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قسم نوقشت يف أصل الدراسة أطروحة دكتوراه، 
الرايض، -امللك سعود  امعةجبالدراسات اإلسالمية 

وانل هبا صاحبها مرتبة هـ، 1439رجب  23بتاريخ 
االمتياز مع مرتبة الشرف األوىل، وأوصت جلنة 

 املناقشة بطباعة الرسالة، وتداوهلا بني اجلامعات.
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 اإلهداء

عندما كانوا مع النيب  عب واألحزابمرارة احلصار وقسوته يف الش   واجترَّع الصحابة الذينإىل 
، ومن سلك طريقهم واستمسك ا املختلفةبصوره ، وعايشوا معه املعاانةصلى هللا عليه وسلم
 .ودعوًة إىل أن وصل إليناوعماًل مبنهج اإلسالم علًما 

ضيق احلصار يف آخر الزمان  م، وسيعاينإىل بيت املقدس الذي يعاين شدة االحتالل اليو 
 عند ظهور الدجال.

 انف على عقد من الزمن. شامل   اليت جترعت ويالت حصار   إىل غزة

 حملاصرين يف مشارق األرض ومغارهبا.لمني اإىل املس

بضع  دون لقائهمإىل أيب وأمي وأخي وأخوايت وأقاريب وأصدقائي الذين حال احلصار 
 سنني.

قدومهم إيلَّ إىل زوجيت وأبنائي الذين عايشوا معاانة احلصار يف بلدان فلسطني، وأتخر 
 بسببه.

اء، وأساتذة وزمالء، وطالب لموعإىل من أحببتهم يف هللا وأحبوين فيه، من مشايخ 
 وأصدقاء.

  .إليكم مجيًعا أهدي هذا اجلهد املتواضع، سائاًل هللا تعاىل التسديد والتوفيق للجميع
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 :املقدمة

احلمد هلل الذي أنزل كتبه وأرسل رسله؛ ليقوم الناس ابلقسط، والصالة والسالم على اهلادي 
إبحسان إىل يوم  م، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه-هللا عليه وسلم لىص-البشري، نبينا حممد 

 بعد:أما الدين، 

سبحانه أن يدوم التدافع بني اخلري والشر، إىل أن يرث هللا األرض ومن  املوىل قضىفقد 

يَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ بِ وَ  وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ}قال تعاىل: فعليها، 

 [،40احلج ]آية:  {يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثرِيًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 

عرب العصور واألزمان،  امتدت ومن صور هذا التدافع ما يشهده العامل من صراعات وحروب،
أتثريها  يف تتفاوتو وسائل قتالية خشنة وأخرى انعمة،  فيها عملتواست   ،وأخذت أشكاالً متعددة

يعد من أخطر وسائل  الذي وانتشاراً، فكان من هذه الوسائل: "احلصار االقتصادي"، احنصارًا
ال يقل أثرها عن  فاعلة، إخضاعأداة  فهو ،ا، وإحلاق الضرر هباجليوش والشعوبإضعاف قوة 

من الدول على غريها؛ لفرض متارسها دولة أو جمموعة  ،لالشامالدمار احلروب الطاحنة، وأسلحة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية  من خالل استنزاف قدرات احملاصرينوشروطها،  اإرادهت

أصبح احلصار  فقدأزمات كثرية يف اجلوانب املختلفة،  احلصار عن ينشأو واألمنية والعسكرية، 
وقد كشف ، االجتماعي، والصناعي، واالقتصاديدوائي، و مؤثراً على الدول يف أمنها الغذائي، وال

لنا التاريخ القدمي واحلديث، حجم اخلسائر اليت منيت هبا الدول واجملتمعات الواقعة حتت احلصار، 
 وقعتالبطالة، و السلع يف األسواق، وزادت نسبة  شحت، فكاسات اقتصاديةمما سبب هلا انت

 ، كما يتجلَّى ذلك يف حصار غزة.مهلكة اجملاعات، ورمبا نشأت عنه حروب  
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الشريعة اإلسالمية دائمة الصالحية والفاعلية الزمانية واملكانية، يف خمتلف جماالت  ألنو  
هذا املوضوع، الذي يالمس الواقع، ومتس  دراسة احلرب، اخرتتو السلم  يفاحلياة وأحواهلا، 

