حقوق وواجبات السائح
في الفقه اإلسالمي

إعداد
األستاذ الدكتور
محمد فتح هللا النشار

أستاذ الفقه المقارن
ووكيل كلية الشريعة والقانون
بدمنهور
7341هـ ـ 6172م

مقدمة
الحمددهلل ر ا اللددنلموصال ً ددالمً ًعددال ًان عوددر المللددلم ،مددد لولددنلموصال عددوهلل ن
احمددهلل  النلددا اياددا اللالددا الوددا آال ًعوددر الددب ً ددحلب ال،ولددوص ال،ددن ا صال ًعوددر
التنللوص ًتنللوهآ لإ،سنن إلر لم الهلل صال ًعوآ تسوو ًمن كثو ًاا.
ًللهلل...

فدإن السددوا فددا اي ظ لون ددا فددا لددهلل ا ددنا ل عددلحن ب ًتلددنلرال ًالل ددل عوددر
الملنلآ التا اص شدن هن نن تددهلللا الله دد ًالسداً عودر الدن اللشدا دال ًالتدا ي ودن
عدن ي
خول انهن لوهلل ادص لودهللان اي ظال لُ دهدل ادص ايادل التدا ن دلحو تمثدا ًا ًلدن اومل ً
موص إ ون هال ًي عومن فا ذا الزانن الذي نضحو فوب ًعنئا ايتصنل لدوص كنفدد ن ،دن
اي ظال ًًعنئا اإلعالم المائود ًالمقاًءم لا ًالمسدملعد تلداه دذه الملدنلآ ًتداًج
لهن لونفد ًعنئا التاً ج ًاإللهن ال كمن ن لح لوشلود اللنوللتود ً ٌ لدن ٌه فدا التداً ج
لهذه الملنلآال علاء نكن و النلآ طلولودال نم النلآ تن خودال امن جلدا اللدنلُ ُآ كودب كنلقا دد
اددن لسددل ت،ددل ًعددنئا الملا ددالبال ،ودد ن ددلح لنإلاوددنن نن صددا
الصددروامال ًن ً
المسنفا إلر نللهلل اونن فا الوام اي ضودال فا ً دو صدوا جد ً،هللاال ً ا،دد شدلب تناددال لدا
ًلن ددا التوددنلولال التددا ن ددلحو فددا اقددهللً كثوددا اددص النددناال امددن ن فددا النهن ددد إلددر
اعتلن السدون،د ادص ن دآ اللعدنئا التدا تمثدا افدهللًا اه ،مًدن ادص ن دآ ًافدهلل ادلا الدهللًلال
ًن لحو ننعد السون،د اص ن آ الصننعنب التا تللوهن الدهللًل عنن ددً فنئقددًال د ًاا لمدن
س ل
دخا كدا
تات عووهن اص ه ن م الهلللا القلااال ًاص ت موا ل م اللودهلل نادنم اللدنلآال فتد ُ
إاون ونتهددن اددص نجددا الل ددلل إلددر تقددهلل آ نفاددا لهللاددد لوسددنئحال اددص نجددا نن قددلم ددل
لنلتاً ج لز ن م ذا اللوهلل ًتوك الملنلآ ،نلد جلعب إلر لوهلله.
ًي شك نن ذا التنقا ًالذي ا ،دوح عور تسدموتب لنلسدون،د لدب ن،ونادب الشداعود
التا تحومبال ًضلال،ب التا نلرا نن نالط لهنال ً ذه الالالط ًتوك اي،ونم إ من ا
استمهللم ًاست ن م اص ن لد الشا لد اإلعالاودال التا ًعلو ن،وناهن كا شداءال اصدهللا ًن
ِ ِ ِ ِ
يي ﴾( )ً ،لمدن كن دو كوودد الحقدلم جنالدد
لقلل ل علحن ب﴿ :ما ف َّر ْطنا في ا ْلكتاب م ْن ش ْ
طن،ن لصهلل عقهلل اؤتما ن اللومدا الثنلد ال تحدو عندلان« :القدن لن ًالسدون،د» ن ب نن
تولن لا اشن كد فوب للندلان « :حقيق ققاباياا الئيافي فيي الاقيال ا ئي مي » ً ،دهلل
ا تاو طلولد الهلل اعد نن ن سمهن إلر اقهللادال ًفصا تمهوهللي ًفصووص ًلنتمد.
نان المقهللاد فقهلل اههللب فوهن لوملضلعال ًلونو ن موتبال ًل،د اللح فوبال ًالمدنهج
الذي اتللتب فوب.
ًنان ال صا التمهوهللي :فقهلل تننًلدو فودب التلا دل لنلسدون،دال ًن لاعهدنال ً التلا دل
لنيجنلا ًعقهلل ايانن.
ًنان ال صا ايًل :فقهلل تننًلو فوب ،قلم السنئح فا الشا لد اإلعالاود.
ًناددن ال صددا الثددن ا :فقددهلل لصصددتب لوحددهلل عددص ًاجلددنب السددنئح فددا الشددا لد
اإلعالاود.
ًنان الخنتمد :فقهلل جلوتهن فا ن آ تنئج اللح .
ًفددا ددذا اللح د ن ددلم للددزً ان ددنب القاا وددد إلددر الاضددلهن اددص كتددنا ل تلددنلرال
ًتخددا ج اي،ن د النلل ددد الشددا د اددص كت د السددند الملتمددهللمال ًإن كددنن الحددهلل فددا
ددناال ًال دددزء
ددناال ًاللد ُ
الصدددحوحوص نً فدددا ن،دددهلل منال نكت دددا لدددنللزً إلوهمدددنال لاكددد ًاا الوتد ُ
ًالص حدال ً آ الحهلل ال ًإن لآ وص فوهمن فنتتللب فا كت السدنص ًيوا دنال ادا الحودآ
عووب اص ،و الصحد ًعهللاهنال ًنان ان اء ال قهود فنعزً ن إلر ن حنلهن اص المدذا
اي للدال اقتص ًاا عور الوت الملتمدهللم عندهلل كدا ادذ ال اسدتلونًن لدنر مدآ لدنلمااجا التدا
صدن للجهدب الودا آال
اعتنو لهذه المسنلدال ًل نعنل نن تقلا ذا اللماال ًنن لودب لنل ً
ًنن ت نًه عمن ً ا فوب اص لواال إ ب ًل ُّا للك ًالقن عووبال ﴿راَّنا ال تُؤ ِ
اخ ْذنا إِ ْن ن ِئينا
) ) عل م اي لنمال اص ان د (.)83
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ص ارً كما حم ْلت ُال على الَِّذين ِم ْن ق ْالِنيا راَّنيا قال تُح ْم ْلنيا ميا
إِ ْ
ِ
صي ْييرنا عليييى ا ْلقي ْييقِ
قا ْراي ْيير لنيييا ق ْارح ْمنيييا أ ْنيييا م ْقالنيييا فا ْن ُ

أ ْق أ ْخطأْنا راَّنا قال ت ْح ِم ْل عل ْينا
ال طاقيييل لنيييا ِاي ِ
ييغ ع َّنيييا
اعي ُ
ييال ق ْ
ا ْلك ِ
اف ِرين﴾( ً ،)2لا الوهآ ًعولآ ًلن ك عور عوهلل ن احمهلل ً عور الب ً حلب ًعوآ.

ا / .احمهلل فتح
ل النشن
نعتنل ال قب
المقن ن
ًًكوا كوود
الشا لد ًالقن لن
لهللانهل
الفصل التمهيدي

تعريف السياحة ,وأنواعها
تلهلل السون،د فا اللصا الحنلا افهللًا اص ن آ ًافهلل الهلللا القلاا لولال التا تلتمدهلل
فا الا ن عور ننعد السون،د.
ًا هددلم السددون،د ا هددلم لددب ييب اتلددهلل مال ًالددنن كثوددامال ً ددهلل ً لكا ددن فددا
لااو الورد اللالودال لا هلل ً لكا ن فا القاان الوا آ ًالسدند النلل دد الل،دامال فقدهلل
جنء لكا ن فا القاان الوا آ فا الاضا انهن
ِ
يحقا ِفي ْاْل ْر ِ
اعل ُميقا
ض أ ْراعل أ ْ
يُر ق ْ
ـ فا لل ل تلنلر فا عل م التللد ﴿ :فئ ُ
شُ
أ َّن ُكي ْ ر ْيي ُير ُم ْع ِبي ِيله اللَّي ِيال﴾()8ال ددنل الددص اللالددا " :ني عددواًاال ً ددا السددون،د"( )ال ً ددنل
الااهي " :فسوحلا فا اي ظ لنا :ال للا فوهن كول شئتآال ًلو للك اص لنا ايااال
لددا المقصددل اإللن،ددد ًاإلطددالم ًاإلعددالم لحصددلل اياددنن ًإهالددد الخددل "( )ال ً ددنل
القاطلا " :للب تلنلر ":فسوحلا" ني ا لهآ :عوحلاال ني عواًا فدا اي ظ اقلودوص
ًاهلللا صال اانوص يوا لنئ وص ن،هللا اص المسوموص لحاا ًي عو ًي تا ًي نعا"( ).
الر ِ
الئي ِ
يييْقن ا ْل ِ
2ـدددد فددددا للددددب تلددددنلر﴿ :التَّي ِ
اك ُعييييقن
يييْقن َّ
ييياف ُحقن َّ
حامي ُ
ييياف ُاقن ا ْلعا ِاي ُ
يانقن عي ِين ا ْلم ْنكي ِير قا ْلحي ِ
ياب ُْقن ْام ِمييرقن ِاييا ْلمعر ِ
الئي ِ
يافُِقن ِل ُحي ُيْ ِ
قغ ق َّ
قْ اللَّي ِيال قا ْ
شي ِير
َّ
الني ُ
ُْ
ُ
ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِنين﴾( ).
الئي ِاف ُحقن" كثوددا اددص الملددن اال فقددهلل فسددا لنل هددن ال
ً ددهلل جددنء فددا ت سددوا ل د " َّ
) )2عل م اللقامال اص ان د ( .)23
) )8عل م المنئهللمال اص ان د (.)2
) ) ن،ودنم القداان يلدص اللالداال تلوود  :احمدهلل علدهلل القدن ع،دنال ط :ا الوتد اللوموددال لوداًبال طللدد منلثدددال
2008مال (.)2 3
) ) ا نتوح الرو ال (الت سوا الولوا) لو خا الااهيال ط :ا إ،ونء التاام اللالاال لواًبال طللد منلثدال  20هال
( .) 2 /
) ) ت سددوا القاطلدداال (ال ددناا ي،وددنم القدداان)ال تحقو د  :ن،مددهلل اللا ً دداال ًإلدداا وآ نط ددو ال ط :ا الوت د
المصا دال القن امال طللد من ودال  6مال ( .)3
) ) عل م التللدال ان د(.) 2
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ًالصونمال ًالس اال ًيوا للكال إي نن القنعما ا ن ب وزم ،مدا دذا الو د عودر الندنه
الحقوقاال ً ل :السنئاًن الدذا للن فدا الدهلل ن ال يجدا الل دل عودر انمدن ال تل دالً لهدن
لول د ًايعتلن ال ًلروا للك اص ال لائهلل التا عافهن التن خ()3ال ًنن نل نظ القداان نلردا
نن تحما عور ظلا ا نال ًعور الن وهن الحقوقودال ادن لدآ مندا ادص للدك ادن ا عقوداال ًي
ان ا نن اص ،ما الو عور ،قوقتب.
ًنان ً ً ذا الو فا عدند النلدا  فقدهلل نلداج نلدل اً ًيوداه ،دهلل نلدا
ند ُان ُا ددُ  نن ج دالً ددنل :ددن عددلل لال ائددذن لددا فددا السددون،دال فقددنل النلددا « :إِ َّن

اْ ِفي ئ ِا ِ
يل اللَّ ِال تعالى»()6ال ًكنن ذا السنئا جنء ستنلن النلا
ِئياحل أ َّ
ُم ِتي ا ْل ِبُ ُ
عنئحنال كمن كنن الاًفًن لا اإلعالم اص السدوا فدا اي ظال
 فا نن ذ فا اي ظ
ً
ًإتلنا اللهللن فومن ي فنئهللم ،قوقود اص ً ائبال ًا ن د المنللفدنب ًالملن،دنب ًالمودذابال
فا ه كمن التلتا عور عثمنن لص ا للن(.) 0
ًللهلل ذا التمهوهلل هلللل إلر تلا دل السدون،د فدا لردد اللدااال مدآ فدا ا د،ال ن دا
ال ص اص لالل الملن ،التنلود:
الملح ايًل :تلا ل السون،د.
الملح الثن ا :ن لاع السون،د
الملح الثنل  :التلا ل لنيجنلا ًعقهلل ايانن.

المبحث األول
تعريف السياحة

أولا :تعريف السياحة لغة:
عدوحن :إلا جدا عودر ًجدب
السياحة لغةة :تلندا ال ا دننال قدنل عدن المدنء سدوح
ً
اي ظال ًنعن النها :نجااهال ًانب لل ال اه م:
ُ
ُ
ع ْحوُ ُ ْ اي *** لإلن ل اص ْها ً ْها
ًُكآ ل ْو دمسوموص ن ُ
ُقدلل :كآ اص ُ ْها نجا تُب ل ْو دمسوموص فن ت للا لمنئبال ً جا عنئح :سدوح فدا الدلال
ي ستقاً .عح الم،ا ًالهللاا ً ل سح ً،
عحن ً ل :شهللم ا صلنلبال ً نل الوو  :السون،د
ل دددنا الاجددددا فدددا اي ظ لوللددددن م ًالتا ددد ال ًعددددون،د دددذه اياددددد الصدددونم ًلددددزًم

) )3ت سوا القنعدماال (احنعدص التنً دا)ال تحقود  :احمدهلل لنعدا عودلن السدل ال ط :ا الوتد اللوموددال لوداًبال
ـال ( .) 2/
طللد نًلرال 3
) )6عنص نلا اً ال كتنا ال هن ال لنا فا النها عص السون،دال () /8ال آ ( )2 3ال المستهلل ك لوحنكآال كتنا
عدنُن ًُلُد ْآ د ُخ لا ُجدنهد " ًًافقدب الدذ لا فدا
وح ْاإل ْ
ال هن ال ()38/2ال آ ( ً )2863نلُ ُ " :ذا ُ،دهلل ٌ ُ دح د
)ال السنص الولا لولوهقاال كتنا السواال لنا
التوخوصال المل آ الولوا لو،لاا اال () 38/3ال آ (0
فدا فاددا ال هددن فددا عددلوا لال ()2 /6ال ددآ ( ) 3 0ال ًالحددهلل ،سددنب ايللددن ا فددا ددحوح نلددا
اً ال آ ( )22ال ًفا حوح ال ناا الصروا ًه ن تبال ( ) 2 /ال آ (.)2068
ـال ص(.)23
) ) 0ن،ونم السون،د ًامن نال لهنشآ احمهلل ن ل ال ط :ا الص ال لهيال طللد نًلرال 2
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المسنجهلل( ).
اصطالحا
ثان ايا :تعريف السياحة
ا
السون،د فا اي ،ال قصهلل لهن :ا ملعد اص اي ش،د الخن د ًالمختدن مال التدا
تتآ لن ج المنزلال ًتشما اإل ناد ًاللقنء للوهللًا عص المنزل(.) 2
ًاص مدآ فدإن السدون،د قصدهلل لهدن :اي تقدنل الدذي قدلم لدب اإل سدنن للودهللًا عدص احدا
إ ناتددب الملتددن يي يدداظ كددننال عددلاء نكددنن ددذا اي تقددنل لالعددت منم ًالتدداً ح عددص
الدددن ال نً اللدددالجال نً التلدددا عودددر ،ودددنم الشدددللا ايلدددا ًعن اتهدددن ًتقنلودددهلل نال نم
التلا عور طلولد اللوهللانال ًان تحتلي عووب اص تاام ًالنلآ.
ثال اثا :تعريف السائح
السنئح :ل اص تاك الطنب فتام الوند لقانء ً و فا ادلطص الداال سدتمتا فودب
لنلاا،د ًايعت منم.
ًاددص مددآ فددإن ني شددخص نتقددا اددص اوددنن إلددر الدداال لردداظ التافوددب ًايعددت منم
ًايعددتمتنع لملددنلآ الموددنن المنتقددا إلوددبال عددلاء نكددنن ددذا الموددنن الددا لوددهلل المنتقدداال نم
عنئحن.
لن جهنال سمر
ً
المبحث الثاني
أنواع السياحة
فدا

