالفؿ، فاال يجاقز فقاف الؿحظقر: كؼتال أهؾ العدل، وقتال أ

صااالة الخااقف. كؿااا أن الصااالة هبااذه الؽقػقااة فقفااا جؾااب لومااان، وتحؼقااؼ لؿؼصااد 

 الصالة، ووحدة الجقش، وكبذ التػرق.

 ثالثا ر استؼبال الؼبؾة يف الصالة حالة إمن:

ط اء. لؽاـ هاذا الشارمـ شروط الصالة استؼبال الؼبؾاة، كؿاا هاق مؼارر طـاد العؾؿا

ؽقػقاة فقجاقز لاف أن يتـػاؾ طؾاك راحؾتاف، بـ: أ ا صاالة الـػاؾ لؾراكاب: يسؼط يف حالتق

أن رسقل اهلل صؾك اهلل  "معقـة، حق ؿا اتجفت راحؾتف، فعـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا: 

 .(8) " طؾقف وسؾؿ كان يصؾل سبحتف حق ؿا تقجفت بف كاقتف

لخائػ مـ طادو، وكحاقه: كؾاص، با والحالة ال اكقة التل هل مقضقع بح ـا، صالة ا

أو حقااقان مػاارتس، فااال يشاارتط حقـئااذ االسااتؼبال: فقصااؾل ألي جفااة، ألن شاارط 

ُْ . والدلقؾ طؾك ذلؽ ققل اهلل تعاالك: (0)االستؼبال يؽقن مع األمـ والؼدرة َفرنْن ِخْػرُت

َؿؽُ  ُْ َفاْذُكُروْا الّؾَه َكَؿا َطؾَّ ُْ َتُؽوُكروْا َتْعَؾُؿرونَ َفرَِجآً َأْو ُرْكَباكًا َفنَِذا َأِمـُت را َلر .  فؼاد  (0)ُ مَّ

رخااص اهلل تعااالك لعبقااده يف الصااالة مرتجؾااقـ طؾااك األقاادام، أو راكبااقـ طؾااك الخقااؾ 

واإلبؾ وكحقها: سقاء كان ذلؽ إيؿاء أو إشارة بالرأس أيـؿا تقجف: ففذه صاالة الاذي 

الاة ماـ فار ماـ سابع، أو ماـ طادو، اشتد الخقف طؾك كػسف: كحالاة الؿساايػة، أو كح

                                                        

 رواه مسؾؿ، كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها، باب جقاز صالة الـافؾة طؾك الدابة يف السػر (8)

ها 8406، سـة 8الؼدوري، أبق الحسقـ أحؿد بـ محؿد، مختصر الؼدوري، ممسسة الريان، بقروت، ط (0)

م، 8966. الدسققل، محؿد بـ طرفة، حاشقة الدسققل، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، سـة 69م،  ص 0225

 400، ص8. ابـ قدامة، الؿغـل، ج840، ص 8. الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج000، ص8ج

 .009البؼرة، اآلية  سقرة (0)
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ذلؽ فؽؾ أمر مخقػ يخشك مـف طؾك روحاف: ففاق مؿاا  ، وخالصةمـ سقؾ جارف أو

 .  (8)تضؿـتف اآلية الؽريؿة

 : رابعا ر طدم وجوب صالة الجؿعة والجؿاطة يف حال الخوَ

. لذلؽ فانن (0)صالة الجؿعة فرض طؾك الؿسؾؿ الؿؼقؿ غقر الؿريض وغقر الخائػ

عدام األمـ يؽقن ساببا ماكعاا ماـ أداء صاالة الجؿعاة، والجؿاطاة وطاذرا الخقف، واك

مسؼطا لفؿا، كبؼقة األطذار التل قال هبا الػؼفاء. ودلقاؾ ذلاؽ قاقل الرساقل صاؾك اهلل 

مـ سؿع الؿـادي فؾؿ يؿـعف ماـ اتباطاف طاذر، قاالقا: وماا العاذر؟ قاال:  "طؾقف وسؾؿ: 

 .  (0 " كخقف  أو مرض  لؿ تؼبؾ مـف الصالة التل صؾ

: إن هذه الصالة ال تجب طؾك الخائػ طؾك كػساف، أو مالاف، أو أهؾاف، ووجه الدٓلة

 وهق ما قرره الػؼفاء، ومؿا تؼدم كرى أثر فؼدان األمـ يف تغقر أحؽام الصالة وهقئاهتا.

 : خامسا ر اشتراط أمن الطريُ ٕداء الحج والعؿرة

، (6)، والشافعقة(5)، وكذا الؿالؽقة (4) اجتؿع رأي فؼفاء الؿذاهب األربعة: مـ الحـػقة

                                                        

 .846، ص0الؼرصبل، أحؽام الؼر ن، ج (8)

. 489، ص8ابـ الفؿام، كؿال الديـ محؿد، شرح فتح الؼدير، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت، ج (0)

، 8. والشقرازي، أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طؾل،  الؿفذب، ج86، ص8والعدوي، حاشقة العدوي، ج

. والزحقؾل، وهبة، 040، ص0كبفان، إكدوكقسقا. وابـ قدامة، الؿغـل، ط ، مؽتبة أحؿد بـ سعد بـ829ص

، دار 0. والؿقسقطة الػؼفقة، الصادرة طـ وزارة األوقاف الؽقيتقة، ط040، ص0الػؼف اإلسالمل وأدلتف، ج

 ، مادة أمـ6السالسؾ، الؽقيت،ج

ديث صحقح لغقره، ألن يف إسـاده رواه أبق داود، كتاب الصالة، باب يف التشديد يف ترك الجؿاطة، والح (0)

 506ص 8مدلس، ولف شقاهد. اكظر: تعؾقؼ طصام الصبابقطل يف شرح طقن الؿعبقد، ج

 807، ص0الؽؿال بـ الفؿام، شرح فتح الؼدير، ج  (4)

 090، ص8العدوي، حاشقة العدوي، ج (5)

 465، ص8الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (6)
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طؾااك اشاارتاط أمااـ الطريااؼ لقجااقب الحااج: سااقاء يف الااـػس،  (8)وفؼفاااء الحـابؾااة 

والعرض: فؿـ خشل العدو، أو الؾصقص، أو السباع: فال يجب طؾقف الحج  الؿال أو

 لحصقل الضرر.

اْلَبْقرِت َمرِن اْسرَتَطاَإ إَِلْقرِه َسربِقالً َولِّؾِه َطَؾى الـَّاِس ِحرجُّ ودلقؾ ذلؽ، ققل اهلل تعالك:

. (0). ففاذه  ياة وجاقب الحاج طـاد الجؿفاقر (0)َوَمرن َكَػرَر َفرنِنَّ اَ َغـِرين َطرِن اْلَعراَلِؿقنَ 

ويؼقل اإلمام ابـ رشد رحؿاف اهلل: ال خاالف باقـ الػؼفااء يف شارط االساتطاطة، وهال 

طة الؿباشرة فال حاالف طـادهؿ أن ماـ تتصقر يف كقطقـ: مباشرة، وكقابة: فلما االستطا

. فغقر الؿستطقع ال يجاب طؾقاف الحاج: (4)شرصفا االستطاطة بالبدن، والؿال، مع األمـ

 ألن اهلل تعالك خص الؿستطقع باإليجاب طؾقف، فقتخصص بالقجقب. 

 سادسا ر  حالة اإلحصار يف الحج والعؿرة: 

ج والعؿارة يف حالاة وجاقد طادو ومـ العبادات التل تتلثر بػؼدان األمـ، طبادة الحا

يتققع مـف األذى، ويققع الضرر بؿـ يؾؼاه مـ الحجاج. وقاد أصؾاؼ الػؼفااء طؾاك هاذه 

 الحالة الخاصة بالحج والعؿرة، حالة اإلحصار.

: هاق مـاع الؿحارمقـ واصرطالحا. (5)والحبس : طؾك الؿـعيف الؾغةفاإلحصار يطؾؼ 

                                                        

 089، ص0ابـ قدامة، الؿغـل، ج (8)

 .97سقرة  ل طؿران، اآلية  (0)

ها 8426، سـة 0، دار الؿعرفة، بقروت، ط848، ص8راجح، محؿد كريؿ، مختصر تػسقر ابـ ك قر، ج (0)

 م.8986

 089، ص8ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (4)

 ابـ مـظقر، جؿال الديـ محؿد، لسان العرب، دار صادر، بقروت، مادة حصر. (5)
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ن يؿـع العادو الحجااج والؿعتؿاريـ . ومؼصقد ذلؽ أ(8)طـ الؿضل مـ جؿقع القجقه

مـ الؿضل يف إتؿام مـاسؽ الحج والعؿرة التل أحرمقا هبا مـ جؿقع الطارق الؿمدياة 

 لؾؿشاطر الؿؼدسة إال بؼتال، أو بذل مال: فؾؾؿحرم هـا التحؾؾ مـ إحرامف.

روْا اْلَحرجَّ َواْلُعْؿرَرَة لِّؾرِه َفرنِنْ واألصؾ يف ذلؽ، ققل اهلل تعاالك:  ُْ َفَؿرا  َوَأتِؿُّ ُأْحِصرْرُت

، فاآلية الؽريؿة جاءت يف حالة الحصر التل حصؾت لرسقل اهلل (0)اْسَتْقَسَر ِمَن اْلَفْدِي 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وصحابتف يف الحديبقة: حقـؿا مـعتفؿ قريش مـ دخاقل بقات اهلل 

 . (0)الحرام

: اختػ العؾؿاء يف السبب الذي يؽقن بف اإلحصاار، واكؼساؿقا إلاك سبب اإلحصار

 :فريؼقن

: الاااذيـ قاااالقا بااالن اإلحصاااار ال يؽاااقن إال بالعااادو خاصاااة، وهاااؿ الػريرررُ إول

 .(6)، و الحـابؾة(5)، ورواية يف الؿذهب الؿالؽل(4)الشافعقة

س يحابس : الذيـ قالقا بلن اإلحصار يؽقن بلي طذر كان، وبؽاؾ حاابالػريُ الثاين

طـ الؿسقر إلك البقت الحرام: مـ طدو أو مرض أو مقت محرم الؿارأة، أو زوجفاا يف 

                                                        

 500، ص8مغـل الؿحتاج، ج (8)

 .896سقرة البؼرة، اآلية   (0)

، دار الؿعرفة ودار الجقؾ، بقروت، 889، ص 8ابـ العربل، أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل، أحؽام الؼر ن، ج (0)

 م.8987ها 8427سـة 

 500، ص 8الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (4)

 586، ص 8الؼرصبل، أحؽام الؼر ن، ج  (5)

 060، ص0ابـ قدامة، الؿغـل، ج (6)



  

8250 

 . (0)ورواية طـ اإلمام احؿد  (0)، والؿالؽقة(8)الطريؼ. والؼائؾقن بذلؽ هؿ الحـػقة

اإلحصار بؿـع العادو خاصاة، ورد طاـ طباد اهلل "يؼقل اإلمام ابـ العربل الؿالؽل: 

 "اس وكذلؽ طـ أكس، واإلمام الشافعل، وهق اختقار طؾؿائـاابـ طؿر وطبد اهلل بـ طب

ماا حؽااه اباـ العربال حقاث قاال: وهاذا هاق ". وقد رد طؾقف اإلمام الؼرصبل، بؼقلاف: (4

اختقار طؾؿائـا: فنكف لؿ يؼؾ بف إال أشفب، وخالػف يف ذلؽ ساائر الؿالؽقاة، وقاالقا إكؿاا 

يف الحااج، والعؿاارة، كؿااا قااال . مااع مالحظااة أن اإلحصااار يتحؼااؼ (5 "يؽااقن بااالؿرض

. وقال اإلمام مالؽ رحؿف اهلل تعالك: إن اإلحصار ال يؽقن إال (6)بذلؽ جؿفقر الػؼفاء

 .  (7)يف الحج: فلما الؿعتؿر فال

 إدلة:

استدل الػؼفاء أصحاب الرأي إول، وهُ الؼائؾون بلن اإلحصار ٓ يؽون إٓ 

 بالعدو خاصة، بإدلة التالقة:

ُْ َفَؿا اْسَتْقَسَر ِمَن اْلَفْدِي  :اهلل تعالكا بؼقل 8  . (8)َفنِْن ُأْحِصْرُت

                                                        

 ، الـاشر الؿؽتبة اإلسالمقة.882، ص 8الؿرغقـاى، أبق الحسـ طؾل بـ ابل بؽر، الفداية، ج  (8)

 055، ص 8ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (0)

 060، ص 0ابـ قدامة، الؿغـل، ج  (0)

 889، ص 8ابـ العربل، أحؽام الؼر ن، ج  (4)

 586، ص 8الؼرصبل، أحؽام الؼر ن، ج (5)

. وأبق يعؾك، الؿسائؾ الػؼفقة، 540، ص8. والشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج096، ص 0جشرح فتح الؼدير، (6)

 095ن ص8ج

 90، ص 0شرح فتح الؼدير، ج (7)

 .896سقرة البؼرة، اآلية   (8)
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: فاآلية الؽريؿاة جااءت لتقضاقح حالاة إحصاار الـبال صاؾك اهلل مـاقشة هذا الدلقل

طؾقااف وسااؾؿ وصااحابتف: وقااد كاكاات بساابب األطااداء، وقااال اهلل تعااالك يف سااقاق اآليااة 

يؽااقن إال مااـ العاادو، فعؾااؿ أن مشااروطقة اآليااة، واألمااان ال  "فاانذا أمـااتؿ"الؽريؿااة: 

اإلحالل بسبب العدو إكؿاا كاان إلحاالل األماـ. وبااإلحالل ماـ ذلاؽ العادو يخارج 

الؿاارض مااـ الحؽااؿ، فااال يؽااقن اإلحصااار بااالؿرض يف معـاااه: وال يؽااقن كااص اآليااة 

الؽريؿة القارد يف حالة العدو واردا يف حالة الؿرض، فاال يؾتحاؼ باالـص ال داللاة وال 

 ا.ققاس

وأيضا فؾق كاكت حالة اإلحصار يف اآلية الؽريؿة، هل اإلحصاار باالؿرض خاصاة: 