ه اؤالت املتعلقة به، فكانت هذتقدمي إجاابت فقهية عن التس والً إىل حبث أحكامه، حما احلاجة
 ."أحكامه وآاثره الفقهية :صار االقتصادياحل": ـاملوسومة ب الدراسة البحثية

لقة ابحلصار تناولت فيها جمموعة من األحكام الفقهية، والسياسات الشرعية املتع
احلقوق الثابتة و ، والضوابط الشرعية اخلاصة بذلك، املفروض على املسلمني االقتصادي

عايتها، وسياسات ويل األمر جتاه احلصار، سواء كانت سياسات داخلية حاصرين، ومسؤولية ر للم
رة، ابالستسالم أو املصاحلة على ما فيه ضيم  أو خارجية، وحكم اخلضوع ملطالب اجلهات احملاص 

مجلة  تناولت أثر احلصار االقتصادي يفاحلصار سلمًيا أو عسكرًًي، كما  ، ومواجهةللمسلمني
 .كحة، والغذاء والدواء، والعقوابتالعبادات، واملعامالت، واألن ائلمن مس

 واقعي فقهستنباط كانت حماولًة أتسيسيًة الف، والتمثيل لتأصيلاب الدراسة تاعتن وقد
احملاصرين احملتاجني يغيث ما  اقدمت فيه راجًيا أن أكون احلصار االقتصادي،ظروف يناسب 

، فأرجو أن ة، فإن تقاصر ما قدمته عن بلوغ احلاجةاملاديهتم إىل فقه يراعي ظروفهم جبانب حاجا
لمواصلة يف إمتام البناء الفقهي للموضوع من جوانبه الطريق أمام طلبة العلم؛ ل متهيدييشفع يل 

، ومالحظة النقص وتكميله، واكتشاف االعوجاج وتعديله، والوقوف على اخلطأ املختلفة
 النقص يعرتيها بوجه من الوجوه.فكتابية مهما حسنت ل ال، فإن الكمال عزيز، واألعماوتصويبه

 :مشكلة الدراسة

املختلفة، وينتج عنه آاثر كثرية،  احلياةيهدد جوانب  اسالحً  يعد احلصار االقتصادي
من ويرتتب عليه أحكام فقهية عديدة، سواء يف حكمه ابتداًء، أو يف مواجهته والتعامل معه، أو 

وخاصة عند  يراعي املؤثرات املختلفة، اه األحكام حتتاج اجتهادً هذو  األحكام، حيث أتثريه يف
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تعاجل هذه فقهية  دراسةة لتقدمي ه الدراسلذلك خصصت هذ تنزيل أحكامه على واقعة معينة،
 .املعاصرر اص، وتسعى لتحقيق مناطاهتا يف احلاملوضوعات

 :الدراسات السابقة

ع ابحلصار االقتصادي، والتواصل مألحباث والدراسات ذات العالقة ابعد استقراء  
املكتبات العلمية، ومنظومات البحث الرقمية، مل أقف على دراسة فقهية تناولت املوضوع من 

أو أشارت أجزاء املوضوع، جوانبه املختلفة، فالدراسات اليت وقفت عليها، حتدثت عن بعض 
 :وقفت عليهالدراسات اليت إليه بنوع من اإلمجال، وهذه أهم ا

احلصار يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل دراسة مقارنة، وهي رسالة دكتوراه تقدم ام أحك  (1
هبا الباحث مروان حممد بين أمحد، ونوقشت جبامعة العلوم اإلسالمية العاملية ابألردن، عام 

 م.2014
 وأربعة فصول، وخامتة.صفحة(، ووقعت يف مقدمة،  173وجاءت الدراسة يف )

احلصار، وأنواعه يف الفقه والقانون، ومدلوالته لفصل األول مفهوم تناول الباحث يف ا
 اللغوية، والشرعية، والقانونية، مع ذكر املصطلحات ذات الصلة ابحلصار.