تتنلع السون،د إلر ن لاع شدترال ًلهدن فدا اإلعدالم الدنن اتلدهلل م ـ كمدن ً
التمهوهلل ـ ًعل شوا فا ع نلد إلر ذه اي لاع تآ اكز عور ن آ لعوص انهن:
النوع األول :السياحة بمعنى الصيام
ً ب السون،د لملنر الصونم فا تلجوب كثوا اص الم سا ص لقلل ل تلدنلر فدا
الئ ِاف ُحقن ﴾ال فوا جمهل الم سا ص نن المقصل لب " :الصدنئملن "
عل م التللدَّ ﴿ :
فقهلل نل الص جا ا ال،لاي :إ هآ الصنئملنال ًنلاج لسنهلله إلر علوهلل لص عموا نل :عئا
النلا  عص السنئحوص؟ فقنل« :ن الصافمقن»(.) 8
كمن ً ل نهًاج النلا  لذلك فا للب تلنلر ﴿ :ئ ِافحاا ﴾( )ال ني :نئمنب.
النوع الثاني :السياحة بمعنى الجهاد
ً ب السددون،د لملنددر ال هددن فددا عددند النلددا  فقددهلل نلدداج نلددل اً ًيودداه
) ) جمهام الورد يلص هلل ايه يال تحقو  :ازي انوا للولواال ط :ا اللوآ لومال وصال لواًبال طللد نًلدرال
 63مال ( ) 8 /ال تهذ الورد لوهاًيال تحقو  :احمهلل علظ ااع ال ط :ا إ،ونء التاام اللالداال
لودداًبال طللددد نًلددرال 200مال (2 /8ال ) 8/ال الصددحن  :تددنج الورددد ً ددحن اللالوددد يلددص ،مددن
ال ددل ايال تحقو د  :ن،مددهلل علددهلل الر ددل ع،ددن ال ط :ا اللوددآ لومال ددوصال لودداًبال طللددد اللدددال  63مال
( .)8 /
) ) 2جراافود السون،دال لمحمهلل لحا علهلل الحووآال ً،مهللي الهلل ال القن امال  66مال ص( )ال ،من د السدنئح
لوص الشا لد ًالن نمال لنن ا علهلل ل علهلل المحسصال الا نظال 2008مال ص(.) 3
) ) 8ت سوا ال،لايال (جناا اللونن عص تنً دا اي القداان)ال تحقود  . :علدهلل ل علدهلل المحسدص التاكداال ط :ا
ا لو،لنعد ًالنشا ًالتله اال طللد نًلرال 200مال () 0/ 2ال ًعلوهلل لص عموا لص تن م الووثاال ًلدهلل
عور عههلل النلا  نلب اسوآال ًلكا اللخن ي ن ب ن النلا ال ً ل الهللً فا كلن التنللوصال عدما ادص
عماال ًعلهلل ل لص عماًال ًعنئشددال ًا مدا عودر تلموقدب [ .ايعدتولنا فدا الافدد اي دحنا يلدص علدهلل
اللاال تحقو  :عوا احمهلل الل نًيال ط :ا ال واال لواًبال طللد نًلرال  662مال (.]) 0 3/8
ًالحهلل نل عنب الص كثوا فا ت سواه ً " :ذا ااعا جوهلل " [ ت سوا الص كثواال (ت سوا القاان الل دوآ)
تحقو  :عناا احمهلل عالادال ط :ا طولد لونشا ًالتله اال طللد من ودال  666مال ( .])220/
) ) عل م التحا آال اص ان د ( ).
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علل لال ائذن لا فا السدون،دال فقدنل النلدا :

،هلل ُ نلا ند ُان ُادُ  نن جالً نل :ن
ياْ ِفييي ئي ِا ِ
يل اللَّي ِيال تعييالى»( )ال ًكددنن ددذا السددنئا جددنء سددتنلن
«إ َّن ِئييياحل أ َّ
ُم ِتييي ا ْل ِبُي ُ
عددنئحنال ً لددهللً ن ددب كددنن الاًفًددن لددا اإلعددالم نن
النلددا  فددا نن ددذ فددا اي ظ
ً
السددون،د ا ددا السددوا فددا اي ظال ًإتلددنا ايلددهللان فومددن ي فنئددهللم ،قوقوددد اددص ً ائددبال
ًا ن د المنللفنب ًالملن،نب ًالموذابال ًن جهللً ،قوقود.
فقهلل نلاج الص جا ا ال،لاي فدا ت سدواه لإعدنن ه" عدص الدص عووندد دنل، :دهللمنن
عماً :ن ب عما ً لص انلب قلل :كن و السون،د فا لندا إعداائواال ًكدنن الاجدا إلا
لرا ن للوص عندال فوآ دا
عن ن للوص عندًال ن ان كنن ا السنئحلن لوب .فسن ًُلُ دهلل ٍّ
اال ن ن و إن نعنء نللاي ًن،سنو ن ن؟ دنل :فُدن د ي ادن ُ ن السدنئحلن
شوئًنال فقنل :ني ل
لوب"( ).
ف ن ا الدنص ودهلل نن السدون،د لملندر ا دا السدوا فدا اي ظال ًالخداًج فدا
اللا د لروا اقصهلل الوصال ًإتلنا ايلهللان ًن جهللً ال ًي فنئهللم ،قوقودال كن و اشداًعد
فا لنا إعاائواال فومن عنل الاجا علل ل  السون،د لهذا الملنر ه كمدن التلتدا
عور عثمنن لص ا للن( ).
ًامن ؤ هلل نن السون،د لهذا الملنر يوا الاًفد فا ننن ان ًاه الص ن ئ عص
ن،مهلل لص ،نلا ن ب عئا عص الاجا سوح تللهلل ن ،إلوك نً المقوآ فا اياصن ؟ دنل" :
لوسو السون،د اص اإلعالم فا شاءال ًي اص فلا النلووص ًي الصنلحوص "(.) 3
ُمييل
ًنلدداج ال،لاا ددا لإعددنن ه عددص نلددا ناناددد  نن النلددا  ددنل« :إِ َّن لِ ُكي ْيل أ َّ
يل ِ
اْ ِفي ئ ِا ِ
الل»(.) 6
ِئياح ًل ،قِا َّن ِئياحل أ َّ
ُم ِتي ا ْل ِبُ ُ
النوع الثالث :السياحة بمعنى السير في األرض للعظة والعتبار
ا القنعما ن ب وزم ،ما الو فا للب تلنلر﴿ :السدنئ دحلنُ ﴾ ال عودر الندنه
الحقوقاال ً ل :السنئاًن الدذا للن فدا الدهلل ن ال يجدا الل دل عودر انمدن ال تل دالً لهدن
لول د ًايعتلن ال ًلروا للك اص ال لائهلل التا عافهن التن خ( )2ال ًنن نل نظ القاان نلرا
نن تحما عور ظلا ا نال ًعور الن وهن الحقوقودال ادن لدآ مندا ادص للدك ادن ا عقوداال ًي
ان ا نن اص ،ما الو عور ،قوقتب.
ً ذا الملنر تلاتاب ن لدد الشداع عودر إ ا تدبال فقدهلل جدنءب ا دنب الوتدنا اللز دز
لتح عووب فا الوثوا اص ان نبال يوا نن الننظا فا ذه اي لد ا نن ذا السدوا الدذي
لو عووب ا نب الوتنا عور لعوص:
النوع األول :السوا فا اي ظ لون ا فا امن اص وك اص اياآ السنلقدال ًكول
كنن عن لد ناا آال للهلل توذ لهآ ي لونئهآ ً عوهآ.
النوع الثاني :السوا فا اي ظ لول ل عور لهلل ا نا ل تلنلرال ًكو ودد لدهللء
()20

) ) عل تخا ب ص( ).
) ) ت سوا ال،لايال (  ) 0 /آ ( .) 8
) ) ن،ونم السون،د ًامن نال لهنشآ احمهلل ن ل ال ص(.)23
) ) 3تولو إلوو يلص ال لهيال ط :ا ال وا لو،لنعد ًالنشاال لوداًبال طللدد نًلدرال 200مال ص( )2ال
ا تانء الصااط المستقوآ لمخنل د ن حنا ال حوآال يلص تومودال تحقو  :ن ا علهلل الودا آ اللقداال ط :ا
عنلآ الوت ال لواًبال طللد عنللدال  666مال ( .)82 /
) ) 6المل آ الولوا لو،لاا اال () 3/3ال آ (.) 03
) )20عل م التللدال اص ان د (.) 2
)  )2ت سوا القنعماال (احنعص التنً ا)ال ( .) 2/
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الخو ال لتصل إاون ود النشنم انلام.
أمييا النييق اْلقل ً ددل السددوا فددا اي ظ لون ددا فددا امددن اددص وددك اددص اياددآ
السنلقدال ًكول كنن عن لد ناا آال للهلل توذ لهآ ي لونئهآ ً عوهآال فقهلل جنءب الوثودا ادص
ا نب القاان الوا آ لتهللل عووب انهن:
ض في ْنُِيرقا ك ْييغ كيان ِ
ِ
ييرقا ِفيي ْاْل ْر ِ
عاقاي ُل الَّ ِيذين
ُ
ــ دلل ل تلدنلر ﴿ :أقلي ْ يئ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يارقا ْاْل ْرض قعم ُرقنييا أ ْكْيير م َّمييا عم ُرقنييا قبييا تْ ُُ ْ
مي ْين قي ْيال ُِ ْ كييا ُنقا أشي َّيْ م ي ْن ُُ ْ قُي َّيقاً قأْي ُ
ناا فما كان اللَّ ُال لِي ِْلِمُ ق ِ
رئلُُ ِاا ْلا ْي ِ
لك ْن كا ُنقا أ ْناُئ ُُ ْ ي ِْلِ ُمقن﴾(.)22
ُْ
ُ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يرقا فيي ْاْل ْر ِ
ض في ْنُِ ُيرقا ك ْييغ كيان عاقاي ُل الَّيذين
2ــ ً لل ل تلنلر ﴿ :أقل ْ يئ ُ

كا ُنقا ِم ْن ق ْالِ ُِ ْ كا ُنقا ُن ْ أش َّْ ِم ْن ُُ ْ قُ َّقاً قآْا ارً ِفي ْاْل ْر ِ
ض فأخذ ُن ُ اللَّ ُال ِاي ُذ ُنقِا ُِ ْ قميا كيان
ل ُُ ْ ِمن اللَّ ِال ِم ْن قا ﴾(.)28

ض في ْنُِرقا ك ْيغ كان ع ِ
ِ
يرقا ِفي ْاْل ْر ِ
اقا ُل الَّ ِيذين
ُ
8ــ ً لل ل تلنلر ﴿ :أَقل ْ يئ ُ
الئيماق ِ
ِم ْن ق ْالِ ُِ قكا ُنقا أش َّْ ِمي ْنُ قُ َّيقاً قميا كيان اللَّ ُ ِ ِ ِ
اا قال ِفيي
يي ِفيي َّ
ُْ
ْ
يال ل ُي ْعبيلُْ م ْين ش ْ
( )2
ِ
ِ
ْاْل ْر ِ ِ َّ
ير﴾ .
يما قْ ًا
ض إن ُال كان عل ً
ض في ْنُِيرقا ك ْييغ كيان ع ِ
ِ
ييرقا ِفيي ْاْل ْر ِ
اقاي ُل الَّ ِيذين
ُ
ــ ً لل ل تلنلر ﴿ :أفل ْ يئ ُ
ييار ِفييي ْاْل ْر ِ
ض فمييا أ ْرنييى ع ي ْن ُُ ْ مييا كييا ُنقا
ِمي ْين ق ْييالِ ُِ ْ كييا ُنقا أ ْكْيير ِميي ْن ُُ ْ قأشي َّيْ قُ َّييقاً قآْ ًا
ي ْك ِئ ُاقن﴾( .)2
ض في ْنُِرقا ك ْيغ كان ع ِ
ِ
يرقا ِفي ْاْل ْر ِ
اقا ُل الَِّذين ِم ْين
ُ
ــ ً قلل ل تلنلر ﴿ :أفل ْ يئ ُ
ق ْالِ ُِ ْ َّمر اللَّ ُال عل ْي ُِ قِل ْلك ِ
اف ِرين أ ْمْالُُا﴾( .)2
ْ
ْ

ض ُْييي َّ ا ْنُِيييرقا ك ْييييغ كيييان ِ
ـدددـ ً قدددلل ل تلدددنلرُ ﴿ :قي ْ ِ
يييرقا ِفيييي ْاْل ْر ِ
عاقاييي ُل
ُ
ييل ئي ُ
ا ْل ُمك ْذ ِاين﴾( .)2
فهذه ان نب ًيوا ن تهللعل إلر السدوا فدا اي ظ ادص نجدا الن دا إلدر عن لدد ايادآ
الموذلد لن لونئهن ً عوهنال يلذ الل د ًايعتلن انهنال ،تدر قدل السدنئح عودر ادهلل ادن
لح لهآ اص ان ً الكال فوت نلب ًي ولن اصواه كمصوا آ.
ًال ام لوص للب تلنلر ﴿ :في ْنُُِرقا﴾ ً للبُْ ﴿ :ي َّ ا ْنُِ ُيرقا﴾ كمدن دنل الزاخشداي:
" فإن وو :ني فدام لدوص للدب ﴿ فيا ْنُُِرقا﴾ ًلدوص للدب ﴿ ُْي َّ ا ْنُِ ُيرقا﴾؟ ودو :جلدا الن دا
اسللن ً عص السوا فا للب ﴿ فيا ْنُُِرقا﴾ فون دب ودا :عدواًا يجدا الن داال ًي تسدواًا عدوا
) )22عل
) )28عل
)  )2عل
)  )2عل
)  )2عل
)  )2عل

م الاًمال ان د (.)6
م ينفاال ان د ( .)2
م فنطاال ان د ( ).
م ينفاال ان د (.)32
م احمهللال ان د (.) 0
م اي لنمال ان د ( ).
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ِ
ييرقا ِفييي ْاْل ْر ِ
ض ُْي َّ ا ْنُِي ُيرقا﴾ فملنددنه :إلن،ددد السددوا فددا اي ظ
الرددنفووصً .ناددن للددب﴿ :ئي ُ
لوت ن م ًيوا ن اص المننفاال ًإ نا الن ا فا امن الهنلووص ً .لب عور للك لثآال لتلنعهلل
ان لوص اللاج ًالملن "(.)23
لونمن ا الشوخ احمهلل شوهلل ضن فا ت سواه نن اياا لنلسدوا فدا ان دنب إ مدن
ل لولجلاال فوقلل إن " :للب تلنلر ﴿ :قل ئيرقا في اْلرض﴾ هللل للملاب عور ًجلا
السددون،دال ًإن جلددا الزاخشدداي ًاللواددنًي اياددا فوددب ل لن،دددً .إ مددن د لنلقصددهلل
المنصلص فا ان نب كمن نتا ت صووب فا اي ا التنلا لهدذا .لدآ إن الخ،دنا فدا دذه
ان د لومشاكوص الموذلوصال ًنن الراظ انب الهلليلد عور اصهللام ان د التا لوهن الننطقد
لمن ،ا اص عقنا ل لنلسنلا ص اص الاعا ًالمستهزئوص لهدآ ادص دلوهآال ًلودص الللدام
للمددلم الو د ًن السددل الخددنص لنزًلددب ًاي،ت ددنج لددب ً .ددهلل توددا اياددا فددا الوتددنا
اللز ز لنلسوا فا اي ظ ًالح عووب"(.)26
ً لددهللً نن الدداني ايًل الددذي ددا نن اياددا لنلسددوا فددا اي ظ ل لن،ددد ًلددو
لولجلا ل ايًلر لنلقللل؛ ي ب لآ نقا عص ن،هلل ــ فومن لوآ ــ ن ب نل لإمآ ادص لدآ سدا
فا اي ظ لول د ًايعتلن (.)80
قأما االنئال للنق الْاني ً :ل السوا فدا اي ظ لول دل عودر لدهلل ا دنا ل
تلنلرال ًكو ود لهللء الخو ال لتصل إاون ود النشنم انلامال فوهللل عور للك دلل ل تلدنلر:
﴿ د ْا عو داًا فا ْايُ ْ ظ فُن ْ د داًا ُكوْدلُ لُدهللُنُ ا ْل ُخ ْود ُ مددآ لد د ْنشد دئ النشْدنُمُ ْانلد ُامُ
ُاء ُهلل ٌا﴾( .)8
إن لُ عُور دك لا ش ْ
ني عواًا فا اي ظ لتلافلا تن خهنال ًلتن داًا فدا لدهلل ا دنا ل فوهدنال ادص
لددالل الن ددا فومددن اددا عووهددن اددص عصددل جولللجودددال ،ود إن اإل سددنن لددآ شددههلل لوقهددن
الئيماق ِ
اا ق ْاْل ْر ِ
ض قال خ ْلي أ ْناُ ِئي ُِ ْ ﴾()82ال
شيُ ْْتُ ُُ ْ خ ْلي
َّ
ًت،ل نال قدلل تلدنلر ﴿ :ميا أ ْ
ًلذا ناا الح علحن ب لنلسوا فا اي ظ لول ل عور كو ود لوقهنال ًلص تدنتر للدك إي
لنللح ًالن اال لو لنللوص الم ا مال ًإ من لوا ان اص شدن ب نن ل دا إلدر لدهلل ا دنا
ل فوهددنال اددص الا ددهلل ًالتحووددا ًاللحد ًالتنقود ال اددص نجددا الل ددلل إلددر تحهلل ددهلل اللمددا
الزانا لهنال ًلذا كن و السون،د لهذا الملنر جهلل ام لنن هتآ لهن اللقالءال اص نجدا ه دن م
اإل منن ًتاعوخب فا الن لاال ًالهللعلم إلر ل عور عوآ ًلصوام(.)88
النوع الرابع :السياحة الدينية
قصهلل لهن السون،د التا ولن الرداظ انهدن ن اء السدنئح علدن م الونددال لتقدهلل ن
ً اتلط لهن فا نبال ًاص للك:
عد ا المسددوموص ي اء الحددج ًاللمددام فددا اياددنكص المقهللعدددال اددص اوددد المواادددال
ًالمهلل ند النلل د.
ًع ا النصن لز ن م ال نتووننال نً لوو لحآ ل وس،وص.
عص ،قنئ يلااض التنز ا)ال ط :ا الوتنا اللالاال لواًبال طللدد منلثددال