: فانن الؿحصار ال يساتػقد (8)لؿا كان لتخصقص الؿرض يف هناية اآلية ماـ فائادة  تاذكر

باإلحصار بالؿرض االكتؼال مـ حالف، وذلؽ لدوام الؿرض، كؿا ال يستػقد الاتخؾص 

 . (0)مـ األذى الذي بف، بخالف حصر العدو

ياا   "ا  كؿا استدلقا مـ السـة الـبقية الؿطفارة، بحاديث ضاباطة بـات الزبقار، قالات: 0

رسقل اهلل إى أريد الحج، أشرتط؟ قال: كعؿ، قالت: فؽقػ أققل؟ قال: ققلل لبقؽ 

فوجره ، ويؼااس بؿاا فقاف غقاره. (0) " الؾفؿ لبقؽ، ومحؾل مـ األرض حقث حبستـل

إلحصار ال يؽقن إال مـ العدو، ولق كان الؿرض مـ الحديث الشريػ أن ا الدٓلة

                                                        

 054، ص 8ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (8)

 060، ص 0، وابـ قدامة، الؿغـل، ج500، ص 8الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (0)

رواه البخاري، كتاب الؿحصر، باب اإلحصار يف الحج. ورواه مسؾؿ يف كتاب الحج، باب جقاز اشرتاط  (0)

 الؿحرم التحؾؾ بعذر
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 . (8)يبقح التحؾؾ لؿ يحتج إلك شرط

 أما أدلة أصحاب الؼقل ال اى، وهؿ الؼائؾقن بلن اإلحصار يؽقن مـ الؿرض أيضا:

...( واإلحصاار، هاق الؿـاع مطؾؼاا، ساقاء فنن أحصررتُا استدلقا بؼقل اهلل تعالك: ) 8

العااربة إكؿااا تؽااقن بعؿااقم الؾػااظ ولااقس  كااان مااـ طاادو أو ماارض أو غقااره: ألن

 . (0)بخصقص السبب، وألن الحؽؿ تابع لولػاظ ولقس لوسباب

ا  وطؾك ققل أك ر أهؾ الؾغة إن اإلحصار يؽاقن ماـ الؿارض، والحصار ماـ العادو، 0

يؼال: أحصر فالن: إكؿا يؽقن إذا مـعف صارئ مـ خقف، أو مارض، أو ماا يف معـاك 

مـ طدو طـ تحؼقؼ مؼصده: فتؽقن اآلية خاصة يف  ذلؽ. و حصر إذا حبسف حابس

لعاادو، .  فعؾااك هااذا ي باات اإلحصااار باالي أماار ماااكع: كا(0)الؿؿـااقع بساابب الؿاارض

الؿرض أو غقر ذلؽ. فؿـ حصؾ لف ذلاؽ فؼاد حاؾ: أي جااز لاف أن يتحؾاؾ ماـ  أو

 إحرامف. 

 ، ومـ معفؿ طؾك أدلة الشافعقة، بؿا يؾل:وقد رد الحـػقة 

ت لبقان حؽؿ الحالة التل حصؾت لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ أا إن اآلية جاء

وصحابتف الؽرام، وكقن الـص الذي جاء لبقان حؽاؿ الحادثاة قاد يشاؿؾفا لػظاا، وقاد 

يشؿؾ غقرها، وهذه اآلية الؽريؿة مـ هذا الباب: فنكف يعؾؿ مـفا حالة حؽؿ مـع العادو 

                                                        

 060، ص 0ابـ قدامة، الؿغـل، ج (8)

ها 8400، سـة 0ابـ الضقاء الحـػل، محؿد بـ أحؿد، البحر العؿقؼ، ممسسة الريان، مؽة الؿؽرمة، ط (0)

 0265م، ص0288

. والـسػل، تػسقر 889، ص8مـظقر، لسان العرب، مادة حصر، و ابـ العربل، أحؽام الؼر ن، جابـ  (0)

 822، ص 8الـسػل، ج
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مقاصؾة السقر. وهذا يؽقن بخالف باألولك: ألن مـع العدو أمر حسل، ال يتؿؽـ معف 

حالة الؿرض، فنكف يتؿؽـ مـاف بالحؿاؾ، والحارس، والخادم: فانذا حصاؾ التحؾاؾ يف 

 .(8)حالة العدو: فؿع الؿرض أولك

ب ا وردوا طؾك استداللفؿ بالحديث: بالؼقل: إن االشرتاط يف الحاج مختؾاػ فقاف 

أكااف كااان ال يؼااقل  بااقـ العؾؿاااء، وقااد صااح طااـ طبااد اهلل بااـ طؿاار رضاال اهلل طـفؿااا:

.  (0)"حسبؽؿ سـة كبقؽؿ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ"باالشرتاط يف الحج، بؾ ورد طـف الؼقل: 

 . (0)أي: يف جقاز التحؾؾ هبذا العذر بدون اشرتاط

وأمااا دلقااؾ جؿفااقر الػؼفاااء طؾااك أن اإلحصااار يتحؼااؼ يف الحااج، والعؿاارة: ف يااة 

. وقد صح أن رسقل اهلل (4)لعؿرةاإلحصار إكؿا وردت طامة، تشؿؾ أحؽامفا الحج، وا

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا أحصر هق وأصحابف بالعؿرة يف الحديبقة، قضاقها ماـ قاباؾ. 

فؽاكت تسؿك بعؿرة الؼضاء، وألن التحؾؾ باإلحصار يف الحج إكؿا شرع دفعا لؾحارج 

الـاشئ مـ امتداد اإلحرام، وهذا الؿعـك حاصؾ يف اإلحصار بالعؿرة: فقشرع التحؾؾ. 

: التساع كطاق األمـ حتك أكف لقشؿؾ كؾ مجاال العباادات يرجحه الباحثوهذا الذي 

 التل يؿـع العدو مـ إتؿامفا. 

ودلقااؾ اإلمااام مالااؽ: أن العؿاارة مطؾؼااة ال تتؼقااد بققاات محاادد: فااال يتحؼااؼ فقفااا 

 الػقات.

                                                        

 096، ص0ابـ الفؿام، شرح فتح الؼدير، ج (8)

 رواه البخاري، كتاب الؿحصر، باب اإلحصار يف الحج (0)

 0270ابـ الضقاء الحـػل، البحر العؿقؼ، ص  (0)

 540، ص 8لؿحتاج، جالشربقـل، مغـل ا (4)
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 الترجقح:

يـ ذهباقا إن الراجح يف هذه الؿسللة، هق ققل الشافعقة، والحـابؾة، ومـ معفؿ: الاذ

إلك أن اإلحصار ال يؽقن إال مـ العدو. وذلؽ لداللة اآلية الؽريؿة طؾك هذا الؿعـك، 

داللااة صااريحة: فنهنااا قااد كزلاات لبقااان حااال الؿسااؾؿقـ حقـؿااا مـعااقا مااـ إتؿااام طؿاارة 

الحديبقة يف السـة السادسة مـ الفجرة الـبقية، حقث صد الـبل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ، 

ؽرماة، وقاد دل طؾاك هاذا لػاظ ) أمـاتؿ (، ولاؿ يؼاؾ اهلل تعاالك: وأصحابف طـ مؽة الؿ

 .  (8)برأتؿ

كؿا أن السـة الصحقحة قد أيدت هذا الرأي، فػل حديث ضباطة بـت الزبقر ما يػقد 

أن الؿراد باإلحصار، إكؿا هق حصر العدو خاصة: فؾاق أن الؿارض مػقاد لؾتحؾاؾ لؿاا 

 احتاجت لالشرتاط. 

يـتظؿ مع لػظة األماـ حاقـ إصالقفاا. فؿفؿاا طظاؿ الؿارض، وهذا الرأي هق الذي 

ومفؿا صاحبف مـ أطراض: فنكاف ال يصاؾ إلاك درجاة الؿخااصر الحاصاؾة أثـااء مؼابؾاة 

األطداء، فؽان األمـ مـ العدو هق الؿؼصقد األصقؾ يف باب اإلحصار، وما يؼارباف يف 

مـ يف تغققر بعاض حؽؿف ال يؾزم مـ ذلؽ حؿؾ اسؿف، وهبذا كرى مدى تلثقر غقاب األ

 أحؽام الحج: كاإلحصار م ال.

                                                        

 587، ص 8الؼرصبل، أحؽام الؼر ن، ج  (8)
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 انمبحث انثانث

أثز انعذاو األمن عهى تغيز أحكاو األحىال انشخصيت 

 وانمعامالث االقتصاديت
 وفقه مطؾبان : 

 أوٓر كػؼة الزوجة:

وكػؼات الداباة ماتات، وكػاؼ البقاع راج، وأكػاؼ الؿؼصقد بالـػؼة يف الؾغة ماـ كػاؼ، 

. فخالصة األمر هل ماـ اإلكػااق (8)الرجؾ افتؼر وذهب مالف، وأكػؼ الدراهؿ مـ الـػؼة

هل طبارة طـ اإلدرار طؾاك الشالء بؿاا "واإلخراج. واصطالحا: طرففا العقـل بؼقلف: 

 . (0 "بف بؼاؤه، وتجب بلسباب الزوجقة والـسب والؿؾؽ

أهؿ حؼقق الزوجة طؾك زوجفا وجقب تقفقر الـػؼة لفا، ما لاؿ تؽاـ  ولفذا فنن مـ

كاشزا: فعؾقف باذل ماا تحتااج إلقاف، ماـ مالكقل ومشاروب ومؾباقس ومساؽـ.. فتاقفقر 

َأْسرؽِـُوُهنَّ الؿسؽـ الؿالئؿ لؾزوجة، يعد مـ أهؿ حؼققفا، لؼقل اهلل تبارك وتعاالك: 

َٓ تُ  ُْ َو ِت َحْؿرٍل ِمْن َحْقُث َسَؽـُتُ ِمرن ُوْجرِدُك َٓ وُهنَّ لُِتَضرِقُؼوا َطَؾرْقِفنَّ َوإِن ُكرنَّ ُأو َضرارُّ

. فنن كاكت اآلية الؽريؿة تتحدث طاـ وجاقب  (0)َفَلكِػُؼوا َطَؾْقِفنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْؿَؾُفنَّ 

. إسؽان الؿطؾؼات أثـاء العدة: فنن  إساؽان الزوجاات الالئال يف صاؾب الـؽااح أولاك

                                                        

 م،  مادة: كػؼ.8986الرازي، محؿد بـ أبل بؽر بـ طبد الؼادر، مختار الصحاح، مؽتبة لبـان، بقروت، سـة  (8)

 م8982ها 8422، دار الػؽر، سـة 8، ط854، ص4العقـل، محؿقد بـ أحؿد، البـاية يف شرح الفداية، ج (0)

 .6سقرة الطالق، اآلية   (0)
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العؾؿاء يف وجقب الـػؼة، والساؽـك لؾؿطؾؼاة ثالثاا، إذا كاكات غقار اختؾػ  ولفذا فؼد

، (0)، وذهاب مالاؽ(8): فذهب الحـػقة، إلاك أن لفاا الـػؼاة و الساؽـكأقوال حامؾ، طؾك

لؾؼقل بلكف ال كػؼاة لفاا، ولفاا الساؽـك، وذهاب اإلماام أحؿاد لؾؼاقل بلهناا  (0)والشافعل

 .(4)تحرم مـ الـػؼة، والسؽـك

 إدلة:

َأْسررؽِـُوُهنَّ ِمررْن َحْقررُث َسررَؽـُتُ ِمررن الحـػقااة لؿااذهبفؿ، باآليااة الؽريؿااة: اسااتدل 

ِت َحْؿررٍل َفرَلكِػُؼوا َطَؾرْقِفنَّ َحتَّررى  َٓ وُهنَّ لُِتَضررِقُؼوا َطَؾرْقِفنَّ َوإِن ُكرنَّ ُأو َٓ ُتَضرارُّ ُْ َو ُوْجرِدُك

 .  (5)َيَضْعَن َحْؿَؾُفنَّ 

  مـاقشة إدلة:

الؿسؽـ، وحق ؿا وجاب الساؽـ شارطا، وجبات الـػؼاة:  هذه اآلية كص يف وجقب

فؼاسقا ذلؽ طؾك الرجعقة. فنن لفا الـػؼة، والسؽـك. وألهنا محبقسة يف حؼف: فالـػؼاة 

إكؿا وجبت جزاء احتباس الزوجاة يف الحاؼ الاذي هاق الحؽاؿ الؿؼصاقد بالـؽااح، أال 

 وهق القلد: ألن العدة شرطت لحؿايتف.

