
- ٩١٥  - 

 

 

  

  

  

  

  األحكام الفقهية املتعلقة باإلمارة يف السفر 

  إعداد

  فالح بن سعود بن فالح العریفي

  األستاذ المساعد بقسم الدرسات اإلسالمیة

 بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود



  األحكام الفقھیة المتعلقة باإلمارة في السفر
  
  

- ٩١٦  - 

 



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

- ٩١٧  - 

 

  

  األحكام الفقھیة المتعلقة باإلمارة في السفر
  فالح بن سعود بن فالح العریفي
لیة التربیة ، جامعة الملك سعود ، مدینة الریاض ، قسم الدراسات اإلسالمیة ، ك

  .المملكة العربیة السعودیة 
 falarifi@KSU.EDU.SA :البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث
مما لھ تعلق  بالتأمیر  –رحمھم هللا  –تمَّ جمع السمائل الفقھیة التي ذكرھا الفقھاء 

ما تبین للباحث من  النوازل في السفر ، باإلضافة إلى ما ذكره المعاصرون منھا، و
المعاصرة في ھذا الباب ، ثم دراستھا دراسة فقھیة مقارنة، مع بیان مالھ تعلق باإلمارة 

ویھدف البحث إلي التعرف على األحكام الفقھیة . في السفر من الشروط واآلداب والحكم
وازل المتعلقة باإلمارة في السفر ، وجمع ما تفرق منھا ، مع  دراسة شيء من الن

ویشتمل البحث علي تمھید ، وستة عشرا مبحثا، فذكر في . المستجدة في ھذا الباب 
التمھید تعریف اإلمارة لغة واصطالحاً و المقصد الشرعي من التأمیر في السفر، ثم ذكر 
المسائل الفقھیة التي لھا تعلق بالسفر في ستة عشرا مبحثا، تضمنت ذكر األحكام التكلیفیة 

وانتھي الباحث إلي عدة نتائج . فر وكذا األحكام الوضعیة المتعلقة بالسفرالمتعلقة بالس
. ھي الوالیة المتعلقة بما یختص بأمور السفر: منھا المقصود باإلمارة في السفر

والمقصود من اإلمارة في السفر ھو حصول االجتماع والبعد عن الخالف واالفتراق بین 
أن التأمیر في السفر مستحب، وقد بین األدلة :  والقول الذي اختاره الباحث. المسافرین

وال یحق لشخص أن یكون أمیراً على . على ذلك، وناقش أدلة من یقول بالوجوب
المسافرین ما لم یرضوا بھ؛ ألن الحق في تعین األمیر راجع لھم فال ُیفتات علیھم 

ما ما ال یتعلق والسمع والطاعة لألمیر في السفر مختص بما یتعلق بأمور السفر، وأ.بذلك
ولما كانت اإلمارة في السفر لھا .بالسفر فال تجب طاعتھ فیھ كالمسائل الخاصة بكل أحد 

والضابط فیمن .تعلُّق بمعاملة َمن تحت ھذا األمیر كانت لھا آداب ینبغي لألمیر مراعاتھا 
م في اإلمارة في السفر ھو األعرف بالسفر وألقوم بمصالحھ وإن كان غیره أعلم منھ  یقدَّ

 . وتبدأ اإلمارة في السفر ببدایة الخروج من البلد ، وتنتھي  بنھایة السفر. أو أفضل منھ 
أن یكون التأمیر في السفر ، وأن یكون : ویشترط لإلمارة في السفر أربعة شروط وھي 

. األمیر رجالً ، وأن یكون عدد المسافرین ثالثة فما فوق، وأن یرضى بھ من سافر معھ
السفر أن یقیم الحدود وال القصاص على أحد من المسافرین، أما التعزیز ولیس ألمیر 

على ما یقع من المسافرین من مخالفة أمور السفر فھذا قد یسوغ بالقول دون التعزیر 
  .بالفعل 

المسائل الفقھیة في السفر، المسائل الفقھیة في اإلمارة ،   :الكلمات المفتاحیة 
  .ر ، التأمیر التأمیر في السفر، أحكام السف
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Jurisprudence Related to the Guardian in Travel 
Falah bin Saud bin Falah Al Arifi 
Department of Islamic Studies, College of Education, King 
Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: falarifi@KSU.EDU.SA 
Abstract: 
The jurisprudential issues mentioned by the jurists - may God 
have mercy on them - were collected from what has to do with 
guardian the travel, in addition to what the contemporaries 
mentioned about them, and what the researcher found of 
contemporary calamities in this section, then studied them in 
a comparative jurisprudence study, with an explanation of his 
money related to the guardian in travel from the conditions 
Etiquette and judgment. the research aims to identify the 
jurisprudential rulings related to the guardian in travel, and to 
collect what is differentiated from it, along with studying some 
of the new calamities in this section. the research includes a 
preamble, and sixteen topics. In the preamble, mentioned the 
definition of the guardian in language and convention, the 
legal meaning of guardian to travel, then it mentioned the 
jurisprudential issues that are related to travel in sixteen 
topics, which included mentioning the mandatory provisions 
related to travel as well as the positive provisions related to 
travel. the researcher concluded with several conclusions, 
including what is meant by the guardian in travel: It is the 
guardian related to travel matters. What is meant by the 
guardian in travel is that the meeting will take place and keep 
away from disagreement and separation between travelers. 
And the saying chosen by the researcher is that it is desirable 
to guard to travel, and he has shown the evidence for that, 
and discussed the evidence of those who say that it is 
obligatory. A person is not entitled to be a  guardian of 
travelers unless they are satisfied with him. Because the right 
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to appoint a guardian is up to them, so do not criticize them 
for that, and hearing and obedience to the guardian when 
traveling is concerned with matters related to travel, and as 
for what is not related to travel, it is not necessary to obey him 
in it like everyone’s issues. Whereas the guardian in travel 
was attached to a treatment from under this a guardian, it had 
morals that the guardian should observe. And the guideline 
for whoever comes to the guardian on travel is the one who is 
more knowledgeable about travel and to fulfill his interests, 
even if someone else is more knowledgeable than him or 
better than him. The guardian begins to travel with the 
beginning of exiting the country and ends with the end of 
travel. Four conditions are required for the guardian to travel, 
which are: that the travel plan be approved, that the guardian 
be a man, that the number of travelers should be three or 
more, and that whoever travels with him is satisfied with him. 
The guardian of travel is not to establish the boundaries or 
retribution for any of the travelers, as for the reinforcement of 
what happens to the travelers from the violation of travel 
matters, this may be justified by saying without actually 
discrediting.  
 
Key words: Jurisprudence Issues In Travel , Jurisprudence 
Issues In The Guardian , Travel Guardian , Travel Provisions, 
Guardian. 
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  م ا ارن ارم

الحمد � الذي تفضل على عباده بشرعھ المبین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال 
شریك لھ، وأشھد أن محمد عبد هللا ورسولھ األمین، صلى هللا علیھ وعلى آلھ وأصحابھ 

  .والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین
  :أما بعد

المرعیة، شھود العبد كمال ھذه الشریعة فإن من المنازل المرضیة، والمشاھد 
الربانیة، واستواءھا على الِحكم والمصالح كاستواء الزرع على سوقھ بل ھو أكمل 
وأعظم وأتم، ومن تلك الحكم التي راعت فیھا الشریعة أحكاماً عدیدة، األمر  باالجتماع 

ین، كما واإلتالف والنھي عن الفرقة واالختالف، وھذا واضح جلي في نصوص الوحی
أنھ حاضر قریب في جملة من أبواب االعتقاد واألحكام، وإن من المسائل التي تتجلى 

، وبعد البحث والنظر لم أر من )١(مسألة التأمیر في السفر: فیھا ھذه الحكمة العظیمة
أفردھا بمصنف یجمع أطراف مسائلھا ونوازلھا، مع  مسیس الحاجة إلیھا، فرغبت في 

بالضعف والتقصیر، وهللا یتفضل بمنھ ویعطي على الیسیر  جمع ذلك مع االعتراف
  .الكثیر

  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره   
  : تتضح أھمیة ھذا الموضوع من خالل ما یلي

أن ھذا الموضوع لم أطلع فیھ على بحث مستقل مع شدة الحاجة إلى إفراده : أوالً 
  .ببحث

كثیرة، منھا ما نص علیھ بعض  أن مسألة اإلمارة في السفر لھا أحكامٌ : ثانیاً 
أھل العلم، ومنھا ما لم أقف فیھ على كالم لھم، ومنھا ما یدخل في باب النوازل 

  .كالتأمیر في وسائل المواصالت الجماعیة الحدیثة
أن ھذه المسألة تكثر الحاجة إلیھا؛ وذلك لكثرة أسفار الناس ال سیما في ھذه : ثالثاً 

  .السفر، وتعددت فیھا األسباب الحاملة للناس على ذلكاألزمان التي تیسرت فیھا سبل 
أن أحكام اإلمارة في السفر یتجلى للناظر فیھا أصل ٌ من أصول الشریعة، : رابعاً 

ومقصد من أعظم مقاصدھا العظیمة، أال وھو األمر باالجتماع واالئتالف والنھي عن 
  .الفرقة واالختالف

مما لھ  –رحمھم هللا  –التي ذكرھا الفقھاء تمَّ جمع السمائل الفقھیة : فكرة البحث 
تعلق  بالتأمیر في السفر ، باإلضافة إلى ما ذكره المعاصرون منھا، وما تبین للباحث من  
النوازل المعاصرة في ھذا الباب ، ثم دراستھا دراسة فقھیة مقارنة، مع بیان مالھ تعلق 

  . باإلمارة في السفر من الشروط واآلداب والحكم

                                      
  .-رحمھ هللا وغفر لھ-والذي أرشدني إلیھا شیخنا الفقیھ الدكتور عبد هللا بن عبد العزیز الجبرین ) ١(
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التعرف على األحكام الفقھیة المتعلقة باإلمارة في السفر ، وجمع : اف البحث أھد
  .ما تفرق منھا ، مع  دراسة شي من النوازل المستجدة في ھذا الباب 

  :الدراسات السابقة   
لم أجد بعد البحث والنظر من أفرد األحكام الفقھیة المتعلقة باإلمارة في السفر 

، كما أني تطرقت في ھذا البحث لمسائل لم أر من ذكرھا، بدراسة مفردة مستقلھ عموماً 
وإن من أبرز الدراسات التي تطرقت لھذا الموضوع واستفدت منھا عدداً من الفوائد ھو 

فھد بن یحیى العماري فجزاه : ، لفضیلة الشیخ)المختصر في أحكام السفر(بحث بعنوان 
: (( ائلھ، قال في مقدمة ھذا المبحثهللا خیرا، فقد ذكر التأمیر في السفر وعدداً من مس

ھذا المبحث لم أجد أحدا من أھل العلم أفرده بالكالم حسب بحثي وجھدي القاصر، وغایة 
  .)١()) ما وجدت حكمھ وإشارات یسیرة جداً 

  خطة البحث  
  :التمھید، ویشتمل على مطلبین

  .تعریف اإلمارة لغة واصطالحاً : المطلب األول 
  .صد الشرعي من التأمیر في السفرالمق: المطلب الثاني 

  .حكم التأمیر في السفر: المبحث األول
  .العدد المشترط للتأمیر في السفر: المبحث الثاني
  .  شرط طاعة األمیر في السفر وحدودھا: المبحث الثالث
  .آداب تتعلق باألمیر في السفر: المبحث الرابع

   .أحق المسافرین باإلمارة في السفر: المبحث الخامس
  .كیفیة نصب األمیر في السفر وبدایة إمارتھ ونھایتھا: المبحث السادس
  . شروط التأمیر في السفر: المبحث السابع
  .الفروق بین اإلمارة الكبرى واإلمارة في السفر: المبحث الثامن
  .إمارة السفر في وسائل النقل العامة وفي الرحالت في الحضر: المبحث التاسع
  .میر السفر إقامة الحدود والقصاص والتعزیر؟ھل أل: المبحث العاشر

حكم إذن األمیر لمن یرید الخروج عن إمرتھ بانفصالھ : المبحث الحادي عشر
  .في السفر

  
          

                                      
  ).٣٩ص(المختصر في أحكام السفر ) ١(
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  التمهيد

  :ویشتمل على مطلبین 

  اطب اول

  رةف ارًطوا  

رُت فالناً أي جعلُتھ أمَّ : ~، قال ابن األعرابيّ )١(الوالیة: اإلِمارة في اللغة

  .)٢(أمیراً 
؛ )٤(ذو األمر: ، فاألمیرُ )٣(وأصل اشتقاقھا في اللغة من األمر الذي ھو ضد النھي

  . ألن اإلمارة تجعل لمن ولیھا أن یأمر فیما ولي فیھ
، إذ ال یختلف معناھا في اصطالح )٥(ھي الوالیة: كما أن اإلمارة في االصطالح      

للغویة، ویدخل فیھا الوالیة العظمى وھي الخالفة، والصغرى وھي الفقھاء عن حقیقتھا ا
  . )٦(الوالیة على بعض البالد