) )23ت سوا الزاخشايال (الوشن
 0ه (.)3/2
) )26ت سوا المنن ال (ت سوا القاان الحووآ) لمحمهلل شوهلل ضنال ط :الهوئد المصا د اللناد لووتناال ( 660م)ال
(.)2 /3
) )80ن،ونم السون،د ًامن نال لهنشآ احمهلل ن ل ال ص( ).
)  )8عل م اللنوللبال ان د (.)20
) )82عل م الوهلال اص ان د ( ).
) )88ن،ونم السون،د ًامن نال لهنشآ ن ل ال ص( 8ال ).
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ً ذا النلع اص السون،د ي قصهلل لب السنئح ايعت منم ًالتافوب ًالنز دال ًإ مدن
قصهلل لب ه ن م ايانكص المقهللعد فا نبال لقصهلل التقداا إلدر ل عدلحن بال ًللدك تحقد
لن اء شلنئا ًعلن اب الوند اضهن عووب ندبال ًينللُن ان اتلط ذا النلع اص السون،د
لل و ًهاص احهلل اص السندال لحو تحتآ ن اء الللن م فوبال ًي له فا يواهال كمن ل
الحنل لنلنسلد لملعآ الحج لومسوموصال نً وثدا فودب عدهلل السدنئحوص عدص يوداهال كدنللمام
فا ااننال ًعور الايآ اص نن اي ا فدا دذا الندلع ادص السدون،د دل ه دن م ايادنكص
المقهللعدال ًن اء الللدن م عودر اللجدب الم،ودلا فدا ن دا الهلل ن ددال إي نن دذا ي مندا ادص
تنقا السون ــ للهلل ن اء الللن م ًا تهنء الشلنئا ــ لوص اهللن ًنعلام لودهلل الز دن مال لشدااء
الههللا ن التذكن د ًالتحلال ًكذا ايعت منم ًالتنزه ًالتافودب فدا ايادنكص السدون،ود التدا
تتمتا ل،لولد لاللد فدا اللودهلل ال دمدزُا ال ًينللًدن ادن سدتلهلل لودهلل الز دن م لمثدا دذه التدنقالب
ًالا،البال ً ست وهلل انهن فا ه ن م الا ه( .)8
المبحث الثالث
التعريف باألجنبي وعقد األمان
ا
واصطالحا
أول :معنى األجنبي لغة
ا
ًنجنُد ال
ًج ْند ٌ ال ني :يا د ال فهدل نجنلدا ْ
األجنبي لغة :الرا ال قنل :جا جن د ٌ ُ
ًانب لل الشنعا:
ًُنُا ْندددتد دآ فُن ُ ُدددن اللُلوددد دهلل
***
عدددتُ ْرنُ ْوتد دآ
ُددد ْا فدددا القُادددود نُنْ إ ُلا ا ْ
ايُ ْجنُ د
( )8
لاال ًُ ُدل ا ْللُلو دهلل ا ْنكُ فا القُاالد .
ًُ ُ دج ٌا نُ ْجنُ د ًنُ ْجنُ ٌّ
اصطالحا:
األجنبي
ا
لآ ا فا كت ال قهنء تلا ل احهلل لألجنلاال ًلنعتقااء ً ً ذا المصد،وح فدا
كالم ال قهنء تلوص ن ب لو لب النر ًا،هللٌال لا سا فا كا اقنم لحسلبال فمص الن وب ان
وا:
ــ ايجنلا :الللوهلل عنك فا القاالدال ً ل الذي لو لونب ًلونك ود االدال كقدلل
النلًي فا المنهنجً " :لألجنلا نن حج عص الموو لروا إل ب فا اي دح"( )8ال ً قدلل
الشددوخ ووددللا فددا ،نشددوتب عوددر شددا المحوددا لومنهددنجً " :المدداا لددنيجنلا :يوددا
اللا م"( .)8
نجنلا
2ــ ايجنلا :الرا عص اياا اص عقهلل نً يواهال كقللهآ " :لل نتول الملو ُا
ٌّ
ل اللنئا ًي المشتاي.
لا لاب فسهلل اللقهلل" ني شخص لو
8ــ ايجنلا :الرا عص اللطصال ً ل اص لو لمسوآ ًي لاداال فهدل الرا د عدص
اللطصال ً ا اإلعالم كوهن ًطدص لومسدوآ .فدنيجنلا عنهدن ادص لدو لمسدوآ ًي لاداال ًي
ح لب للل ا اإلعالم إي للقهلل نانن(.)83
يوا نن ذا الملنر لنلنسلد لومسوآ تروا فا اللصا الحهلل ال ،و د ُل ُّهلل المسدوآ الدذي
ي حمددا ال نسددود نجنلوً،ددنال اددا نن ا اإلعددالم كوهددن ًطددص لومسددوآال إي نن لاعددهلل القددن لن
الددهللًلا الخددنصال ًًفقًددن يعتلددن اب عهلل ددهللم ت اضددهن المصددنلح المشددتاكد لددوص الددهللًلال
) ، )8من د السنئح لوص الشا لد ًالن نمال لنن ا علهلل ل الللوهللال الا نظال 2008مال ص(.) 6
)  )8لسنن اللاا يلص ان ل ال ( .)2 /
)  )8انهنج ال،نللوص ًعمهللم الم تدوص فدا ال قدب ل ادنم الندلًيال تحقود  :عدلظ نعدآ عدلظال ط :ا ال وداال
طللد نًلرال 200مال ص(.) 68
).
) ، )8نشوتن ووللا ًعموامال ط :ا ال واال لواًبال  66مال (/8
)، )83من د السنئح لوص الشا لد ًالن نمال لنن ا الللوهللال ص(.)68
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نجنلا ،تر ًلل كنن اسو ًمن.
اعتلاب نن كا اص ي حما ال نسود اللطنود
ٌّ
ــ ايجنلا عص المانم :اص لآ وص ُا ْح ُا ًان لهنال ً دل ادص حدام عوودب ون،هدن عودر
التنلوهللال ،تر ًلل كنن ا لًن لهنال كنلص عمهنال ًالص لنلهن(.)86
واألجنبي في اصطالح القةانونيين يقصةد بةه :ادص ي تمتدا لنلصد د اللطنوددال ني ي
حمددا جنسددود شددل الهللًلدددال ًفقًددن ي،وددنم ال نسددود اللطنوددد() 0ال نً ددل اددص ي تمتددا
ل نسود الهللًلدال علاء نكن و لب جنسود ًلد نجنلودال نم كنن عهلل آ ال نسود( ).
ًعووب فإن السنئح الذي ي حمدا جنسدود الهللًلدد د ُلد ُّهلل نجنلوً،دن ادص النن،ودد القن ل ودد؛
ي ب هلللا إلر إ ووآ الهللًلد للقهلل ناننال ًتن،ل عووب ن ل ًن لاعهلل القن لن الهللًلا المت
عووهن(.) 2
واصطالحا
ثان ايا :معنى األمان لغة
ا
ايجنلا ل اص ي حما ال نسود كمن ادا الندن ،تدر ًلدل كدنن اسدو ًمنال فدإن
لمن كنن
ُّ
لللددب إلددر إ وددوآ ًلددد نلددا يلددهلل ًنن وددلن عددص طا د إلدداام عقددهلل لونددب ًلددوص الهللًلددد
الماو دال ذا اللقهلل ل ان ا ،وح عور تسموتب للقهلل اياننً .عدل نلدوص الندر ايادنن
،ال،ن:
لرد ًا
ً
األمان لغة :اياص ضهلل الخل ال قنل :نُاص اندبال ني :عدوآ اندب ًه ًدن ًالندرال ًنادص
اللوهلل :اطمنن لب ن وبال ً دل ادنالن الرنئوددال ني :لدو لدب ُي ْدل ٌ ًي فودا د ْخشُدرال ًااندو
ايعوا :نع،وتب اياننال ًاعتنانب :طو انب اياننال ًاعتُنْ ُاصُ إلوب :لا فا نان ب(.) 8
اصطالحا « :فا اعتلن،د م الحالا ً ب ًانلب ،وص تنلب»( )ال ً قصهلل
األمان
ا
لب فا اللصا الحهلل اإللن الذي تل،وب الهللًلد لوشخص لهللللل ن اضوهنال ً دل المسدمر
لتنشوام الهلللللال ً ذه التنشوام هلل تولن لوسون،د نً لولما نً يوا للك.
الفصل األول
حقوق السائح األجنبي في الشريعة اإلسالمية
تمهيد:
السنئح الذي نتقا اص لوهلل إلر لوهلل الا لراظ السون،د ن ن كنن لعهنال ،تر ًلل
كنن ا تقنلب لهذا اللوهلل لولما ًاكتسنا الاهمال لب ،قلم تمتا لهنال ًيلهلل اص اااعنتهن
اص جن اللوهلل الماو دال ًفا اقنلا ان تمتا لب اص ،قلم فإ ب وتزم لم ملعد اص
ايلتزاانب ًاللاجلنب نلرا عووب نن ااعوهن ً وتزم لهنال ً ذه الحقلم ًاللاجلنب
اضهن عووب القن لن ًالشا لد.
ً لا نن تووآ عص ،قلم السنئح ايجنلا هلل لنن نن لدا نًيُ لملندر الحد ال
مآ ذكا الحقلم للهلل للك.
واصطالحا
أولا :معنى الحق لغة
ا
ـ الحق ا
ً
لغة :قوض اللنطاال ًجملب، :قلم ً،قنمال تقلل، :د  ،الشداء حد ُّ
ًجللًنال نل نلل ه هلل ، :ل اياا ،قً،ن :نملتب ًنًجلبال ً دل دهللل
،قن الننهً :ج
) )86الملعلعد ال قهود الول تودال (.) 2/2
) ) 0الملجز فا ال نسود ًااكز ايجن لشم الهلل ص اللكواال طللد عن عدال  66مال ص( ).
) ) القدددن لن الدددهللًلا الخدددنص المصددداي لللدددهلل ل عدددز الدددهلل صال ط :ا النهادددد اللالوددددال القدددن امال  6 2مال
ص(.) 68
)، ) 2من د السنئح لوص الشا لد ًالن نمال لنن ا الللوهللال ص( .)6
) ) 8لسنن اللداا يلدص ان دل ال ()2 / 8ال المصدلن المنودا فدا يا د الشدا الولودا لو ودلااال ط :الموتلدد
اللومودال لواًبال ( .)2 /
) ) الا ال ووا فا شا اختصا لووا لوح،ناال ط :ا ال واال  662م (.)8 0/8
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عور إ،ونم الشاء ً حتبال ً،ققو اياا ًن،ققتب :كنو عور قوص انبال ً،ققدو الخلدا
فن ن ن،قب ً :و عور ،قوقتبال ً قنل، :دنم فدالنٌ فال ًدنال إلا ا عدر كدا ًا،دهلل انهمدن عودر
ن،لب ،قً،نال فإلا يولب عور الح وا، :قب ًن،قب( ).
اصةطالحا :عدا الحد لتلا دنب كثودام فدا ا د،ال ال قهدنءال انهدن
2ـ الحق
ا
ن ب:
( )
(ن) كا اصوحد تثلو لنعتلن الشن ع
( )
(ا) اصوحد منلتد لو ا نً الم تما نً لهمن ا ًلن قا ن الشن ع الحووآ .
فنلح علن م عص اصوحد قا ن الشاع لو ا نً لوم تمدا نً لوووهمدنال ًلدلي نن
ذه المصوحد تلو لهن ا لو ا نً لوم تما ان ن اب اص لا الشاع.
ًينا عص اللودنن نن كدا ًلدد فدا الل دو الحنضدا ودلن ادص ،قهدن نن تتلعدا فدا
إملنب الحقلم لمص قوآ عور ن اضوهنال نً نن تادو انهدنال ،سد ظداً كدا ًلددال إي
نن ننك ،هلل ن در ادص الحقدلم نلردا نن تمتدا لدب السدنئحال ي دله لوهللًلدد نن تندتقص
انبال ًإي عدهللب اخنل د لوقلاعهلل اللناد الهللًلود(.) 3
ثان ايا :الحقوق التي يتمتع بها السائح األجنبي في الفقه اإلسالمي
تمتددا السددنئح فددا ال قددب اإلعددالاا للددهللم ،قددلم عناددد تثلددو لددب لحوددآ تمتلددب
لنلشخصود اإل سن ود لاظ ي مهن اص لالل الملن ،التنلود:
الملح ايًل، :قب فا ،ا د اللقوهللم
الملح الثن ا، :قب فا ،ا د اإل ناد ًالتنقا
الملح الثنل ، :قب فا التمتا لنلااً نب الخمسد
الملح الاالا، :قب فا الو لء إلر القانء
المبحث األول
حقه في حرية العقيدة
تقاا لاعهلل اإلعالم لنن ،ا د اللقوهللم او للدد لودا شدخصال فدال إجلدن ي،دهلل عودر
الددهللللل فددا ددص اإلعددالمال ًي فددا اعتنددنم الملددن ي التددا قددلم عووهددنال ،ود إن ظهددل ه
ًًضل الن ئب ا التا تقنا الننا لنلهللللل فوبال ً ل لو لحنجد نن لا ن،هللًا عودر
دهلل ه يعتنن دبال ً دل لصدواتبال
اعتنن ب ًالهللللل فوبال لا اص هللاه ل ل عالم ًشدا
لددا فوددب عوددر لونددد ال ًاددص نعمددر ل ولددبال ًلددتآ عوددر عددملب ًلصدداهال فإ ددب ي وددهلله
الهللللل فا الهلل ص اوا ًن اقسل ً ا() 6ال قدلل تلدنلر ﴿ :ال إِ ْكيراْ ِفيي اليْ ِ
ش ُيْ
ْين ق ْيْ تاييَّن ُ
الر ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ائت ْمئك ِاا ْل ُع ْرقِا ا ْل ُيقْْقى ال ا ْن ِاصيا لُيا
من ا ْلغ ْي فم ْن ي ْكاُ ْر ِاالطَّا ُرقا قُي ْؤ ِم ْن ِااللَّال فقْ ْ
قاللَّ ُال ئ ِميعٌ علِي ٌ ﴾( ) ً ،قلل تلدنلر ﴿ :قُق ِيل ا ْلحي ُ ِم ْين رْا ُكي ْ فم ْين شيا ف ْل ُي ْيؤ ِم ْن قم ْين

الوردد يلدص

هال () 6/ 0ال ال دآ اقدن و
) ) لسنن اللاا يلدص ان دل ال ط :ا دن ال طللدد منلثددال
فن اال ط :ا ال واال ( /2ال )ال تهذ الورد لوهاًيال (.)2 /8
) ) المهلللا فا ال قب اإلعالااال لمص ،ر شولاال ص(.)200
) ) ا للال نب اللناد ًالخن د فا اإلعالمال لولعل علهلل المقصل ال ص()200ال اشن إلودب فدا ،من دد السدنئح
لوص الشا لد ًالن نم لنن ا الللوهللال ص(.)68
) ) 3ن،ونم الذاووص ًالمستنانوصال .علهلل الوا آ ه هللانال ط :اؤعسد الاعنلدال لواًبال  632مال ص(.) 2
) ) 6ت سددوا الددص كثوددا ال تحقو د  :عددناا احم دهلل عددالادال ط :ا طولددد لونشددا ًالتله دداال طللددد من وددد  666م
( .) 32/
) ) 0عل م اللقامال ان د( .)2