أن زوجفا صؾؼفا يف طفد الـبل صؾك اهلل طؾقاف   "ققس كؿا ردوا حديث فاصؿة بـت  

                                                        

 8، ص0الؿقدودي، االختقار، ج (8)

 95، ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (0)

 80، ص0الحصـل، تؼل الديـ أبق بؽر. كػاية األخقار،ج  (0)

، 0م، ج 8985ها 8425، سـة 8أبق يعؾك، الؼاضل، الؿسائؾ الػؼفقة، مؽتبة الؿعارف، الرياض، ط (4)

 089ص

 .6االية سقرة الطالق،  (5)
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ـ  رسقل اهلل صؾك  وسؾؿ وكان أكػؼ طؾقفا كػؼة دون فؾؿا رأت ذلؽ قالت: واهلل ألطؾؿ

اهلل طؾقف وسؾؿ فنن كان لل كػؼة أخذت الذي يصؾحـل، وإن لؿ تؽـ لل كػؼاة لاؿ  خاذ 

فؼال: ال كػؼة لاؽ، وال  مـف شقئا. قالت فذكرت ذلؽ لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

ما كـا  لـادع كتااب ربـاا وساـة  ". ألن طؿر رضل اهلل طـف قد رده، وقال فقف: (8 " سؽـك

 .(0 " كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؼقل امرأة ال كدري أحػظت ذلؽ أم ال ؟

 َأْسؽِـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َسرَؽـُتُواستدل اإلمامان مالؽ، والشافعل، بؼقل اهلل تعالك: 

ِت َحْؿٍل َفَلكِػُؼوا َطَؾرْقِفنَّ َحتَّرى  َٓ وُهنَّ لُِتَضِقُؼوا َطَؾْقِفنَّ َوإِن ُكنَّ ُأو َٓ ُتَضارُّ ُْ َو ِمن ُوْجِدُك

 .(0)َيَضْعَن َحْؿَؾُفنَّ 

: إن اآلية الؽريؿة، تـاتظؿ الؿطؾؼاات الؾاقاا فاارقـ أزواجفاـ. فاال مـاقشة أدلتفؿا

 . (4)وال كػؼة لفـيجقز لفؿ إرجاطفـ، ولفـ السؽـك، 

  "كؿا استدال أيضا برواية أخرى مـ حديث فاصؿة، فعـ طبقد اهلل باـ طباد اهلل قاال: 

أرسؾ مروان إلك فاصؿاة فساللفا، فلخربتاف: أهناا كاكات طـاد أبال حػاص، وكاان الـبال 

ر طؾل بـ أبال صالاب طؾاك بعاض الاقؿـ، فخارج معاف زوجفاا،  صؾك اهلل طؾف وسؾؿ أم 

كاكت بؼقت لفا، وأمر طقاش بـ أبل ربقعة والحاارث باـ هشاام أن فبعث إلقفا بتطؾقؼة 

يـػؼا طؾقفا، فؼاال: واهلل ماا لفاا كػؼاة إال أن تؽاقن حاامال، فلتات الـبال صاؾك اهلل طؾقاف 

واستلذكتف يف االكتؼال فلذن لفاا، فؼالات:  ٓ كػؼة ل  إٓ أن تؽوين حامال. وسؾؿ، فؼال:

                                                        

 رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الطالق، باب الؿطؾؼة البائـ ال كػؼة لفا (8)

 باب مـ أكؽر طؾك فاصؿة بـت ققس حديث مقققف، رواه أبق داود يف ســف، كتاب الطالق، (0)

 .6الطالق، اآلية   (0)

 .864،ص 0، والشقرازي، الؿفذب، ج 95، ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (4)
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وكاان أطؿاك تضاع ثقاهباا طـاده، وال  برن أم مؽترومطـرد اأيـ أكتؼؾ يا رسقل اهلل ؟ قال: 

يبصاارها، فؾااؿ تاازل هـاااك حتااك مضاات طاادهتا، فلكؽحفااا الـباال صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ 

أسامة، فرجع قبقصة إلك مروان فلخربه بذلؽ، فؼال مروان: لؿ كسؿع هذا الحديث إال 

ا ذلاؽ: مـ امرأة فسـلخذ بالعصؿة التل وجدكا الـاس طؾقفا، فؼالت فاصؿة حاقـ بؾغفا

تِِفنَّ بقـل وبقـؽؿ كتاب اهلل: قال اهلل تعالك:  ُُ الـَِساء َفَطِؾُؼوُهنَّ لِِعدَّ ْؼُت َفا الـَّبِيُّ إَِذا َصؾَّ َيَليُّ

َّٓ َأن َيرْلتِقَن  َٓ َيْخرُرْجَن إِ َٓ ُتْخرُِجروُهنَّ ِمرن ُبُقروتِِفنَّ َو  ُْ ُؼروا اََ َربَُّؽر َة َواتَّ َوَأْحُصروا اْلِعردَّ

َٓ َترْدِري َلَعرلَّ اََ بِػَ  َُ َكْػَسرُه  َبِقـٍَة َوتِْؾَ  ُحُدوُد اَِ َوَمرن َيَتَعردَّ ُحرُدوَد اَِ َفَؼرْد َضَؾر  اِحَشٍة مُّ

 .(0 " ، قالت: فلي أمر يحدث بعد ال الث (8)ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِ  َأْمراً 

كػؼة لفاا، ولاؿ يتعارض هـا: أن الحديث الشريػ قد كص طؾك أكف ال  ووجه الدٓلة 

لؾسؽـ ل بقتف باآلية الؽريؿة، ولؼد أبؼاها رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ يف ساؽـفا، 

حتك صؾبت هل االكتؼال ماـ مؽاان ساؽـاها. فقافاؼ رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ 

 طؾك صؾبفا.

يااا   "بحااديث فاصؿااة بـاات قااقس الؿتؼاادم، ويف بعااض رواياتااف:  (0)واسااتدل الحـابؾااة

فؿػفاقم هاذه الرواياة  (4 " صؿة إكؿا السؽـك  والـػؼة لؿـ كان لزوجفا طؾقفا الرجعاةفا

 حرماهنا مـفؿا جؿقعا.

                                                        

 .8الطالق، اآلية   (8)

رواه اإلمام مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الطالق، باب الؿطؾؼة البائـ ال كػؼة لفا. و أبق داود يف ســف، كتاب  (0)

 الطالق، باب يف كػؼة الؿبتقتة

 626، ص7ابـ قدامة، الؿغـل، ج (0)

 البقفؼل. الســ الؽربى، كتاب الـػؼات، باب الؿبتقتة ال كػؼة لفا إال أن تؽقن حامال (4)
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 الترجقح: 

والراجح يف هذه الؿسللة وجقب الـػؼة، والسؽـك لؾؿطؾؼة، ولاق لاؿ تؽاـ حاامال: 

لداللة الؼر ن الؽريؿ طؾاك ذلاؽ، حقاث كصات اآلياة الؽريؿاة طؾاك وجاقب الساؽـ، 

الـػؼااة: ألهنااا مااـ ضااروريات الحقاااة، وأهااؿ متطؾباهتااا. وألن الحااديث  ويؾحااؼ هبااا

الؿعارض الذي يـػل وجقب الـػؼة، والسؽـك: رده بعض الصحابة، كعؿار رضال اهلل 

 طـف. لؿعارضتف كتاب اهلل تعالك.

هااذا وإن مؼتضااك شااؿقل األمااـ لؽافااة رطايااا الدولااة اإلسااالمقة: يتطؾااب تااقفقر 

ؽااؾ فاارد مااـ أفرادهااا، ومااـ باااب أولااك الؿاارأة الؿطؾؼااة. الؿساؽـ الؿالئااؿ، والـػؼااة ل

وأولك  األشخاص الذيـ يحؼؼقن هذا الؿطؾب هؿ األزواج، أو ماـ كااكقا أزواجاا إذا 

 .وقع الطالق

كؿا ويشرتط يف الؿسؽـ الذي يجب تقفقره لؾزوجة، طادة شاروط ذكرهاا الػؼفااء، 

أساسفا تقفقر األمـ. بحقث تلمـ فقف الزوجة طؾاك كػسافا، ومالفاا، اساتجابة ألمار اهلل 

َِ تعالك:  . ومـ الؿعروف، كؿا يؼقل ابـ قدامة: أن يسؽـفا  (8)َوَطاِشُروُهنَّ بِاْلَؿْعُرو

العقااقن، ويف التصاارف واالسااتؿتاع، وحػااظ الؿتاااع: فػقااف يف مسااؽـ تسااترت فقااف طااـ 

 . (0)مصؾحتفا يف الدوام، فجرى مجرى الـػؼة والؽسقة

لذلؽ يعترب العامؾ األمـل شارصا أساساقا يف وجاقب تاقفقر الؿساؽـ لؾزوجاة: فاال 

يجقز لؾزوج أن يسؽـفا يف مساؽـ ال تالمـ فقاف طؾاك كػسافا وطرضافا ومالفاا، وال أن 

                                                        

 .86سقرة الـساء، اآلية   (8)

 569، ص7ابـ قدامة. الؿغـل، ج (0)



  

8260 

 تشعر فقف بالخقف، وطدم الطؿلكقـة. يـؼؾفا إلك مسؽـ

 ثاكقار الحضاكة: 

الؿؼصقد بالحضاكة يف الؾغة: مـ الحضـ، وهق ما كان دون اإلباط وحتاك الؽشاح، 

ومـ ذلؽ ققلـا: حضـ الطائر بقضف: ففق مـ باب كصار، إذا ضاؿف إلاك كػساف ووضاعف 

ؼاقم دون جـاحقف. ويؼال: حضـت الؿرأة ولادها حضااكة. وحاضاـة الصابل هال ماـ ت

 . ففل مـ العـاية والحػظ التل يقفرها الؼادر لؿـ ال يؼدر طؾك ذلؽ.(8)طؾقف يف تربقتف

يؼصد هبا الؼقام بالعـاية وحػظ مـ ال يؿقز وال يستؼؾ بلمره، "والحضاكة يف الشرع: 

 . (0 "وتربقتف بؿا يصؾحف، ووقايتف مـ أي شلء يمذيف

حضاكة طؾك الصغقر االكتؼال، والساػر ، أكف ال يجقز لؿـ لف حؼ ال(0)لؼد قرر الػؼفاء

بف إلك مؽان ال يعترب  مـا: حتك ال يتضرر الصغقر. فالسػر الؿخقػ، سقاء كان ذلؽ يف 

الطريؼ، أو يف البؾد الذي يؽ ر فقف الخقف: يؽقن سببا يف سؼقط حؼ الحضاكة، ألكف ال 

بخقف   (5)لشافعقة، وا(4)بد مـ امـ الطريؼ، وأمـ البؾد الؿؼصقد، وألحؼ فؼفاء الحـػقة

 الطريؼ، السػر إلك دار الحرب، والسػر يف البحر يف حالة اكعدام األمـ. 

ولؼد أصـب الػؼفاء، وفصؾقا يف هذا الباب، ألهؿقتف وطظؿ أمره، وبقـقا مدى أهؿقة 

                                                        

 الرازي، مختار الصحاح، مادة: ح ض ن. (8)

 90، ص0الحصـل، كػاية األخقار،ج (0)

، والشقرازي، الؿفذب، 508، ص0حاشقة الدسققل، ج . والدسققل.09،ص0الؿرغقـاى، الفداية،ج  (0)

 688، ص7. وابـ قدامة، الؿغـل، ج870، ص0ج

 45، ص 4الؽاساى، البدائع، ج (4)

 459، ص0الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (5)
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 األمـ يف ثبقت أحؽام الحضاكة، واستؼرارها:

الزوجقاة قائؿاة بقـفؿااا، ت : مؽاان الحضاااكة مؽاان الازوجقـ: إذا كاكااالحـػقرة فؼاال

أثـاء العدة ماـ صاالق رجعال. فاال يجاقز االكتؼاال بالصاغقر، إال بانذن الازوج: ألن  أو

طؾقفا الؿؼام يف بقت الزوجقاة.  وأماا إذا كاكات مـؼضاقة طادهتا، فؿؽاان حضااكتفا، هاق 

مؽان إقامة الزوج، فال يجقز لفا الخروج بالصغقر مـ بؾدة إلك أخارى: إذا كاان ذلاؽ 

ال يمدي إلك وققع ضرر بالصغقر. ولقس لؾؿرأة أن تـؼؾ ولدها إلك دار الحرب، االكتؼ

وإن كان قد تزوجفا هـاك، وكاكت حربقة. بعد أن يؽاقن زوجفاا مساؾؿا، أو ذمقاا: ألن 

 . (8)يف ذلؽ إضرارا بالصبل

: شاارط ثبااقت الحضاااكة لؾحاضااـ، سااقاء كااان ذكاارا أو أك ااك. أن ال الؿالؽقررة وقااال

وال يؽاقن هـالاؽ اكؼطااع ماـ بؾاد إلاك بؾاد مؼادار ساتة بارد ) تؼادر  (0)يسافر سػر كؼؾاف

: فنن سافرت الحاضـة سؼط حؼفا يف الحضااكة، وكاان لؾاقلل أخاذه مـفاا. (0)كؿ(800

فال يجقز لفا أن تلخذ القلد معفا، إال إذا كان السػر قريبا: كربيد م ال، واطتؿاد الشاقع 

ربيديـ يؽقن كافقا يف قطع الحضاكة. كؿاا العدوي مـ الؿالؽقة، بريديـ. أي إن سػر ال

 .(4)اشرتط الؿالؽقة أيضا، كقن السػر لؿقضع ملمقن، واألمـ يف الطريؼ معترب أيضا 

: لق أراد أحد الزوجقـ سػر حاجة: كتجارة، وحج. سقاء كان الساػر الشافعقة وقال

لؿاا يف صقيال أم قصقرا. فقؽقن القلد مع الؿؼقؿ مـفؿاا، حتاك يرجاع الؿساافر: وذلاؽ 

                                                        

 44، ص4الؽاساى، البدائع، ج (8)

 االسؿ مـ االكتؼال مـ مقضع إلك مقضع، الرازي، مختار الصحاح، مادة كؼؾ (0)

 708، ص 7الزحقؾل، الػؼف اإلسالمل وأدلتف، ج  (0)

 508، ص 0الدسققل، حاشقة الدسققل، ج (4)
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السػر مـ خقف حصاقل الخطار والضارر، وإن كاان الساػر لتالمقـ الـػؼاة لاف: فقجاقز 

بشرط أمـ الطريؼ، وأمـ البؾد الؿؼصاقد: فانن كاان ذلاؽ الساػر مخقفاا. فانن الؿؼاقؿ 

 . (8)يؽقن أحؼ بالحضاكة لؾقلد

: وإذا أراد أحاادهؿا السااػر لحاجااة ثااؿ يعااقد، وكااان اآلخاار مؼااقؿ. الحـابؾررةوقااال 

هـا يؽقن أولك بالحضاكة: ألن السػر بالطػؾ إضرار بف خاصة إذا كان الطرياؼ  فالؿؼقؿ

مخقفا، أو كان البؾد الذي يريد االكتؼال إلقف مخقفا أيضا: فانن الؿؼاقؿ هـاا يعتارب أولاك 

بالحضاكة: ألن السػر تغرير  ومخاصرة بف. ولق أن القلد اختار السػر يف هذه الحالة، لؿ 

 . (0)ير بفيجب طؾقف: ألن ذلؽ تغر

لفذا فنن شرط ثباقت حاؼ الحضااكة لؾحاضاـ، أن ال تساافر باف ساػرا غقار مالمقن، 

ال  "بحقث يخشك فقف طؾك الصغقر، والدلقؾ طؾك ذلاؽ ققلاف  صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ: 

 (0) " ضرر وال ضرار

 التجااارةشاااع بااقـ األوساااط التجاريااة مصااطؾح  اإلكتركررت:الشررراء طبررر شرربؽة 

، ويؼصد بذلؽ طؿؾقات البقع والشراء وتبادل الؿـتجات والؿعؾقمات وما اإللؽرتوكقة

يف حؽاااؿ ذلاااؽ مؿاااا يـػاااع الـااااس ماااـ خاااالل شااابؽات الؽؿبقاااقتر، وماااـ ضاااؿـفا 

                                                        

 459، ص0الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (8)

 688، ص7ابـ قدامة، الؿغـل، ج (0)

أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى، كتاب الصؾح، باب ال ضرر وال ضرار. وأخرجف الحاكؿ، كتاب البققع،  (0)

 فل طـ الؿحاقؾة، وقال: صحقح اإلسـاد، ووافؼف الذهبل. باب الـ
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، والتال .  وطؾك الارغؿ ماـ الؿزاياا والػقائاد التال تحؼؼفاا هاذه التجاارة(8)"اإلكرتكت"

تتؾخص يف سرطة اإلكجاز وكؼاؾ الؿعؾقماات، وتقساقع كطااق الساقق طؾاك الؿساتقى 

. إال أهناا ال تخؾاق ماـ بعاض (0)العالؿل، وتسافقؾ طؿؾقاات التساقق، وحرياة االختقاار

الؿخاصر التل تؾحؼ الضرر بالؿتعامؾقـ هبا مؿا يمدي لتغقر أحؽام الشراء، وقد يتعدى 

والؿمسسااات الؿالقااة لؾدولااة، فتسااقد الػقضااك يف  أثرهااا لاابعض األفااراد واألسااقاق

األسقاق، وتتعطاؾ الساؾع، وتـتشار البطالاة التال ياـجؿ طـفاا شاققع الجارائؿ: فقـخارم 

 األمـ ويحؾ الخقف بقـ الـاس.