  .ھي الوالیة المتعلقة بما یختص بأمور السفر: والمقصود باإلمارة في السفر
التي یكون مقصود النظر فیھا على أمر  اإلمارة الخاصةفاإلمارة في السفر من 

تصر على أمر خاص وھو ما یتعلق بالسفر، ولھا خاص، فنظر األمیر في السفر مق
نظائر كإمارة الجیش فھي إمارة خاصة فیقتصر نظر أمیر الجیش فیما حدد لھ من أمور 
القتال فال یتعرض لغیره، وكإمارة الحج فیقتصر نظر أمیر موسم الحج على ما یتعلق 

 .  )٧(بشأن الحجاج في موسم الحج

  طب اا

 نا رد ا را  را  

لما كانت ھذه الشریعة الربانیة  قد جاءت بتحقیق المصالح وتكمیلھا وتعطیل 
فھو  بھ ورسولھ  المفاسد وتقلیلھا كانت جمیع أحكامھا متضمنة لذلك ، فكل ما أمر هللا

فھو لمفسدة خالصة أو  لمصلحة خالصة أو راجحة، وكل ما نھى هللا  عنھ ورسولھ 
األوامر التي جاءت الشریعة بھا األمر باتخاذ األمیر في السفر،   راجحة، ومن تلك

  والمقصود من اإلمارة في السفر ھو حصول االجتماع والبعد عن الخالف واالفتراق ، 

                                      
، غریب الحدیث إلبراھیم الحربي )٢٩٧ص (، الفصیح )١/١٠٣(مل اللغة البن فارس مج: انظر) ١(
)١/٩٣.(  
  ).١/١٣٧(مقاییس اللغة البن فارس ) ٢(
  .المرجع السابق: انظر) ٣(
  ).٢١ص(مختار الصحاح ) ٤(
  )١/٢٢(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر : انظر) ٥(
  .)١٣/١٢٥(فتح الباري البن حجر : انظر) ٦(
 ).٦/١٩٨(الموسوعة الفقھیة الكویتیة : انظر) ٧(
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، )١(فیكون أمرھم جمیعا فیجتمع شملھم وال یتفرق بھم الرأي فیقع بینھم الخالف والنزاع
عن رأي واحد فیكونون بذلك أبعد عن وقوع  وذلك ألنھم باإلمارة في سفرھم یصدرون

فیستبد كل واحد برأیھ ویفعل ما یطابق ھواه  ، أما مع عدم التأمیر )٢(الخالف بینھم

یجب أن یعرف أن والیة )   : (( ٧٢٨ت( ~، قال أبو العباس ابن تیمیة)٣(فیھلكون

م ال تتم مصلحتھم فإن بني آدأمر الناس من أعظم واجبات الدین بل ال قیام للدین إال بھا 
حتى قال  إال باالجتماع ؛ لحاجة بعضھم إلى بعض ، وال بد لھم عند االجتماع من رأس

رواه أبو داود من حدیث أبي ))  إذا خرج ثالثة في سفر فلیؤمروا أحدھم: (( النبي 
 سعید وأبي ھریرة ، وروى اإلمام أحمد في المسند عن عبد هللا بن عمرو أن النبي 

 فأوجب ))  یحل لثالثة یكونوا بفالة من األرض إال أمروا علیھم أحدھمال: ((قال 
تأمیر الواحد في االجتماع القلیل العارض في السفر تنبیھا بذلك على سائر أنواع 
االجتماع؛ وألن هللا تعالى أوجب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وال تتم ذلك إال 

الجھاد والعدل وإقامة الحج والجمع ونصرة       بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبھ من
  .)٤()) المظلومین 

فاجتماع الناس في السفر ال بد منھ وذلك لحاجة بعضھم إلى بعض، وال شك أن 
تأمیر أحدھم مما یخفف النزاع أثناء السفر، خاصة مع اختالف الرغبات فتجد بعضھم 

 بد من أمیر یرجع إلیھ في یرغب في الوقوف ھنا واألخر یرغب في الوقوف ھناك، فال
  .)٥(دفع الخالف
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                      
  ).١١/١١٠(، فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء )٢/٢٦(شرح معالم السنن : انظر) ١(
  ). ١١/٢٣(شرح السنة للبغوي : انظر) ٢(
  ).٩/١٢٨(نیل األوطار : انظر) ٣(
 ).٢٨/٣٩٠(مجموع الفتاوى ) ٤(
  ).١٧ص( نزھة النظر في بیان أحكام السفر: انظر) ٥(
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  املبحث األول

  حكم التأمري يف السفر

  :صورة المسألة
مسافًة یصدق علیھا حد السفر في  -وھم فوق االثنین-إذا اجتمع رفقة في سفر 

فما حكم تنصیبھم أحدھم أمیراً علیھم في سفرھم؟ وھل ھو من باب : خطاب الشرع
  ن باب الندب واالستحباب؟   الوجوب؟ أم إنھ م

  :أقوال العلماء في المسألة
  :في حكم التأمیر في السفر على قولین –رحمھم هللا –اختلف العلماء 

أن التأمیر في السفر مستحب، وإلى ھذا القول ذھب أبو بكر ابن : القول األول

 ،(٦))٥(  ~،وزین الدین المناوي)٤)(٣( ~،وأبو زكریا النووي)٢)(١(  ~خزیمة

  .)١٠( )٩(  ~والشیخ فیصل آل مبارك ،)٨)(٧(  ~الخادميوأبو سعید 

  

                                      
باب استحباب تأمیر المسافرین أحدھم : ((، فقد بوب لذلك في صحیحة بقولھ)٢/١٢١٣(صحیح ابن خزیمة ) ١(

  )).على أنفسھم
لَمُّي، كنیتھ) ٢( ه، فقیھ مجتھد عالم ٢٢٣: أبو بكر، ولد سنة: ھو الحافظ محمد ابن إسحاق ابن خزیمة السُّ

المسند الصحیح المعروف بصحیح ابن خزیمة، ومنھا كتاب  مختصر المختصر من: بالحدیث، لھ مصنفات منھا
  .   ه٣١١: سنة –رحمھ هللا  -التوحید، توفي 

 ).٣١٣ص(، طبقات الحفاظ)٣/١٠٩(، طبقات الشافعیة للسبكي )١٤/٣٦٥(سیر أعالم النبالء : انظر ترجمتھ في
  ).٤/٣٩٠(المجموع شرح المھذب : انظر) ٣(
، فقیھ شافعي ٦٣١: أبو زكریا، ولد سنة: سن النووي الشافعي، كنیتھھو یحیى بن شرف بن مري بن ح) ٤(

ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین، والمنھاج في شرح صحیح : مجتھد لغوي، لھ مصنفات كثیرة منھا
  .ه٦٧٦: بنوى سنة –رحمھ هللا -مسلم بن الحجاج، ومنھاج الطالبین، توفي 

 ).٥١٣ص(، طبقات الحفاظ)٨/٣٩٥(، طبقات الشافعیة للسبكي )١٥/٣٢٤(تاریخ اإلسالم : انظر ترجمتھ في
 )١/٣٣٣(فیض القدیر ) ٥(
، فقیھ شافعي، لھ ٩٥٢: ھو محمد بن عبد الرؤف بن تاج العارفین الحدادي ثم المناوي القاھري، ولد سنة) ٦(

  .ه١٠٣١: بالقاھرة سنة -رحمھ هللا-فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، توفي: مصنفات منھا
  ).١٠/١٦٦(، معجم المؤلفین لكحالھ )٦/٤٠٢(األعالم للزركلي : انظر ترجمتھ في

 ).١٨٠/  ٤(بریقة محمودیة ) ٧(
حاشیة : ه، لھ مصنفات منھا١١١٣: ھو محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، فقیھ حنفي أصولي، ولد سنة) ٨(

 .ه١١٧٦: سنة –رحمھ هللا - توفيعلى درر األحكام في الفقھ الحنفي، مجمع الحقائق في أصول الفقھ، 
 ).٥٦٣ص (تطریز ریاض الصالحین ) ٩(
ه، لھ ١٣١٣: ھو فیصل بن عبد العزیز بن فیصل آل مبارك الحریملي النجدي، فقیھ حنبلي مفسر، ولد سنة) ١٠(

في  - رحمھ هللا-توفیق الرحمن في دروس القرآن، وخالصة الكالم على عمدة األحكام، توفي: مصنفات منھا
  .ـھ١٣٧٦: سنة الجوف

، الموسوعة المیسرة في ترجمة أئمة التفسیر واإلقراء والنحو )٥/١٨٦(األعالم للزركلي: انظر ترجمتھ في 
)٢/١٨٢٩.( 
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  : واستدلوا لذلك بما یلي

إَِذا َخَرَج « : قال   أن رسول هللا  عن أبي سعید  :الدلیل األول        
ُروا أََحَدُھمْ   َثَالَثةٌ      .)١(» فِي َسَفٍر َفْلُیَؤمِّ

َسَفٍر   إَِذا َكاَن َثَالَثٌة فِي« : قال  أن رسول عن أبي ھریرة  :والدلیل الثاني
ُروا أََحَدُھمْ    .)٢(»  َفْلُیَؤمِّ

أمر في ھذین الحدیثین بالتأمیر في   أن النبي :وجھ الداللة من ھذین الحدیثین
السفر، وھذا األمر یفید االستحباب ألنھ في باب اآلداب، واألمر في باب اآلداب یفید 

  . )٣(االستحباب 
  : ش ھذا االستدالل بما یليویمكن أن یناق

  ، والمشھور )٤(أن الصحیح الذي رجحھ األئمة الحفاظ أن الحدیث مرسل: أوالً 

                                      
 )٢٢٤١(أخرجھ أبو داود، كتاب الجھاد، باب في القوم یسافرون ویؤمرون أحدھم، رقم الحدیث ) ١(
  ) .٢٢٤٢(فرون ویؤمرون أحدھم، رقم الحدیث أخرجھ أبو داود، كتاب الجھاد، باب في القوم یسا) ٢(
، شرح منظومة أصول الفقھ وقواعده )٢٠٢ص (الشرح الكبیر على مختصر األصول : انظر) ٣(

  ).١٠٣ص(للشیخ ابن عثیمین رحمھ هللا 
حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسمعیل حدثنا محمد بن عجالن عن نافع : قال أبو داود) ٤(

رحمھ –أبي سعید الخدري وظاھر إسناده أنھ من قبیل الحسن، قال الشیخ األلباني = عن  عن أبي سلمة
وھذا إسناد حسن، وقد حسنھ النووي في المجموع، ولكن أعل ھذا الحدیث باإلرسال، فإن محمد  –هللا 

   .بن عجالن على ثقتھ وجاللتھ إال أنھ اضطرب في حدیثھ عن نافع
سمعت : حدثنا عبد هللا بن أحمد، حدثني أبو بكر بن خالد، قال ): (٤/١١٨(العقیلي في الضعفاء  قال

  )..القیمة عنده كان ابن عجالن مضطرب الحدیث في حدیث نافع ولم یكن لھ تلك: یحیى یقول
  .وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني أن الصحیح في الحدیث أنھ مرسل

أِبي وأبا ُزرعة َعن حِدیٍث؛ رواهُ حاِتُم بُن إِسماِعیل،  وسألتُ ): ((٨٤/ ١(قال ابن أبي حاتم في العلل  
إِذا كان ثالثٌة ِفي : ، قال عن ُمحّمِد بِن َعْجالن، عن ناِفٍع، عن أِبي سلمة، عن أِبي ُھریرة، عِن الّنِبيِّ 

  .سفٍر فلیُؤّمُھم أحُدُھم
  :ُرِوي عن حاِتٍم ھذا الحِدیُث ِبإِسنادینِ : فقاال

  .اِتٍم، عِن ابِن َعْجالن، عن ناِفٍع، عن أِبي سلمة، عن أِبي سِعیدٍ عن ح: قال بعُضُھم
  .عن أِبي ُھریرة: قال بعُضُھم

  .، ُمرسلٌ عن أِبي سلمة، أنَّ الّنِبّي : والّصِحیُح ِعندنا، وّهللاُ أعلمُ 
، وھذا الّصِحیُح ّي ورواهُ یحیى بُن أیُّوب، عِن ابِن َعْجالن، عن ناِفٍع، عن أِبي سلمة، أنَّ الّنبِ : قال أِبي

ي قولنا أن ُمعاویة بن صالٍِح، وثور بن یِزید، وفرج بن فضالة، حدثوا عِن المھاصر بن حبیب،  وِمّما یقوِّ
  .عن أِبي سلمة، عِن الّنِبيِّ صلى هللا علیھ وسلم ھذا الكالم

  )) وروى أصحاب ابن َعْجالن، ھذا الحدیث عن أِبي سلمة: قال أُبو ُزرعة
َوَرواهُ ابن َعجالَن، َعن ناِفٍع واخُتلِف َعنُھ؛ َفَرواهُ حاِتُم بن إِسماِعیل، َعِن (: قطني في العللوقال الدار