-

-

شا ف ْلي ْكاُ ْر﴾( ).
فنإلعالم ا،تام ،ا د اللقوهللم ا،تاا ًادن كدناالًال ًتداك لوندنا الحد فدا التودن الدهلل ص
الذي ايللن فا اعتنن بال ًن ني إكااه انب عودوهآال فقدهلل نً،در ا اللدزم إلدر عدللب
 نن قلل لوننا ﴿ :ل ُك ْ ِْي ُن ُك ْ قلِي ِْين﴾() 2ال لدا لدوص لنلودب  نن إكـدـااه الندنا عودر
الهلللـــلل فا ــص اإلعــالم لو لب لقللــب ﴿ :قل ْق شا راُك ممن م ْن ِفي اْلر ِ ُ
ْ
ض ُكل ُُ ْ
ِ
يعا أفأ ْنا تُ ْك ِرُْ َّ
الناس حتَّى ي ُكقُنقا ُم ْؤ ِم ِنين ﴾(.) 8
بم ً
يوا نن اإلعالم لآ مندا نتلنعدب ادص عدلم يودا المسدوموص إلدر اعتندنم دذا الدهلل صال
يل رْاييك ِاا ْل ِح ْكم ِ
ًالددهللللل فوددبال لوددص لددنلتا ددا ن،سددصال قددلل تلددنلرْ ﴿ :اْ ُ إِلييى ئ ي ِا ِ
ييل
قا ْلمق ِعِ ِل ا ْلحئين ِل ق ِ
ين إِ َّن راَّيك ُنيق أ ْعلي ُ ِام ْين َّيل ع ْين ئي ِايلِ ِال
بياْ ْل ُُ ْ ِايالَِّتي ِنيي أ ْحئ ُ
ْ
)
(
ق ُنق أ ْعل ِاا ْلم ُْت ِْين﴾ ال ً قلل تلنلرُ ﴿ :ق ْل يا أ ْنل ا ْل ِك ِ
تاب تعال ْقا إِلى كلِمل ئقا ا ْيننيا
ُ ُ
ش ِيرك ِا ِيال ش ْييفاً قال يتَّ ِخيذ ا ْع ُ ينا ا ْع ياً أ ْراااياً ِم ْين ُْ ِ
قن اللَّ ِيال
قا ْين ُك ْ أالَّ ن ْع ُايْ إِالَّ اللَّيال قال ُن ْ
ئِل ُمقن﴾( ).
فِإ ْن تقلَّ ْقا فقُقلُقا ا ْ
شُ ُْقا ِاأ َّنا ُم ْ
ًاص لالل ذه اي لد تادح لندن نن ،ا دد اللقودهللم او للدد لودا ن،دهللال فدال إجلدن ًي
إكااه فا الدهلل صال إي نن يودا المسدوآ إلا كدنن فدا لدال المسدوموص فإ دب وزادب نن ي هدا
شدددلنئا ن تدددب لدددن ج اللدددهللهال لمدددن فدددا امن عدددتهن لدددن ج الملنلدددهلل ادددص ايعدددتخ ن
لنلمسوموص( )ال ً ذا ًإن كنن لن  ً،ن لن ا الذاد إي ن ب هلللا فوب المستنانلن( ).
المبحث الثاني
حقه في حرية اإلقامة والتنقل
ك وو الشا لد اإلعدالاود لوسدنئح ،ا دد اإل نادد فدا اللودهلل التدا عدمحو لدب لدهللللل
ن اضوهن؛ ين ذا اص اقتاونب اإللن لدب لنلدهللللل (تنشدوام الدهللللل)ال كمدن نن لدب ،ا دد
التنقا الا لوهلل الز ن م اص الذ نا ًالم اءال ًالتنزه فا ني اونن ح لولناد ا تودن هال
ان لآ وص المونن احا ًان لللب نوً،نال نً تولن الهللًلد ا اص انلو ا تون ه(.) 3
أقالً :اْلماكن التي يمنع الئافحقن من ْخقلُا ْينيًّا
ًللددك كمنددا يوددا المسددوموص اددص لددلل اوددد الموااددد ًالمهلل نددد النلل دددال لددل ً
النصلص الصا حد فا القاان الوا آ ًالسند المشافد تقاا لذلك.
ًانا يوا المسوموص اص للل الحااوص الشا وص إ من ل فا اي دا لمدن تمتلدنن
لب اص هللعود فا لا المسوموصال ًاا ين ايًلر ا اونن ن اء الحج ًاللمامال ًإلر
اس د هلل ن تلجددب المسددوملن فددا ددالتهآ فددا شددتر لقددنع اي ظال فوددنن نن الددتص ل

) ) عل م الوهلال اص ان د(.)26
) ) 2عل م الونفاًنال ان د ( ).
) ) 8عل م ل ال ان د (.)66
) ) عل م النحاال ان د ( .) 2
) ) عل م ال عماانال ان د ( ).
) ) شا السوا الولوا لوسالساال ط :الشاكد الشا ود ل عال نبال  6مال ( .) /
) ) ،قلم السنئح ًًاجلنتب فا ال قب اإلعالاا ًالقن لن اللضلاال ن / .هكا هكا ه هللانال ص( .)6
) ) 3ال قددب اإلعددالاا الملن ددا لللددهلل الحوددوآ عددل ال ط :ا اللفددنءال طللددد نًلددر 200مال ()266/8ال نمددا
ال ا مد فا قض عههلل المستناص ل ههلل نشا الحالاال الا نظال 200مال ص( ).
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دون د لهدن ادص الللد ال ًإ،نطتهدن

علحن ب ذه اللقنع لمنا يوا المسدوموص ادص لللهدنال
لهنلد اص التقهلل ال تمنا اص المسنا لهن نً لمون تهن.
ئِ
يبْ ا ْلحي ار
قلل تلنلر ﴿ :يا أيُُا الَِّذين آم ُنقا إِ َّنما ا ْل ُم ْ
يس في ي ْقرُايقا ا ْلم ْ
ش ِرُكقن نب ٌ
ِ َّ ِ
عيام ُِ نيذا قِا ْن ِخ ْايتُ ع ْيلي ًل فئيقغ ي ْغ ِنيي ُك اللَّ ُ ِ
اعيْ ِ
ِِ ِ
ْ
ْ
ْ
يال مي ْين ف ْ يلال إ ْن شيا إ َّن الليال علييي ٌ
ْ ُ ُ
() 6
ح ِكي ٌ ﴾ ال ًإلا كنن النص منا اص اا المس هلل الحاام لومشاكوصال فال شك ن ب نلردا

نن لقر عودر عملادب فدا اندا الدهللللل ًايعدتو،ننال لمدن ًي عدص عودا  ن دب دن
ش ِر ٌك»() 0ال ً هلل نل « ال
ان ،قال ي ْْ ُخ ُل ا ْلحر ُم ْ
لناا النلا « أَّال يطُقف َّن ِاا ْلا ْي ِا ُع ْري ُ
ان»( ).
ي ُح ُج ا ْعْ العاِ ُم ْ
ش ِر ٌك ،قال يطُ ُ
قغ ِاا ْلا ْي ِا ُع ْري ٌ
ْانيا :اْلماكن التي تمنع الْقلل من ْخقلُا
ً
الهللًلدد ادص ،قهدن نن تمندا ايفداا اددص ا تودن للدض ايادنكص التدا تدا نن لللهددن
م نانهن القلااال كنلمننط اللسوا دال ًالمننط النلً دال ًيوا للك.
المبحث الثالث
حقه في التمتع بالضروريات الخمسة
السنئح لمقتار عقهلل ايانن الدذي لمقتادنه اعدتح الدهللللل إلدر اللودهلل المادو د
تمتا لونفد الحقلم التا تمتا لهن اللطنا اص ،و المحنف د عور الووودنب الخمسدد نً
الااً نب الخمسد ً ا ،من د الن ال ًالمنلال ًالهلل صال ًاللقاال ًالل ْاظ.
أولا :حماية النفس
ايجنلددا نً السددنئح تمتددا لمقتاددر عقددهلل اياددنن لحمن ددد سددب ًاددن ً هددنال فددال
له شاعًن ايعتهللاء عور سب لنلقتا نً ايعتهللاء عور ان ًن الن لق،ا عال ادص
نعاددنئب نً إتالفددبال ً ددهلل ناددو اي لددد الشدداعود عوددر ا،تدداام عقددهلل اياددنن ال ددا ي الددذي
صهلل اص نفاا ايادال فمص لنا نًلر عقهلل ايانن الذي صهلل اص الهللًلدال ًاص للك:
عل ُل ل هُ ُع ُآ
ــ ان نلاجب اللخن ي ًاسوآ نن ندم ُن ئ ل ْنوُ نُلا طُنل ال ُ ُنلُوُ :ن ُ د
عدل دل ل ُ دور لد ُعوُ ْودب
الْصد ند لاا عُو ٌّا نُ بد ُنت ٌا ُ دج ًال ُ ْهلل نُ ُج ْاتدبدال فددالُند لْدصد دلُ ْو ُدامُال فُقُدن ُل ُ د
عو ُآ« :ق ْْ أب ْرنا م ْن أب ْر ِا يا أُ َّ ن ِانئ»(.) 2
ًُ ُ
دا لد ُع ْندبد ُدن ُل:
2ــ ان نلاجدب اإلادنم ن،مدهلل ًاللوهقدا عدص ُع ْمداً ْلدص ا ْل ُحمد ال ُ ض ُ
يال فأنيا
عم ْلود ُ د
عل ُل ل ُ دور لد ُعوُ ْودب ًُ ُ
ُ
عدو ُآ ُقددل دل« :م ْين أ َّمين ر ُبي ً عليى ْ ِم ِيال ُْي َّ ق ْتل ُ

) ) 6عل م التللدال ا د(.)23
) ) 0اسددنهلل نلددا لوددرال تحقو د ، :سددوص عددووآ نعددهللال ط :ا المددنالن لوتدداامال اش د ال طللددد نًلددرال  63ال
( )8 /ال ددآ () 2ال ً ددنل احققددب " :جنلددب مقددنب "ال المسددتخاج اددص اي،ن د المختددن م امددن لددآ
خاجددب اللخددن ي ًاسددوآ فددا ددحوحوهمن لومقهللعدداال تحقو د  / :علددهلل الموددك لددص ددو ال ط :ا لاددا
لو،لنعد ًالنشا ًالتله اال لواًبال ()3 /2ال آ () 2ال ً نل " :إعنن ه حوح ".
) ) نلاجب اللخن ي فا حوحبال كتنا الحجال لنا ي ،ل لنللوو عا ننال ًي حج اشاكال () 8/2ال آ
() 22ال ًنلاجب اسوآ فا حوحبال كتنا الحجال لنا ي حج اللوو اشاكال ًي ،ل لنللوو عا دننال
( )632/2آ ( .) 8
)8ال دحوح اسدوآال
) ) 2حوح اللخن يال كتنا ال ز دال لنا نانن النسدنء ًجدلا صال ( ) 00/ال دآ (
كتددنا ددالم المسددنفا ص ً صددا نال لددنا اعددتحلنا ددالم الاددحرال ًنن ن وهددن كلتددننال ( ) 63/ال دآ
( .)88
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ا ِره ِمن ا ْلقا ِت ِل ،قِا ْن كان ا ْلم ْقتُق ُل ك ِ
اف ًار»(.) 8
ٌ
فهددذه اي لددد ًيوا ددن تددهللل عوددر اددهلل اددن تمتددا لددب ددن ،عقددهلل اياددنن اددص ،من ددد
لن سبال اص ايعتهللاء عووهنال نً المسنا لهنال ًإلا تآ ايعتهللاء عودر د السدنئح عمدهللًاال
فإان نن ولن السنئح اسو ًمن نً يوا اسوآ.
فددإن كددنن السددنئح اسددو ًمن ف وددب القصددنص لنإلجمددنع؛ ين القنتددا إن كددنن اسددو ًمنال فددال
لال فا توب لنلمسوآ اتر تحق القصهلل لهلل القنتاال ًكدذلك إن كدنن القنتدا يودا اسدوآال
عددلاء نكددنن لاوً،ددن نً اسددتنانًن؛ ين المسددوآ نعوددر تلددد اددص يودداهال فقنتوددب ا م د ٌا عوددر
القصنص انب.
ًنان إن كنن السنئح يوا اسوآ ً توب اسوآ ف ا تا المسوآ لدب لدال لدوص ال قهدنء
عور اذ لوص:
المذهب األول :ا ن حنلب نن المسوآ ي قتا لرودا المسدوآ ا،وقًدنال ً دل ادن ل د
إلوب جمهل ال قهنء اص الحن ود( )ال ًالمنلوود( )ال ًالشنفلود( )ال ًالحننلود( ).
المذهب الثاني :ا ن دحنلب نن المسدوآ قتدا لنلمسدتناصال ً دل ادن ل د إلودب نلدل
لعل اص الحن ود(.) 3
األدلة
أدلة أصحاب المذهب األول
اعدددتهللل ال مهدددل عودددر ادددن ل ددد إلودددب ادددص عدددهللم تدددا المسدددوآ لنلمسدددتناص لنلسدددند
ًالملقلل.
أولا :استدللهم بالسنة
التا ت وهلل عهللم تدا المسدوآ لرودا المسدوآال ً دا كثودام
اعتهللللا اص السند لني،ن
انهن:
دا لد ُع ْندبدال ُدن ُل :د ْودود
ــ ان نلاجدب اللخدن ي ًيوداه ادص ،دهلل نُلدا دج ُح ْو ُددُ ُ ض ُ
الدل ْ،ا إي ُادن فدا كتُدنا ل؟ ُدن ُل« :يُ ًُالدذي
ُدا ٌء ادصُ ُ
ل ُلو ٍّا ُ ض ُا لد ُع ْنبدْ ُ :ا ع ْن ُهلل دك ْآ ش ْ
سد ُمدُال ُادن نُ ْعوُ دمدبد إي فُ ْه ًمدن د ْل،ودب لد ُ دج ًدال فدا القد ْداانال ًُ ُادن فدا ُدذه
الحلدُال ًُلُ ُانُ الن ُ
فُوُ ُ ُ
يير ،قأ ْن ال ي ْقتيل م ِ
الصحو ُد» ال د ْوود ُ ًُ :ان فدا الصدحو ُد؟ ُدن ُل« :الع ْقي ُل ،قفكيا ُك اْل ِئ ِ
ُ
ُْ
ئيل ٌ

) ) 8المسنهلل ل ادنم ن،مدهللال ( )2 6/8ال دآ ( )2 6ال السدنص الولدا لولوهقداال كتدنا السدواال لدنا ايعدوا
ؤاص فال ولن لب نن رتنلهآ فا نالالهآ ًن سهآال ()2 0/6ال آ () 3 22ال حوح الص ،لننال كتنا
ال نن ددنبال لددنا لكددا الزجددا عددص تددا المدداء اددص نانددب عوددر اددبال ()820/ 8ال ددآ () 632ال ًالحددهلل
ححب ايللن ا فا حوح ال ناا الصروا ًه ن تبال () 0 8/2ال آ (.) 08
دددـ  63 -مال ( )28 /ال
) ) لدددهللائا الصدددننئا لوونعدددن اال ط :ا الوتددد اللومودددد ال،للدددد الثن وددددال 0
الملسلط لوسالساال ط :ا الملافد  -لواًب ال ( .)28 / ( ) 8 /2
) ) المقهللانب الممههللاب يلص شهلل ال هللال ط :ا الراا اإلعالااال طللد نًلرال  633مال ()23 /8ال الذلوام
لوقاافاال تحقو  :احمهلل لل للزمال ط :ا الراا اإلعالااال لواًبال طللدد نًلدرال  66مال ()820/ 2ال
إي نن المنلوود اًن نن المسوآ إلا تا يوا المسوآ يوود تا لب.
) ) الحنًي الولوا لومنً يال تحقو  :عوا الدلظال ًعدن ل علدهلل الملجدل ال ط :ا الوتد اللوموددال لوداًبال
طللد نًلدرال  666مال () / 2ال المهدذا فدا فقدب اإلادنم الشدنفلاال لوشدوااهيال ط :ا الوتد اللوموددال
)ال اللونن فدا ادذ اإلادنم الشدنفلا لولماا داال تحقود  :نعدآ الندل يال ط :ا المنهدنجال جدهللمال
(/ 8
طللد نًلرال 2000مال ( .)80 /
) ) المرنا يلص هللاادال ط :اوتلد القن امال  6 3مال ()2 8/3ال الملهللع فا شا المقنا يلدص ا ودحال ط :ا
الوت اللومودال لواًبال طللد نًلرال  66مال ( .)2 /
) ) 3لهللائا الصننئا لوونعن اال ( )28 /ال الملسلط لوسالساال ( ..) 8 /2
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ِاك ِ
افر»(.) 6
2ــ ان نلاجب ن حنا السنص إي التااذي ادص ،دهلل ُد ْو ْلدص دعلُدن ال ُدن ُل :ا ُْ،وُ ْقدود
شد ْوئًن لُد ْآ ُ ْل ُهد ْهللهد إلُددر النددنا
نُ ُددن ًُ ْايُ ْ
دا ل ُ 
دا  فُقد ْونُددنُ :د ْا عُهد ُهلل إلُ ْوددكُ ُلد ُّ
شدتُ دا إلُددر عُود ٍّ
ع د ْو بال فُددإ ُلا فوددب
عُنا ددً؟ ُددن ُلُ :يال إي ُاددن ُكددننُ فددا كتُددنلا ُ د ُذاال فُددن ُ ْل ُا ُج كتُنلًددن اددصْ د ُدااا ُ
يان ْ أال ال ُي ْقتي ُل
«ا ْل ُم ْؤ ِم ُنقن تكافأُ ِْم ُ
ئيعى ِا ِيذ َّم ِت ُِ ْ أ ْْن ُ
ياؤ ُن ْ ق ُني ْ ي ٌيْ عليى م ْين ِئيق ُ
ان ْ  ،قي ْ
مي ْيؤ ِم ٌن ِاكي ِ
يافر ،قال ُذق ع ُْييْ ِاع ُْي ِيْ ِْ ،مي ْين أ ْحييَْ حييًْْا فعلييى ن ْا ِئي ِيال أ ْق آق ُم ْحي ِيًْْا ،فعل ْيي ِيال
ُ
() 0
ل ْعن ُل اللَّ ِال قا ْلم ِفك ِل ق َّ
الن ِ
اس أ ْبم ِعين» .
ًجددب الهلليلددد :ددذه النصددلص ًيوا ددن ت وددهلل نن المسددوآ ي قددتص انددب لرودداه؛ ين
القصدددنص لندددر عودددر المسدددنًامال ً دددذه النصدددلص ت ودددهلل عدددهللم المسدددنًامال ًفدددا للدددب:
«ا ْل دم ْؤاندلنُ تُ ُونفُن د ُان دؤ د ْآ» لوا عور نن انء يوا آ ي تتونفن لهآال ً للب « :أال ال ُي ْقت ُل
م ْؤ ِم ٌن ِاك ِ
افر» لوا عور نن المؤاص ي قتا لني كنفاال فو ،ما الو عور عملاب( ).
ُ
ثانيا :استدللهم بالمعقول
اعتهللللا لنلملقلل اص ًجهوص:
الوجه األول :نعلا المستناص عور الدذااال فدإلا كدنن المسدوآ ي قتدا لنلدذااال فمدص
لنا نًلر ي قتا لنلمستناصال ل ناا عهللم اإلعالم فا ك ٍّا.
الوجه الثاني :نللا :إن القصنص شتاط فودب التودنفؤال ً دل يودا اتحقد فدا دذه
الحنلد(.) 2
أدلة المذهب الثاني
اعتهللل نلل لعل عور ان ل إلوب اص تا المسوآ لنلمستناص لنلمنقلل ًالملقلل.
أولا :استدلله بالمنقول
اعتهللل للملم اي لد اللا م فا القصنص اص القنتاال ً ا كثوام انهن:
() 8
صاص ِفي ا ْلق ْتلى ﴾
ــ لل ل تلنلر ﴿ :يا أيُُا الَِّذين آم ُنقا ُك ِتب عل ْي ُك ُ ا ْل ِق
ُ
( )
الن ْاس ِا َّ
2ــ لل ل تلنلر" ﴿ قكت ْانا عل ْي ُِ ِفيُا أ َّن َّ
الن ْا ِ
س﴾
ْ