وحتدث يف الفصل الثاين عن مشروعية احلصار، وأتصيله من الكتاب والسنة، واألدلة 
 لفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.، والتأصيل القانوين له، وفًقا ألحكام االشرعية األخرى

صار املسلم للكافر، وأهم األحكام حبويف الفصل الثالث تناول األحكام الفقهية املتعلقة 
الفقهية للمسلمني احملاصرين يف العبادات، وحصار املسلم للبغاة اخلارجني عن سلطة احلاكم، 

 مسلم.وحصار املسلم لل

ويل، بذكر مسوغات ية احلصار املعاصر يف القانون الدوتناول يف الفصل الرابع مدى مشروع
احلصار يف القانون الدويل، وأهم القيود على العقوابت املفروضة يف قانون حقوق اإلنسان، ووجه 
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ى قطاع املفروض علاملقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل، وختمه بنموذج معاصر للحصار 
 له.مع بيان الطبيعة القانونية غزة، 

 وقفت على الدراسة بعد إجنازي أكثر من نصف الرسالة، وكنت وأحب التنويه إىل أيّن  
أن  قبل تقليب النظر فيها، وبعد مطالعتها ظهر يل التالقي بينها وبني رساليت كبريأتوقع أن نسبة 

ع يفضاًل عن املواض واضيع املشرتكة بيننا،منهجية تناويل للمسائل خمتلفة عن منهجيته يف امل
 أما عن الفروقات بني الدراستني فيمكن بياهنا على النحو التايل: املختلفة،

بينما دراسيت  ، مع تركيزها على احلصار احلريب،تناولت الدراسة أحكام احلصار بصورة عامة -1
 بصورة خاصة. الواقع على املسلمني فتناولت احلصار االقتصادي

هلا نظائر اجتهت غالًبا حنو اجلوانب الفقهية اليت الدراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، فجاءت  -2
 مما جعلها أكثر مشواًل واستيعااًب للمسائليف القانون، بينما دراسيت فتخصصت يف الدراسة الفقهية 

 .الفقهية
ثي، مثل: حصار املسلم استقلت دراسة الباحث مبجموعة من املسائل الفقهية اليت مل أتناوهلا يف حب -3

قتل احملاصر نفسه رين، وحكم وحصار املسلم للذمي، وحكم الدعاء للمحاصللكافر املستأمن، 
عن الطعام والشراب، أو انتحار املرأة احملاصرة اليت ختشى االغتصاب، وحكم  عن طريق اإلضراب

بعض هذه و اصر، االستعانة بغري املسلمني لفك احلصار عن املسلمني، وحكم موت املسلم احمل
غري احلريب،  الكافر ، كحصاراحاجة لدراسته مل يظهر يل بعضهاو ة، ال أصالتبًعا  هااملسائل تناولت

 وحصار املسلم غري الباغي، وحكم الدعاء للمحاصرين.
  تفردت دراسيت مبسائل كثرية مل يتناوهلا الباحث، ومن أمهها: -4
 التأصيلي املتعلق ابحلصار االقتصادي املؤثر يف األحكام، ومظانه، وأسس االجتهاد يف الشق -أ

 أحكامه.
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حكم االنضمام إىل املعاهدات الدولية املتعلقة ابحلصار االقتصادي وااللتزام أبحكامها، فقد  -ب
 تزام هبا.تناول املقارنة بني املوقف الشرعي والقانوين، دون احلديث عن حكم االنضمام إليها واالل

صار، واخلضوع ملطالب حقوق احملاصرين اقتصادًًي ومسؤولية رعايتها، وسياسة ويل األمر جتاه احل -ت
 بعضها تبًعا ال أصالة.اجلهات احملاصرة، فلم يتناوهلا ابلدراسة، وإن جاء 

الباب الثاين كاماًل مل يتناوله الباحث ابلدراسة، ابستثناء ما حتدث عنه يف مطلب واحد يتعلق  -ث
وقعت عندي يف املواضيع اليت تناوهلا يف هذا املطلب فبتأثري احلصار يف الصالة والصيام والزكاة، 

حكم ائل مل يتحدث عنها كما يف أثر احلصار يف مصارف الزكاة، و مبحثني، وقد ترك فيها مس
 تعجيلها.

ا الباحث احلصار يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي الدويل، وهي رسالة دكتوراه تقدم هب (2
 -هـ1438 خالد بن سعيد الزهراين، ونوقشت جبامعة انيف العربية للعلوم األمنية، عام

 م.2017

 جاءت يف أربعة فصول:(، و صفحة 210وقعت يف )وقد 

تناول الفصل األول مشكلة الدراسة وأبعادها، وأمهيتها، ومنهجها، ومصطلحاهتا، 
 والدراسات السابقة.