  .َعنُھ، َعن أَِبي ُھَریرة وحَدهُ : ابِن َعجالَن، َعن ناِفٍع، َعن أَِبي َسلََمة، َعن أَِبي ُھَریرة، وأَِبي َسِعیٍد، ِقیل
وابُ  َوخالََفُھ َیحَیى الَقّطاُن، َفَرواهُ   ) ).َعِن ابِن َعجالَن، َعن ناِفٍع، َعن أَِبي َسلََمة ُمرَسالً وُھو الصَّ
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  .)١(عن أھل الحدیث القول بعدم صحتھ 
أن الراجح أن األمر یفید الوجوب إال إذا وجد صارف یصرفھ من الوجوب : ثانیاً 

  .   )٢(األبواب  نإلى االستحباب سواء كان ذلك في باب اآلداب أو وغیرھا م
ر علیھم رجالً، فأوقد   أن النبي عن علي  :الدلیل الثالث بعث جیشا وأمَّ

إنما فررنا منھا ، فذكروا للنبي : ادخلوھا، فأرادوا أن یدخلوھا، وقال آخرون: ناراً، وقال
  ْوِم اْلقَِیاَمِة إِلَى یَ   لَْو َدَخلُوَھا لَْم َیَزالُوا فِیَھا« : ، فقال للذین أرادوا أن یدخلوھا«  

اَعُة فِي اْلَمْعُروفِ « : وقال لآلخرین  َما الطَّ   . )٣(» َال َطاَعَة فِي َمْعِصَیٍة ، إِنَّ
وقد تقرر في األصول   أن ھذا فعل من النبي  :وجھ الداللة من ھذا الحدیث

  .)٤(المجرد عن القرینة یفید االستحباب  أن فعل النبي 
َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ : قال  بن الحصیب   عن بریدة :الدلیل الرابع

ٍة ، َر أَِمیًرا َعلَى َجْیٍش أَْو َسِریَّ ِتھِ   َوَسلََّم إَِذا أَمَّ َمَعُھ ِمَن  َوَمنْ   ، ِبَتْقَوى هللاِ   أَْوَصاهُ ِفي َخاصَّ
  )٥(.اْلُمْسلِِمیَن َخْیًرا 

، وقد تقرر في   النبي  أن ھذا فعل من :وجھ الداللة من ھذا الحدیث 
  .المجرد عن القرینة یفید االستحباب   األصول أن فعل  النبي 

أن التأمیر في السفر واجب،  وإلى ھذا القول ذھب أبو العباس ابن :  القول الثاني

  ، وأبو عبد الرحمن )٨)(٧( ~، ومحمد بن إسماعیل الصنعاني ~ )٦(تیمیة

                                      
  ).١/٢٣٥(فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث : انظر) ١(

وھذا المبحث وھو قبول المرسل أو رده مبحوث مشھور في كتب المصطلح، فراجعھ إن شئت، وكذا 
  .في كتب أصول الفقھ في حجیة الحدیث المرسل

، شرح الكوكب )٦/٣٤٠(، البحر المحیط للزركشي )٢/٢(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم : انظر
 ).٢/٥٧٦(المنیر 

 ).٢٠٣ص (الشرح الكبیر على مختصر األصول : انظر) ٢(
أخرجھ البخاري ، كتاب األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصیة ، رقم الحدیث ) ٣(
  ) .٣٤٢٥(اإلمارة ، رقم الحدیث ، ومسلم، كتاب ) ٦٦١٢(
،مجموع الفتاوى )٤/٥١(، اإلحكام في أصول األحكام )٤/١٢٦(الواضح في أصول الفقھ : انظر) ٤(
 .ط المعارف) ١/١٣٨(، تھذیب السنن )٢٢٢/ ٢٥(
  ).٣٢٦١(أخرجھ مسلم، كتاب الجھاد والسیر، رقم الحدیث ) ٥(
  ).٢٨/٣٩٠(مجموع الفتاوى : انظر) ٦(
 ).٤/٦٦٨(التحبیر إلیضاح معاني التیسیر : انظر) ٧(
ھو محمد بن إسماعیل بن صالح الحسني الھاشمي الكحالني ثم الصنعاني، یعرف كأسالفھ )  ٨(

سبل السالم : ه، محدث أصولي فقیھ مجتھد، لھ مصنفات عدیدة منھا١٠٩٩باألمیر، ولد بكحالن سنة 
دقیق العید، تطھیر االعتقاد عن أدران اإللحاد، شرح بلوغ المرام، العدة حاشیة على شرح العمدة البن 

  .ه ١١٨٢سنة =  –رحمھ هللا- شرح الصدور في تحریم رفع القبور، توفي
، )٦/٣٨(، األعالم للزركلي )٢/١٣٣(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : انظر ترجمتھ في 

  ).    ٩/٥٦(معجم المؤلفین لكحالة 
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ھذا ~ ، وقد حكى ابن مفلح )٢( ~بن عثیمین،  وأبو عبد هللا  ا~)١(األلباني

  .)٣(القول وجھاً عند الحنابلة 
  :واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي 

فِي   إَِذا َخَرَج َثَالَثةٌ « :  قال   أن رسول هللا عن أبي سعید   :الدلیل األول 
ُروا أََحَدُھْم    .)٤( »َسَفٍر َفْلُیَؤمِّ

  

إَِذا َكاَن َثَالَثٌة « : قال   أن رسول هللا  عن أبي ھریرة  :الدلیل الثاني 
ُروا أََحَدُھْم   فِي   . )٥(»َسَفٍر َفْلُیَؤمِّ

یفید   »فلیؤمروا «:  أن قول النبي  :وجھ الداللة من ھذین الحدیثین 
بالتأمیر في السفر ، وقد تقرر في أصول الفقھ أن األمر  الوجوب، ألنھ أمر من النبي 

  .)٦(قید الوجوبالمجرد عن القرینة ی
أن الصحیح الذي رجحھ األئمة الحفاظ أن  :ویمكن أن یناقش ھذا االستدالل 

  .الحدیث مرسل، وقد تقرر مصطلح الحدیث أن المرسل من أقسام الحدیث الضعیف
  

بعث جیشا وأمر علیھم رجال ، فأوقد  أن النبي  عن علي  :الدلیل الثالث 
إنما فررنا منھا فذكروا : ن یدخلوھا ، وقال آخرون ادخلوھا ، فأرادوا أ:  نارا ، وقال 

إِلَى َیْوِم اْلقَِیاَمِة   لَْو َدَخلُوَھا لَْم َیَزالُوا فِیَھا« : ، فقال للذین أرادوا أن یدخلوھا  للنبي 
اَعُة فِي اْلَمْعُروفِ « : وقال لآلخرین   » َما الطَّ   .)٧(» َال َطاَعَة فِي َمْعِصَیٍة ، إِنَّ

ر في السفر ، وھذا فعل من       أن النبي  :لة من ھذا الحدیث وجھ الدال قد أمَّ
یفید الوجوب ألنھ مقترن بأمر منھ بالتأمیر في  ، وھذا الفعل من النبي  النبي 

  . السفر، وقد تقرر في أصول الفقھ أن الفعل إذا اقترن بھ قول فإنھ یفید ما یفیده القول
  

بأن الحدیث الذي فیھ األمر الراجح أنھ مرسل،  :ویمكن أن یناقش ھذا االستدالل
 المرسل من أقسام الحدیث الضعیف فعلى ھذا ال یكون في الحدیث إال فعل النبي 

  .المجرد عن األمر، والفعل المجرد عن األمر یفید االستحباب  

                                      
  ).٢/٥٦(لضعیفة سلسلة األحادیث ا: انظر) ١(
 ).٦٩٥ص (الضیاء الالمع من الخطب الجوامع : انظر) ٢(
 ).٤٢٣/ ١(اآلدب الشرعیة : انظر) ٣(
 .سبق تخریجھ) ٤(
 .سبق تخریجھ) ٥(
 ).١/٨٥(قواطع األدلة : انظر ) ٦(
أخرجھ البخاري، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصیة، رقم الحدیث ) ٧(
 ) . ٣٤٢٥(ومسلم، كتاب اإلمارة، رقم الحدیث ، )٦٦١٢(
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 أن رسول هللا  –رضي هللا عنھما  –عن عبد هللا بن عمرو  :الدلیل الرابع 
، َوَال َیِحلُّ لَِرُجٍل أَْن َیبِیَع َعلَى َبْیِع َصاِحبِِھ  اْلَمْرأَةُ بَِطَالِق أُْخَرى  َیِحلُّ أَْن ُتْنَكحَ َال   «: قال

ُروا َعلَْیِھْم أََحَدُھْم ، َوَال َیِحلُّ لَِثَالَثِة َنَفٍر َیُكوُنوَن بِأَْرِض َفَالةٍ   َحتَّى َیَذَرهُ ، َوَال َیِحلُّ   إِالَّ أَمَّ
  . )١( »اْثَناِن ُدوَن َصاِحبِِھَما  َیَتَناَجى َثِة َنَفٍر َیُكوُنوَن بِأَْرِض َفَالةٍ لَِثَال 

  

نص على تحریم ترك  » ال یحل«أن قولھ   :وجھ الداللة من ھذا الحدیث 
ال یحل « التأمیر في السفر ؛ ألن من ألفاظ الداللة على التحریم في خطاب الشرع لفظة  

ن ترك التأمیر في السفر فھو دلیل على وجوب التأمیر فیھ ؛ ألن ، فإذا كان ھذا نھیاً ع» 
  .   المتقرر في أصول الفقھ أن النھي عن الشيء أمر بضده 

بأن الحدیث ضعیف ؛ ألنھ من روایة ابن لھیعة : ویمكن أن یناقش ھذا االستدالل 
تفتقر  -ومنھا الوجوب -وھو سيء الحفظ ، وقد تقرر في األصول أن األحكام الشرعیة 

  .في ثبوتھا إلى دلیل صحیح صریح ، وهللا أعلم 
  

  : الترجیح 
أن التأمیر في السفر مستحب ؛ ألن حدیث علي  –وهللا أعلم  –الذي یترجح لي 

  في الصحیح یدل على فعل النبي   وكذا حدیث بریدة بن الحصیب ،  یدل على
مجرد عن القرینة یفید ال ، ومن المتقرر في األصول أن فعل النبي  فعل النبي 

االستحباب ،  أما األحادیث المرفوعة الواردة في األمر بالتأمیر في السفر فال أعلم أنھ 
یصح منھا شيء ، والقول بالوجوب یفتقر إلى دلیل صحیح صریح ، ولم أجد ما یدل على 

  .   ذلك  ، وهللا أعلم 
المسافرین نفسھ أمیراً وھذا األمیر في السفر ال یتعین بغیر تأمیر فلو عین أحد 

علیھم بال تأمیر، فال تنعقد اإلمارة لھ؛ ألن الحق في تعین األمیر راجع لھم فال ُیفتات 
  .  علیھم بذلك 

                                      
–، قال أحمد ) ٦٣٦٠(أخرجھ أحمد في المسند ، في مسند المكثرین من الصحابة ، رقم الحدیث )  ١(

حدثنا حسن حدثنا ابن لھیعة قال حدثنا عبد هللا بن ھبیرة عن أبي سالم الجیشاني فذكره ، :  -رحمھ هللا 
رحمھ –د هللا بن لھیعة وھو سيء الحفظ قال أبو الفضل ابن حجر والحدیث ضعیف ألنھ من روایة عب

 ))  . وفي سنده بن لھیعة  (( -هللا 
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الي وأما السفر فال یتعین لھ أمیر إال بالتأمیر، ): (( ٥٠٥: ت( ~ )١(قال العزَّ

المدبرون فسدت األمور في إذا كثر (( ، فإنھ )٢())فلھذا وجب التأمیر لیجتمع شتات اآلراء
  .)٣()) الحضر والسفر

  

                                      
الي، كنیتھ ) ١( أبو حامد، فقیھ شافعي أصولي، لھ مصنفات عدیدة : ھو محمد بن محمد الطوفي الغزَّ

اء علوم الدین، قال المستصفى في علم األصول، الوسیط في المذھب وھو في الفقھ الشافعي، وإحی: منھا
وفي كتاب اإلحیاء بعض األخبار الضعیفة واألفكار الفلسفیة طني أنھ : ((  -رحمھ هللا- صدیق حسن خان

بضاعتھ في الحدیث مزجاه، ولذا : ((  -رحمھ هللا-، وقال أبو العباس ابن تیمیة ))قد تاب منھا وأناب
 ٥٠٥: سنة  - رحمھ هللا-، توفي ))ت الفلسفةأكثر من إیراد الموضوعات في كتبھ، وأكثر فیھا من مقاال

الي مات وصحیح البخاري على صدره   .ه، وقد حكى علي القاري أن الغزَّ
، التاج المكلل من ) ٦/١٩١(، طبقات الشافعیة للسبكي )١٩/٣٣٢(سیر أعالم النبالء : انظر ترجمتھ 

 ).٣٨٠(جواھر الطراز اآلخر واألول لصدیق حسن ص
 )٢/٢٥٢(ن إحیاء علوم الدی) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
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  املبحث الثاني