ِ ِ
ِ
غ ِفييي
ئ ِير ْ
ئي ْلطاناً في ُي ْ
8ـدـ دلل ل تلددنلر" ﴿ قم ْين قُتيل م ِْلُقمياً فقي ْيْ بع ْلنيا لقلِ ْييال ُ
صق ارً ﴾( ).
ا ْلق ْت ِل إِ َّن ُال كان م ْن ُ
قبال الْاللل من نذْ النصقص:
)6
)0

)
)2
)8
)
)

) حوح اللخن يال كتنا الهلل نبال لنا ي قتا المسوآ لنلونفاال ( ) 2/6آ ( .) 6
)2ال ًفا كتنا
) عنص نلا اً ال كتنا ال هن ال لنا فا السا د تا عور ن ا اللسواال ()30/8ال آ (
الهلل نبال لنا إ قن المسوآ لنلونفاال ( ) 30/ال آ () 80ال عنص النسنئاال كتدنا القسدنادال لدنا عدقلط
)ال عنص الص انجبال كتنا الهلل نبال لنا ي قتا اسوآ لونفاال
القل اص المسوآ لوونفاال ()2 /3ال آ (
ددححب ايللددن ا فددا اإل ًاءال ً ددنل" :
اددص ،ددهلل الددص علددنا )333/2( ال ددآ ()2 0ال ًالحددهلل
جنلب مقنب جنل الشوخوص " ( 2 /ال )2ال آ (.)2206
).
) ،قلم السنئح ًًاجلنتب فا ال قب اإلعالااال ن / .هكا ه هللانال ص(
) الملسلط لوسالساال ( .) 8 /2
) عل م اللقامال اص ان د (.) 3
) عل م المنئهللمال اص ان د ( ).
) عل م اإلعااءال اص ان د (.)88
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ددذه النصددلص تددهللل عوددر ًجددلا القصددنص اددص القنتددا اددص يوددا ت ا د لددوص توددا
ًالا.
ثان ايا :استدلله بالمعقول
حبتال :نن عصمد المستناص منلتد ً و القتداال فهدل ،نلدد تودب الصدلم الدهللمال ً دذا
و ا للجلا القصنص اص نتوب ،تر ًلل كنن اسو ًمن( ).
الترجيح
للدهلل عدداظ ن لدد ال ددا قوص فددا دذه المسددنلدال ًاددا نن ن لدد كددا فا د لدآ تسددوآ اددص
المنن شنبال التا لآ نً ن ًاا لصرا المسن،د الممنل،د لهذا اللح ال فإ ب لهللً لا نن
ان ل إلوب نلل لعل ل ايًلر لنلتاجوح؛ ًاا ين المسدتناص لدا اللودهلل الدذي نانُدب
لمقتار عقهلل د ْوز دم اللو ُهلل نن ؤانب ً حموبال ًالحمن د ي تولن اثمام إي لإ اا القصدنص
عور نتوب ،تر ًلل كنن اسو ًمنال ،تر ي ت ان نٌ ،هلل عور توبال ًلهللًن للدك تلقدر الحمن دد
ن صدال ً ل ان تلن ظ اا عقهلل ايانن الذي انحتب الهللًلد لومستناص.
كمن نن النصلص الشاعود التا تقادا للدهللم التلداظ لصدن ،عقدهلل ايادنن لسدلء
موص نن تؤ هلل ذا التاجوحال ًانهن ،هلل
عدم ْلود
ُع ْماً ْلص ا ْل ُحم ال ُ ض ُا لد ُع ْندبد ُدن ُلُ :
يال فأنيا ا ِيره ٌ ِمين
ُ د
عل ُل ل ُ ور لد ُعوُ ْوب ًُ ُ
عو ُآ ُقدل دل« :م ْن أ َّمن ر ُب ً على ْ ِم ِال ُْي َّ ق ْتل ُ
ا ْلق ِات ِل ،قِا ْن كان ا ْلم ْقتُق ُل ك ِ
اف ًار»( ).
كمن نن المصوحد ًالسونعد الشاعود تقتاونن فا الل و الحنضا إ دنا القصدنص
عور نتا السنئح ،تر ًلل كدنن القنتدا اسدو ًمنال ين دذا ن عدر إلدر ايعدتقاا ال ًي عدومن
ًنن الهللًل تلناا للاهن انن لنلمثداال ًن الن دا إلدر عقودهللم السدنئح ً ندبال ًلدل نلدذ ن
لاني ال مهل اص عهللم القصنص اص القنتا إلا كدنن اسدو ًمنال فدإن الدهللًل ايلدا عدت لا
للك اا المسوموصال ًي تسدمح لنلقصدنص ادص الاطنوهدن إلا تودلا اسدو ًمنال ًفدا دذا ادص
ال سن ان ل لب عووآ.
فاالً عص نن التلز ا لنلب ًاعاال ً موص عور نعنعب القلل لقتا المسوآ لنلمستناص
عور علوا التلز ا ًالسونعد الشاعودال ًلو عور علوا القصنصال ً ل ادن ل د إلودب
للض ال قهنء كنلمنلوود ًالحن ودال ًعمله عونعد.
ًلودددا ادددن عدددل تددداجح لدددهللي القدددلل لقتدددا المسدددوآ لنلمسدددتناص ال إادددن عودددر عدددلوا
القصنصال ًإان عور علوا السونعد الشاعود(.) 3
ثان ايا :حماية المال
نًلُو الشا لد اإلعالاود ادنل المسدتناص ا تمن ًادن كلود ًااال ،ود لدآ ت دام لوندب ًلدوص
ْ
اددنل الددلطناال لددا جلوددو التلددهللي عووددب لنلسددا د نً الرص د نً اإلتددال جا مددد سددتح
ن،لهن اللقللد التا ا تهن الشا لد اإلعالاود لوتلهللي عور ايالال المحتااد.
ًالسنئح إلا كنن اسو ًمن فدال فدام لدوص انلدب ًادنل المسدوآ الدلطنا فدا ًجدلا الحدهلل
عور اص عا ب علاء نكنن اسو ًمن نً يوا اسوآ.
نان إلا كنن السدنئح يودا اسدوآ فدإن انلدب إادن نن ودلن اتقل ًادن ًإادن نن ودلن يودا
اتقلمال ًالمنل المتقدلم قصدهلل لدب المدنل الدذي صدح تموودب لومسدوآال ً دل ادن عدهللا الخمدا

) ) لددهللائا الصددننئا لوونعددن اال ( )28 /ال ن،وددنم الددذاووص ًالمسددتنانوص فددا ا اإلعددالم لللددهلل الوددا آ ه ددهللانال
ص(.)2 6
) ) عل تخا ب ص(.) 3
) ) 3ن،ونم الذاووص ًالمستنانوص فا ا اإلعالم لللهلل الوا آ ه هللانال ص(.)2 8 :2 6
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ًالخنز اال نان المنل يوا المتقدلمال فهدل المدنل الدذي ي صدح لومسدوآ نن تموودبال كدنلخما
ًالخنز ا.
1ي االعتْا على مال الئافي رير المئل من رير المئل
إلا تلهلل يوا المسوآ عور انل المستناص يوا المسوآ لنلسا د ن وآ عووب الحدهلل عودر
الااجح اص ن لال ال قهنءال علاء نكنن اتقلان نم يوا اتقلم.
2ي االعتْا من المئل على المال المتقق للئافي رير المئل
إلا عام المسوآ انيً احتا ًان لوسدنئح يودا المسدوآ فقدهلل التودل ال قهدنء فقدهلل التودل
ال قهنء فا إ ناد الحهلل عور المسوآ عور ات ن وص:
التجةةاا األول :ددا ن ددحنلب إ ناددد الحددهلل عوددر المسددوآ إلا عددام المددنل المحتددام
لومستناص يوا المسوآال ً ل ان ل إلوب المنلوود() 6ال ًالحننلودد()30ال ًلدب دنل هفدا ادص
الحن ود( .)3
قحبتُ في ذلك :نن المستناص اعت ن اللصمد للقهلل اياننال فصدن الصدلم المدنلال
كلصمد الهللمال فمنلب ،اام كحااد ابال ًاص اعتهلل عووب اعتح اللقللدال ،تر ًلل كدنن
اسو ًمن.
التجاا الثاني :ا ن حنلب عهللم إ ناد الحهلل عودر المسدوآ إلا عدام المدنل المحتدام
لومستناص يوا المسوآال ً ل ان ل إلوب جمهل الحن ود()32ال ًالشنفلود(.)38
قحبتُ في ذلك :نن انل المستناص فوب شدلهد اإللن،دد؛ ي دب ادص ن دا ا الحدااال
ًالحهللً تهلل ا لنلشلهنبال فوسقط الحهللال ًفا التلز ا ان و ا لا ع الملتهللي( .)3
ويمكن أن يناقش هذا التجاا :لنن ال زم لدنن المسدتناص ادص ن دا ا الحداا ،تدر
قنل إن انلب فوب شلهد اإللن،د لل يوا اسوآ لدبال ين المسدتناص فدا اللصدا الحدهلل ي
وزم نن ولن اص ن ا ا الحااال فقهلل ولن اص ا اللههللال ً هلل ودلن ادص ا اإلعدالمال
ًلونب ي ست،وا نن هلللا اللوهلل إي لتنشوام الهللللل التا ت وهلل اإللن لنلهلللللال ًلمقتان ن
تتو ا الهللًلد لحمن تب اص ني نل تلاظ لب.
الترجيح
ًللددهلل عدداظ ا اء ال قهددنء ً ،ددتهآ فددا ددذه المسددنلد لددهللً لددا نن اددن ل د إلوددب
ن ددحنا القددلل ايًل الددذ ص دداًن إ ناددد الحددهلل عوددر المسددوآ إلا عددام المددنل المحتددام
لومسددتناص يوددا المسددوآ ددل ايًلددر لددنلتاجوح لقددلم  ،ددتهآ؛ شددا ،د نن توددلن الحددهللً
ا،لقدال ًإي فإن فا التلز ا ك ن دال ً ولن ايلذ لنلقلل الذي قلل لب اص لدنا السونعدد
الشاعودً .ل نعوآ.
3ــ العتداء من المسلم على المال غير المتقوم للسائح غير المسلم
إلا اعتهلل اسوآ عور لما يوا المسوآ المسدتناص نً لنز داه لنلسدا د نً اإلتدال ال
فقهلل التول ال قهنء فا ذه المسنلد عور للوص:
القول األول :ا ن حنلب عهللم إ ناد الحهلل عور المسوآال ً ل ان ل إلوب جمهدل

).
) ) 6الشا الولوا لوهلل ا اا ،نشود الهللعل ا عووبال ( )88 /ال التنج ًاإلكووا لوملامال (/3
) )30المرنا يلص هللاادال ط :اوتلد القن امال  6 3مال () 82/6ال اإل صن لوما اًيال (.)2 0/ 0
)  )3الملسلط لوسالساال (.) 3 /6
) )32الماجا السنل .
) )38ارنا المحتنج لوشالوناال ( .) 60/
) ، )3قلم السنئح ًًاجلنتب فا ال قب اإلعالاا ًالقن لن اللضلاال ا / .هكا ه هللانال ص(.) 2
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ال قهنء اص الحن ود( )3ال ًالمنلوود( )3ال ًالشنفلود( )3ال ًالحننلود(.)33
قحبييتُ فييي ذلييك :نن الخمددا ًالخنز ددا يوددا اتقددلاوص لنلنسددلد لومسددوآال ًإن كن ددن
شدداع
اتقدلاوص عنددهلل يوددا المسددوآال فهمددن اددنل يوددا احتددام فددا ،د المسددوآال ًالحدهلل إ مددن د
ددون د لألاددلال المحتااددد اددص ايعتددهللاء عووهددنال ًالخمددا ًالخنز ددا ي ددله لومسددوآ نن
دا لد ُع ْن ده ُمدنال نُ دبد:
تمووهمنال ي همن لوسن لمنل عنهللهال ف ا ،دهلل
ُجدنلا ْلدص ُع ْلدهلل ل ُ ض ُ
ُ
ئيقل ُال
عم ُا ُ د
عل ُل ل ُ دور لد ُعوُ ْودب ًُ ُ
ُ
عدو ُآال ُقددل دل عُدن ُم ال ُد ْتح ًُ ُددل ل ُمودد« :إِ َّن اللَّيال قر ُ
ِ ِ
صناِ »(.)36
ح َّر ا ْيع الخ ْم ِر ،قالم ْيتل قالخ ْن ِلير قاْل ْ
ًنان الامنن فوا الحن ودد ًالمنلوودد ًجدلا الادمنن عودر المسدوآ إلا نتو همدن
لروا المسوآ؛ ي همن انل اتقلم فا ،قب.
لونمددن ددا الشددنفلود ًالحننلوددد عددهللم تاددموص المسددوآ إلا نتو همددن لروددا المسددوآ؛
الامنن فا إتالفب.
ي همن حام تمووهمنال ًان حام تمووب ي
القةةول الثةةاني :ددا ن ددحنلب إ ناددد الحددهلل عوددر المسددوآ إلا عددام لمددا يوددا المسددوآ
المستناص نً لنز اهال ً ل ان ل إلوب الز هلل د فا المشهل عنهلل آ(.)60
قحبتُ في ذلك :نن الخمدا ًالخنز دا ادنل اتقدلم فدا ،د يودا المسدوآال ًعدا تب
ا عا د لمنل احتام عنهلل ن،لب.
الترجيح
ًللددهلل عدداظ ن ددلال ال قهددنء ً ،ددتهآ فددا ددذه المسددنلد لددهللً لددا نن اددن ل د إلوددب
جمهل ال قهدنء دل ايًلدر لدنلتاجوحال لقدلم  ،دتهآال ًين إ نادد الحدهلل تدهلل ن لنلشدلهنبال
تقلم الخما ًالخنز ا شلهد ل دد نلردا نن دهلل ن لهدن الحدهللال ًي عدومن ًنن
ًالخال فا ُّ
الحن ود ًالمنلوود اًن تامونبال ًي لنا اص القلل لمن ل للا إلوبال ،تر ي اوا عودر
المستناص ،قبً .ل نعوآ
ثال اثا :حماية الدين
( )6
ذا الح عل لحثب فا ،ا د اللقوهللمال فواجا إلوب .
رابعا :حماية العقل
ا
اص ،قلم السدنئح عدهللم ايعتدهللاء عودر عقودبال فدال دله إجلدن ه عودر تلدنطا شدوئن
ولن لب تنموا عور عقوبال نان إلا تلنطر ل ان دؤما عودر عقودبال فوودزم الت ا د لدوص ادن
إلا كنن اسو ًمن نً يوا اسوآ.
فدإن كددنن اسدو ًمن فددال لددال لدوص ال قهددنء فددا إ نادد الحددهلل عووددب؛ ي دب اوتددزم لن،وددنم
اإلعالم فا ني ن ظ حا لهنال فمتر تندنًل ادن ،اادب ل عوودب ادص الخمدا نً ني اسدوا
اعددتح اللقللددد التددا ا تهددن الشددا لد اإلعددالاود عوددر شددن ا الخمدداال لددال لددال لددوص
ال قهنء.
إان إن كنن يوا اسوآ ًشاا الخما فدا دن المسدوموص فهدا قدنم عوودب ،دهلل شداا
)  )3لهللائا الصننئا لوونعن اال ( ) 8/ال الملسلط لوسالساال ( .) 02/
)  )3الشا الولوا لوهلل ا اا ،نشود الهللعل ا عووبال ( )88 /ال التنج ًاإلكووا لوملامال (/3
)  )3ارنا المحتنج لوشالوناال ( .) 60/
) )33المرنا يلص هللاادال ط :اوتلد القن امال  6 3مال () 82/6ال اإل صن لوما اًيال (.)2 0/ 0
) )36حوح اللخن يال كتنا اللولعال لنا لوا الموتد ًاي ننمال ()3 /8ال آ ( )228ال دحوح اسدوآال كتدنا
اللولعال لنا تحا آ لوا الخما ًالموتد ًالخنز ا ًاي ننمال () 20 /8ال آ ( .) 3
).
) )60اللحا الزلن يلص الماتارال ( /
)  )6اجا ان عل ص( ).
).
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الخماال لال لوص ال قهنء عور للوص:
سد ْواال ً دل ادن
القول األول :ا ن حنلب عهللم إ ناد الحهلل عوودبال ي لنلش ُّْداا ًي لنل ُّ
( )6
ل د إلوددب جمهددل ال قهددنءال اددص جمهددل الحن وددد()62ال ًالمنلووددد()68ال ًالشددنفلود ال
ًالحننلود( .)6
قحبتُ في ذلك :نن الحهلل عقللد احادال ستوزم نن تولن ال نن د التدا تسدتلجلب
جنن د احادال ًشاا السنئح يوا المسوآ لوخما امن لتقهلل إلن،تبال فال لهلل جنن دال ً ذه
شلهد تو ا لهلل ن الحهلل عنبال ،و إن الحهللً تهلل ن لنلشلهنبال كمن ن نن هوندن عدص التلداظ
لهآ ال ًتاكهآ ًان هلل نلنال ًي عومن ًنن ذا اياا ي تلو لحقلم الللن ( .)6
ًلو النر عهللم إ ناد الحهلل نن تاك الشن ا لدال عقللدد عندهلل ن دحنا دذا القدللال
ًإ من ؤ ا إن نظها للك.
القول الثاني :ا ن حنلب إ نادد الحدهلل عودر السدنئح يودا المسدوآ إلا شداا الخمدا
فا ن المسوموصال ً ل ان ل إلوب الحسص لص ه ن اص الحن ود( )6ال ًال ن ا د(.)63
يع
اح ُكي ْ ا ْيين ُُ ْ ِاميا أ ْنيلل اللَّ ُ
قحبتُ في ذلك :ل دلل ل عدلحن ب ﴿ :قأ ِن ْ
يال قال تتَِّا ْ