ومـ أك ر األضرار خطقرة اكتشار الغاش والؽاذب والتادلقس والخاداع، والتحاياؾ 

الحاسابات الؿصارفقة.. وماا يف حؽاؿ التجاري اإللؽرتوى، وسارقة أرقاام البطاقاات و

.  لاذلؽ يجاب طؾاك الدولاة أن تتادخؾ ا (0)ذلؽ مـ صاقر أكاؾ أماقال الـااس بالباصاؾ

لحؿايااة أمـفااا ومقاصـقفااا ا بتػعقااؾ التشااريعات والؼااقاكقـ الضااابطة، وكشاار الااقطل، 

والتحري ومتابعاة اإلشاراف طؾاك تؾاؽ األدوات وماـ يتعاماؾ هباا، واالساتعاكة بلهاؾ 

 الختصاص يف هذا الؿجال.الخربة وا

 الوديعة:

الؿؼصااقد بالقديعااة يف الؾغااة: واحاادة القدائااع، وهاال مااا اسااتقدع ا بؽساار الاادال ا، 

                                                        

شحاتف، حسقـ حسقـ، التجارة اإللؽرتوكقة يف ضقء أحؽام الشريعة اإلسالمقة، جامعة األزهر، الؼاهرة،  (8)

، والؿدخؾل، محؿد مـصقر، أخالققات التجارة اإللؽرتوكقة يف الػؼف اإلسالمل، مجؾة الشريعة 9ص

 004م، ص0225، طام 60تصدر طـ جامعة الؽقيت، العدد  والدراسات اإلسالمقة،

الجـؽق، طالء الديـ بـ طبد الرزاق، التؼابض يف الػؼف اإلسالمل وأثره طؾك البققع الؿعاصرة، دار الـػائس،  (0)

 048، طؿان، ص 8ط

 08شحاتة، التجارة اإللؽرتوكقة يف ضقء أحؽام الشريعة اإلسالمقة، ص (0)
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 .(8)والؿستقدع ا بػتح الدال ا الؿؽان الذي تجعؾ فقف القديعة

. أي: إهناا (0 "تسؾقط الغقار طؾاك حػاظ مالاف صاريحا أو داللاة "والقديعة يف الشرع: 

و كائباف طـاد  خار لقحػظفاا لاف. وهال مباحاة شارطا: لؼاقل اهلل طقـ يضاعفا صااحبفا، أ

ال يضؿـفا الؿقدع ا بػتح الدال  (4). وهل طؼد أماكة(0)َفْؾُقَمِد الَِّذي اْؤُتِؿَن َأَماَكَتهُ تعالك: 

ا إال بالتعدي، أو التؼصقر يف حػظفا. ومـ أكقاع التؼصاقر يف حػاظ القديعاة: الساػر هباا 

إلك بؾد، أو صريؼ مخقف. يعرضفا لؾؿخاصر. ولذلؽ كص الػؼفاء طؾك حااالت تغقار 

 : ال يجاقز لؾؿاقدع طـاده أن يساافرالحـػقرة أحؽام القديعة بسبب فؼدان األماـ: فؼاال

 . (5)بالقديعة: إال إذا كان الطريؼ  مـا.

 (6): ال يجقز أن يساافر القدياع بالقديعاة: إال إذا أططقات لاف يف الساػر،الؿالؽقة وقال

فانذا أراد الساػر ووجاد صااحبفا، : ال يجقز أن يسافر القدياع بالقديعاة: الشافعقةوقال 

ف  يساؾؿفا لؾحااكؿ: وجد وكقؾف: فعؾقف أن يسؾؿفا إلقاف. فانن لاؿ يجاد صااحبفا، فنكا أو

ألن: ألن السػر لقس مـ مقاصـ الحػظ فنكف غالبا ما يؽقن مخقفا، وقد يؽقن  مـاا وال 

: وإن أراد السػر بالقديعة. فـفاه الؿالؽ طاـ ذلاؽ فساافر، الحـابؾة. وقال (7)يقثؼ بلمـف

                                                        

 العرب، مادة: ودعابـ مـظقر، لسان  (8)

 450ص 8ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (0)

 .080البؼرة،   (0)

 082، ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (4)

 .07ص 0، وابـ مقدود، االختقار، ج455ص 8ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (5)

 088،ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (6)

 8، ص0والحصـل، كػاية األخقار، ج. 062، ص8الشقرازي، الؿفذب، ج  (7)
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ضؿـفا: ألكف مخالػ لصاحبفا. وإن لؿ يؽـ هناه، وكان الطريؼ مخقفاا، أو كاان البؾاد 

ذي يسافر إلقف مخقفا: فعؾقف أن يضاؿـفا: ألن ذلاؽ الساػر يعاد ماـ بااب التػاريط يف ال

 .(8)حػظفا، وإال فؾف أن  يسافر هبا

 :اإلجارة

ففل مـ باب أجار يالجر، وهاق األجار الاذي يعطاك طؾاك "الؿؼصقد باإلجارة لغة: 

ففل تعـل . (0 "العؿؾ، واألجر ال قاب. واالسؿ مـ ذلؽ اإلجارة، واألجرة: أي الؽراء

 .  (0 "هل تؿؾقؽ كػع مؼصقد مـ العقـ بعقض"الؽراء. ويف الشرع: 

يف  مشررروطة وال بااد أن يؽااقن العااقض، الااذي هااق األجاارة معؾااقم أيضااا.  وهاال

اإلسااالم: لحاجااة الـاااس إلقفااا، فؼااد بعااث الرسااقل طؾقااف الصااالة والسااالم، والـاااس 

. أما (4)ب، والسـة، و اإلجؿاعيتعامؾقن هبا: فلقرهؿ طؾقفا، واألصؾ يف ذلؽ  يات الؽتا

ُْ َفٌُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ الؽتاب: فقؼقل اهلل تعالك:  فؼاقل  السرـة . وأماا (5)َفنِْن َأْرَضْعَن َلُؽ

ثالثة أكا خصؿفؿ يقم الؼقامة: رجؾ أططك بل ثؿ غدر،  "الرسؾ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:

  (6) " مـف ولؿ يعطف أجرهورجؾ باع حرا فلكؾ ثؿـف، ورجؾ استلجر أجقرا فاستقىف 

                                                        

 086، ص6ابـ قدامة، الؿغـل، ج (8)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: أجر (0)

 4، ص9ابـ طابديـ، ج (0)

، 5. وابـ قدامة، الؿغـل، ج898،ص8. والحصـل، كػاية األخقار،ج58، ص0ابـ مقدود، االختقار، ج (4)

 400ص

 .6سقرة الطالق، اآلية  (5)

 أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب البققع، باب إثؿ مـ باع حرا (6)
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إجارة طؾك الؿـافع، وإجاارة األطؿاال. فػال إجاارة الؿـاافع، تعاد  واإلجارة كوطان:

العقـ الؿمجرة بؿ ابة أماكة يف يد الؿستلجر، فنذا تؾػت بتػريط مـاف فنكاف يضاؿـفا: ألكاف 

د . وقا(8)إكؿا قبض العاقـ ألجاؾ اساتقػاء الؿـػعاة التال يساتحؼفا مـفاا. فااطتربت أماكاة

الؿاالجقر أماكااة يف يااد الؿسااتلجر، إذا كااان طؼااد   "كصاات الؿجؾااة طؾااك ذلااؽ، فؼالاات:

مااـ الؿجؾااة( وطؾااك ذلااؽ فؾااق سااافر  622) الؿااادة  " اإلجااارة صااحقحا، أو لااؿ يؽااـ

الؿستلجر بالعقـ الؿمجرة، وكان الطريؼ غقر  مـ، أو البؾد الذي سار إلقف غقر ملمقن: 

د بقـ الػؼفاء مدى تلثقر فؼدان األمـ طؾاك تغقار ففؾؽت العقـ. فنكف يضؿـفا. ولفذا فؼ

: ويضؿـ الؿستلجر إذا كان الطريؼ الذي ساؾؽف غقار ماا الحـػقة أحؽام اإلجارة: فؼال

طقـااف لااف الؿالااؽ، وكااان متػاوتااا، باالن كااان بعقاادا أو ذا وطااقرة أو مخقفااا: حتااك إكااف ال 

 . (0)يسؾؽف الـاس. أو كان سائرا يف البحر، لخطر البحر

: وجاز استئجار طؾك اسرتضاع لرضقع، ويخقر أهاؾ الطػاؾ يف فساع لؿالؽقةا وقال

اإلجارة وإمضائفا، إذا حؿؾت الظئر: ألن حؿؾفا يؽقن مظـة لضرر الطػؾ بؾبـفاا، ويف 

 .(0) هذا خقف طؾقف مـف

: يد الؿؽرتي ا الؿستلجرا طؾك الدابة، وال اقب ياد أماكاة، ولاق هؾاؽ الشافعقةوقال  

األجقر دون تعد: فال يضؿـ، ولق تعدى الؿستلجر، وذلؽ بضاربف لؾداباة، الؿال يف يد 

، يف معارض الحـابؾرة . وقاال(5)فقق العادة، أو أركبفاا أثؼاؾ مـاف: ضاؿـ (4)أو بؽبحف لفا

                                                        

 500، 5. وابـ قدامة، الؿغـل، ج058، 0. والشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج082، ص4الؽاساى، البدائع، ج (8)

 55، ص9ابـ طابديـ، ج (0)

 05و  80، ص4حاشقة الدسققل، ج (0)

 تجري. الرازي، مختار الصحاح، مادة كبحكبح الدابة: جذهبا إلقف بالؾجام لؽل تؼػ، وال  (4)

 050، 058، ص0الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (5)
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كالمفؿ طـ فسع اإلجارة: أن يؽقن هـالؽ خقف ال ياتؿؽـ معاف ماـ ساؽـك الؿؽاان 

فاال يساتطقع  الخاروج لاورض  الذي فقف العقـ الؿساتلجرة، أو حصاؾ تحصار لؾبؾاد:

الؿستلجرة لؾغراس أو الزرع. فقحؼ لؾؿستلجر يف هذه الحالة خقار الػساع، ألن ذلاؽ 

. وبؿاا أن اإلجاارة ماـ طؼاقد األماكاة، التال (8)أمر يؿـع الؿستلجر مـ تحصاقؾ الؿـػعاة

لسااػر هبااا سااػرا يعرضاافا لؾفااالك، يجااب فقفااا الضااؿان بالتعاادي، والتؼصااقر: فاانن ا

ن البقـ. والتؼصقر يف حػظفا، كؾ ذلاؽ  يامثر طؾاك هاذا العؼاد، ويتسابب يف الـؼصا أو

 الضؿان، أو الػسع، كؿا قرر الػؼفاء.

 :العارية

هال ماا تداولاف الـااس بقاـفؿ، ومـاف أطااره  الؿؼصود بالعارية: أوٓر العارية يف الؾغة:

ولااة الشاالء، وكااذا أطاااره مـااف، وطاااوره الشاالء. وتؽااقن الؿعاااورة والتعاااور كالؿدا

 . (0)والتداول فقؿا يحصؾ بقـ اثـقـ

طؼاد تؿؾقاؽ الؿـاافع مجاكاا،  (4)، والؿالؽقاة(0)وهل طـاد الحـػقاة والعارية يف الشرإ:

هل إباحة االكتػاع بعقـ مـ األطقان الؿباحة  (6)، والحـابؾة(5)بغقر طقض. وقال الشافعقة

أن تعرياػ الحـػقاة، مع بؼااء طاقـ الؿاال، لقارده. وإكؿاا الػارق باقـ هاذيـ التعاريػقـ: 

                                                        

 456، ص5ابـ قدامة، الؿغـل، ج (8)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: طقر (0)

 474، ص8ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (0)

 400،ص0الدسققل، حاشقة الدسققل، ج  (4)

 882،ص8الحصـل، كػاية األخقار، ج (5)

 002،ص5ابـ قدامة، الؿغـل،ج (6)
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والؿالؽقة يػقد تؿؾقؽ الشلء، فقحؼ لؾؿستعقر إطارة العاقـ إلكساان  خار. أماا تعرياػ 

الشافعقة، والحـابؾة فقػقد اإلباحة، فال يحؼ لؾؿستعقر إطاارة تؾاؽ العاقـ لغقاره. وهال 

مباحة شرطا وثابتة بالؽتاب الؽريؿ، والسـة، وإجؿاع األمة. أما الؽتاب الؽريؿ، فؼقلف 

. والؿراد بذلؽ ما يستعقره الجقران بعضفؿ مـ بعاض.  (8)َوَيْؿـَُعوَن اْلَؿاُطونَ الك: تع

استعار يقم خقرب مـ صػقان بـ أمقة درطا، فؼاال  "ويف السـة أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، والشالء الؿساتعار أماكاة يف ياد (0 " لف غصبا ياا محؿاد. فؼاال ال: باؾ طارياة مضاؿقكة

. أمااا (4). والؿالؽقااة(0)يضااؿـ إال بالتعاادي أو التؼصااقر، كؿااا قااال الحـػقااةالؿسااتعقر، ال 

فعـدهؿ يد الؿستعقر يد ضؿان: فقضؿـ الشلء الؿستعار حالة  (6)، والحـابؾة(5)الشافعقة

 هالكف، ويف كؾ األحقال.