  العدد املشرتط للتأمري يف السفر

إن الناظر في األحادیث الواردة في اإلمارة في السفر یجد أنھا قیدت األمَر  
فِي  إَِذا َخَرَج َثَالَثةٌ  «:  قال  أن رسول هللا    -رضي هللا عنھ-بالثالثة فعن أبي سعید 

ُروا أََحَدُھْم َسفَ  إذا خرج ثالثة قید ، واألصل أن المقید یعمل  ، فقول النبي )١(»ٍر َفْلُیَؤمِّ
، فدل ذلك على أن حكم التأمیر في السفر یشترط فیھ أن یكون عدد المسافرین )٢(بھ بقیده 

ثالثة فما فوق ، فال یدخل في ذلك االثنان ، وھذا الحدیث وإن كان في سنده ضعف إال 
على الجماعة وتركھ  لعمدة لیست علیھ بل على األحادیث األخرى من تأمیر النبي أن ا

ثالثة فما فوق  : التأمیر على االثنین ، فیكون المشروع في التأمیر أن یكونوا جماعة 
مما یدل على ذلك  ما رواه  سعید بن أبي بردة عن أبیھ عن جده أن  -وهللا أعلم - ولعل
َرا  «:  قال لھما –رضي هللا عنھما  –وأبا موسى األشعري  لما بعث معاذ اً   النبي  َیسِّ

َرا َرا َوَال   ، َوَال ُتَعسِّ أحدھما  ، فلم یؤمر الرسول ) ٣(»، َوَتَطاَوَعا َوَال َتْخَتلَِفا  ُتَنفَِّرا َوَبشِّ
على اآلخر بل أمرھما أن یتطاوعا ونھاھما عن االختالف ، ولو كان التأمیر على االثنین 

باً ألمرھما بذلك؛ ألن المتقرر في أصول الفقھ أن تأخیر البیان عن وقت الحاجة ال واج
  .)٤(یجوز 

بعث جیشاً  أن النبي  وأما التأمیر على الجماعة فعن علي بن أبي طالب 
إنما : ادخلوھا، فأرادوا أن یدخلوھا، وقال آخرون: وأمر علیھم رجالً، فأوقدوا ناراً وقال

لَْو َدَخلُوَھا لَْم َیَزالُوا « : ، فقال للذین أرادوا أن یدخلوھاا للنبي فررنا منھا، فذكرو
اَعُة فِي « : وقال لآلخرین   »إِلَى َیْوِم اْلقَِیاَمِة  فِیَھا َما الطَّ َال َطاَعَة فِي َمْعِصَیٍة ، إِنَّ

  .)٥(  »اْلَمْعُروِف 
ح صریح في أن النبي بعث جیشاً وأمر علیھم رجالً نص صحی:  فقول علي 

مشروعیة التأمیر في العدد فوق الثالثة، فإن الجیش ال یطلق إال على العدد الكثیر من 
  . المقاتلین

  

                                      
 . سبق تخریحھ ) ١(
وال خالف بین العلماء في ذلك؛ ألن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضیھ داللتھا ) ٢(

  .حتى یقوم دلیل على خالف ذلك
 ).٢٢٥ص (تیسیر الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول : انظر

السیر، باب ما یكره من التنازع واالختالف في الحرب، رقم كتاب الجھاد و: رواه البخاري ) ٣(
 ).٣٢٦٣(، ومسلم كتاب الجھاد والسیر، رقم الحدیث )٢٨١١: (الحدیث

، شرح الكوكب المنیر )١/٥٣٤(، روضة الناظر )١/٣٢٨(الفقیھ والمتفقھ للخطیب : انظر ) ٤(
)٣/٤٥١.( 
  .سبق تخریجھ ) ٥(
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  املبحث الثالث

  ط طاعة األمري يف السفر وحدودهاشر

لما كانت السنة قد دلت على مشروعیة التأمیر في السفر ، فإنھا أیضاً  دلت على 
؛ فإنھ إذا لم یقل بوجوب السمع والطاعة لألمیر في وجوب السمع والطاعة لھذا األمیر 

السفر ، وحرمة الخروج علیھ لم یكن ھناك فائدة من تأمیره  في السفر ، ومما یدل على 
َمْن أََطاَعنِي َفَقْد أََطاَع هللاَ َوَمْن َعَصانِي (( : قال  عن النبي  ذلك حدیث أبي ھریرة 

  .)١())َوَمْن َیْعِص اْألَِمیَر َفَقْد َعَصانِي  ِمیَر َفَقْد أََطاَعنِيَوَمْن ُیِطِع اْألَ  َفَقْد َعَصى هللاَ 
ومن یعص األمیر فقد عصاني (( :  في قولھ   :وجھ الداللة من ھذا الحدیث 

، وھذا  نص عام  في أن من عصى األمیر فقد عصى النبي  فقد بین النبي   ))
  .   بھ لیس من معصیة هللا  األمیر یدخل فیھ أمیر السفر إذا كان ما یؤمر

بأن تكون الطاعة في المعروف لكن قد وردت السنة بتقیید ھذه الطاعة لألمیر في السفر  
بعث جیشا وأمر  أن النبي  ، فعن علي بن أبي طالب   ، أي في غیر معصیة هللا

فررنا  إنما: ادخلوھا فأرادوا أن یدخلوھا ، وقال آخرون : علیھم رجالً فأوقد نارا وقال 
لَْو َدَخلُوَھا لَْم َیَزالُوا « : ، فقال للذین أرادوا أن یدخلوھا  منھا ، فذكروا للنبي 

اَعُة فِي « : وقال لآلخرین   »إِلَى َیْوِم اْلقَِیاَمِة  فِیَھا َما الطَّ َال َطاَعَة فِي َمْعِصَیٍة ، إِنَّ
  .)٢(» اْلَمْعُروفِ 

  :وداللة ھذا الحدیث  من وجھین 
فھذا نھي من النبي   ))ال طاعة في معصیة  هللا (( :  في قول النبي  : أحدھما

  عن طاعة األمیر في معصیة هللا ، فیدل ذلك على أنھ یحرم على المسافرین وغیرھم
طاعة أمیرھم في معصیة هللا ؛ ألن المتقرر في أصول الفقھ أن النھي المجرد عن القرینة 

  . )٣(یفید التحریم
على وجوب  ))إنما الطاعة في المعروف (( :  نطوق قول النبي دل م :الثاني 

الطاعة في المعروف ، ودل مفھومھا على تحریم الطاعة في غیر المعروف ؛ ألن النبي 
  وھي من صیغ الحصر التي تدل على إثبات الحكم للشيء ونفیھ عما  ))إنما (( : قال

  .   )٤(ة والمخالفة حجة عداه ، وقد تقرر في أصول الفقھ أن مفھوم الموافق
  

                                      
( السیر ، باب یقاتل من وراء اإلمام ویتقى بھ ، رقم الحدیث كتاب الجھاد و: أخرجھ البخاري ) ١(

 ) . ٣٤١٧(كتاب اإلمارة ، رقم الحدیث : و مسلم ،) ٢٧٣٧
 .سبق تخریجھ ) ٢(
 ).٢٢١/ ١(انظر الفقیھ والمتفقھ ) ٣(
، توضیح أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث ص )١/١٢٠(غایة السول إلى علم األصول : انظر ) ٤(
)٢٢٠. ( 
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إذا أمرھم أمیرھم في السفر أن : ومن األمثلة التطبیقیة على ھذه المسألة
یتجاوزوا السرعة المسموح بھا فال طاعة لھ؛ ألن المتقرر أن الطاعة في المعروف وال 

  .تكون الطاعة في المعصیة
رج وقتھا فال إذا أمرھم األمیر في السفر بتأخیر الصالة حتى یخ :ومن ذلك أیضاً 

  .طاعة لھ ؛ ألن المتقرر أن الطاعة في المعروف وال تكون الطاعة في المعصیة 
إذا أمرھم األمیر في سفرھم للحج أن یرموا الجمرات قبل  :ومن ذلك أیضاً 

الوقت المحدد شرعاً ، أو أمرھم أن یطوفوا للوداع قبل الوقت المحدد شرعاً فال طاعة لھ 
  .  عة في المعروف وال تكون الطاعة في المعصیة  ؛ ألن المتقرر أن الطا

  .وھنا مسألة مھمة ینبغي بیانھا وھي ما ھي حدود طاعة ولي األمر في السفر؟ 
والجواب أن من تأمل النصوص الواردة في طاعة األمیر في السفر یرى فیھا  داللة على 

 یتعلق بالسفر فال أن السمع والطاعة لألمیر مختص بما یتعلق بأمور السفر، وأما ما ال
، وھذا الذي یدل علیھ سیاق األحادیث )١(تجب طاعتھ فیھ كالمسائل الخاصة بكل أحد

  .السابقة في التأمیر في السفر

قاعدة شریفة في ما یستفیده ) ٧٢٨: ت ( ~وقد بین أبو العباس ابن تیمیة 

تولي بالوالیة عموم الوالیات وخصوصھا وما یستفیده الم: (( المتولي من والیتھ، فقال 
  . )٢()) یتلقى من األلفاظ واألحوال والعرف  

وعلى ذلك فال یلزم المسافرین عند تأمیر أحدھم أن یطیعوه فیما ال یتعلق بالسفر، فلیست  
  .اإلمارة في السفر كاإلمارة المطلقة 

ر : وھنا سؤال یكثر) : ((  ١٤٢١: ت ( ~وقال الشیخ محمد بن عثیمین   إذا أمَّ

  فھل تلزمھم طاعتھ؟: یھم أمیراً في السفر الناس عل

نعم، تلزمھم طاعتھ، وإذا لم نقل بذلك لم یكن ھناك فائدة من    تأمیره ،  :فالجواب 
لكن طاعتھ فیما یتعلق بأمور السفر ال في كل شيء، إال أن الشيء الذي ال یتعلق بأمور 

  :السفر ال تجوز منابذتھ فیھ، مثال ذلك

لیوم كل واحد منكم یلبس ثوبین ألنھ سیكون الجو بارداً ، ا: لو قال أمیر السفر
لن ألبس : ال یجوز ألحد أن یقول : فھنا ال تلزم طاعتھ، لكن ال تجوز منابذتھ ، بمعنى
  .   )٣()) ثوبین ؛ ألن مجرد منابذة والة األمور تعتبر معصیة 

  

                                      
  ).٤/٥٨٦(شرح ریاض الصالحین للشیخ ابن عثیمین ) ١(
 ) .٦٨/  ٢٨(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ) ٣٠٦: ص (شرح األربعین النوویة ) ٣(
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  املبحث الرابع

  آداب تتعلق باألمري يف السفر

ي السفر لھا تعلُّق بمعاملة َمن تحت ھذا األمیر كانت لھا لما كانت اإلمارة ف
  : آداب ینبغي لألمیر مراعاتھا، ومن تلك اآلداب ما یلي

أن یكون ناظراً في مصلحة المسافرین معھ في جمیع شئون السفر ،  :أوالً 
فیكون تصرفھ بما ھو األصلح لھم ، ولیس اختیاره في أمور السفر اختیار َتَشٍھ بل یكون 

حتیاره في أمور السفر اختیار مصلحة ؛ ألن المتقرر أن تخیر  اإلنسان لغیره ھو تخییر ا
  . )١(مصلحة ولیس تخیر َتَشٍھ 

في تقریر ھذا المعنى فیمن ولي ) ١٣٥٣:  ت (  ~ )٢(قال المباركفوري 

كل من ولي من أمور المسلمین شیئاً یجب علیھ تقدیم :  (( شیئاً من أمور المسلمین 
م على ما یخص نفسھ ، وأن یكون غرضھ إصالح حالھم ، وجرَّ المنفعة إلیھم ، إصالحھ

ودفع المضار عنھم ، والنظر لھم في ِدقِّ أمورھم وِجلَِّھا ، وتقدیَم مصلحتھم على 
  .)  ٣()) مصلحتھ 

واألمیر ینبغي : (( في أمیر السفر ) ١٠٥٢( ~ )٤(وقال عبد الحق الدھلوي

سید القوم : والرفق واإلعانة، ویكون خادم لھم كما ورد أن یسلك بھم طریق النصیحة
  .)٥()) خادمھم  

                                      
 ) .٣١٩/  ٩( الشرح الممتع : انظر ) ١(
ه، عالم  ١٢٨٣ھو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، كنیتھ أبو العلى، ولد سنة ) ٢(

: واع من العلوم، اعتكف في آخر حیاتھ على التصنیف، لھ مصنفات عدیدة منھامحدث مشارك في أن
تحقیق الكالم في وجوب : تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي، وجمع من الرسائل باللغة األردیة منھا

في بلدتھ مباركفور  –رحمھ هللا -القراءة خلف اإلمام، خیر الماعون في منع الفرار من الطاعون، توفي 
  .ه ١٣٥٣سنة 

/ ٢(الترجمة التي صنعھا عبدالسمیع المباركفوري في مقدمة شرح جامع الترمذي : انظر ترجمتھ في 
 ).٥/١٦٦(، معجم المؤلفین لكحالة )٥٣٠