أ ْنيقا ُن ْ ﴾( .)66فنحص ادنال ًن لدنلحوآ عودوهآ لمدن قتادوب شداعننال ً دل قادا لإ نادد
الحهلل عور شن ا الخما.
كمددن نن السددوا احددام فددا كنفددد الشدداائاال فوقددنم عوددوهآ الحددهلل يجددا السددواال ي يجددا
الشاا(.) 00
الترجيح
ًللدهلل عداظ ن دلال ال قهدنء ً ،هددآ فدا دذه المسدنلد لددهللً لدا نن ادن ل د إلوددب
ن حنا المذ ايًل اص عهللم إ ناد الحهلل عور شن ا الخمدا يودا المسدوآ إلا لدآ دن ا
لذلك ل ايًلر لنلتاجوح؛ لقلم  ،تهآال ً ذا ي لنا إع نء آ اص اللقللد المننعدلد إلا
كددنن عددوتات عوددر ددذا القددلل إلحددنم الا دا لددنلم تماال فددإن اددص  ،د الهللًلددد إ دداا
اللقللددنب التددا اددص شددن هن نن تمنددا الاددا لددا ً لعددبال نً تقددا اللقللددد التددا تاا ددن
اننعلد لمص ً ا انب الاا ال ً ذا اص لنا السونعد الشاعودً .ل نعوآ
خامسا :حماية الع ِْرض
ا
لتدهللي
اص ،قدلم السدنئح ،من دد عاضدب ادص ايعتدهللاء عوودبال فدال حد لدلطنا نن
ُ
عور عاظ استناص لز ن نً ذ ال ،و إن ايعدااظ اصدل د فدا الشدا لد اإلعدالاودال
) )62لهللائا الصننئا لوونعن اال ( ) 0/ال الملسلط لوسالساال (.) /6
)، )68نشود الهللعل ا عور الشا الولواال ط :ا ال واال ( )8 2/ال انح ال ووا شدا اختصدا لووداال لوشدوخ
عوو ال ط :ا ال واال لواًبال  636مال (.)8 3/6
)  )6ارنا المحتنج إلر الافد الن ا نل نظ المنهنج لوشدالوناال ط :ا الوتد اللوموددال طللدد نًلدرال  66مال
( )880/ال هن د المحتنج إلدر شدا المنهدنج لوااوداال ط :ا ال ودا لوداًبال  63مال () 2/3ال تح دد
المحتنج فا شا المنهنج يلص  ،ا الهوتماال ط :الموتلد الت ن دال  638مال (.) 3/6
)  )6كشن القننع عص اتص اإل ننع لولهلتاال ط :ا الوت اللوموددال ( ) 3/ال اإل صدن فدا الافدد الدااجح
اص الخال لوما اًيال ط :ا إ،ونء التاام اللالاال طللد من ودال (.)288/ 0
)  )6فددا ددذا الملنددر، :قددلم السددنئح ًًاجلنتددب فددا ال قددب اإلعددالاا ًالقددن لن اللضددلاال ا / .هكددا ه ددهللانال
ص(.) 3
)  )6لهللائا الصننئا لوونعن اال ( ) 0/ال الملسلط لوسالساال (.) /6
) )63المحور لننمن يلص ،زم ال ن ايال ط :ا ال واال لواًبال (.)8 / 2
) )66عل م المنئهللمال اص ان د (.) 6
) ) 00فددا ددذا الملنددر، :قددلم السددنئح ًًاجلنتددب فددا ال قددب اإلعددالاا ًالقددن لن اللضددلاال ا / .هكددا ه ددهللانال
ص(.) 6
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ًي فام لدوص عداظ ًطندا نً نجنلداال ًادص مدآ فدإن لاعدهلل الشدا لد اإلعدالاود تقادا
لإ ناد الحهلل عور الزا ا نً القنل ،تر ًلل كدنن اسدو ًمنال ًالمز دا لهدن يودا اسدومدال نً
كنن المقذً يوا اسوآ.
،و لآ شدتاط ال قهدنء للجدلا الحدهلل عودر المسدوآ نن ودلن ه دنه لمسدومدال ًإ مدن
اشتاطلا نن ،ن ااانم احااد عووب اص يوا عقهللال نً شلهد لب فا اللطء نً اللقدهلل( ) 0ال
ًللك ين الز ن فا الشا لد اإلعالاود احامال ًي حا لومسوآ نن قتافب ا،وقًنال ًإي ن وآ
عووب الحهللال ،تر ًلل كنن المز ا لهن يوا اسومدال ،تر ًلل استناند(.) 02
المبحث الرابع
حقه في اللجوء إلى القضاء
اص  ،ايجنلا نن و ن إلر انء الهللًلد التا قوآ فوهنال لوافا إلوب ا ومتب فا
ني زاع قا لونب ًلوص ني شخصال ًطنا نً نجنلاال فإن كنن ايجنلا اسو ًمن فإ ب د
عور القنضا نن قاا فا النزاع الملاًظ عووب ًالمافلع اص ايجنلا المسوآال علاء
نكنن المهللعر عووب اسو ًمن نم يودا اسدوآال ًطنوً،دن نم نجنلوً،دنال ،ود تقادا لاعدهلل الشدا لد
اإلعالاود لن ب إلا كنن المتقنضونن اسو ُم ْوصال نً كنن ن،دهلل من اسدو ًمن ًجد عودر القنضدا
نن حوآ لونهمن لمقتار لاعهلل الشا لد اإلعالاودال ن ً،ن كنن الضلع الهللعل .
نان إن كنن طافن الهللعل يوا اسو ُم ْوص ً فا ن،هلل من علاه إلر القادنءال فودا
اظ المهللعر عوودبال
للض ال قهنء ًجلا ال صا فا الهللعل اص القنضاال ،تر ًلل لآ
ُ
فال شتاط ضدن الخصدموص لدنلتاافا إلدر الحدنكآال إعمدنيً لقدلل ل عدلحن ب ﴿ :قأ ِن ْ
اح ُكي ْ
ا ْين ُُ ْ ِاما أ ْنلل اللَّ ُال قال تتَِّا ْع أ ْنقا ُن ْ ﴾(.) 08
لونمن ا جن د ادص ال قهدنء اشدتااط ضدن الخصدموص لدنلتاافا إلدر القنضداال فدإن
تااضددون عوددر للددكال فددإن القنضددا فددا ددذه الحنلددد اخوددا لددوص ال صددا فددا الددهللعل نً
ياح ُك ْ ا ْيين ُُ ْ أ ْق أ ْع ِير ْ
اإلعدااظ عنهدنال إعمدنيً لقدلل ل تلدنلر ﴿ :فيِإ ْن بيا ُقك ف ْ
ض عي ْن ُُ ْ
﴾( .) 0
ً لهللً لا نن ان ل إلوب ن حنا القلل ايًل اص ًجلا ال صا لونهآ إلا تاافلدلا
إلونن نً تاافا إلونن ن،هلل آال ًي شتاط ضن ال،افوص لنلتحنكآ إلوننال ين للك امن قتادوب
عقهلل ايانن الممنل لهآال ً ل تلفوا الحمن د لهآال ًالمحنف د عودر ،قدل هآ؛ ي هدآ فدا
عن د الهللًلد اإلعالاودال ًالمحنف د عور ،قل هآ اسئللوتهن.
الفصل الثاني
واجبات السائح األجنبي في الشريعة اإلسالمية
اص عهللل الشا لد اإلعالاود للهلل نن ن اب لوسنئح لوناا ،قل دب نن ت داظ عوودب
ًاجلدنب ًالتزاادنب نلردا عوودب نن وتدزم لهدن ادن ام فدا اللودهلل الدذي انحدب ،د اياددننال
ً ذه ايلتزاانب تمثا ،قل ًن لولوهللال لو اص  ،السنئح نن ت نًه نال ًإي كنن اتلهلل ًن.
ً ذه ايلتزاادنب ملهدن ًجدلا المحنف دد عودر اللودهلل المادو دال ًعدهللم إلحدنم ني
) 0

)02
)08
) 0

) جنء فا المهذا لوشوااهيال ط :ا الوتد اللوموددال ( « :)88 /8إلا ًطدئ جدا ادص ن دا ا اإلعدالم
ااانم احااد عووب اص يوا عقهلل ًي شلهد عقهلل ًيودا اودك ًي شدلهد اودك ً دل عن دا لدنل اختدن عدنلآ
لنلتحا آ ًج عووب الحهلل».
) ن،ونم الذاووص ًالمستنانوص لز هللانال ص(.)8 2
) عل م المنئهللمال اص ان د (.) 6
) عل م المنئهللمال اص ان د (.) 2
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نل لهددن نً لن وهددنال نً التسددل فوددبال ًالقنعددهللم اللناددد التددا تحوددآ ددذه ايلتزااددنب ددا
م ني نلي لنللوهلل المادو د نً التسدل فودب
نعهللم« :ي ضا ًي ضاا » ًاص مآ فإن إلحن ُ
اددص السددنئح لددهلل لا ًددن لشدداًط اياددنن التددا التددزم السددنئح نن ددهلللا اللوددهلل عوددر نعنعددهنال
ًت صددوا ددذه ايلتزااددنب ي تننعد اددا إ ددنه ددذا اللحد ال ًعددل نعدداظ لحددلل ل
ي مهنال اص لالل الملن ،التنلود:
الملح ايًل :ايلتزام للهللم إلحنم ايل ًالاا لنللوهلل الماو د
الملح الثن ا :ايلتزام للهللم إلحنم ايل ًالاا لنلمسوموص فا ن سهآ ًنالالهآ
ًنعااضهآ
الملح الثنل  :ايلتزام للهللم إظهن اللهللاء ل عالم نً المسوموص ان ام فا ا آ.
المبحث األول
اللتزام بعدم إلحاق األذى والضرر بالبلد المضيفة
ذا ايلتزام اص شن ب نن وزم السنئح للهللم القونم لدني عمدا ودلن ادص شدن ب إلحدنم
الاددا لنللوددهلل التددا عددمحو لددب لددهللللل ن اضددوهنال ًانحتددب تنشددوام الددهللللل التددا وتددزم
لمقتان ن للهللم تلا ض اصنلح اللوهلل لوخ،ا.
ًايعمنل التا موص نن ت ُل لاظ اصنلح اللوهلل لوخ،ا كثوامال ًلوص ن دآ عمودوص مودص
التحذ ا انهمن من :الت س ال ًالت وااب.
أولا :التجسس
ال ُ ُّ  :اد ُّ الل ْدام ًت ُل ُّدا د لادب لوحودآ عودر الصدحد ًالسدقآال ًاندب اشدت ل د
ال نعلا( .) 0
ًالت س قصدهلل لدب :قدا نللدن اللودهلل إلدر اللدهللً لقصدهلل إ ْطالعدب عودر نعداا اللودهلل
اي تصن د ًالسونعود ًايجتمنعود ًالثقنفوددال امدن تاتد عوودب إعدهللا اللدهللم ادص اللدهللً
ل ضاا لنللوهلل ًاصنلحبال ًي شك نن دذا ادص نعمدنل الخون دد التدا تل دا ادص قدلم لهدن
ادن للقدهلل ايادننال فادالً عدص اللقللدد
تحو طنئود المسئللود ًاللقناال ً لهلل دذا اللمدا ق ً
التا ستحقهن ذا ال نعلاال ً دا عقللدد اإلعدهللامال ً دا عقللدد اتاًكدد لاؤ دد ًلدا
اياا فا إ قنعهن اص عهللابال إعمنيً لقنعهللم المصنلح ًالم نعهلل.
جنء فا اللونن ًالتحصدوا يلدص شدهلل ادن صدبً « :عدئا انلدك عدص ال نعدلا ادص
المسوموص ؤلذ ً هلل كنت الاًم ًنللا آ للا المسوموصال انلا تا فوب؟ نل :ان عملو
فوب شوئنال ًن فوب اجتهن اإلانم .نل الص القنعدآ :ن نن تاداا عنقدبال ً دذا امدن ي
تلا لب تللد .نل احمهلل لص شهلل :لل الدص القنعدآ دحوح؛ ين ال نعدلا نضدا عودر
المسوموص اص المحن اال ًنشهلل فسن ا فا اي ظ اندب؛ ً دهلل دنل ل تلدنلر فدا المحدن ا:
عدللُبد} .فوو نعدلا ،ودآ المحدن ا إي ن دب ي تقلدا لدب
{إ ُمن ُجزُا دء الذ صُ د ُحن لدلنُ لُ ًُ ُ د
( ) 0
.
تللد لنعتخ نفب لمن كنن عووبال كنلز هلل ال ًشن هلل الزً »
ًجنء فدا الردا اللهودد ادن صدب( « :نادن ك نعدلا) ادص حدل طوولدد (فدال) صدح
نان بال إل اص شاط ايانن نن ي تاا لب المسوملن .نل اإلادنم ً :نلردا نن ي سدتح
تلوو المناص؛ ين للل اثوب لون دال فحقب نن رتنل»( .) 0
ًجنء فا الصحوحوص اص ،هلل عومد لص ايكلع  نل :نُتُر النلا ُ ور لد ُعوُ ْودب
)  ) 0القنالا ال قها لسلهللي نلل جو ال ط :ا ال واال اش ال عل دال طللد من ودال  633مال ص(.) 8
)  ) 0اللونن ًالتحصوا يلص شهللال تحقو  . :احمهلل  ،ا ًالاًنال ط :ا الراا اإلعدالااال لوداًبال طللدد
من ودددال  633مال ( 8 /2ال ) 8ال ًا ددا :الددذلوام لوقاافدداال تحقو د  :احمددهلل لددل للددزمال ط :ا الردداا
اإلعالااال لواًبال طللد نًلرال  66مال (.) 00/8
)  ) 0الرا اللهود فا شا الله د الل دال لزكا ن اي صن يال ط :الم،للد المومنودال ( .) 82/
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() 03
عد ُاال فُ ُ وُد ُ ع ْند ُهلل نُ
عو ُآ ُع ْوصٌ
اصُ ال دمشْداكوصُ ًُ ُددل فدا ُ
ًُ ُ
عو ُآ« :ا ْطلُ ُاقُْ ،قاقْتُلُقُْ»  .فُقُتُوُبدال فُنُ
فُقُن ُل النل ُّا ُ ور لد ُعوُ ْوب ًُ ُ