 إدلة ومـاقشتفا:

طؾااك لااقس  "اسااتدل الااذيـ قااالقا بااان العاريااة أماكااة بؼقلااف صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ: 

الذي تجاوز الحؼ واطتدى طؾاك  (8)والؿغؾ هق الخائـ (7 " الؿستعقر غقر الؿغؾ ضؿان

 الشلء الؿستعار.

                                                        

 .7سقرة الؿاطقن، اآلية  (8)

أخرجف أبقداود يف ســف، كتاب اإلجارة، باب يف تضؿقـ العقر. قال أبق داود: وهذه رواية يزيد ببغداد، ويف  (0)

 روايتف بقاسط تغقر طؾك غقر هذا.

 476، ص8جابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، (0)

 080، ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (4)

 060، ص8الشقرازي، الؿفذب، ج (5)

 008، ص5ابـ قدامة، الؿغـل، ج (6)

 كتاب العارية، أحاديث ضؿان العارية أخرجف الزيؾعل يف كصب الراية (7)

 الرازي، مختار الصحاح، مادة غ ل ل (8)
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أما الذيـ قالقا بلن العارية مضؿقكة طؾك الؿساتعقر فاساتدلقا بحاديث صاػقان اباـ 

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ اساتعار مـاف أدرطاا ياقم حـاقـ فؼاال: أغصابا ياا   ":  أمقة

، وققل الـبال صاؾك اهلل (8 " محؿد؟ قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: بؾ طارية مضؿقكة

الحاديث بالن هاذا ماال  ويـراقش ،(0 " طؾك القد ما أخاذت حتاك تامدي  "طؾقف وسؾؿ: 

الؿلخقذة طؾك وجف السقم. وألكاف ال إذن يف  يجب رده، فتجب ققؿتف طـد تؾػف: كالعقـ

 اإلتالف، فؽان مضؿقكا كالغاصب.

 الترجقح:

والراجح يف هذه الؿسللة، هق أن العارية أماكة ال تضؿـ إال بالتعدي، أو التؼصاقر يف 

حػظفا: ألن يف ذلؽ تسفقال لتبادل الحاجات، والؿـافع بقـ الـاس، وحػظاا لوماقال، 

لذي يمدي إلك الفالك والضقاع. وأيا ما كان األمر: فانن الساػر واألطقان مـ اإلهؿال ا

بالعارية إلك مؽان غقر ملمقن، أو السقر هبا يف صريؼ قد يعرضفا لؾضقاع. كؾ ذلاؽ قاد 

يمدي بالعارية إلك الضقاع، مؿا يرتتب طؾقف الضؿان، والؿساءلة: فتتغقر احؽام العارية 

 تبعا لتغقر األمـ وفؼداكف.

 الرهن: 

قد بالرهـ يف الؾغة: يؼال رهـت فالكا دارا رهـا، والرهـ كؿا قال اباـ ساقدة: الؿؼص

ما وضع طـد اإلكسان مـ الشالء الاذي يـاقب مـااب ماا أخاذ مـاف. وارهتـاف إذا أخاذه "

 . (0) "رهـا، والجؿع رهقن، ورهان، وكذلؽ رهـ ا بضؿ الفاء 

                                                        

 أخرجف أبق داود، وقد سبؼ تخريجف (8)

أخرجف أبق داود يف كتاب اإلجارة، باب يف تضؿقـ العقر، وإسـاده ضعقػ مـؼطع، اكظر: طقن الؿعبقد،  (0)

 .420ص 6لؾعظقؿ  بادي، ج

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: رهـ (0)
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جعااؾ الشاالء  والاارهـ يف الشاارع: هااق حاابس طااقـ بااديـ، أو تقثؼااة ديااـ بعااقـ: أي

.  فنذا حصؾ أن استدان إكساان ماـ  خار مبؾغاا ماـ (8)محبقسا بحؼ يؿؽـ استقػاؤه مـف

الؿال، وأخذ الدائـ يف مؼابؾ ذلؽ طقـا لفا ققؿة، وجعؾفا محبقساة طـاده، حتاك يلخاذ 

 ديـف، ثؿ يعقدها إلك صاحبفا بعد ذلؽ: فقعد هذا التصرف رهـا.

الؽتراب . أما (0)ف الؽتاب، والسـة واإلجؿاعوهق جائز يف اإلسالم، واألصؾ يف إباحت

ْؼُبوَضرةٌ : فؼقل اهلل تعالك: الؽريُ برًا َفرَِهراٌن مَّ
ُْ َتِجُدوْا َكاتِ ُْ َطَؾى َسَػرٍ َوَل .  (0)َوإِن ُكـُت

فؼد رهاـ رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ درطاا لاف طـاد يفاقدي طؾاك  ":  السـةوأما 

 .  (4) "شعقر ألهؾف

يف يد الؿارهتـ: فانذا هؾاؽ الشالء الؿرهاقن طـاد الؿارهتـ بتعاد مـاف، والرهـ أماكة 

وتؼصقر يف حػظف: فنكف يضؿـف. لقس يف هذا خالفا بقـ العؾؿاء. أما إذا هؾاؽ بغقار تعاد 

. لؼقلاف (6)، والحـابؾاة(5)مـ الؿرهتـ، وال تؼصقر يف حػظف: فنكف ال يضؿـف طـاد الشاافعقة

فاالـبل صاؾك   (7) " ـ لصاحبف غـؿف وطؾقاف غرمافال يغؾؼ الره  "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

                                                        

 002،ص0. والبفقا، كشاف الؼـاع، ج889، ص8ابـ الفؿام، شرح فتح الؼدير، ج(8)

 068، ص4ابـ قدامة، الؿغـل، ج (0)

 .080البؼرة،   (0)

 أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب السؾؿ، باب الرهـ يف السؾؿ (4)

 860، ص8الحصـل، كػاية األخقار، ج (5)

 408، ص4ابـ قدامة، الؿغـل، ج (6)

،  سـة 0أخرجف البقفؼل، أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل، الســ الؽربى، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط (7)

أحؿد بـ محؿد، تؾخقص الحبقر الرهـ، باب الرهـ غقر مضؿقن. والعسؼالى، م،  كتاب 0220ها 8404

 6يف تخريج أحاديث الرافعل الؽبقر. وصحح أبق داود إرسالف. اكظر: العظقؿ  بادي، طقن الؿعبقد، ج

 .080ص
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اهلل طؾقف وسؾؿ حؽؿ بلن الرهـ تبع لصاحبف، وهق الراهـ: فعؾقف غرماف. ويؽاقن ذلاؽ 

إذا هؾؽ هالك األماكة: ألن طؾقف قضاء ديـ صاحب الديـ، وهق الؿرهتـ. وأما إذا كان 

ة بالاديـ، فاال مضؿقكا ففؾؽ: فنن الغرم يؽقن طؾاك الؿارهتـ، وهاذا ألن الارهـ وثقؼا

يضؿـ: وذلؽ م ؾ الزيادة طؾك قدر الديـ.  وقاال الؿالؽقاة: إن كاان الؿرهاقن مؿاا ال 

يحػك هالكف، بحقث يؽقن بقـا: كالعؼار، والحققان: قال ضؿان طؾك الؿرهتـ يف حالاة 

هالكااف، أي إكااف أماكااة يف يااد الؿاارهتـ. وإن كااان مؿااا يخػااك مااـ العااروض: كال قاااب، 

.  وقاال الحـػقاة: والارهـ (8)كحق ذلؽ.. فؿضؿقن طؾك الؿارهتـوالسالح، والحؾل، و

مضؿقن إن هؾؽ طـد الؿرهتـ، ولق كاان ذلاؽ بغقار تعاد وال تؼصاقر مـاف: ألن ياده ياد 

الارهـ بؿاا  "( لؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 028، ص7ضؿان. )الؽاساى، البدائع، ج

: فال يؿؾؽ االستقػاء ثاكقاا. ألن الؿرهتـ جعؾ مستقفقا لؾديـ طـد هالك الرهـ (0) " فقف

وأيا ما كان األمر سقاء قؾـا بلن الرهـ طؼد أماكاة، كؿاا قاال الجؿفاقر، أو طؼاد ضاؿان 

كؿا قال الحـػقة: فنن السػر بالشلء الؿرهقن، والسقر بف يف صريؼ مخقف، أو الذهاب 

بف إلك بؾد غقر  مـ مؿا يعرضاف لؾفاالك والضاقاع، يرتتاب طؾاك ذلاؽ ضاؿان الؿارهتـ 

ػظا لؾحؼقق، والؿعامالت بقـ الـااس، ومؿاا يادل طؾاك ذلاؽ ماـ طباارات الػؼفااء ح

وإذا ساؾؿف ا الحـػقرة:  قاقل التل تبقـ مؼدار تغقار أحؽاام الارهـ بسابب غقااب األماـ:

 . (0)الشلء الؿرهقن ا فؼبضف دخؾ يف ضؿاكف

                                                        

 054، ص0. الدسققل، حاشقة الدسققل، ج077، ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (8)

اخرجف الزيؾعل، حؿال الديـ طبد اهلل بـ يقسػ، كصب الراية، كتاب الرهـ، باب ما يجقز ارهتاكف  (0)

 واالرهتان بف وما ال يجقز، وقال مرسؾ.

 807،ص4الؿرغقـاى، الفداية، ج (0)
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 : ويؾزم الؿرهتـ الضاؿان فقؿاا يغااب طؾقاف: أي فقؿاا يؿؽاـ إخػااؤه:الؿالؽقة وقال

كحؾل، أو ثقاب، إال أن تؼقم بقـة طؾك هالكف، أو ضقاطف بغقر سببف، وغقر تػريطاف. وال 

: وهق أماكاة يف ياد الشافعقة. وقال (8)يضؿـ ما ال يغاب طؾقف: أي الذي ال يؿؽـ إخػاؤه

الؿاارهتـ، وال يؾزمااف ضااؿان بؿ ااؾ، أو بؿااا لااف ققؿااة: إال إن كااان هـالااؽ اسااتعارة مااـ 

وإن جربت الؿاشاقة الؿرهقكاة ا  الحـابؾة:. وقال (0)ف يف الؿرهقنالراهـ، أو كان تعد مـ

أصاهبا مرض الجرب ا فؾؾؿرهتـ أن يدهـفا بؿا يحؼؼ الـػع، وال يخشاك مـاف  الضارر: 

. فاالخقف يامثر (0)كؿادة الؼطران، وكذا الزيت القسقر، أما إذا خشل الضرر ترك الزيت

هااقن: وإال تساابب يف وجااقب طؾااك طؼااد الاارهـ فااال يجااقز الؿخاااصرة بالشاالء الؿر

 الضؿان، والغرامة.

 الشركة، والؿضاربة:

ا باالػتح ا،  فالشرركة: الؾغةمعـك الشركة، والؿضاربة: أوال ا الشركة، والؿضاربة يف 

فؿاـ ضارب يضارب الؿضراربة والشركة ا بالؽسار ا ساقاء: مخالطاة الشاريؽقـ. وأماا 

لػتح ا أي: يخارج فقفاا تااجرا، اضربا، وكذلؽ ضرباكا، كؿا تلا طؾك صقغة مضاربا ا با

 . (4)غازيا، وضربت يف األرض أبتغل الخقر مـ الرزق أو

والشااركة طبااارة طااـ طؼااد بااقـ الشااركاء يف  ":الشرررإ يف ثاكقررا الشررركة، والؿضرراربة

                                                        

 087، ص0العدوي، حاشقة العدوي، ج (8)

 807، ص0الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (0)

 042، ص0ج البفقا، كشاف الؼـاع، (0)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: شرك، وضرب (4)
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.  وهااق اتػاااق بااقـ اثـااقـ مااـ الشااركاء، أو أك اار مااـ ذلااؽ طؾااك (8 "األصااؾ، والااربح

 االشرتاك يف الؿتاجرة بؿال وربحف.