 ) .١٥/  ٦( تحفة األحوذي ) ٣(
ه،  ٩٨٥ھو عبد الحق بن سیف الدین بن سعد هللا البخاري الدھلوي الحنفي، ولد في دلھي سنة ) ٤(

لمعات التنقیح في : ھند في عصره، عاش أربع وتسعین، وھو مكثر من التصنیف من مصنفاتھمحدث ال
 –رحمھ هللا - شرح مشكاة المصابیح، مقدمة في أصول الحدیث، ولھ مصنفات عدیدة بالفارسیة، توفي

  .، بمدینة دلھي الھندیة ١٠٥٢سنة 
،  فھرس الفھارس )١/٣٣(ر النوادر مقدمة المحقق لكتابة لمعات التنقیح طبعة دا: انظر ترجمتھ في 

 ). ٣/٢٨٠(، األعالم للزركلي)٢/٧٥٢(للكتاني 
  ).٦/٦٣٦(لمعات التنقیح في شرح مشكاة المصابیح ) ٥(
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أن التخییر في الشرع على  ) ٧٢٨:ت ( ~وقد بین أبو العباس ابن تیمیة  

  أن التخییر في الشرع نوعان : إذ المقصود ھنا: (( نوعین ، فقال في بیان نوعي التخییر 
یھ أو بوكالة مطلقة لم ُیَبح لھ فیھا فعل ما شاء، فمن ُخیِّر فیما یفعلھ لغیره بوالیتھ عل: 

فتارة یأمره الشارع باختیار ما ھو : فعلیھ أن یختار األصلح، وأما من تصرف لنفسھ 
األصلح بحسب اجتھاده، كما یأمر المجتھَد بطلب أقوى اآلراء، بل وأصلح األحكام في 

بینھما كما تقدم، ھذا إذا كان  نفس األمر، وتارة یبیح لھ ما شاء من األنواع التي ُخیِّر
  .  )١()) مكلًفا 

أن یكون رفیقاً بمن تحتھ إمرتھ من المسافرین ، وال یشق علیھم ،  :ثانیاً   
ولكن  أن یسیر األمیر في السفر بالناس وفق أوامر هللا ورسولھ : والمقصود بالرفق 

  . )٢(یسلك لذلك أقرب الطرق 
 سمعت رسول هللا : قالت  -ضي هللا عنھار -وقد دلَّ على ذلك حدیث عائشة  

تِي َشْیًئا َفَشقَّ َعلَْیِھْم َفاْشقُقْ  ((: یقول في بیتي ھذا  َعلَْیِھ   اللَُّھمَّ َمْن َولَِي ِمْن أَْمِر أُمَّ
تِي َشْیًئا َفَرَفَق بِِھْم َفاْرفُْق بِھِ  ،    )٣()) َوَمْن َولَِي ِمْن أَْمِر أُمَّ

أنھ یعم كل من ولي أمور المسلمین والیة عامة أو  :یث وجھ الداللة من ھذا الحد
نكرة في سیاق الشرط ، وقد تقرر أن النكرة في سیاق الشرط » شیئاً « خاصة ؛ ألن  

  .، فیدخل في ھذا الحدیث األمیر في السفر   )٤(تفید العموم 
  :وھذا الحدیث یدل على أمرین  

دعا لمن ولي  ؛ ألن النبي األمر برفق الوالي على من تحت یده   :أحدھما 
  .شیئاً من أمر المسلمین فرفق بھم ، وھذا یلزم منھ أنما قاموا بھ عبادة یحبھا هللا   

والحدیث دلیل على أنھ یجب على ) :  (( ١١٨٢: ت ( ~ )٥(قال الصنعاني

الوالي تیسیُر األمور على من ولیھم ، والرفق بھم ، ومعاملتھم بالعفو والصفح ، وإیثار 
رخصة على العزیمة في حقھم ؛ لئال ُیدخل علیھم المشقة ، ویفعل بھم ما یحب أن یفعل ال

  .  )٦())  بھ هللا 

                                      
 ) .١٢١/  ٣٤(مجموع الفتاوى ) ١(
 ) .٦٩٩/  ١(شرح ریاض الصالحین ) ٢(
 ) .٣٨٢٨(صحیح مسلم ، كتاب األشربة ، رقم الحدیث ) ٣(
 ) .٢٤٦(في أصول الفقھ ص مذكرة : انظر ) ٤(
ھو محمد بن إسماعیل بن صالح الحسني الھاشمي الكحالني ثم الصنعاني، یعرف كأسالفھ )  ٥(

سبل السالم : ه، محدث أصولي فقیھ مجتھد، لھ مصنفات عدیدة منھا١٠٩٩باألمیر، ولد بكحالن سنة 
ھیر االعتقاد عن أدران اإللحاد، شرح بلوغ المرام، العدة حاشیة على شرح العمدة البن دقیق العید، تط

  .ه ١١٨٢سنة  –رحمھ هللا- شرح الصدور في تحریم رفع القبور، توفي
، )٦/٣٨(، األعالم للزركلي )٢/١٣٣(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : انظر ترجمتھ في 

  ).    ٩/٥٦(معجم المؤلفین لكحالة 
 ) .١٩١/  ٤(سبل السالم ) ٦(
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دعا علیھ بأن یشق  تحریم مشقة الوالي على من تحت یده ؛ ألن النبي  :اآلخر 

  .ال یدعوا إال على من فعل محرم   هللا علیھ ؛ والنبي 

 وھذا دعاء من النبي ) : ((١٤٢١:ت ( ~قال الشیخ محمد بن عثیمین  

على من تولى أمور المسلمین الخاصة والعامة ، حتى اإلنسان یتولى أمر بیتھ ، وحتى 
مدیر المدرسة یتولى أمر المدرسة، وحتى المدرس یتولى أمر الفصل، وحتى اإلمام 

ق وشیئا نكرة في سیا))  من ولي من أمر أمتي شیئا: ((یتولى أمر المسجد ؛ ولھذا قال
  )١()) الشرط ، وقد ذكر علماء األصول أن النكرة في سیاق الشرط تفید العموم

أن یكون متواضعاً لمن معھ من المسافرین ، خافضاً لھم الجناح ، مشاركاً  :ثالثاً 

 ىت  نت  ُّ : بذلك كما في  قولھ تعالى  لھم في األعمال ، وقد أمر هللا نبیھ 

د أن تواضع القائد في حق ، وھذا یفی٢١٥: الشعراء َّ نث مث زث رث يت

فإنھ یثبت في حق أمتھ تبعاً إال بدلیل  المؤمنین؛ ألن كل حكم ثبت في حق النبي 
، فعلى األمیر في السفر أن یخفض الجناح لكل من معھ من المسافرین،  )٣)(٢(االختصاص

یأمر  أن ویلیَن لھم القول ، ویشاركھم فیما یقومون بھ من أعمال ، فقد أوحى هللا لنبیھ 
: قال   من حدیث عیاض بن حمار )) صحیحھ((أمتھ بالتواضع ؛ فقد أخرج مسلم في 

، َوَال   َال َیْفَخَر أََحٌد َعلَى أََحدٍ   إِنَّ هللاَ أَْوَحى إِلَيَّ أَْن َتَواَضُعوا َحتَّى: (( قال رسول هللا 
  . )٤())  َیْبِغَي أََحٌد َعلَى أََحدٍ 

على أن تكون أنت : ھ صحبھ أبوعلي الرباطي فقالنقل عن عبد هللا المروزي أن 
بل أنت ، فلم یزل یحمل الزاد لنفسھ وألبي علي على ظھره، : األمیر أو أنا ؟ ، فقال

فأمطرت السماء ذات لیلة ، فقام عبد هللا طول اللیل على رأس رفیقھ وفي یده كساء یمنع 
م تقل إن اإلمارة مسلَّمة لي ، فال أل: عنھ المطر ، فكلما قال لھ عبد هللا ال تفعل یقول لھ

وددت أني مت ولم أقل لھ أنت : تتحكم علي وال ترجع عن قولك حتى قال أبو علي
  .)٥(األمیر

الي فھكذا :(( بعد أن ذكر ھذا األثر ) ٥٠٥: ت ( ~)٦(قال أبو حامد الغزَّ

  .  )٧())ینبغي أن یكون األمیر

                                      
 ) .٦٩٩/  ١(لصالحین شرح ریاض ا)  ١(
 ).٣/٢٩٦(المغني البن قدامة : انظر) ٢(
  .إذ األصل التأسي بھ صلى هللا علیھ وسلم : یذكر ذلك بعض أھل العلم بقولھم ) ٣(

  ).١/٣٨٩(، المبدع في شرح المقنع )١/٥٦١(شرح الزركشي على مختصر الخرقي : انظر
 ) .٥١٠٩(رقم الحدیث أخرجھ مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ، ) ٤(
 ) .٢٥٢/ ٢(إحیاء علوم الدین ) ٥(
  .سبقت ترجمتھ) ٦(
 ) .٢٥٢/ ٢(إحیاء علوم الدین ) ٧(
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ور السفر ، وذلك لعموم أدلة الشورى ومن أن یكثر من مشاورتھم فیما یتعلق بأم :رابعاً 

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ ذلك قول هللا تعالى 

 ١٥٩: آل عمران َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

 وفي مشاورتھم كسبھم وتطییب خاطرھم واكتشاف آرائھم، وقد كان النبي  
 ، ومن ذلك مشورتھ ألصحابھ في غزوة ممتثالً ألمر هللا تعالى في مشاورتھ ألصحابھ 

  .بدر وغزوة أحد والخندق
فعلى األمیر في السفر أن یكثر من مشورة أصحابھ في السفر فیما یتعلق بأمور  

  .السفر، فھذا أقرب إلى اھتدائھ لما فیھ مصلحتھم جمیعاً 
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  املبحث اخلامس

  حق املسافرين باإلمارة يف السفرأ

كون تأمیرھم لھ مبنیاً على إذا أراد الرفقة في السفر أن یؤمروا أحدھم فال بد أن ی
اختیار األصلح ، فال یكون اختیارھم اختیار تشھٍّ ، بل ما تقتضیھ المصلحة في سفرھم، 

  .ویقدمون فیھ األصلح فالصالح 
م في اإلمارة في السفر ھو األعرف بالسفر وألقوم بمصالحھ   والضابط فیمن یقدَّ

  .وإن كان غیره أعلم منھ أو أفضل منھ 

ویقدم في كل حكم خاص )  ((  ٦٦٠:ت ( ~  (١)ن عبد السالمقال العز ب  

  .  )٢()) األعرف بھ األقوم بمصالحھ ، وال یضره الجھل بأحكام غیره 
بعث : قال  –رضي هللا عنھما  -ومما یدل على ذلك ما رواه عبد هللا بن عمر 

ر علیھم أسامة بن زید ، فطعن بعض الناس في إمارتھ ، ف النبي   قال النبي بعثا وأمَّ
َواْیُم هللاِ إِْن َكاَن  فِي إَِماَرِة أَبِیِھ ِمْن َقْبلُ ،  إِْن َتْطَعُنوا فِي إَِماَرتِِھ َفَقْد ُكْنُتْم َتْطَعُنونَ ((: 

اِس إِلَيَّ  اِس إِلَيَّ ، َوإِنَّ َھَذا لَِمْن أََحبِّ النَّ َماَرِة ، َوإِْن َكاَن لَِمْن أََحبِّ النَّ  لََخلِیًقا لِْإلِ
  . )٣())َبْعَدهُ 

وفیھ جواز إمارة المولى ،  )  ((٨٥٢: ت (  ~قال أبو الفضل ابن حجر  

على الفاضل ؛ ألنھ كان في الجیش الذي كان  یة الصغار على الكبار ، والمفضولٍ وتول
  . )٤()) علیھم أسامة أبو بكر وعمر

الثة وینبغي إذا سافر ث)  ((٧٣٧: ت (  ~)٥(وقال أبو عبد هللا ابن الحاج 

  فأكثر أن یؤمروا علیھم واحد منھم، ویشترط فیھ أن یكون أفضلھم علماً وصالحاً وعقالً 

                                      
: أبو محمد ، ویلقب : ھو عبد العزیز بن عبد السالم السلمي الدمشقي، یعرف بالعز بن عبد السالم، كنیتھ ) ١(

اإلمام في أدلة األحكام، قواعد األحكام في : ت منھابسلطان العلماء، فقھھ شافعي بلغ رتبة االجتھاد، لھ مؤلفا
  .ه٦٦٠: بالقاھرة –رحمھ هللا -مصالح األنام، الفوائد في اختصار المقاصد، توفي 

، األعالم للزركلي )٨/٢٠٩(، طبقات الشافعیة للسبكي )١٤/٩٣٣(تاریخ اإلسالم للذھبي : انظر ترجمتھ في 
)٤/٢١ .(  
 .) ٨٤: ص (القواعد الصغرى ) ٢(
، ) ٣٤٥١(، رقم الحدیث  أخرجھ البخاري ، كتاب المناقب ، باب مناقب زید بن حارثة مولى النبي ) ٣(

  ) .٤٤٥٢(ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم الحدیث 
 ) .٨٧/  ٧( فتح الباري ) ٤(
علوم، لھ أبو عبد هللا، مشارك في بعض من ال: ھو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج الفاسي، كنیتھ) ٥(