ومنطلقات القتال يف اإلسالم، وماهية احلصار وعالقته ابلقتال،  وتناول الفصل الثاين مفهوم
 نون الدويل.قتال، واملصطلحات ذات العالقة ابحلصار يف الشريعة والقااحلصار وعالقته ابل

وأساسه يف الشريعة اإلسالمية والقانون  ،أما الفصل الثالث فتناول احلصار املشروع واملمنوع
الدويل، وأنواع احلصار من جهة املوضوع، واحملل، وجهة احملاصر، وذكر مسائل فقهية وعقدية 

 متعلقة ابحلصار.
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الرابع تناول أساس املسؤولية اجلنائية ألعمال احلصار يف القانون اجلنائي الدويل، لفصل ويف ا
يندرج من أعمال احلصار حتت وصف اجلرائم الدولية، ومفهوم  واجلرمية الدولية وأركاهنا، وما

 التصاحل الدويل ومشروع مسودة لتنظيم أعمال احلصار.

 ئجها وتوصياهتا.وختم يف الفصل اخلامس مبلخص الدراسة ونتا

 : التايلوابلنظر يف حمتواها تبني يل

عمال احلصار وعالقتها توضيح أساس املسؤولية اجلنائية ألابحلصار احلريب، و  اعتنت الدراسة -1
ومل  ،أبركان اجلرمية، واقرتحت وضع معاهدة دولية تنظم أعمال احلصار واجلزاءات املستحقة عليه

عه، وأثره به من أحكام من حيث مواجهته والتعامل م تتعرض للحصار االقتصادي، وما يتعلق
 يف األحكام الفقهية.

أورد الباحث جمموعة من املسائل الفقهية بع، فقد الدراسة قانونية ابمتياز، والبعد الفقهي فيها ت -2
هذه املسائل يف الصالة  ذات العالقة ابحلصار، وذكر أهنا مستمدة من أحكام احلرب، وجل  

 ابختصار يف قرابة مخس عشرة صفحة. اوالصيام، وتناوهل

الدراستني قليل، فضاًل عن االختالف املنهجي  ليه فإن نسبة االلتقاء بني موضوعاتوع
 بني ما تشابه موضوعه، إذ الطابع العام للدراسة أهنا قانونية، خبالف دراسيت فهي فقهية.

سلمان بن نصر الداية، تور للدكجرمية احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية، وهو حبث حمكَّم  (3
 هـ، حصلت عليه من الشيخ حفظه هللا، ومل أقف عليه منشورًا.1434أعده عام 

 مة وثالثة مباحث وخامتة.ويتألف البحث من مقد

ه تناول يف املبحث األول حقيقة احلصار يف اللغة واالصطالح، أما املبحث الثاين فتناول في
ر، ويف املبحث الثالث تناول حكم  وتعلقهحمله، أنواع احلصار من حيث موضوعه، و  ابحملاص 

 والتوصيات. احلصار، فقسمه إىل حصار مشروع، وحصار حمظور، وختمه مبجموعة من النتائج
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ورغم صغر البحث من حيث عدد الصفحات إال أنه ثري يف مضمونه، ويالحظ أتثر 
مفهوم احلصار، تناول البحث  وبعد قراءته ظهر أنالدراستني السابقتني به يف التقسيم واملضمون، 

أنه تناول احلصار بصورة عامة، ومل خيص  إال وأنواعه، وحكمه، وهذا حمل اتفاق بينه وبني دراسيت،
أنه مل يتناول أحكامه من حيث فرضه على البغاة، أو حكم االنضمام  االقتصادي منه، إضافة

وما فصل الثالث من الباب األول، للمعاهدات املتعلقة به، ومل يتحدث عن شيء مما تناولته يف ال
 تناولته يف الباب الثاين.

، وهي رسالة ماجستري تقدمت هبا الباحثة ضياء عالء -رعيةدراسة ش–جرمية حصار غزة  (4
 م.2011 -هـ1432الدين أمحد، ونوقشت ابجلامعة اإلسالمية بغزة، عام 

 وقعت الدراسة يف مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة.