ففاال طؼااد يققااع طؾااك كؼااد بحقااث يتصاارف العامااؾ فقااف بالتجااارة،  "ا الؿضرراربة:أمرر

. ففال طؼاد (0 "فقؽقن الربح قسؿة بقـفؿا طؾك وفؼ ماا اشارتصاه  مسااومة، أو مػاضاؾة

طؾك بذل الؿال مـ مالؽف إلاك شاخص  خار، وهاق العاماؾ: لقتجار فقاف ويؽاقن الاربح 

الجااائزة، واألصااؾ يف ذلااؽ  بقـفؿااا حسااب االتػاااق الااذي تااؿ. وهؿااا مااـ الؿعااامالت

ُْ ُشَرَكاء : فؼقل اهلل تعالك: )الؽتاب. أما الذي جاء يف (0)الؽتاب، والسـة، واإلجؿاع َفُف

يؼاقل اهلل "، فؼد روي طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قاال: أما السـة. و(4) (فِي الثُُّؾِث 

 "خرجات ماـ بقـفؿاا تعالك أكا ثالث الشريؽقـ ما لؿ يخـ أحدهؿا صاحبف: فنذا خاكاف

 ، ومعـاه تـزع الربكة مـ مالفؿا.(5

َْرِي َيْبَتُغروَن ِمرن مـ الؽتاب:  الؿضاربةأما دلقؾ جقاز  ْٕ َوآَخرُروَن َيْضررُِبوَن فِري ا

. أي يسافرون يف األرض برأس الؿال لؾعؿؾ يف التجارة. و أماا ماـ الساـة  (6)َفْضِل اَِ 

كان العباس باـ طباد الؿطؾاب إذا دفاع مااال "ل:  اق فؿا جاء طـ طبد اهلل بـ طباس، أكف

                                                        

 466، ص6ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (8)

 886، ص8الحصـل، كػاية األخقار، ج (0)

 06وص 0، ص5.ابـ قدامة، الؿغـل، ج49، ص8. ج499، ص7الؽاساى، البدائع، ج (0)

 .80سقرة الـساء، اآلية   (4)

ـف، كتاب البققع، باب يف الشركة، وإسـاده ضعقػ لجفالة سعقد بـ حقان. اكظر: طقن أخرجف أبق داود يف سـ (5)

 .055ص 6الؿعبقد، ج

 .02الؿزمؾ، اآلية  (6)
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مضاربة اشرتط طؾك صاحبف أن ال يسؾؽ بف بحرا وال يـزل بف واديا وال يشرتي باف ذات 

كبااد رصبااة فاانن فعااؾ ففااق ضااامـ فرفااع شاارصف إلااك رسااقل اهلل صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ 

 .(8) "فلجازه

شاركات األماقال، والعاماؾ يف وهؿا مـ طؼقد األماكة طـد الػؼفاء، فقد الشاريؽ يف 

الؿضاربة يد أماكة، ال يضؿـ كؾ مـفؿا إال بالتؼصاقر والتعادي: ألكاف قابض الؿاال ماـ 

شريؽف يف الشركة، ومـ مالؽف يف الؿضاربة بنذكف لؾؿتااجرة، والعؿاؾ فقاف، ولاؿ يؼبضاف 

حاد .  وبالتالل ال يجقز أل(0)فؼط ألجؾ دفع ال ؿـ، وال ألجؾ التقثقؼ بف يف طؼد الرهـ

مـ الشريؽقـ، أو الشركاء أن يسافر هبذا الؿال الذي يخص الشركة إذا تبقـ أن الطريؼ 

غقر  مـ، وكذا البؾد غقر  مـ: إال أن يلذن لف شريؽف: ألن هذا السػر الذي يؽقن بؿاال 

الشركة يف الطريؼ غقر اآلمـ: يمدي إلك تعرضف لوخطار، وتعاريض ماال الغقار لتؾاؽ 

ا الحؽاؿ يـطباؼ طؾاك ماال الؿضااربة: فاال يجاقز لؾؿضاارب االخطار ال يجاقز. وهاذ

 .(0)السػر بالؿال إال يف حالة أمـ الطريؼ

ومؿا يدل طؾك ذلؽ مـ طبارات الػؼفاء التال تػقاد مادى تالثقر فؼادان األماـ طؾاك  

: وروي طاـ أبال حـقػاة ا رحؿاف اهلل ا أكاف الحـػقرة تغقر أحؽام تؾاؽ الؿعاامالت:  قاقل

ب أن يسافرا، وهق ققل أبل يقسػ... ألكف ياـجؿ طاـ الساػر لقس لؾشريؽ، والؿضار

                                                        

 . وقال بلكف ضعقػ.88688أخرجف البقفؼل، الســ الؽربى، كتاب الؼراض، حديث رقؿ  (8)

. والزحقؾل، الػؼف 006، ص0. ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج495، ص6ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (0)

 780، ص9اإلسالمل وأدلتف، ج

. الشربقـل، مغـل الؿحتاج، 050،ص0. الدسققل، حاشقة الدسققل، ج540، ص7الؽاساى، البدائع، ج (0)

 48، ص5بـ قدامة الؿغـل، ج. ا528، ص0. البفقا، كشاف الؼـاع، ج087وص 085، ص0ج
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 . (8)خطر كبقر، فال يجقز هذا السػر يف مؾؽ اآلخريـ إال بنذهنؿ

: وال خالف بقـ الؿسؾؿقـ يف جقاز الؼراض، وأن العؿاؾ ال يضاؿـ الؿالؽقة وققل

خقف، .  ومعؾقم أن السػر إلك مؽان م(0)فقؿا تؾػ مـ رأس الؿال: إذا لؿ يؽـ تعد مـف

: ال يسافر بالؿال الذي الشافعقة فقف خطر طؾك الؿال مـ الضقاع: فقؽقن متعديا. وققل

يؽقن مشرتكا، ألن السػر ال يسؾؿ مـ األخطار: فنن ساافر يؽاقن ضاامـا.. وال يسافراا 

. (0)العامؾ بالؿضاربة ا بالؿال دون إذن  الؿالاؽ: ألن ذلاؽ الساػر يؽاقن مظـاة الخطار

ريؽ السػر مع األمـ الؿتحؼؼ. فؾق أكاف ساافر وكاان يغؾاب طؾاك : ولؾشالحـابؾة وققل

 . (4)ضـف العطب، يعترب ضامـا: لتػريطف

 :الوصايا

ماالخقذة مااـ أوصااك الرجااؾ وكااذلؽ وصاااه: بؿعـااك طفااد إلقااف،  " والوصررايا لغررة:

والقصقة ما أوصقت بف. والقصل: الذي يقصل، والذي يقصك لف، وهق مـ األضداد. 

 . (5 "بلمر الؿقت وسؿقت وصقة التصالفا

تؿؾقؽ يضاف بعد الؿقت طؾك صرياؼ القهاب والتاربع، طقـاا ": الشرإ يف والوصايا

.  فالقصااقة مااا هاال إال بااذل مااال لؾغقاار بعااد الؿااقت، وبااذلؽ فنهنااا (6) "كااان أو مـػعااة

 تختؾػ طـ التؿؾقؽات الؿـجزة: كالبقع، والفبة..

                                                        

 504، ص7الؽاساى، البدائع، ج (8)

 006، ص0ابـ رشد، بداية الؿجتفد، ج (0)

 087وص 085، ص0الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (0)

 528، ص0البفقا، كشاف الؼـاع، ج (4)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: وصل (5)

 486،ص 8ج  ابـ الفؿام، شرح فتح الؼدير، (6)
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. أما (8)الؼر ن، والسـة، واإلجؿاعمشروطقتفا  وهل مستحبة يف اإلسالم، واألصؾ يف

ُُ اْلَؿْوُت إِن َتَرَك َخْقرًا اْلَوِصرقَُّة الؼر ن: فؼقل اهلل تعالك:  ُْ إَِذا َحَضَر َأَحَدُك ُكتَِب َطَؾْقُؽ

َِ َحّؼًا َطَؾى اْلُؿتَِّؼقنَ  : فؼقلاف طؾقاف الصاالة السـة. وأما  (0)لِْؾَوالَِدْيِن َوإْقَربِقَن بِاْلَؿْعُرو

ما حؼ امرئ مسؾؿ لف شالء يقصال فقاف يبقات لقؾتاقـ إال ووصاقتف مؽتقباة  "الم: والس

 .(0) "طـد رأسف

ومؿا يؾحؼ بباب القصقة تربطات الؿريض مرضا مخقفا، والؿارض الؿخاقف هاق 

الذي يخاف مـف الؿقت: كااألمراض الؿستعصاقة التال يصاعب طالجفاا: كالطااطقن، 

تل يصعب شاػاؤها، وتامدي إلاك الؿاقت والجذام، والػالج.. وغقرها مـ األمراض ال

: هق الؿرض الاذي يعجاز الرجاؾ طاـ مؿارساة أطؿالاف خاارج "غالبا: فؿرض الؿقت

البقت، ويعجز الؿرأة طـ أطؿالفا الؿعتاادة داخاؾ البقات، ويتصاؾ باف الؿاقت دون أن 

 . (4) "يستؿر سـة كامؾة طؾك حال واحدة مـ غقر ازدياد

لققن؛ فقعتبررر مريضررا مررري الؿرروت، وهررذان فررنذا مررا تحؼررُ بنكسرران الشرررصقن التررا

 الشرصان هؿا: 

 ا أن يتصؾ بؿرضف الؿقت.8

 . (5)ا أن يؽقن الؿرض مخقفا0

                                                        

، 6. وابـ قدامة، الؿغـل،ج09، ص 0. والشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج 468، ص82الؽاساى، البدائع، ج (8)

 8ص

 .882البؼرة، اآلية  (0)

متػؼ طؾقف مـ حديث ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا، أخرجف البخاري يف كتاب القصايا، باب القصايا، ومسؾؿ  (0)

 يف كتاب القصقة.

 806، ص0م، ج0224ها 8405، سـة 0الزرقا، مصطػك، الؿدخؾ الػؼفل، دار الؼؾؿ، دمشؼ، ط (4)

 84، ص6. وابـ قدامة، الؿغـل، ج52، ص0الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (5)
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فنن صدرت طؼقد، أو تصرفات طؿؾقة مـ إكسان يف مرض اتصؾ باالؿقت: فتؽاقن 

إن اهلل   ". لؼاقل رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ: (8)مـ ثؾث الؿال طـاد أك ار الػؼفااء

. والحاديث طؾقاف (0 " تصدق طؾقؽؿ طـد وفاتؽؿ ب ؾث أمقالؽؿ زيادة لؽؿ يف أطؿالؽؿ

 إجؿاع األمة، و يدل بؿػفقم الؿخالػة طؾك أكف ال يؽقن لؾؿقصك لف زيادة طؾك ال ؾث.

أن رجال مـا أطتاؼ ساتة أطباد طـاد   "ومـ حديث طؿران بـ حصقـ رضل اهلل طـف: 

ؿ فبؾغ ذلؽ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال لف ققال شديدا مقتف ولؿ يؽـ لف مال غقره

ألكف يظفر مـ  (0 " ثؿ دطاهؿ فجزأهؿ ثالثة أجزاء فلقرع بقـفؿ، فلطتؼ اثـقـ وأرق أربعة

ذلؽ الؿقت، فؽاكت بؿ ابة أططقة تؾبست بحؼ القرثة، فال يـبغل أن تزيد طؾاك ال ؾاث 

 اب األمـ  أققال الػؼفاء التالقة: كالقصقة، ومؿا يدل طؾك تغقر أحؽام القصقة بغق

: وهبتف مـ كؾ مالف إن صالت مدتف: ا أي مرضف ا  سـة ولاؿ يخاػ مقتاف الحـػقة قال

: ولؾؿاريض مرضاا مخقفاا الؿالؽقرة . وقاال(4)مـف، وإال فنن خقاػ مقتاف مـاف فؿاـ ثؾ اف

فنن كان حال : وما تربع بف يف حقاتف: الشافعقة . وقال(5)اشرتاء مـ يعتؼ طؾقف، ب ؾ ف فلقؾ 

الصحة لاؿ يعتارب ماـ ال ؾاث: ألكاف مطؾاؼ التصارف يف مالاف، وإن كاان ذلاؽ يف مارض 

                                                        

. والشربقـل، 444، ص4. الدسققل، حاشقة الدسققل، ج050، ص82ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (8)

 78،ص6. ابـ قدامة، الؿغـل، ج52، ص 0مغـل الؿحتاج، ج

 أخرجف ابـ ماجة يف ســف، كتاب القصايا، باب القصقة بال ؾث (0)

اخرجف أبق داود يف ســف، كتاب العتؼ، باب فقؿـ اطتؼ طبقدا لف لؿ يبؾغفؿ ال ؾث، وهق حديث صحقح،  (0)

 .825، ص7اكظر: العظقؿ  بادي، طقن الؿعبقد، ج

 050، ص82يـ، جابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابد (4)

 444،ص4الدسققل، حاشقة الدسققل، ج (5)
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: وماا أططاك يف مرضاف الحـابؾرة. وقاال (8)مخقف، واتصؾ بف الؿقت، اطترب ماـ ال ؾاث

. وقااد ألحااؼ الػؼفاااء بااالؿرض الؿخااقف هااذا طاادة (0)الااذي مااات فقااف ففااق مااـ ال ؾااث

 مـ ووققع الفالك. كؾفا تػضل إلك اكعدام األ (0)حاالت

                                                        

 450، ص8الشقرازي، الؿفذب، ج (8)

 78، ص6ابـ قدامة، الؿغـل، ج (0)

. وابـ قدامة، الؿغـل، 50، ص0. والشربقـل، الؿفذب، ج054، ص82ابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ، ج (0)

 87،ص6ج
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 انمبحث انزابع

أثز انعذاو األمن عهى تنفيذ أحكاو انعقىباث وانسياست 

 انخارجيت نهذونت
 وفقه مطؾبان : 

 الحدود والؼصاص: 

هاق الحااجز : الحاد: أوٓ ر الحردود والؼصراص يف الؾغرة معـى الحدود والؼصاص:

بقـ شقئقـ وحد كؾ شلء مـتفاه، ومـف ققلـا فالن حد الدار وحاددها تحديادا، والحاد 

. (8)الؿـع، وحده: أي أقام طؾقف الحد، وسؿل الحد حدا ألكف يؿـع صاحبف طـ الؿعاودة

مـ قص والؼص أخاذ الشاعر باالؿؼص، والؼاص اتبااع األثار، والؼصااص  الؼصاصو

صات ا بالضؿ ا: الؼقد، وهق الؼتؾ بالؼتؾ، أو الجارح  والؼصاصات ا بالؽسر ا، والؼصا

 .(0)بالجرح

الحااد طؼقبااة مؼاادرة شاارطا وجباات حؼااا هلل  ثاكقررا ر الحرردود والؼصرراص يف الشرررإ:

، وال تجقز فقفا الشػاطة بعد وصقلفا لؾحاكؿ. أما الؼصااص: فقؽاقن بؿعاقباة (0)تعالك

 مشرروطقة . وقاد ثبتات(4)الجاى طؾاك جريؿتاف ماـ قتاؾ أو قطاع أو جارح طؿادا بؿ ؾفاا

                                                        

 الرازي، مختار الصحاح، مادة: حدد (8)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: قصص (0)

 877، ص9الؽاساى، البدائع، ج (0)

 868، ص6الزحقؾل، الػؼف اإلسالمل وأدلتف، ج (4)