المدخل، وھذا الكتاب اشتمل على إنكار البدع والمنكرات التي ابتدعھا العوام في العبادات، قال : مصنفات منھا
جمع كتاب سماه المدخل كثیر الفوائد كشف فیھ من معایب وبدع یفعلھا الناس : ((  -  رحمھ هللا -الحافظ ابن حجر

  . ـھ٧٣٧ -رحمھ هللا -، توفي ))یحتملویتساھلون فیھا وأكثرھا مما ینكر وبعضھا مما 
، معجم المؤلفین لكحالة )٧/٣٥(، األعالم للِزِركلي)٥/٥٠٧(الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة : انظر ترجمتھ

)١١/٢٨٤    .( 
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مع وجود العلم بما ورأیاً، فإن جمعھا كلھا فھو الكمال، وإن عدم بعضھا فصاحب الرأي 
  )١()) ، ویلزمھ نصحھمیحتاج إلیھ األولى بالتقدیم

قاعدة مفادھا أن األصلح   )  ٧٢٨ :ت ( ~  وقد قرر أبو العباس ابن تیمیة 

وینبغي أن یعرف األصلح في كل  ((  ~في كل والیة ھو القوي األمین فیھا ، فقال 

إن خیر من استأجرت { القوة واألمانة كما قال تعالى : منصب ؛ فإن الوالیة لھا ركنان 
  ...} القوي األمین 

ى شجاعة القلب والقوة في كل والیة بحسبھا ، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إل 
وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فیھا ، فإن الحرب خدعة  ، وإلى القدرة على أنواع 

واألمانة ترجع إلى ...من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك  : القتال 
فالواجب في كل والیة ...خشیة هللا ، وأن ال یشتري بآیاتھ ثمنا قلیال ، وترِك خشیة الناس 

أحدھما أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة قدم أنفُعھما : ، فإذا تعین رجالن  سبھااألصلح بح
وإن  -لتلك الوالیة ، وأقلُّھما ضررا فیھا ، فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع

عن : على الرجل الضعیف العاجز وإن كان أمینا ، كما سئل اإلمام أحمد -كان فیھ فجور 
مع : في الغزو ، وأحدھما قوي فاجر وآلخر صالح ضعیف  الرجلین یكونان أمیرین 

أما الفاجر القوي فقوتھ للمسلمین وفجوره على نفسھ ، وأما الصالح : أیھما یغزى ؟ فقال 
ولھذا كان  ...الضعیف فصالحھ لنفسھ وضعفھ على المسلمین ، فیغزى مع القوي الفاجر 

إن خالدا سیف سلھ هللا : (( م وقال یستعمل خالد بن الولید على الحرب منذ أسل النبي 
رفع  -مرة  - حتى إنھ  مع أنھ أحیانا كان قد یعمل ما ینكره النبي )) على المشركین

لما أرسلھ إلى جذیمة فقتلھم )) اللھم إني أبرأ إلیك مما فعل خالد: ((یدیھ إلى السماء وقال 
َمن معھ من الصحابة  وأخذ أموالھم بنوع شبھة ولم یكن یجوز ذلك ، وأنكره علیھ بعضُ 

،وضمن أموالھم ، ومع ھذا فما زال یقدمھ في إمارة الحرب ؛   ، حتى وداھم النبي 
 ألنھ كان أصلح في ھذا الباب من غیره ، وَفَعل ما فعل بنوع تأویل ، وكان أبو ذر 

إني أراك ! یا أبا ذر :  ((  أصلح منھ في األمانة والصدق ومع ھذا فقال لھ النبي 
رواه )) الَ َتأََّمرن على اثنین وال تولین مال یتیم: فا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ضعی

ما أظلت : (( نھى أبا ذر عن اإلمارة والوالیة ألنھ رآه ضعیفا مع أنھ قد روى . مسلم 
والمھم في ھذا الباب معرفة ))  ... الخضراء وال أقلت الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر 

فإذا ُعِرفت  نما یتم بمعرفة مقصود الوالیة ، ومعرفة طریق المقصود ،األصلح ، وذلك إ
  . )٢()) المقاصد والوسائل تم األمر

  
  

  

                                      
  ).٤/٤٨(المدخل البن الحاج ) ١(
 .بتصرف )  ٢٦٠/  ٢٨(مجموع الفتاوى ) ٢(
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  املبحث السادس

   السفر وبداية إمارته ونهايتهاكيفية نصب األمري يف

في حكم التأمیر في  –رحمھم هللا –لما كان القول المختار من قولي أھل العلم 
لما كان ھذا التأمیر ال یتم إال بتنصیب األمیر كان تنصیب األمیر السفر أنھ مستحب، و

فما ال یتم المستحب إال بھ فھو )١(أیضاً مستحٌب؛ ألن الوسائل لھا أحكام المقاصد 
  كیف ینصب المسافرون األمیر ؟: ، لكن بقي ھنا أن یقال )٢(مستحب

ألن ھذا ال یختص بواحد أن ذلك یكون بالشورى فیما بینھم ؛  –وهللا أعلم –الذي یظھر 

  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ُّ منھم  ، وذلك لعموم  قول هللا تعالى 

  ٣٨: الشورى َّ  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين

باب القوم ((: بقولھ )) السنن((في) ٤٥٨: ت (  ~وقد بوب البیھقي 

      )٣( ))یؤمرون أحدھم إذا سافروا
  

لد ، وتنتھي  بنھایة السفر ، وتكون بدایة اإلمارة في السفر ببدایة الخروج من الب
ادخلوھا، : بعث جیشا وأمَّر علیھم رجالً، فأوقد ناراً، وقال  أن النبي فعن علي 

، فقال للذین  إنما فررنا منھا ، فذكروا للنبي : فأرادوا أن یدخلوھا، وقال آخرون
« : وقال لآلخرین   »اْلقَِیاَمِة  إِلَى َیْومِ  لَْو َدَخلُوَھا لَْم َیَزالُوا فِیَھا« : أرادوا أن یدخلوھا 

اَعُة فِي اْلَمْعُروفِ  َما الطَّ   . )٤( »َال َطاَعَة فِي َمْعِصَیٍة ، إِنَّ
فھذا التأمیر مقرون بوصف السفر والبعث للجیش، فیكون التأمیر  یدور مع علتھ 

یر ؛ وھي السفر وجوداً وعدماً ، فإذا وجد السفر وجد التأمیر وإذا عدم السفر عدم التأم
  .   ، وهللا أعلم)٥(ألن المتقرر في األصول أن الحكم یدور مع علتھ وجوداً وعدماً 

  

                                      
لما ): (( ٣/١٣٥(في إعالم الموقعین عن رب العالمین  –حمھ هللا ر-قال أبو عبد هللا ابن القیم ) ١(

كانت المقاصد ال یتوصل إلیھا إال بأسباب وطرق تفضي إلیھا كانت طرقھا وأسبابھا تابعة لھا معتبرة 
بھا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراھتھا والمنع منھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا وارتباطھا بھا، 

عات والقربات في محبتھا واإلذن فیھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا، فوسائل المقصود تابعة ووسائل الطا
 )) .للمقصود، وكالھما مقصود، لكنھ مقصود قصد الغایات، وھي مقصودة قصد الوسائل

 )٢٤(القواعد واألصول الجامعة البن سعدي رحمھ هللا ص: انظر) ٢(
 ) .٢٥٧/  ٥( السنن الكبرى ) ٣(
البخاري ، كتاب األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصیة ، رقم الحدیث  أخرجھ) ٤(
  ) .٣٤٢٥(، ومسلم، كتاب اإلمارة ، رقم الحدیث ) ٦٦١٢(
 ) .١٠٥/  ٤(إعالم الموقعین عن رب العالمین : انظر ) ٥(
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  املبحث السابع

  شروط التأمري يف السفر
  

أن  عند التأمل في شروط التأمیر في السفر، نجد أنھا تجتمع فیما رواه علي 
وھا ، فأرادوا أن ادخل:  بعث جیشاً وأمَّر علیھم رجالً ، فأوقد نارا ، وقال  النبي 

، فقال للذین أرادوا أن  إنما فررنا منھا ، فذكروا للنبي : یدخلوھا ، وقال آخرون 
َال َطاَعَة « : وقال لآلخرین   »إِلَى َیْوِم اْلقَِیاَمِة   لَْو َدَخلُوَھا لَْم َیَزالُوا فِیَھا« : یدخلوھا 

اَعُة فِي اْلَمْعُروفِ  َما الطَّ   .)١( »فِي َمْعِصَیٍة ، إِنَّ
  

  :فیستدل بھذا الحدیث على أن شروط التأمیر في السفر أربعة
بعث جیشاً وأمر ((  :في الحدیث  أن یكون ذلك في سفر لقول علي  :أحدھا 

، وھذا قید للتأمیر ھنا ، فیقید الحكم بھ ، فال یصح التأمیر في الحضر؛ ))  علیھم رجالً 
د أن یعمل بھ بقیده، وألن اإلمارة في أن األصل في المقی: ألن المتقرر في األصول 

  .الحضر منعقدة للحاكم الشرعي، فیحرم الخروج عن إمارتھ، باإلجماع
وأمر (( في الحدیث  أن یكون األمیر في السفر رجالً لقول علي  :الثاني 

فقید األمیر في السفر بكونھ رجالً ، واألصول  في المقید أن یعمل بھ )) علیھم رجالً 
 لَْن ُیْفلَِح َقْومٌ « : بلغھ أن أھل فارس قد ملكوا علیھم بنت كسرى  ول النبي بقیده، ولق

ففیھ دلیل على أن  )  :١٢٥٠ت ( ~ )٤(، قال الشوكاني )٣()٢(»   اْمَرأَةً   َولَّْوا أَْمَرُھمُ 

  . )٥(المرأة لیست من أھل الوالیات؛ ألن تجنب األمر الموجب لعدم الفالح واجب

                                      
، ) ٦٦١٢(صیة ، رقم الحدیث أخرجھ البخاري ، كتاب األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن مع) ١(

 ) .٣٤٢٥(ومسلم ، كتاب اإلمارة ، رقم الحدیث 
 ) .٧٠٩٩(أخرجھ البخاري، كتاب الفتن ، باب الفتنھ التي تموج كموج البحر، رقم الحدیث ) ٢(
ألن الوالیات العامة تحتاج إلى تدبیر، والتدبیر یحتاج إلى كمال في الرأي، فال یصلح لھا إال الكامل من ) ٣(

: الرجال، وهللا قد خلق الذكر واألنثى وجعل بینھما فوارق طبیعیة وفطریة ال یمكن إنكارھا، كما في قولھ تعالى
وبسبب ھذا االختالف الطبیعي والفطري جعل هللا لكل منھما وظیفتھ التي یقوم بھا في ) ولیس الذكر كاألنثى(

م مخالف للعمل الرئیس الذي یقوم بھ اآلخر، فالعالقة الحیاة، فالرجل والمرأة خلقوا مختلفین لیكون كل واحد منھ
  .بین عمل الرجل والمرأة تكاملیھ تبادلیھ توزیع عمل ال تناحر وتنافس على ذات العمل

، مجموع )٦/٢٤٠٦(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح )٢/١٦(كشف المشكل من حدیث الصحیحین : انظر
  ).  ١/٤٢٤( -رحمھ هللا-فتاوى الشیخ ابن باز

أبو عبد هللا، مفسر محدث فقیھ مجتھد أصولي : ھو محمد بن علي بن عبد هللا الشوكاني ثم الصنعاني، كنیتھ ) ٤(
فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في التفسیر، نیل األوطار شرح منتقى : مؤرخ، لھ مؤلفات عدیدة منھا

، الدرر المضیئة في شرح الدرر البھیة، إرشاد الفحول إلى تحقیق األوطار، الدر النضید في إخالص كلمة التوحید
  . ه بصنعاء ١٢٥٠ -رحمھ هللا-الحق من علم األصول، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، توفي 

، معجم )٥/١٧(، األعالم للِزِركلي )٤٣٦(التاج المكلل من جواھر الطراز اآلخر واألول ص: انظر ترجمتھ
  ). ١١/٥٣(لكحالة المؤلفین

 .بتصرف یسیر) ٨/٣٠٤(نیل األوطار : انظر) ٥(
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، وقد أجمع أھل العلم  أمر رجالً من أصحابھ مسلماً ؛ ألن النبي  أن یكون: الثالث 
  .)١(على أن الكافر ال والیة لھ على مسلم بحال

  

  . أن یكونوا ثالثة فما فوق،  وقد سبق بیان ھذا الشرط في المبحث الثاني: الرابع 
  

  