دحنلب ُت ُُحدهلل د
مال مددآ ا ْ ُتُد ُاال
ْ ُ
() 06
عوُلُبد .
وُبد ُ

ثان ايا التفجيرات
السنئح لو اص ،قب نن قلم لني عمدا ودلن ادص شدن ب تاً دا اناندوصال نً إمدن م
الاع د ًال ددزع لددهلل المددلاطنوصال ًاقتاددر عقددهلل اياددنن الددذي لمقتاددنه تددآ السددمن لددب
لهللللل اللوهلل الماو د المحنف د عودر السدوآ ًايادص الدا لودهلل الادونفدال ًني تودهلل ا اندب
لهمن ل،ا لللا اياا الح فا الن لتب لنللقللد المالئمد التا تتننع اا  ،آ الاا
الذي نً لب.
ًي شددك نن وددنم السددنئح لددنلت وااب الددا اللوددهللال لددني ًعددوود اددص ًعددنئا الددهللان ال
علاء لنللللاب الننع دال نً السون اب الم خخدال نً القننلا المل لتددال نً يودا للدكال فدإن
للددك لددهلل لا ًددن لمقتاددر عقددهلل اياددنن الممنددل لددبال ً ل،ددر لددليم اياددا الحد فددا إ قددنع
اللقللد المننعلد التا ستحقهن ذا المخااال ،تر ًلل ً وو اللقللد إلدر اإلعدهللامال ًي
عددومن لددل ن ب ددذه الت وددااب إلددر إه ددنم ن ًا ال نً إمددن م الاع د ًال ددزع لددوص نفدداا
الم تما.
المبحث الثاني
اللتزام بعدم إلحاق األذى والضرر بمواطني بلد الضيافة في أنفسهم وأموالهم
وأعراضهم
وتدددزم السدددنئح للدددهللم إلحدددنم ايل لمدددلاطنا لودددهلل الادددونفد فدددا ن سدددهآ ًنادددلالهآ
ًنعااضهآال عور الت صوا التنلا:
أولا :عدم إلحاق األذى باألنفس
ي لال لوص ال قهنء فا ًجلا القصنص عور المستناص إلا تا اسو ًمن نً لاوً،دن نً
استنانًن؛ ين كا ًا،هلل اص دؤيء القتودر الصدلم الدهللم لإ مدنن نً نادننال ًي ز دهلل القنتدا
عووب لحا د نً إعالم(.) 0
ثان ايا :عدم إلحاق األذى باألموال
إلا ا تو السنئح جا مد السدا د ًكن دو ن كن هدن اتوناوددال ف دا إ قدنع ،دهلل السدا د
عووب ـ إلا كن و الحهللً ا،لقد ـ لدال لدوص ال قهدنءال ًالدااجح ن دب قدنم عوودب الحدهلل؛ ين
السددا د اددص ال سددن فددا اي ظال فددال لددهلل اددص عقددنا هاجددا منددا اددص ا تاافهددنال د ًاا لمددن
تات عووهن اص ضا ًإفسن .
ثال اثا :عدم إلحاق األذى باألعراض
وتزم السنئح للهللم المسنا لنعااظ المسدوموصال فدإن ا تدا جا مدد الز دن اعدتح
إ ناد الحهلل عووب ـ إن كن و الحهللً اقناد ـ ،و إن ،ااد الز ن الولاد فا كا الشداائاال
ًاي ا نن الحهللً الشاعود تقنم ون د لهللا اإلعالم ادص ال سدن ال ،ود إن ضدا ه دؤما
عور الم تما لنعاهال ً ذه الم نعهلل ًايضاا ي تنت ا إلا كنن الزا ا استنانًنال ًاص مآ
فإن إ ناد الحهلل عووب إلا ملتو ال ا مد فوب ون د لوم تما اص ا تشدن الال ودد ًال سدن ال
ًفددا ،نلددد عددهللم ت،لودد الحددهللً فإ ددب وددزم نن ت،لدد عوددر السددنئح اللقللددد المننعددلد
) ) 03اللوص :ال نعلاال ًعما ال نعلا عونًن؛ ين دجا عموب للوندبال نً لشدهللم ا تمنادب لنلاؤ دد ًاعدتراا ب
حوح اللخن ي يلص  ،اال ( .) 3/
فوهنال كنن جموا لهلل ب ن عونًن [فتح اللن ي لشا
) ) 06دحوح اللخدن يال كتدنا ال هدن ًالسدواال لدنا الحالدا إلا لدا ا اإلعدالم لرودا نادننال ( ) 6/ال ددآ
(  )80ال ددحوح اسددوآال كتددنا ال هددن ًالسددواال لددنا اعددتحقنم القنتددا عددو القتودداال () 8 /8ال ددآ
).
(
) ) 0ن،ونم الذاووص ًالمستنانوص لللهلل الوا آ ه هللانال ص(.)2 8
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ل ا متبال ًالتا اص شن هن نن تولن ا عد لب ًهاجام لرواه.
المبحث الثالث
اللتزام بعدم إظهار العداء لإلسالم أو المسلمين ما دام في دارهم
وتزم السدنئح لدن،تاام شدلنئا الدهلل ص اإلعدالااال ًعدهللم إظهدن اللدهللاء ل عدالم نً
المسوموص ان ام فدا دن آال ً دذا ًاجد عدنم نلردا نن وتدزم لدب ني عدنئح سدمح لدب
لدددهللللل ني لودددهللال عوودددب نن وتدددزم لمااعدددنم شدددلل ن ودددبال ًعدددهللم التلددداظ لملتقدددهللاتهآال
ًتقنلوهلل آ ًعن اتهآال ًعهللم المسنا لمن سمر الن نم اللنم ًان اا.
ً نهلل ج تحو ذا اللاج عهللم عنن ا انهن:
1ـ إظهار ما يدل على الستهانة بالدين ,والستخفاف به.
ادن
فمص ا تو فلالً هللل عور ايعتخ ن لنلهلل صال نً لشلنئاهال نً لاادلههال كدنن ن ً
للقهلل ايانن الصن لبال ًللك كمدص سد لال نً سد النلدا ال نً سد الصدحنلدال نً
س د الددهلل صال نً سددتهزي لددنلقاانال نً لنلسددندال فددإن ددذا لددهلل اعددتخ نفًن لنلددهلل ص ًن وددبال
ًلنلتنلا فدإن فنعودب سدتح نن تل دا عوودب اللقللدد المقدا م فدا دذا الشدننال ًالتدا دهلل
تصا إلدر القتداال لحسد جسدناد ال د دام الدذي ا تافدبال قدلل الحد عدلحن ب ﴿ :قِا ْن نكُْيقا
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
َّ
ِ َّ
أ ْيمان ُُ ْ م ْن ا ْعْ ع ُْْن ْ قطع ُنقا فيي ْيين ُك ْ فقياتلُقا أف َّميل ا ْل ُك ْا ِير إن ُُي ْ ال أ ْيميان ل ُُي ْ لعل ُُي ْ
ي ْنت ُُقن﴾( ) .نل القاطلا" :اعتهللل للض اللومنء لهذه ان د عودر ًجدلا تدا كدا ادص
طلدددص فدددا الدددهلل صال إل دددل كدددنفاً .ال،لدددص نن نسددد إلودددب ادددن ي ووددد لدددبال نً لتددداظ
لنيعددتخ ن عوددر اددن ددل اددص الددهلل صال لمددن ملددو اددص الددهلللوا الق،لددا عوددر دحد ن ددللب
ًاعتقناد فاًعب ً .نل الص المندذ  :نجمدا عنادد ن دا اللودآ عودر نن ادص عد النلدا 
عووب القتاً .امص نل للك انلك ًالوو ًن،مهلل ًإعحنمال ً ل اذ الشنفلا"(.) 2
ًعووب فإن إظهن السنئح لمن اص شن ب نن لهلل اعتخ نفًن اندب لنلدهلل ص نً شدلنئاه لدهلل
ان انب لمقتار عقهلل ايانن الذي انح لدبال ً ودلن اسدتحقً،ن ،ونئدذ لولقللدد التدا دا
ق ً
ًيم ايال نن ستح نن تل ا عووب.
2ـ إظهار العداوة لرسول هللا .
إظهن اللهللاًم لاعلل ل  نهلل ج تحو اللنصا السنل ال ًلودص لصصدتب للنصدا
استقا ًاا لمن لاعلل ل  اص انزلد ًاون د فا لا المسوموصال تمنلهآ اص للل
ني طلص فا علل ل ال ًلذا ت هلل آ فا كا لقنع اي ظ دهلُّلن لوهللفنع عص عدلل لال
ًاددن ،ددهللم اددص ا ت نضددنب لومسددوموص فددا كنفددد لقددنع اي ظ للددهلل شددا ددحو د ا ماكوددد
عل ًان اسوئد لواعلل لدو عندن لللودهللال فدإلا كدنن دذا دهلل ،دهللم كدا فلدا ل عدنءم إلدر
عدلل ل ادص دحو د فدا ًلدد يودا اسددومدال فهدا قلدا دهللً اثدا دذا ال لدا امددص
عمحو لب الهللًلد لهللللل ن اضوهن للقهلل نانن كسنئح؟
ي نظص نن ذا لهلل اقلليً؛ ين ذا ال لا لهلل إالن ًن فدا إظهدن اللدهللاًم لاعدلل لال
لصل ً ن ًن ب لا اهلل اون د النلا فا لا المسدوموصال امدن لدهلل فدا د الل دو
اعتخ نفًن لنلمسوموص.
ًينا عدص اللودنن نن دذكا فدا دذا اللحد الدلجوز نن عقللدد ادص عد النلدا دا
القتاال قلل الص تومود " :المسدنلد الثنلثدد :ن دب قتدا ًي سدتتناال عدلاء كدنن اسدومن نً
)
)2

) عل م التللدال ان د (.) 2
) ت سوا القاطلاال (.)32/3
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كددنفاا .ددنل اإلاددنم ن،مددهلل فددا ًا ددد ،نلددا" :كددا اددص شددتآ النلددا ددور ل عووددب ًعددوآ
ًتنقصبال اسومن كنن نً كنفااال فلووب القتاال ًن نن قتا ًي ستتنا" ً .نل" :كا اص
قض اللههلل ًن،هللم فا اإلعالم ،هللمن اثا ذاال ن و عوودب القتداال لدو عودر دذا نع،دلا
اللههلل ًالذاد" ً .نل علهلل ل :عنلو نلا عمص شتآ النلا ور ل عووب ًعوآ سدتتنا؟
نل " :هلل ًج عووب القتا ًي سدتتناال لنلدهلل لدص الللودهلل تدا جدال شدتآ النلدا دور ل
عووب ًعوآ ًلآ ستتلب" .ذا اا صب ن ب ااتهلل إن كنن اسومنال ًن ب هلل قدض اللهدهلل إن
كنن لاونال ًنطو فا عنئا نجللتب ن ب قتاال ًلآ ناا فوب لنعتتنلد"(.) 8
ًلتن ًان نعنل ل القلللال كمن نعنلب نن ت دنًه عنداال ًنن ر دا لدا تقصدوايال ًنن
اه نددا اإللددالص فددا القددلل ًاللمدداال ﴿ راَّنييا ال تُؤ ِ
اخ يذْنا إِ ْن ن ِئييينا أ ْق أ ْخطأْنييا راَّن يا قال
ِ
يال عليى الَّ ِيذين ِم ْين ق ْالِنيا راَّنيا قال تُح ْم ْلنيا ميا ال طاقيل لنيا ِا ِيال
صي ارً كميا حم ْلت ُ
ت ْحم ْل عل ْينيا إِ ْ
غ ع َّنا قا ْر ِار لنا قارحمنا أ ْنا مقال نا فا ْنصرنا على ا ْلققِ ا ْل ِ
كاف ِرين﴾( ).
اع ُ
قْ
ْ
ْ
ُْ
ْ
ْ ْ
ًالا علا ن نن الحمدهلل ر ا اللدنلموصً .ن دوا ًنعدوآ عودر لودا لود ل عدوهلل ن
احمهلل ً عور الب ً حلب ًعوآ تسوو ًمن كثو ًاا.

الخاتمة
للدهلل نن ن هودود لحمدهلل ل ً،للدب ً لتدب دذا اللحد ال ،ود لدا نن ندعُد لاج عودر ن دآ
النتنئج التا اشتما عووهن اللح ال ً ا كنلتنلا:
أقالً :السون،د تلهلل فا اللصا الحنلا افهللًا اص ن آ ًافهلل الدهلللا القدلاا لودلال التدا
تلتمهلل فا الا ن عور ننعد السدون،دال ً دل اصد،وح دهلل لدب ن دالً فدا لردد اللدااال
ًفا كتنا ل ًعند عللب  ال ً ل لنا :اي تقدنل الدذي قدلم لدب اإل سدنن للودهللًا عدص
احا إ ناتب الملتن يي ياظ كننال علاء نكدنن دذا اي تقدنل لالعدت منم ًالتداً ح عدص
الدددن ال نً اللدددالجال نً التلدددا عودددر ،ودددنم الشدددللا ايلدددا ًعن اتهدددن ًتقنلودددهلل نال نم
التلا عور طلولد اللوهللانال ًان تحتلي عووب اص تاام ًالنلآ.

)8
)

) الصن م المسولل ال يلص تومودال تحقو  :احمهلل احا الهلل ص ط :الحاا اللطنا السلل يال ص(.)800
) عل م اللقامال اص ان د ( .)23
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ْانيا :نتا اص،وح السون،د فا لرد الشاع عور عهللم النن :فودنتا لملندر الصدونمال
ً
ًال هن ال ًالسوا فا اي ظ لول د ًايعتلن ال ًه ن م ايانكص المقهللعد.
ْالًْا :التلدا عودر اصد،وح ايجنلدا لدب ن مودد كلودام فدا لحد اتلود لنلسدون،دال
ً ل ًإن كنن لب عهللم النن إي نن الملنر اي اا ل :اص ي تمتا لنلصد د اللطنوددال نً
ل اص ي حما جنسود الهللًلد ًفقًن ي،ونم ال نسود اللطنود ً .لللب إلدر اللودهلل دتآ عدص
طا د السددمن لددب اددص عددو،نب الهللًلددد لنلددهلللللال للقددهلل سددمر فددا ال قددب اإلعددالاا للقددهلل
اياننال ً تحق ذا اإللن فا اللصا الحهلل عص طا انحب تنشوام الهللللل.
ااعا، :قلم السنئح ايجنلا فا الشا لد اإلعالاود كثوامال انهن:
رً
ـ ،قب فا ،ا د اللقوهللمال ً ا او للد لوا ن،هللال فال إكدااه ي،دهلل عودر اعتندنم دص
ي ا هلل اعتنن بال ًي تاوو عور ن،هلل لسدل عقوهللتدبال ادن ام ن دب لدآ هدا ادن دهللل عودر
اعتخ نفب نً اعتهزائب لشلنئا اإلعالم.
2ـ ،قب فا ،ا د اإل ناد ًالتنقاال لملنر عهللم انلب اص ا تون ني اونن ح
لولناد لللبال نان إلا كنن المونن احا ًان لللب نوً،ن كنلحااوص لروا المسوموصال نً
تولن الهللًلد ا اص انلو ايفاا اص لللب كنلمننط اللسوا دال ًالنلً دال فوو اص
 ،السنئح الم،نللد لهلللللب.
8ـ ،قب فا التمتا لنلااً نب الخمسدال ً ا، :من د الن ال ًالمنلال ًالهلل صال
ًاللقاال ًاللاظال فنلسنئح لمقتار عقهلل ايانن تمتا لوا ان تمتا لب اللطناال اص
،و المحنف د عور ذه الووونب الخمسد.
ـ ،قب فا الو لء إلر القادنءال فدإلا ادن ً لدو عوودب ا ومدد فدا اللودهلل الدذي انحدب
 ،الهلللللال د ،لب نن و دن إلدر ادنء دذا اللودهللال لودا إلودب ،قدبال نً افدا عندب ال ودآ
الذي ن،نم لبال عور ت صوا فا ذا الح ال ً لكاه فا منن ن اللح .
خامئاً :اجلنب السنئح ايجنلا فا الشا لد اإلعالاود كثوامال انهن:
ً
ـ ايلتزام للهللم إلحنم ايل ًالاا لنللوهلل الماو دال فنلسنئح اوتزم للهللم القونم
لني عما اص شن ب إلحنم الاا لنللوهلل التا عمحو لب لهللللل ن اضوهنال ًانحتب
تنشوام الهللللل التا وتزم لمقتان ن للهللم تلا ض اصنلح اللوهلل لوخ،اً .ن آ عمووص
موص نن لاضن اصنلح اللوهلل لوخ،ا من :الت س ال ًالت واابال فنيًل قصهلل لب :قا
نللن اللوهلل السونعود ًايجتمنعود ًاي تصن د لولهللً لقصهلل إطالعب عور نعاا اللوهللال
ًالثن ا ؤ ي إلر تاً ا انانوصال ًإمن م الاع ًال زع فا الم تما لمن اص شن ب نن
لهال ً ننل اص اعتقاا ه.
وهلل
2ـدددد ايلتددددزام للددددهللم إلحددددنم ايل ًالاددددا لنلمسددددوموص فددددا ن سددددهآ ًناددددلالهآ
عص طا القتاال نً لنيالال عدص طا د
ًنعااضهآال فال له لب إلحنم ايل لني
السا د نً اإلتال ال نً لنيعااظ عص طا الز نال فإلا ان ً ا انب شاء امن عدل عدد ،هلل
للك إلاليً لمن قتاوب عقهلل اياننال ًلذلك ستح اللقللد المقا م عور اص ا تا فلالً
اص ذه ايفلنل.
8ـ ايلتزام للهللم إظهن اللهللاء ل عالم نً المسوموص ان ام فا ا آال ً نهلل ج تحدو
ذا اللاج عهللم عنن ا اص ن مهن :التزااب للهللم إظهن ان دهللل عودر ايعدتهن د لنلدهلل صال
نً ايعددتخ ن لددب؛ كددنن سد لال نً النلددا ال نً سد الصددحنلدال نً سد الددهلل صال نً
ستهزي لنلقاانال نً لنلسندال فإن ذا لدهلل اعدتخ نفًن لنلدهلل ص ًن ودبال ًلنلتدنلا فدإن فنعودب
ستح نن تل ا عووب اللقللد المقا م فا ذا الشننال ًالتا هلل تصا إلر القتاال ًانهدن:
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التزااددب للددهللم إظهددن اللددهللاًم لاعددلل ل ال د ًاا لمددن لددب اددص اون ددد فددا وددلا جموددا
المسوموصال تمنلهآ اص للل ني إعنءم إلوبال ً ذا اص شدن ب إمدن م القال دا فدا الم تمداال
ً ستح المتسل فا للدك إ قدنع اللقللدد المقدا م فدا دذا الشدننال ًالتدا دهلل تصدا إلدر
القتا.
)
(
ثبت المراجع
)
(
القرآن الكري   :ت ِ
نلي ٌل ْم ْن ح ِكي ح ِميْ 