  

8280 

. واشارتط الػؼفااء يف اساتقػاء هاذه (8)الحدود والؼصاص بالؽتاب، والسـة، واإلجؿااع

الجرائؿ، أن يممـ التعدي إلك غقر الجاى: فنذا كان الحد، أو الؼصاص قد وجباا طؾاك 

امرأة حامؾ، فال تـػذ العؼقبة حتك تضع الؿرأة حؿؾفا وتسؼقف الؾبل. ألن تؾاؽ العؼقباة 

. وكذلؽ اشرتط الػؼفاء، أكف يف اساتقػاء هاذه الجارائؿ، (0)عدى إلك الجـقـ، وتضر بفتت

وخاصة غقر الؿفؾؽة مـفا، أال يؽقن يف ذلؽ خاقف الفاالك: ألهناا شارطت زواجار ال 

مفؾؽاات، فاال تؼااام هاذه الحادود يف الظااروف الطارئاة: كحالاة الحاار الشاديد، والااربد 

الرجؿ: فتجقز إقامتف يف تؾؽ األحاقال الطارئاة: ألكاف الؼارص وما يف معـاهؿا. أما حد 

 .  (0)حتؿا يمدي لؾفالك، إال الؿرأة الحامؾ كؿا أسؾػـا

 إدلة:

 استدل الػؼفاء طؾى أقوالفُ بؿا يؾي:

. وقتؾ الؿارأة الحاماؾ إساراف: ألن فقاف قاتال  (4)َفالَ ُيْسرَِ ِفي اْلَؼْتلِ ا قال تعالك:  8

 م.لغقر الجاى، وهذا حرا

أن امرأة مـ جفقـاة أتات الـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ، "ا وروى طؿران بـ حصقـ:  0

                                                        

. وابـ قدامة. 0، ص4. والشربقـل، مغـل الؿحتاج،ج044، ص8ابـ الفؿام،  شرح فتح الؼدير، ج(8)

 878، ص8وج 605،ص7الؿغـل،ج

. الشقرازي، 004،ص4. الدسققل، حاشقة الدسققل،ج08،ص6جابـ طابديـ، حاشقة ابـ طابديـ،  (0)

 505، ص5. والبفقا، كشاف الؼـاع، ج885،ص0الؿفذب،ج

. والشربقـل، مغـل 004، ص4. والدسققل، حاشقة الدسققل، ج065، ص9الؽاساى، البدائع، ج (0)

 807،ص 8. وابـ قدامة، الؿغـل، ج 40،ص4الؿحتاج، ج

 .00سقرة اإلسراء، اآلية   (4)
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وقالت إهناا زكات وهال حبؾاك فادطا الـبال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ ولقفاا فؼاال لاف: 

أحسـ إلقفا فنذا وضعت فجلء هبا: فؾؿا أن وضعت حاء هبا، فلمر هبا الـبل صاؾك 

، وإن لاؿ يقجاد ماـ يرضاعف، (8) "قفااهلل طؾقف وسؾؿ فرجؿت، ثؿ أمرهؿ فصؾقا طؾ

فال يجقز قتؾفا حتك ترضعف حقلقـ كامؾقـ: ألن الـبل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ قاال 

، وألكاف لؿاا أخار الؼتاؾ ألجاؾ حػاظ (0) "اذهبل فلرضعقف حتك تػطؿقف "لؾغامدية:

 الجـقـ: فون يمخر ذلؽ لحػظف وهق مقلقد أولك. 

طؾك مدى تلثر أحؽام الحادود والؼصااص بغقااب أما بالـسبة ألققال الػؼفاء الدالة 

: يجب أن ال يؽقن يف إقاماة حؽاؿ الحادود والؼصااص خشاقة الحـػقة األمـ: فؼد قال

الفالك: ألهنا شرطت زاجرة ولقس مفؾؽة، فال يشرع إقامتفا أيام الحر الشديدة، وأياام 

الـػسااء حتاك الربد الؼارصة: لؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ خشقة الفالك، كؿا ال يؼام طؾك 

.  (4)وتمخر الحامؾ حتك تضع الؿالؽقة:وقال (0)يـؼضل كػاسفا: ألن الـػاس كقع مرض.

وقال الدسققل: واكتظر بالجؾد اطتدال الفقاء، وكذا زوال مرض كـػاس: فال يجؾد يف 

وإن كاان الؼصااص طؾاك امارأة حاماؾ: لاؿ يؼاتص مـفاا  الشافعقة:. وقال (5)برد، أو حر

الشااربقـل: وياامخر الجؾااد، وإن لااؿ يفؾااؽ غالبااا لؿاارض: ألن  .  وقااال(6)حتااك تضااع

                                                        

 رواه مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الحدود، باب حد الزكا (8)

 رواه مسؾؿ يف صحقحف، كاب الحدود، باب حد الزكا (0)

 056، ص9الؽاساى، البدائع، ج (0)

 058، ص0العدوي، حاشقة العدوي، ج (4)

 004، ص4الدسققل، حاشقة الدسققل، ج (5)

 885، ص0الشقرازي، الؿفذب، ج (6)
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: ولاق وجاب الؼاقد ا الؼصااص ا أو الارجؿ الحـابؾرة وقاال (8)الؿؼصقد الردع ال الؼتاؾ.

طؾك امرأة حامؾ، أو حائؾ تباقـ هباا الحؿاؾ بعاد وجاقب الحاد: لاؿ تؼتاؾ حتاك تـظار 

 . (0)وتضع القلد، ثؿ تسؼقف الؾبل

مااـ هاادن والفدكااة هاال  ":الؾغررةالؿؼصااقد بالفدكااة: أوال ا الفدكااة يف   طؼررد الفدكررة:

اكتؼاض طزم الرجؾ بخرب يلتقف فقفدكف طؿا كان طؾقف، فقؼال اهنادن طاـ ذلاؽ، والفدكاة 

.  فاللزم (0 "والفداكة ا بالؽسر ا الؿصالحة بعد الحرب. وهدن يفدن هادوكا: أي ساؽـ

 معاكقفا ال يخرج طـ الؿصالحة الؿمدية لؾفدوء.

هال مصاالحة الحاربققـ طؾاك تارك الؼتاال مادة معقـاة: ": آصطالح ثاكقار الفدكة يف

.  (4 "سقاء كاكت بعقض، أو بغقر طقض. وتسؿك مفادكة ومقادطة ومساالؿة ومعاهادة 

داء طؾااك أكػساافؿ وقااد تـتفاال إلااك الصااؾح بااقـ الؿتحاااربقـ، ومااـ ثؿارهااا أمااـ األطاا

وأمقالفؿ وذراريفؿ: ألن الؿفادكة طؼد أمان. وكتقجة لذلؽ يجب طدم قتاالفؿ، ماا لاؿ 

: كالن تبادوا ماـفؿ (5)يظفر مـفؿ كؼض لؾعفاد. أو تظفار لؾؿساؾؿقـ مصاؾحة يف الاـؼض

                                                        

 854، ص4الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (8)

 505، ص5البفقا، كشاف الؼـاع، ج (0)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: هدن (0)

 062، ص4الشربقـل، مغـل الؿحتاج، ج (4)

.والشربقـل، مغـل 026،ص0. الدسققل، حاشقة الدسققل، ج090،ص4ابـ الفؿام، شرح فتح الؼدير، ج (5)

 885،ص0ا، كشاف الؼـاع، ج. والبفق060،ص4الؿحتاج، ج
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ُْ بقادر الخقاكة: لؼقل اهلل تعالك:  ا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَقاَكًة َفاكبِرْذ إَِلرْقِف َطَؾرى َسرَواء إِنَّ  َوإِمَّ

الؽتاب، والسـة: أما الؽتاب، فؼاقل  مشروطقتفا . واألصؾ يف(8)الّؾَه َٓ ُيِحبُّ الَخائِـِقنَ 

ُُ اهلل تعالك:  رِؿقُع اْلَعِؾرق ُه ُهَو السَّ ْل َطَؾى الّؾِه إِكَّ ُِ َفاْجـَْح َلَفا َوَتَوكَّ ْؾ . (0)َوإِن َجـَُحوْا لِؾسَّ

ل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ أهاؾ مؽاة يف الحديبقاة طؾاك وقاػ وأما السـة: فؼاد وادع الـبا

. لفااذا فاانن األصااؾ بؼاااء الفدكااة والتاازام الؿسااؾؿقـ (0)الحاارب بقـفؿااا ماادة طشاار سااـقـ

بلحؽامفا ما لؿ تظفر بقادر الخقاكة بقـ األطداء: فنن ضفرت تغقرت أحؽامفاا الكعادام 

 األمـ. 

 طؼد إمان:

األمان واألماكة طؾك معـك واحد. ومـ ذلؽ ققلـاا  : يطؾؼ لؾغةالؿؼصقد باألمان يف ا

. ويف (4)أمـاات فلكااا  مااـ، وأمـاات غقااري مااـ االمااـ واألمااان. واألمااـ كؼااقض الخااقف

: هق طؼد يؼتضل ترك الؼتؾ والؼتال مع الحاربققـ، وطادم اساتباحة دماائفؿ آصطالح

ؿاية لؿاـ لجال أو أمقالفؿ، أو اسرتقاقفؿ، والتزام الؿسؾؿقـ بتحؼقؼ حالة األمـ، والح

 .(5)إلقفا مـ همالء الحربققـ

فنكاف يحصاؾ لعادد غقار محصاقر، وال يربماف إال  وهو إما طام أو خاص: فلما العرام:

                                                        

 .58سقرة األكػال، اآلية   (8)

 .68األكػال، اآلية  (0)

 878، ص0ابـ هشام، أبق مجؿد طبد الؿؾؽ. السقرة الـبقية، ج (0)

 ابـ مـظقر، لسان العرب، مادة: أمـ (4)

تاج، . والشربقـل، مغـل الؿح062،ص0الحطاب، محؿد بـ طبد الرحؿـ الؿغربل. مقاهب الجؾقؾ، ج (5)

 006، ص4ج
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اإلمام، أو مـ يـقبف: فنن كان لؿدة محدودة: ففق الفدكة. وإن كان لؿدة غقار محادودة: 

 ففق طؼد الذمة.

فؿا كان لشخص واحد، أو بضعة أشخاص دون العشرة، ويجاقز أن  وأما الخاص:

 .(8)يتقلك طؼده اإلمام، أو أحد أفراد األمة العؼالء البالغقـ

َوإِْن ، قاقل اهلل تعاالك: الؽتراباألماان الؽتااب والساـة: أماا  مشروطقةواألصؾ يف 

ُْ  َأَحٌد ِمَن اْلُؿْشرِكِقَن اْسَتَجاَرَك َفَلِجْرُه َحتَّى َيْسَؿعَ  ُف َُّ َأْبِؾْغرُه َمْلَمـَرُه َذلِرَ  بِرَلكَّ َكالََم الّؾرِه ُثر

ما  "، فعـ إبراهقؿ التقؿل طـ أبقف قال خطبـا طؾل فؼال: السـة. وأما (0)َقْوٌم َّٓ َيْعَؾُؿونَ 

طـادكا كتاااب كؼاارأه إال  كتااب اهلل تعااالك ومااا يف هااذه الصاحقػة فؼااال فقفااا الجراحااات 

رم ما بقـ طقر إلاك كاذا فؿاـ أحادث فقفاا حادثا أو  وى فقفاا وأسـان اإلبؾ والؿديـة ح

محدثا فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة والـااس أجؿعاقـ ال يؼباؾ مـاف صارف وال طادل وماـ 

تقلك غقر مقالقف فعؾقف م ؾ ذلؽ، وذمة الؿسؾؿقـ واحدة فؿـ أخػر مساؾؿا فعؾقاف م اؾ 

، وطـد أبل داود مـ حديث طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طاـ جاده أن رساقل اهلل (0 " ذلؽ

الؿسؾؿقن تتؽافل دماؤهؿ، يسعك بذمتفؿ أدكاهؿ، ال يؼتاؾ "صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

، فالذمة العفد واألماان، ولفاذا فانن العفاد الاذي (4 "مممـ بؽافر وال ذو طفد يف طفده

مساؾؿ أماـ حربقاا، مضاك األماان طؾاقفؿ   يعطقف أحد الؿساؾؿقـ يؾازمفؿ جؿقعاا: فالي

                                                        

. والبفقا، كشاف الؼـاع، 885، ص0. الدسققل، حاشقة الدسققل، ج488، ص9الؽاساى، البدائع، ج (8)

 825، ص0ج

 .6التقبة، اآلية  (0)

 يف صحقحف، كتاب الجزية، باب ذمة الؿسؾؿقـ وجقارهؿ واحدة يسعك هبا أدكاهؿ أخرجف البخاري (0)

 اخرجف أبق داود يف ســف، كتاب الجفاد، باب يف السرية ترد طؾك أهؾ العسؽر (4)
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واألمان يؼتضل حصقل األمـ لؽافة الؿستلمـقـ: فال يجاقز  قاصبة  كؿا أفاد الحديث،

قتؾ رجالفؿ، كؿا ال يجقز سبل ذراريفاؿ، ويحارم أخاذ أماقالفؿ غـقؿاة، وكاذا يحارم 

 اساارتقاقفؿ، وال تقضااع طؾااقفؿ الجزيااة: ألن ذلااؽ غاادر هبااؿ، إذ األمااـ يف اإلسااالم ال

يؼتصر طؾك تلمقـ الؿسؾؿ فؼط: بؾ يتعداه إلك غقر الؿساؾؿقـ، مؿاـ يؼطـاقن يف رباقع 

الدولااة اإلسااالمقة، ويعقشااقن مااع الؿسااؾؿقـ: كلهااؾ الذمااة والؿسااتلمـقـ. وقااد كااص 

: إذا أماـ رجاؾ حار، أو امارأة حارة ا ماـ الؿساؾؿقـ ا الحـػقرة الػؼفاء طؾك ذلؽ: فؼال

: وجاب الؿالؽقرة األمان، ويحارم قاتؾفؿ. وقاالكافرا، أو أمـ جؿاطة، فنكف يصح ذلؽ 

القفاء بلمان اإلمام مطؾؼا، ببؾد اإلمام أو غقرها مـ بالد سالصقـ الؿسؾؿقـ، أمـف طؾاك 

: يجاقز األماان ماـ الشافعقة مال، أو غقره، كان األمان إلقؾقؿ، أو طدد محصقر. وقال

محصاقر ماـ أهاؾ  مسؾؿ مؽؾػ، ولق كان طبدا أو كاان فاساؼا، أو كاكات امارأة، لعادد

 الحرب: كلهؾ قرية صغقرة فؼط.