عن التعريف بقطاع غزة، وحقيقة جرمية احلصار الواقعة عليه، صل التمهيدي حتدثت يف الف
 قوى احملتلة حنو املدنيني.ومسؤولية ال

ويف الفصل األول حتدثت عن جرمية إغالق املعابر وأثرها على املواطنني وحقوقهم، وعلى 
 طالب العلم واحلجاج، وعلى رجال األعمال واألسرة.

 جرمية احلصار وأثرها على حقوق اإلنسان. ناولتأما الفصل الثاين فت

 لى اجملتمعني اإلسالمي والدويل.ويف الفصل الثالث حتدثت عن حق احملاصرين ع

واملالحظ أن هذه الدراسة ختتلف عن دراسيت بشكل كبري، فهي تتناول احلصار كجرمية، 
واجهته وم، جتاهها، ومل تتعرض ألحكام احلصاروتتحدث عن حقوق احملاصرين واملسؤولية 

 واآلاثر املرتتبة عليه.والتعامل معه، 
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اسة مقارنة بني الفكر اإلسالمي والقانون الدويل احلصار وأثره على حقوق اإلنسان، در  (5
، وهي رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث سعيد العابد، ونوقشت -اغزة أمنوذجً –اإلنساين 

 م.2010 -هـ1431جبامعة احلاج خلضر ابجلزائر، عام 

 قدمة، وثالثة فصول، وخامتة.يف م وجاءت

غزة، ومفاهيم حقوق اإلنسان، ومفهوم حتدث الباحث يف الفصل األول عن احلصار على 
 الفكر اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين.

أما الفصل الثاين، فتحدث فيه عن حقوق اإلنسان األساسية، ومصادرها يف القانون الوضعي 
 والفكر اإلسالمي.

دث عن آاثر احلصار على حقوق اإلنسان األساسية يف قطاع غزة، الثالث، حتويف الفصل 
 ل احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.حيث فصَّ 

، وإن كان من التقاء ا جوهرًيً وهبذا يظهر أن موضوع دراسيت خيتلف عن هذه الدراسة اختالفً 
 قوق احملاصرين.بينهما ففي جزء من املبحث املتعلق حب

زئيات البحث، أو دراسات ومقاالت أخرى تتعلق ابحلصار، وتناقش جزئية من جوهناك 
أما عن هبا يف بناء حبثي،  تتحدث إبمجال دون تناول البعد الفقهي للموضوع، وقد انتفعت  

 سار  الدراسات املتعلقة ابجلزاءات االقتصادية األخرى كاملقاطعة االقتصادية، فإهنا اجتهت إىل م
كما - املفهوم آخر غري الذي اجتهت إليه، فرغم تقارب مصطلح املقاطعة مع احلصار يف حبثي  

إال أن واقع -صار وعالقته بغريه من املصطلحاتسيأيت بيانه عند احلديث عن مفهوم احل
 الدراسات الفقهية املتعلقة ابملقاطعة االقتصادية اجتهت حنو املقاطعة الشعبية أكثر من الرمسية،

يف الشعبية، كما يتقلص و وحمل االلتقاء بني احلصار واملقاطعة يظهر أكثر يف املقاطعة الرمسية 
ركَّزت جل هذه الدراسات على املقاطعة الواقعة من املسلمني ابعتبارها سالح الضعفاء، بينما 
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 واقعنا ركَّزت دراسيت على احلصار الواقع على املسلمني؛ ألنه سالح األقوًيء، فضعف املسلمني يف
مقاطعة األعداء كوسيلة من عليهم، فاجتهوا إىل  ااملعاصر جعل احلصار واالحتالل والعدوان واقعً 

 وسائل مواجهة العدوان.

 :هأمهية املوضوع وأسباب اختيار 

مبوضوعية، جتمع بني  احتياج املوضوع لدراسة شاملة حتيطه من جوانبه املختلفة، وتتعامل معه -1
 .سة الشرعيةزين السيامية، وموااألصالة احلك

 حاجة املسلمني ملعرفة احلكم الفقهي للحصار، وواجبهم جتاهه، يف ظل تكرار وقوعه.  -2
 .بواقع بلديله ارتباط  ، دفعين الختيار موضوع  حتت حصار آمث قطاع غزة وقوع -3

 :أهداف الدراسة

 .توضيح مفهوم احلصار االقتصادي، وأنواعه، واترخيه، وأسبابه، ووسائله، وآاثره -1
، وسلطة ويل األمر القتصادي الواقع على املسلمنياملتعلقة ابحلصار ا يةالفقه جتلية األحكام -2