  املبحث الثامن

  مارة الكربى واإلمارة يف السفرالفروق بني اإل

  
اب الفقھ النافعة معرفة الفروق بین المسائل التي یكون بینھا تشابھ من إن من أبو

بعض الوجوه، وقد فرقت الشرعیة بینھا في األحكام؛ فإن ھذه الشریعة الربانیة التي 

  .نزلت من عند هللا الحكیم الحمید ال تجمع بین المختلفات وال تفرق بین المتماثالت

وإذا تأملت أسرار ھذه الشریعة ((~  )  ھـ٧٥١: ت ( قال أبو عبد هللا ابن القیم 

الكاملة وجدتھا في غایة الحكمة ورعایة المصالح ال تفرق بین متماثلین البتة وال تسوي 

  .  )٢())بین مختلفین

وعند تأمل الفروق بین اإلمارة الكبرى واإلمارة في السفر یتبین فروق كبیرة،  

، وطرق تنصیب األمیر في الحالین، )٣(كواجبات األمیر في الحالین: من عدة حیثیات

  .                 وشروط التأمیر في الحالین، وھي مباحث مذكورة في كتب االعتقاد

  
  
  
  
  
  
  

                                      
 ).٢/٧٨٧(أحكام أھل الذمة : انظر) ١(
 ) .٣/٦٦٣(بدائع الفوائد ) ٢(
  .أي األمیر في السفر واإلمارة الكبرى ) ٣(
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  املبحث التاسع

  نقل العامة ويف الرحالت يف احلضراألمري يف السفر يف وسائل ال

  
سواًء  كان أھل اإلسالم فیما سبق یسافرون جماعات في قوافل تسیر من بالدھم

كان ذلك السفر للحج والعمرة أو التجارة أو للجھاد في سبیل هللا ، وكانوا یؤمرون علیھم 
في أسفارھم ، فھم رفقة یعرف بعضھم بعضاً لطول سفرھم ، ولكن في الوقت الحاضر 
وجدت وسائل نقل حدیثھ تجمع بین فئام من الناس ساعات قلیلة ، فال یعرف أحٌد منھم 

كالطائرات والقطارات : لحال في السفر عن طریق وسائل النقل العامة كما ھو ا: اآلخر 
  ونحوھا ، فمن یكون أمیرھم في سفرھم ھذا ؟

  

أن قائد ھذه الوسیلة المتحكم فیھا ھو األمیر في  –وهللا أعلم  –الذي یظھر لي 
،   ھذا السفر ؛ ألنھ ھو المنظم لشأن الناس في ھذا السفر ، والمسئول عما یتعلق بسفرھم

وھذا ال إشكال فیھ إذا كان ھذا المسئول مسلماً ، لكن یبقى ھنا إشكال وھو إذا كان ھذا 
  المسئول عن ھذه الوسیلة كافراً فما الحكم ؟

فیقال في ھذه الحال ال یصح أن یعتقدوا أنھ أمیرھم ، لإلجماع السابق في أنھ ال والیة 
  .)١(لكافر على مسلم

  

رحالت التي ال تصل إلى حد السفر فإن المتأمل بالتأمیر في الأما ما یتعلق 
للنصوص الواردة في ھذا الباب یجدھا جمیعاً قد قیدت لتأمیر بالسفر، ولم یرد فیھا 
إطالق التأمیر في غیره ، وإذا تأملنا الحكمة من التأمیر في السفر وجدنا  أنھا  جمع كلمة 

مدن ال حاجة لذلك لوجود أمیر المسافرین و سد باب النزاع بینھم ، وفي الحضر داخل ال
المقید یعمل بھ بقیده  ، : للبلد ، والنص إنما قید ھذا بحال السفر ، وقد تقرر في األصول 

فما دام أن النص ورد مقید بحال السفر فال یجوز أن یطلق ، وقد جاء في فتاوى اللجنة 
إن اإلمارة تكون وھذا كما ھو ظاھر الحدیث في السفر، أما الحضر ف ((الدائمة لإلفتاء 

إذا كان خارج المدن : لكن بقي ھنا مسألة وھي  )٢())  لمن ولي أمر البلد بوالیة شرعیة
كما في الرحالت إلى البراري ونحوھا ، فھل یصح أن یؤمروا : ولم یبلغوا حد السفر 

  .علیھم أمیراً ؟ 

                                      
 ).٢/٧٨٧(أحكام أھل الذمة : انظر) ١(
 ) .٤٠٣/ ٢٣(فتاوى اللجنة الدائمة ) ٢(
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اً ؛ ألن أنھ ال یشرع لھم أن یؤمروا علیھم أمیر –وهللا أعلم  –الذي یظھر لي 

العلة من التأمیر في السفر غیر  موجودة في الرحالت البریة ، وھي وجود السفر، لكن 
الشریعة تأمر بكل سبب یكون فیھ االجتماع على الحق وقطع النزاع ، فإذا وجد لھم َمن 
یقودھم في ھذه الرحلة ویحصل بھ اجتماع الكلمة وقطع النزاع والخالف  فھذا ال بأس بھ 

یسمى أمیراً ؛ ألنھم داخل البلد وال حاجة للتأمیر لوجود أمیر في البلد، وهللا ، ولكن ال 
  .أعلم 
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  املبحث العاشر

  ؟ احلدود والتعزير يف السفر أم الهل لألمري أن يقيم القصاص و

تعالى قد أنزل شرعھ رحمة للعالمین ، فقد شرع فیھ من حفظ  لما كان هللا 
النسل ما تستقر معھ مصالح الدین والدنیا معاً ، ثم إن الدین  والنفس والمال والعرض و

هللا حرم االعتداء على ھذه الضروریات الخمس ، وشرع من الحدود والقصاص 
والتعزیر ما یكون زاجراً عن االعتداء علیھا ، وجعل إقامة  ذلك إلمام المسلمین ومن 

قصاصاً أو حداً أو ینوب عنھ ، ولما كان بعض المسافرین قد یقع في ذنب یوجب علیھ 
فھل یصح من األمیر في السفر أن یقیم ھذه الحدود والقصاص والتعزیر في : تعزیراً 

  السفر أم ال ؟
إذا وقع من بعض المسافرین ما یوجب حداً أو قصاصاً أو  :والجواب أن یقال 

  :تعزیراً فال یخلو ھذا من ثالثة أنواع
ر یوجب حداً  ففي ھذه الحال ال أن یكون ما وقع من ھذا المساف :النوع األول 

یجوز لألمیر في السفر أن یقیم الحدود ؛ ألن إقامة الحدود والقصاص إنما ھو إلى 
،  )١(صاحب الوالیة العامة أو من ینیبھم من القضاة واألمراء دون غیرھم من أفراد الناس

، واألمیر في )٣(،وعلى ھذا جرت األمة إلى وقتنا ھذا)٢(وقد اتفق الفقھاء األئمة على ذلك 
السفر أحد الرعایا ، ولیس لھ والیة عامة، وال ھو نائب عن صاحب الوالیة العامة  

  :ومما یدل على قصر إقامة الحدود على اإلمام أو من ینیبھ،  ما یلي.)٤(
  

إن رجال من : عن أبي ھریرة، وزید بن خالد الجھني، أنھما قاال :الدلیل األول 
یا رسول هللا ، أنشدك هللا إال قضیت : ى هللا علیھ وسلم، فقالاألعراب أتى رسول هللا صل

وھو أفقھ منھ نعم، فاقض بیننا بكتاب هللا وأذن لي، : لي بكتاب هللا، فقال الخصم اآلخر
إن ابني كان عسیفا على ھذا، فزنى : ، قال»قل«: فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

، فافتدیت منھ بمائة شاة وولیدة، فسألت أھل بامرأتھ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم
العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغریب عام، وأن على امرأة ھذا الرجم، فقال 

والذي نفسي بیده، ألقضین بینكما بكتاب هللا، الولیدة «: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  أنیس إلى امرأة ھذا، فإن  والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغریب عام، واغد یا

  

                                      
 .) ١٧٣/ ١٣(المغني ) ١(
، التاج واإلكلیل على مواھب الجلیل )٧/٥٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : انظر ) ٢(
 ).١٤/٩(، كشاف القناع )٩/٢٢٣(، روضة الطالبین )٢٩٧و٦/٢٩٦(
  أحمد الخلیل، وھو منشور على الشبكة :شرح زاد المستقنع للشیخ الدكتور : انظر ) : ٣(
 ) .١٩٤(األحكام السلطانیة ) ٤(
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فغدا علیھا، فاعترفت، فأمر بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ، قال»اعترفت فارجمھا

  .)١(فرجمت
؛ ألنھ إمام المسلمین، ولذا  أن مرجع القضاء كان إلى النبي  :وجھ الداللة 

لمسلمین، كان الوالة ینیبون من یقوم بالقضاء في البلدان ، وعلى ھذا جرى عمل ا
باختصاص القضاء بولي أمر المسلمین، وأمیر السفر لیس ولیاً ألمر المسلمین، وال وكیالً 

  .عنھ في القضاء
أن إثبات الحد یحتاج إلى اجتھاد، وتطبیقھ یخشى معھ حدوث  :الدلیل الثاني 

  .الحیف، فال یكون لغیر السلطان وأمیر السفر أحد الرعایا 
وقع من ھذا المسافر یوجب قصاصاً، ففي ھذه الحال أن یكون ما  :النوع الثاني

أیضاً ال یجوز لألمیر في السفر أن یأذن باستیفائھ، ألن األذن باالستیفاء إنما ھو لصاحب 
الوالیة العامة أو من ینیبھم من القضاة، ألن وجوب القصاص یفتقر إلى اجتھاد في 

یفاء بال حضور السلطان أو شرائط الوجوب واالستیفاء، ولكي یؤمن الحیف، فإن االست
  .  )٢(نائبھ یخاف منھ الحیف 

أن یكون الواقع من ھذا المسافر ذنباً یوجب تعزیراً فھذا على  : النوع الثالث
  :قسمین

أن یكون ھذا الذنب الذي وقع فیھ ھذا المسافر مما ال یختص بالسفر،  :أحدھما
ز لألمیر في السفر أن یعزره، كما لو شرب الدخان أو سمع الغناء ففي ھذه الحال ال یجو

  .بل یؤخر ذلك حتى یأتي اإلمام؛ ألن إقامة ذلك راجع إلیھ
كما : أن یكون ھذا الذنب الذي وقع فیھ ھذا المسافر مما  یختص بالسفر  :واآلخر

َع َمن معھ من المسافرین بما أفزعھم  لو عصى األمیر فیما یختص بأمور السفر ، أو روَّ
  :ھنا تكون على نوعین    ، فالعقوبة التعزیریة

كما لو وبخھ أو المھ أمام المسافرین، فالذي : أن یكون التعزیر بالقول  :أحدھما 
یظھر في ھذه الحال أن لھ أن یعزر بالقول؛ ألن ھذا من النصیحة لھ وللمسافرین، وال 

فیھ  ینتظم أمر السفر إال بذلك ، لكن یشترط أن ال یزید في التعزیر بالقول عن ما أذن لھ
  .)٣(، فھذا یدخل في عموم النصح والتوجیھ واالحتساب 

وجمیع الوالیات اإلسالمیة إنما « :  -رحمھ هللا -قال أبو العباس ابن تیمیة 
مثل : مقصودھا األمر بالمعروف والنھي عن المنكر سواء في ذلك والیة الحرب الكبرى

  .)٤(» والیة الشرطة : والیة السلطان، الصغرى مثل

                                      
، )٢٧٢٤(رجھ البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط التي ال تحل في الحدود، رقم الحدیث أخ) ١(

  ).١٦٩٧(ومسلم، كتاب الحدود، رقم الحدیث 
 ).٥/٢٢٧(، مغني المحتاج )٢٥/١٧٠(الشرح الكبیر على المقنع : انظر) ٢(
 ) .٤٧ص(المختصر في أحكام السفر ) ٣(
  ).٢٨/٦٦( مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة) ٤(



  األحكام الفقھیة المتعلقة باإلمارة في السفر
  
  

- ٩٤٦  - 

 

كالضرب أو تكلیفھ ببعض األعمال ففي ھذا : أن یكون التعزیر بالفعل  :ي والثان
  :بین أھل العلم المعاصرین قوالن 

ذھب بعضھم إلى أنھ لیس لھ ذلك ؛ ألن التعزیر والتأدیب بالفعل  :أحدھما 
مرتبط باإلمام ومن ینیبھ إال إذا كان األمیر في السفر أباً أو معلماً فلھ ذلك من باب أن 

  .والمعلم تأدیب من تحت یدھم  لألب
  

وذھب اآلخرون إلى أنھ یجوز التأدیب بالمعروف وفي حدود المعقول  :واآلخر 
  .)١(والمعتاد، وھذا لیس من باب الحكم وإنما من باب التأدیب والتربیة 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 ) .٤٧ص(المختصر في أحكام السفر ) ١(
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  املبحث احلادي عشر

  روج عن إمرته بانفصاله يف السفرحكم إذن األمري ملن يريد اخل

  