: وإذا أططك مسؾؿ مـا األمان ألهؾ الحارب: فنكاف يجاقز، ساقاء كاان الحـابؾةوقال 

.  ومااـ األشااخاص الااذيـ يجااب مااـحفؿ األمااان: (8)مؿـقحااا مااـ قبااؾ  اماارأة، أو طبااد

 "ا قاال: السػراء، والؿبعقثقن الدبؾقماسققن: فعـ طبد اهلل بـ مسعقد ا رضال اهلل طـاف 

جاء ابـ الـقاحة وابـ أثال رسقال مسقؾؿة إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فؼاال لفؿاا: 

أتشفدان أى رسقل اهلل، قاال: كشفد أن مسقؾؿة رساقل اهلل، فؼاال رساقل اهلل صاؾك اهلل 

قاال طباد اهلل باـ  (0) " طؾقف وسؾؿ:  مـت باهلل ورساقلف لاق كـات قااتال رساقال لؼتؾتؽؿاا

                                                        

 096، ص8ابـ قدامة، الؿغـل، ج (8)

 096، ص8أخرجف اإلمام أحؿد يف الؿسـد،ج (0)
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 . (8 "ؿضت السـة أن الرسؾ ال تؼتؾف"مسعقد: 

مااا تؼاادم: يجااب الحػاااظ  طؾااك طؼااد األمااان الااذي أباارم بااقـ الؿسااؾؿقـ  وخالصررة

وغقرهؿ: بؽافة صقره، وال يجقز لؾؿسؾؿقـ كؼضف ماا لاؿ تظفار ماـفؿ باقادر الخقاكاة، 

وفقق ذلؽ يجب كػ األذى طـ الؿستلمـقـ، وكافة السػراء، والؿبعقثقـ السقاسققـ. 

ت مدة األمان، أو مفؿة السػراء: وجب إبالغفاؿ مالمـفؿ: أي ردهاؿ لؾؿؽاان وإذا اكتف

الذي يلمـقن فقاف طؾاك أكػسافؿ وأماقالفؿ: ألن هاذا األماـ الاذي يؿاـح لفاؿ سابب يف 

ققااامفؿ بلطؿااال تؾطااػ مااـ أجااقاء الػااتـ، وتحؼااؼ التعاااون البـاااء خدمااة لوفااراد 

 ول.والجؿاطات: مؿا يزيد مـ العالقات اإليجابقة بقـ الد

                                                        

 096، ص8أخرجف اإلمام أحؿد يف الؿسـد، ج (8)
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 انخاتمت وانتىصياث
يعتاارب األمااـ حاجااة ضاارورية لإلكسااان، ومؼصاادا هامااا تسااعك الشااريعة لتحؼقؼااف، 

ولااذلؽ اتجفاات الـصااقص الشاارطقة، واجتفااادات الػؼفاااء كحااق هااذا األماار: لتسااتؼقؿ 

الحقاااة، وتتحؼااؼ العبقديااة هلل تعااالك، واسااتخالف اإلكسااان يف األرض. وألن تحؼقااؼ 

البشاارية، وطؾااة تؾحظفااا األحؽااام الشاارطقة العؿؾقااة، األمااـ أصااؾ طااام، تسااعك إلقااف 

 واالطتؼادية. فؽان ذلؽ مـ أهؿ مـاصات التشريع: إذ الحؽؿ يدور مع طؾتف.

ويف غقاب هذا األصؾ، وحقـؿا يػتؼد األمـ: تسعك الشريعة لقضع أحؽام تتـاساب 

أحؽام مع هذا األمر الطارئ مؿا يمدي إلك تغقر يف مـاصات األحؽام األصؾقة: فؽاكت 

الرخص الشرطقة، ومراطاة أحقال الؿؽؾػقـ، وتؼدير الظروف واألوضاع، وماا يتعؾاؼ 

بذلؽ مـ كاقازل ومساتجدات.. وغقرهاا مؿاا يؾازم تغققار األحؽاام لتتـاساب ماع تغقار 

األحقال والظروف: لتتحؼؼ طالؿقة الشريعة وشؿقلقتفا وساؿقها، مؿاا يزياد الؿاممـ 

 وإذطاكا. هبا إيؿاكان ويؾزم غقره تؼديرا لفا

فؿؿا يعزز مـ هاذا التقجاف، ويسافؿ يف ضفاقر الؿؼصاد، تبـال أما بشلن التوصقات: 

العؿؾ الجاد الـاجؿ طـ تؼدير القضع، وتحؿاؾ الؿسامولقة: فاالجؿقع مسامول، وراع 

طـ مسمولقتف: فاألفراد، والجؿاطات، وبؼقة الؿمسسات والفقئات يف الدولة: وخاصة 

 ؽؾ راع ومسئقل طـ خطتف. الجامعات ومراكز األبحاث: فال



  

8292 

 انمصادر وانمزاجع
البخاري، أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ، الجامع الصحقح، دار الجقؾ،  .8

 بقروت.

البفقا، مـصقر بـ يقسػ، كشاف الؼـاع، مطبعة الحؽقمة، مؽة الؿؽرمة، سـة  .0

 ها.  8094

 البقفؼل، أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل، الســ الؽربى، دار الؽتب العؾؿقة، .0

 م.0220ها 8404،  سـة 0بقروت، ط

 الرتمذي، أبق طقسك محؿد بـ طقسك، ســ الرتمذي، دار الحديث، الؼاهرة. .4

الجـؽق، طالء الديـ بـ طبد الرزاق، التؼابض يف الػؼف اإلسالمل وأثره طؾك  .5

 ، طؿان.8البققع الؿعاصرة، دار الـػائس، ط

ر الؿعرفة، بقروت، الحصـل، تؼل الديـ محؿد الحسقـل، كػاية األخقار، دا .6

 .0ط

 الحطاب، محؿد بـ طبد الرحؿـ الؿغربل. مقاهب الجؾقؾ، دار الػؽر، بقروت،  .7

 ابـ حـبؾ أحؿد يف الؿسـد، صبعة الؿؽتب اإلسالمل، ودار صادر، بقروت. .8

 خالف، طبد القهاب. طؾؿ أصقل الػؼف، دار الؼؾؿ، الؽقيت. .9

العؾؿقة، بقروت، سـة  الدسققل، محؿد بـ طرفة، حاشقة الدسققل، دار الؽتب .82

 م.8966

، سـة 0راجح، محؿد كريؿ، مختصر تػسقر ابـ ك قر، دار الؿعرفة، بقروت، ط .88

 م.8986ها 8426

الرازي، محؿد بـ أبل بؽر بـ طبد الؼادر، مختار الصحاح، مؽتبة لبـان،  .80
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 م8986بقروت، سـة 

ة رضقان إسؿاطقؾ سعقد  خر. األمـ يف السـة الـبقية، بحث مـشقر يف مجؾ .80

 الجامعة اإلسالمقة لؾدراسات اإلسالمقة. غزة، الؿجؾد العشرون، العدد األول.

ابـ رشد، أبق القلقد محؿد بـ أحؿد، بداية الؿجتفد، دار الؿغرفة، بقروت،  .84

 م.8978ها 8098، سـة 4ط

ها 8409، سـة 6الزحقؾل، وهبة، لػؼف اإلسالمل وأدلتف، دار الػؽر، دمشؼ، ط .85

 م.0228

ها 8405، سـة 0الؿدخؾ الػؼفل، دار الؼؾؿ، دمشؼ، طالزرقا، مصطػك،  .86

 م.0224

الزيؾعل، حؿال الديـ طبد اهلل بـ يقسػ، كصب الراية، ممسسة الريان، بقروت.  .87

 م8997، 8ط

السجستاى، أبق داود، سؾقؿان بـ األشعث، ســ أبل داود، دار الحديث،  .88

 م8970، 8الؼاهرة، ط

ركاصل. الؿقافؼات يف أصقل الػؼف، الشاصبل، أبق إسحؼ، إبراهقؿ الؾخؿل الغ .89

 صبعة دار الػؽر، بقروت.

شحاتف، حسقـ حسقـ، التجارة اإللؽرتوكقة يف ضقء أحؽام الشريعة اإلسالمقة،  .02

 جامعة األزهر، الؼاهرة.

الشديػات، رياض خؾقػ. دور الرتبقة اإلسالمقة يف تحؼقؼ األمـ يف الؿجتؿع  .08

 .0229اإلسالمل، األردن، طام 

 حؿد الخطقب، مغـل الؿحتاج، دار الػؽر، بقروت.الشربقـل، م .00
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الشفقري، طؾل. األمـ والؿخابرات كظرة إسالمقة، الجار السقداكقة لؾؽتب،  .00

 .8996، سـة 8الخرصقم، ط

الشقرازي. أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طؾل،  الؿفذب، مؽتبة أحؿد بـ سعد بـ  .04

 كبفان، إكدوكقسقا.

، صبعة دار إحقاء الرتاث العربل، الصـعاى، محؿد بـ إسؿاطقؾ. سبؾ السالم .05

 م. 8962ها، 8059، تحؼقؼ محؿد طبد العزيز الخقلل، سـة 04بقروت، ط 

ابـ الضقاء الحـػل، محؿد بـ أحؿد، البحر العؿقؼ، ممسسة الريان، مؽة  .06

 م.0288ها 8400، سـة 0الؿؽرمة، ط

ة ابـ ابـ طابديـ، محؿد أمقـ، رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار، الؿعروف بحاشق .07

 م.0220ها  8400طابديـ، دار طالؿ الؽتب، الرياض، صبعة خاصة، سـة 

العدوي، الشقع طؾل، حاشقة العدوي، مطبعة مصطػك البابل الحؾبل وأوالده،  .08

 م.  8908ها 8057مصر، سـة 

ابـ العربل، أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل، أحؽام الؼر ن، دار الجقؾ، بقروت، سـة  .09

 م.8987ها 8427

 بادي، أبق الطقب محؿد شؿس الحؼ. طقن الؿعبقد. تحؼقؼ: طصام العظقؿ  .02

 م.0228الصبابطل، دار الحديث، الؼاهرة، سـة 

العسؼالى، أحؿد بـ محؿد بـ حجر، تؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث  .08

 م.8995ها 8486، سـة 8الرافعل الؽبقر، ممسسة قرصبة، مصر، ط

، دار الػؽر، سـة 8الفداية، طالعقـل، محؿقد بـ أحؿد، البـاية يف شرح  .00

 م8982ها 8422
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ابـ قدامة، أبق محؿد طبد اهلل بـ أحؿد، الؿغـل، مؽتبة الرياض الحدي ة،  .00

 م.8988ها 8428الرياض، سـة 

الؼدوري، أبق الحسقـ أحؿد بـ محؿد، مختصر الؼدوري، ممسسة الريان،  .04

 م.0225ها 8406، سـة 8بقروت، ط

، سـة 9سالم، ممسسة الرسالة، بقروت، طالؼرضاوي. يقسػ، العبادة يف اإل .05

 م.8988ها 8428

، سـة 82الؼرضاوي، يقسػ. اإليؿان والحقاة، ممسسة الرسالة، بقروت، ط .06

 م.8984ها 8425

الؼرصبل، أبق طبد اهلل محؿد بـ أحؿد األكصاري، أحؽام الؼر ن، الؿؽتبة  .07

 م.0226ها 8407العصرية، بقروت، سـة 

 ها. 8480، سـة 8الؼشقري، مسؾؿ بـ الحجاج،، دار الحديث، ط .08

الؽاساى، طالء الديـ ابق بؽر بـ مسعقد، بدائع الصـائع، دار الؽتب العؾؿقة،  .09

 م.0220ها  8404، سـة 0بقروت، ط

ابـ ماجة، محؿد بـ يزيد الؼزويـل، ســ ابـ ماجة، تحؼقؼ محؿد فماد طبد  .42

 الباقل، دار الػؽر، بقروت.

ؾل، محؿد مـصقر، أخالققات التجارة اإللؽرتوكقة يف الػؼف اإلسالمل، الؿدخ .48

، 60مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة، تصدر طـ جامعة الؽقيت، العدد 

 م.0225طام 

الؿرغقـاى، طؾل بـ أبل بؽر، الفداية شرح بداية الؿبتدي، صبعة الؿؽتبة  .40

 اإلسالمقة.
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ة محاضرات ال ؼافة األمـقة، الرياض، الؿركز العربل لؾدراسات األمـقة، سؾسؾ .40

 ها.8488سـة 

 ابـ مـظقر، محؿد بـ مؽرم. لسان العرب، دار صادر، بقروت. .44

، سـة 0ابـ مقدود، طبد اهلل بـ محؿقد، االختقار، دار الؿعرفة، بقروت، ط .45

 م. 8975ها 8095

، دار السالسؾ، 0الؿقسقطة الػؼفقة، الصادرة طـ وزارة األوقاف الؽقيتقة، ط .46

 ؽقيت.ال

الـسػل، طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿقد، تػسقر الـسػل، دار الؽتاب العربل،  .47

 بقروت، لبـان.

ابـ هشام، أبق محؿد طبد الؿؾؽ، السقرة الـبقية، تحؼقؼ محؿد ففؿل  .48

 السرجاى، الؿؽتبة التقفقؼقة، الؼاهرة.

، ابـ الفؿام، كؿال الديـ محؿد، شرح فتح الؼدير، دار إحقاء الرتاث العربل .49

 بقروت

ياسقـ، محؿد كعقؿ. كتاب اإليؿان، جؿعقة طؿال الؿطابع التعاوكقة، طؿان،  .52

 م.8980ها 8420، سـة 0ط

، سـة 8أبق يعؾك، الؼاضل، الؿسائؾ الػؼفقة، مؽتبة الؿعارف، الرياض، ط .58

 م.8985ها 8425
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