أوال :كتب التفسير.

ع،نال ط :ا الوت

اللومودال

 ن،ونم القاان يلص اللالاال تلوو  :احمهلل علهلل القنلواًبال طللد منلثدال 2008م.
 -2ت سوا الص كثواال (ت سوا القاان الل وآ) تحقو  :عناا احمهلل عالادال ط :ا طولد
لونشا ًالتله اال طللد من ودال  666م
 -8ت سوا الزاخشايال (الوشن عص ،قنئ يلااض التنز ا)ال ط :ا الوتنا اللالاال
ـ.
لواًبال طللد منلثدال 0
 ت سوا ال،لايال (جناا اللونن عص تنً ا اي القاان)ال تحقو  . :علهلل ل علهللا لو،لنعد ًالنشا ًالتله اال طللد نًلرال 200م.
المحسص التاكاال ط :ا
 ت سوا القنعماال (احنعص التنً ا)ال تحقو  :احمهلل لنعا عولن السل ال ط :ا الوتـال
اللومودال لواًبال طللد نًلرال 3
 ت سوا القاطلاال (ال ناا ي،ونم القاان)ال تحقو  :ن،مهلل اللا ً اال ًإلاا وآنط و ال ط :ا الوت المصا دال القن امال طللد من ودال  6م
 ا نتوح الرو ال (الت سوا الولوا) لو خا الااهيال ط :ا إ،ونء التاام اللالاالـ
لواًبال طللد منلثدال20
 -3ت سوا المنن ال (ت سوا القاان الحووآ) لمحمهلل شوهلل ضنال ط :الهوئد المصا د اللنادد
لووتناال ( 660م).

ثانيا :كتب السنة وشروحها:
اإلعالااال

انن السلواال لألللن اال طللد الموت
 إ ًاء الرووا فا تخا ج ن،نـ 63 /م.
لواًبال طللد من ودال 0
 -2جناا التااذيال لوحنف التااذيال تا وآ الشوخ ن،مهلل شنكاال ط :اص ،ر اللنلا
الحولاال طللد من ودال  6م.
 -8عنص الص انجدال لوحنف القزً ناال تا وآ احمهلل فؤا علهلل اللن اال طللد ا إ،ونء
الوت اللالود.
 عنص نلا اً ال لوحنف نلا اً الس ستن اال تا وآ احور الهلل صال ط :الموتلداللصا دال وهللاال لواًب.
 السنص الولا ال لوحنف اللوهقاال تحقو  :احمهلل علهلل القن ع،نال طللد اوتلد اـ 66 /م.
اللنهال اود الموااد
 عنص النسنئاال لوحنف النسنئاال تا وآ الشوخ علهلل ال تن نلل يهللمال ط :اوتالم،للعنب اإلعالاودال ،و ال طللد من ودال  63م.
(
(

) تلو المااجا ،س التاتو اله نئاال اا إي نل ن ام التلا ل ( ال ).
) عل م فصووال اص ان د (.) 2
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 حوح الص ،لنن لتاتو الص لولننال يلا ،نتآ اللستاال تحقو  :شلو اي نؤًطالـ  668/م.
طللد اؤعسد الاعنلدال لواًبال طللد من ود
 -3حوح اللخن يال لوحنف نلا علهلل ل اللخن ي ال تا وآ احمهلل فؤا علهلل اللن اال ط:
ـ.
ا طلم الن نمال طللد نًلرال 22
 -6حوح ال ناا الصروا ًه ن اتباللألللن ا.ط :الموت اإلعالاا.
 - 0حوح عنص نلا اً لألللن اال ط :اؤعسد يااا لونشا ًالتله اال الول و.
 حوح اسوآ لوحنف نلا الحسوص اسوآ لص الح نج ال تا وآ احمهلل فؤا علهلل اللن االط :ا إ،ونء التاام اللالاال لواًب.
 - 2فتح اللن ي ال لوحنف الص  ،ا اللسقال اال طللد ا الملافدال لواًب  86ـ.
 - 8المستهلل ك عور الصحوحوصال لوحنف النوسنلل يال تحقود  :احمدهلل علدهلل القدن ع،دنال
ـ 660/م.
طللد ا الوت اللومودال لواًبال طللد نًلر
المختن م امن لآ خاجب اللخن ي ًاسدوآ فدا دحوحوهمن
 المستخاج اص اي،نلومقهللعددداال تحقوددد  / :علدددهلل المودددك لدددص دددو ال ط :ا لادددا لو،لنعدددد ًالنشدددا
ًالتله اال لواًب.
 اسنهلل نلا لورال لوحنف المل واال تحقو ، :سوص عووآ نعهللال طللد ا المنالنـ 63 /م.
لوتاامال اش ال طللد نًلر 0
 المسنهللال ل انم نلا علهلل ل ن،مهلل لص احمهلل لص ،نلاال تا وآ :ا إ،ونء التااماللالا.
 المل آ الولواال يلا القنعآ ال،لاا اال تحقو ، :مهللي علهلل الم وهلل السو اال طللدـ 638/م.
اوتلد اللولم ًالحوآال المل اال طللد من ود 0

ثالثا :كتب اللغة.
 تهذ الورد لوهاًيال تحقو  :احمهلل علظ ااع ال ط :ا إ،ونء التاام اللالااللواًبال طللد نًلرال 200م
 -2جمهام الورد يلص هلل ايه يال تحقو  :ازي انوا للولواال ط :ا اللوآ لومال وصال
لواًبال طللد نًلرال  63م.
 -3الصحن  :تنج الورد ً حن اللالود يلص ،من ال ل ايال تحقو  :ن،مهلل علهلل الر دل
ع،ن ال ط :ا اللوآ لومال وصال لواًبال طللد اللدال  63م.
 القنالا ال قها لسلهللي نلل جو ال ط :ا ال واال اش ال عل دال طللد من ودال 633م.
هال
 لسنن اللاا يلص ان ل ال ط :ا ن ال طللد منلثدال المصلن المنوا فا يا الشا الولوا لو ولااال ط :الموتلد اللومودال لواًب.ال آ اقن و الورد يلص فدن اال تحقود  :علدهلل السدالم احمدهلل دن ًن ط :ا ال ودا ال
 6 6م.

رابعا :كتب المذاهب الفقهية.
(أ) كتب المذهب الحنفي.
ـ  63 -مال
 لهللائا الصننئا لوونعن اال ط :ا الوت اللومود ال،للد الثن ودال 0 -2شا السوا الولوا لوسالساال ط :الشاكد الشا ود ل عال نبال  6م.
 -8الملسلط لوسالساال ط :ا الملافد – لواًب.
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(ب) كتب المذهب المالكي.
 اللودددنن ًالتحصدددوا يلدددص شدددهللال تحقوددد  . :احمدددهلل  ،دددا ًالددداًنال ط :ا الرددداااإلعالااال لواًبال طللد من ودال  633م
، -2نشود الهللعل ا عور الشا الولوا لوشوخ عافد الهللعل اال ط :ا ال واال لواًب.
 -8الذلوام لوقاافاال تحقو  :احمهلل لدل للدزمال ط :ا الرداا اإلعدالااال لوداًبال طللدد
نًلرال  66م.
 المقهللانب الممههللاب يلص شهلل ال هللال ط :ا الراا اإلعالااال طللد نًلرال  633م انح ال ووا شا اختصا لوواال لوشوخ عوو ال ط :ا ال واال لواًبال  636م. -الا ال ووا فا شا اختصا لووا لوح،ناال ط :ا ال واال  662م

(ج) كتب المذهب الشافعي.
 اللونن فا اذ اإلانم الشنفلا لولماا اال تحقود  :نعدآ الندل يال ط :ا المنهدنجالجهللمال طللد نًلرال 2000م.
 -2تح د المحتنج فا شا المنهنج يلص  ،ا الهوتماال ط :الموتلد الت ن دال  638م.
، -8نشوتن ووللا ًعموامال ط :ا ال واال لواًبال  66م.
الحنًي الولوا لومنً يال تحقو  :عوا اللظال ًعن ل علهلل الملجدل ال ط :ا الوتداللومودال لواًبال طللد نًلرال  666م.
 الرا اللهود فا شا الله د الل دال لزكا ن اي صن يال ط :الم،للد المومنود. ارندا المحتدنج إلدر الافدد الددن ا نل دنظ المنهدنج لوشدالوناال ط :ا الوتد اللومودددالطللد نًلرال  66م.
 انهددنج ال،ددنللوص ًعمددهللم الم تددوص فددا ال قددب ل اددنم النددلًيال تحقو د  :عددلظ نعددآعلظال ط :ا ال واال طللد نًلرال 200م.
 -3المهذا فا فقب اإلانم الشنفلاال لوشوااهيال ط :ا الوت اللومود.
 -6هن د المحتنج إلر شا المنهنج لوااوا ط :ا ال وا لواًبال  63م

(د) كتب المذهب الحنبلي.
لومدا اًيال ط :ا إ،ودنء التداام اللالداال

 اإل صن فدا الافدد الدااجح ادص الخدالطللد من ود.
 -2كشن القننع عص اتص اإل ننع لولهلتاال ط :ا الوت اللومود.
 -8الملددهللع فددا شددا المقنددا يلددص ا وددحال ط :ا الوت د اللومودددال لودداًبال طللددد نًلددرال
 66م.
 -المرنا يلص هللاادال ط :اوتلد القن امال  6 3م.

(هـ) كتب المذاهب األخرى.
عومنء اياصن ال ي،مهلل لدص حودر لدص الماتادرال طللدد

 اللحا الزلن ال ناا لمذاا الوتنا اإلعالاا.
 -2المحور لننمن يلص ،زم ال ن ايال ط :ا ال واال لواًب.

خامسا :كتب عامة.
 نما ال ا مد فا قض عههلل المستناص ل ههلل نشا الحالاال الا نظال 200م. -2ن،وددنم الددذاووص ًالمسددتنانوصال .علددهلل الوددا آ ه ددهللانال ط :اؤعسددد الاعددنلدال لودداًبال
 632م.
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 -8ن،وددنم السددون،د ًامن ددنال لهنشددآ احمددهلل ددن ل ال ط :ا الددص ال ددلهيال طللددد نًلددرال
ـ
2
 ا تانء الصااط المستقوآ لمخنل د ن حنا ال حدوآال يلدص توموددال تحقود  :ن دا علدهللالوا آ اللقاال ط :ا عنلآ الوت ال لواًبال طللد عنللدال  666م.
 تولددو إلوددو يلددص ال ددلهيال ط :ا ال وددا لو،لنعددد ًالنشدداال لودداًبال طللددد نًلددرال200م
 جراافود السون،دال لمحمهلل لحا علهلل الحووآال ً،مهللي الهلل ال القن امال  66مال ،قلم السنئح ًًاجلنتب فا ال قب اإلعالاا ًالقن لن اللضلاال ن / .هكا هكا ه هللان.، -3من د السنئح لوص الشا لد ًالن نمال لنن ا علهلل ل علهلل المحسصال الا نظال 2008م
 -6السون،دال لمحمهلل لحا علهلل الحووآال ً،مهللي الهلل ال القن امال  66م
 - 0الصن م المسولل عودر شدنتآ الاعدللال يلدص توموددال تحقود  :احمدهلل احدا الدهلل ص علدهلل
الحموهللال ط :الحاا اللطنا السلل ي.
 ال قب اإلعالاا الملن ا لللهلل الحووآ عل ال ط :ا اللفنءال طللد نًلر 200م. - 2القددن لن الدددهللًلا الخددنص المصددداي لللددهلل ل عدددز الددهلل صال ط :ا النهادددد اللالوددددال
القن امال  6 2م.
 - 8المهلللا فا ال قب اإلعدالااال لمصد ،ر شدولاال ط :الدهللا ال نالوددال ال،للدد اللنشدامال
 63م.
 -الملجز فا ال نسود ًااكز ايجن لشم الهلل ص اللكواال طللد عن عدال  66م.
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فهرس الموضوعات
الموضوع
المقهللاد
ال صا التمهوهللي:تلا ل السون،دال ًن لاعهن
الملح ايًل :تلا ل السون،د
نًيً :تلا ل السون،د لرد
،ال،ن
من وًن :تلا ل السون،د ا
ً
منلثًن :تلا ل السنئح
الملح الثن ا :ن لاع السون،د.
النلع ايًل :السون،د لملنر الصونم
النلع الثن ا :السون،د لملنر ال هن
النلع الثنل  :السون،د لملنر السوا فا اي ظ لول د ًايعتلن
النلع الاالا :السون،د الهلل نود
الملح الثنل  :التلا ل لنيجنلا ًعقهلل ايانن
ً
،ال،ن
نًي :ايجنلا لرد ً ا
ً
من وًن :النر ايانن لرد ًا ،ال،ن
ال صا ايًل، :قلم السنئح ايجنلا فا الشا لد اإلعالاود
،ال،ن
تمهوهلل :النر الح لرد ًا
ً
الملح ايًل، :قب فا ،ا د اللقوهللم
الملح الثن ا، :قب فا ،ا د اإل ناد ًالتنقا
الملح الثنل ، :قب فا التمتا لنلااً نب الخمسد
نًيً، :من د الن
من وًن، :من د المنل
منلثًن، :من د الهلل ص
ال ًلن، :من د اللقا
سن، :من د الل ْاظ
لنا ً
الملح الاالا، :قب فا الو لء إلر القانء
ال صا الثن اً :اجلنب السنئح ايجنلا فا الشا لد اإلعالاود
الملح ايًل :ايلتزام للهللم إلحنم ايل ًالاا لنللوهلل الماو د
نًيً :الت س
من وًن الت وااب
الملح الثن ا :ايلتزام للهللم إلحنم ايل ًالاا لنلمسدوموص فدا ن سدهآ
ًنالالهآ ًنعااضهآ
نًيً :عهللم إلحنم ايل لني
من وًن :عهللم إلحنم ايل لنيالال
منلثًن :عهللم إلحنم ايل لنيعااظ
الملح الثنل  :ايلتزام للهللم إظهن اللهللاء ل عالم نً المسوموص ادن ام فدا
ا آ
ـ إظهن ان هللل عور ايعتهن د لنلهلل صال ًايعتخ ن لب
2ـ إظهن اللهللاًم لاعلل ل 
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