إذا خرجت رفقة في السفر وأمروا علیھم أحدھم ، ثم بعد مسافة من سیرھم في 

سفرھم رغب بعض الرفقة أن یخرج عن إمرة ھذا األمیر بانفصالھ في السفر ، فاستأذن 

  فھل یجوز لھذا األمیر أن یأذن لھ في ذلك ؟ : األمیر في ذلك 

األمیر في السفر ھذه المسألة ینظر فیھا على مقتضى المصلحة ؛ ألن تصرفات 

منوطة بالمصلحة ؛ فإن من المتقرر أن كل من كان اختیاره لغیره فإن اختیاره لھ اختیار 

فإن كان من أراد :  مصلحة ال تشھٍّ ، فعلى ذلك ینُظر األمیُر في السفر في حال ھذا 

االنفصال شخصاً بالغاً عاقالً ال ُیخشى علیھ من عوارض السفر ومخاطره، وال یؤدي 

الھ إلى ضرر یلحق بھ أو بالرفقة فلھ ذلك ؛ ألن ھذا الذي یرید االنفصال لم یجب انفص

علیھ الدخول في الرفقة ابتداء فكذا ال یجب علیھ االستمرار فیھا، أما إن كان یتضرر 

كأن یكون صغیراً في السن ویخشى علیھ عند انفصالھ : بانفصالھ عن الرفقة في السفر 

لطریق مخوفاً وسلوك ھذا المسافر وحده یعرضھ لما یخشى عن ھذه الرفقة ، أو یكون ا

علیھ منھ ففي ھذه الحال ال یجوز اإلذن لھ بل یجب منعھ؛ ألن الضرر في الشرع مدفوع 

قبل وقوعھ ومرفوع بعد وقوعھ ، وكذا إن كانت الرفقة تتأذى بانفصالھ عنھم كأن یكون 

لطعام إال ھو دون غیره ففي ھو من یعرف الطریق دون غیره ، أو كان ال یحسن طبخ ا

ھذه الحال ال یجوز لھ أن یأذن لھ في ذلك ؛ ألن من المتقرر في قواعد الشریعة أنھ ال 

  .   )١(ضرر وال ضرار 

  

                                      
 ) .٤٧ص (المختصر في أحكام السفر )  ١(
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  الخاتمة
  وتتضن خالصة لنتائج البحث 

  .ھي الوالیة المتعلقة بما یختص بأمور السفر: المقصود باإلمارة في السفر – ١
رة في السفر ھو حصول االجتماع والبعد عن الخالف المقصود من اإلما – ٢

  .واالفتراق بین المسافرین
أن التأمیر في السفر مستحب، وقد بین األدلة : القول الذي اختاره الباحث  – ٣

  .على ذلك، وناقش أدلة من یقول بالوجوب
ال یحق لشخص أن یكون أمیراً على المسافرین ما لم یرضوا بھ؛ ألن الحق   - ٤

  .عین األمیر راجع لھم فال ُیفتات علیھم بذلكفي ت
السمع والطاعة لألمیر في السفر مختص بما یتعلق بأمور السفر، وأما ما   – ٥

  .ال یتعلق بالسفر فال تجب طاعتھ فیھ كالمسائل الخاصة بكل أحد 
لما كانت اإلمارة في السفر لھا تعلُّق بمعاملة َمن تحت ھذا األمیر كانت لھا  – ٦

  .ینبغي لألمیر مراعاتھا آداب 
م في اإلمارة في السفر ھو األعرف بالسفر واألقوم  – ٧ الضابط فیمن یقدَّ

  .بمصالحھ وإن كان غیره أعلم منھ أو أفضل منھ 
  . تبدأ اإلمارة في السفر ببدایة الخروج من البلد ، وتنتھي  بنھایة السفر - ٨
یكون التأمیر في السفر ،  أن: یشترط لإلمارة في السفر أربعة شروط وھي  – ٩

وأن یكون األمیر رجالً ، وأن یكون عدد المسافرین ثالثة فما فوق، وأن یرضى بھ من 
  .سافر معھ

لیس ألمیر السفر أن یقیم الحدود وال القصاص على أحد من المسافرین،  – ١٠
ل دون أما التعزیز على ما یقع من المسافرین من مخالفة أمور السفر فھذا قد یسوغ بالقو

  .التعزیر بالفعل 
إذا طلب أحد المسافرین أن یخرج عن إمرة األمیر وجماعتھ في السفر  – ١١

لینفصل لوحده عنھم فإن كان من أراد االنفصال شخصاً بالغاً عاقالً ال ُیخشى علیھ من 
عوارض السفر ومخاطره، وال یؤدي انفصالھ إلى ضرر یلحق بھ أو بالرفقة فلھ األذن لھ 

  .بذلك 
  تم بحمد هللا                                                 
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  من المصادر والمراجع 

ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، : روضة الطالبین وعمدة المفتین       
   .   ـھ ١٤١٢: المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة : زھیر الشاویش، ط : ت 

لشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز :  بالء سیر أعالم الن      
  .   ـھ١٤٢٧: القاھرة، ط  –دار الحدیث : الذھبي، الناشر 

د : لشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، ت : تاریخ اإلسالم       
  . دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى: بشار عواد معروف، ط / 

ألبي الطیبب محمد صدیق :  التاج المكلل من جواھر مآثر الطراز اآلخر واألول       
، ١٤٢٨األولى : خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسیني البخاري القنوجي، ط 

  . وزارة الشؤون اإلسالمیة قطر : الناشر 
لة الدمشقي ، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحا: معجم المؤلفین       

  .مكتبة المثنى ببیروت ، ودار إحیاء التراث العربي ببیروت : الناشر 
محمد بن : ألبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، ت : صحیح البخاري       

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد ( دار طوق النجاة : زھیر الناصر، الناشر 
      .   ـھ ١٤٢٢: ، ط )عبد الباقي

ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن : سنن أبي داود        
المكتبة : محمد محیي الدین عبد الحمید ، الناشر : عمرو ا ألزدي السجستاني، ت 

   .العصریة صیدا بیروت
ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخرساني : سنن النسائي الكبرى        

عبد : شعیب األرناؤوط ، قدم لھ : حسن عبد المنعم شلبي ، أشرف علیھ : لنسائي، ت ا
: الطبعة األولى : مؤسسة الرسالة بیروت، ط : هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر 

  .  ـھ ١٤٢١
محمد بن فؤاد بن عبد : ألبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني، ت : سنن ابن ماجھ       

  .  دار إحیاء الكتب العربیة ، فیصل عیسى البابي الحلبي : ناشر الباقي، ال
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ : صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان       

بیروت،  –شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة : بن معبد التمیمي الدارمي البستي، تحقیق 
   .     ـھ١٤١٤الثانیة، : ط 

لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم : تاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة مجموع ف      
مجمع الملك فھد : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر : بن تیمیة الحراني، ت 

   .  لطباعة المصحف الشریف بالمدینة النبویة 
یز بن علي أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزلتقي الدین : شرح الكوكب المنیر    

الطبعة : مكتبة العبیكان، ط : النجار، ونزیھ حماد، الناشر  الفتوحي المعروف بابن
 .     ـھ ١٤١٨: الثانیة
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صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت ، : الموسوعة الفقھیة الكویتیة 
  . ـھ ١٤٢٧إلى  ـھ ١٤٠٤من : ط 
لشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب :  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج  

   . ـھ ١٤١٥: الطبعة األولى : دار الكتب العلمیة، ط : الشربیني الشافعي، الناشر 
ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي، : الفقیھ والمتفقھ 

الطبعة : ، ط  دار ابن الجوزي: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغزاوي ، الناشر : ت 
  . ـھ ١٤٢١الثانیة 

: لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، الناشر  :األعالم 
  .الخامسة عشر : دار العلم للمالیین ، ط 

صحیح مسلم ، المسمى المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 
محمد : لحجاج  أبو الحسن القشیري النیسابوري، ت لمسلم بن ا: صلى هللا علیھ وسلم 

  . دار إحیاء التراث العربي بیروت : فؤاد عبد الباقي ، الناشر 
ألبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن  :قواعد األحكام في مصالح األنام 

سعد،  طھ عبد الرؤوف: أبي القاسم السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، تعلیق 
  .    ـھ ١٤١٤: القاھرة، طبعة  –مكتبة الكلیات األزھریة : الناشر 

محمود . د : لتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي، ت  :طبقات الشافعیة الكبرى 
ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، : عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر . مجمد الطناحي ، د 

  . ـھ ١٤١٣: الطبعة الثانیة 
دار الكتب : لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي، الناشر : طبقات الحفاظ 

  . ـھ ١٤٠٣: بیروت، الطبعة األولى  –العلمیة 
دار : لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، الناشر : الشرح الممتع على زاد المستقنع 

  .  ـھ ١٤٢٢: ابن الجوزي، الطبعة األولى 

لحنة : لمنصور بن یونس البھوتي الحنبلین ت : اإلقناع كشاف القناع عن متن 
       .   ـھ ١٤٢١: دار العدل، الطبعة األولى : متخصصة في وزارة العدل، الناشر 

ألبي محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي : المغني 
  . مكتبة  القاھرة : لناشر ثم الدمشقي الحنبلي الشھیر بابن قدامة المقدسي، ا

لسماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد :فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم  آل الشیخ 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة : اللطیف آل الشیخ، جمع وترتیب وتحقیق 

  .مطبعة الحومة بمكة المكرمة : ه، الناشر  ١٣٩٩: األولى 
لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  :القواعد النورانیة  الفقھیة 

القاھرة ، الطبعة   –مكتبة السنة المحمدیة : محمد بن حامد الفقي، الناشر : الحراني، ت 
  .  ـھ ١٣٧٠: األولى 

لعالء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  : بدائع الصنائع في ت رتیب الشرائع 
  . ـھ ١٤٠٦: الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة  دار: الحنفي ، الناشر 
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ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  :المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج 

  .بیروت ، الطبعة الثانیة  –دار إحیاء التراث العربي : النووي ، الناشر 
 لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا:  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان

مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى : عبد الرحمن بن معال اللویحق ، الناشر : السعدي ، ت 
  .  ـھ ١٤٢٠: 

زھیر عبد المحسن، : ألحمد بن فارس بن زكریاء القزویني ، تحقیق : مجمل اللغة 
  .مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانیة: الناشر 

جامعة : سلیمان إبراھیم ، الناشر : یق إلبراھیم بن إسحاق الحربي ، تحق:  غریب الحدیث
  .أم القرى ، الطبعة األولى 

المكتبة : یوسف الشیخ ، الناشر : لمحمد بن أبي بكر الرازي ، المحقق :  مختار الصحاح
  .العصریة ، الطبعة الخامسة 

: ألحمد بن محمد بن علي الفیومي ، الناشر :  المصباح المنیر  في غریب الشرح الكبیر
  .ة العلمیة المكتب

شعیب األرنؤوط ، : ألبي محمد الحسین بن مسعود البغوي ، تحقیق :  شرح السنة
  .المكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانیة : الناشر 

حلب ، الطبعة  –المطبعة العلمیة : ألحمد بن سلیمان الخطابي ، الناشر :  معالم السنن
  .األولى 

دار : لي بن حجر العسقالني ، الناشر ألحمد بن ع:  فتح الباري شرح صحیح البخاري
  .المعرفة

محمد بن : لمحمد بن إسماعیل الصنعاني ، تحقیق :  التحبیر إلیضاح معاني التیسیر
  .مكتبة الرشد : صحبي حالق، الناشر 

المكتبة التجاریة : لمحمد المناوي القاھري ، الناشر :  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر
  . الكبرى ، الطبعة األولى

ألبي عبد الرحمن :  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السيء في األمة
  .دار المعارف ، الطبعة األولى : محمد ناصر الدین األلباني ، الناشر 

عبد المعطي أمین : ألبي جعفر محمد بن عمرو العقیلي ، المحقق :  الضعفاء الكبیر
  .الطبعة األولى دار المكتبة العملیة ، : قلعجي ، الناشر 

دار : عصام الدین الصبابطي ، الناشر : لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقیق :  نیل األوطار
  .الحدیث ، الطبعة األولى 

دار : لمحمد بن یوسف العبدري الغرناطي ، الناشر :  التاج واإلكلیل لمختصر خلیل
  .الكتب العملیة ، الطبعة األولى 
لشمس الدین محمد بن أحمد الشربیني :  ي ألفاظ المنھاجمعني المحتاج إلى معرفة معان

  .دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى : الشافعي ، الناشر 
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الشیخ : ألبي محمد بن علي بن حزم األندلسي ، المحقق :  اإلحكام في أصول األحكام
  .دار اآلفاق الجدیدة : أحمد شاكر ، الناشر 

دار الكتبي ، : مد بن عبد هللا الزركشي ، الناشر لمح:  البحر المحیط في أصول الفقھ
  .الطبعة األولى

مكتبة العلوم والحكم : لمحمد األمین الجكني الشنقیطي ، الناشر :  مذكرة في أصول الفقھ
  .، الطبعة الخامسة 

عادل بن یوسف ، الناشر : ألحمد بن علي الخطیب البغدادي ، المحقق :  الفقیھ والمتفقھ
  .وزي ، الطبعة الثانیة دار ابن الج: 

دار ابن الجوزي ، الطبعة : لفھد بن یحي العماري ، الناشر :  المختصر في أحكام السفر
  .األولى

  
  
  