 .يف مواجهته والتعامل معه
املتعلقة ابلعبادات واملعامالت  فقهيةصار االقتصادي يف األحكام الالوقوف على أثر احل -3

 واألنكحة وغريها.
 .ملعاصريف الواقع احتقيق مناط أحكام احلصار االقتصادي  -4

 :منهج الدراسة

 .التطبيقي يعتمد الباحث املنهج االستقرائي التحليلي االستنتاجي

 :إجراءات الدراسة
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، وبيان العالقة واالصطالحتعريف املصطلحات األساسية اليت يرتكز عليها البحث، يف اللغة  -1
 وبني املصطلحات القريبة. ابينه

ا، نص على حكمها واالتفاق عليهرز من إذا كانت املسألة حمل اتفاق، أذكر صورهتا وأب -2
 ابألدلة ووجه االستدالل هبا. متبوًعا

تصوير املسائل الفقهية املختلف فيها، مث حترير حمل النزاع فيها، وعرض االجتاهات الفقهية،  -3
 معتمداً على ترتيب األقوال حسب الرتتيب الزمين.

ري االستدالل بعد ذكر مجيع ، وأتخعقوللكتاب فالسنة فاإلمجاع فاملاب ترتيب األدلة مبتدئً  -4
 األقوال، أما املناقشات فبعد االستدالل مباشرة.

وسبب اخلالف أتخري سبب االختالف بعد األدلة ومناقشتها؛ ألن اكتمال تصور املسألة  -5
 بعد عرض األدلة ومناقشتها. افيها، يكون أوفر حظً 

ابط العمل به حال ه، وضو مبسوغ الرتجيح والباعث علي االرتجيح بني األقوال، مشفوعً  -6
 االحتياج لذلك.

أو  من حيث فرضه أو إهناؤهإذا كانت املسألة ليست لصيقة أبحكام احلصار االقتصادي  -7
بوجه من الوجوه، كما يف مسائل الباب الثاين، فأقتصر على صورة  به، وإمنا تتأثر مواجهته

ل للحكم املتأثر ابحلصار، تدالساالاملسألة، وحترير حمل النزاع فيها، وأثر احلصار يف حكمها، و 
 .يف الواقعوحتقيق مناط القول املختار 

 اآلًيت القرآنية بعد ذكرها يف األصل مباشرة، والتزام الرسم العثماين. عزو -8
عزو األحاديث إىل مصادرها، وذكر املصدر والكتاب والباب ورقم احلديث واجلزء والصفحة،  -9

يف ذلك على كالم  ايحني أو أحدمها، معتمدً حصاديث الواحلكم عليها إن مل تكن من أح
 أهل العلم.

 .ؤهم بغريهم ممن يشاركهم يف االسمالرتمجة ملن ورد من األعالم ممن تلتبس أمسا -10
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واملصادر واملراجع،  واألعالم املرتجم هلم، بفهارس اآلًيت، واألحاديث، واآلاثر، دراسةإتباع ال -11
 واحملتوًيت.
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 خطة الدراسة:

 واببني، وخامتة، وهي كما يلي: من مقدمة، تتكون الدراسة

 .ومنهج االجتهاد يف أحكامهالباب األول: حقيقة احلصار االقتصادي، 

 الفصل األول: مفهوم احلصار االقتصادي، وأنواعه، واترخيه.

 :مباحث ثالثة وفيه

 مفهوم احلصار االقتصادي، واأللفاظ ذات الصلة.  املبحث األول: 

 منها. االقتصادي وب، وموقع احلصاراحلر  أنواعاملبحث الثاين: 

 نبذة اترخيية عن احلصار.املبحث الثالث: 

 .أحكامه االجتهاد يف أسسو  ، ومظانه،احلصار االقتصادي الفصل الثاين: أهداف

 مباحث: أربعةوفيه  

 ، وآاثره.ساليبهاحلصار االقتصادي، وأ أهداف: األولاملبحث 

 ملؤثّ ر يف األحكام.: احلصار االقتصادي اثايناملبحث ال

 : مظان  فقه احلصار االقتصادي.ثالثاملبحث ال

 تهاد يف أحكام احلصار االقتصادي.: أسس االجرابعاملبحث ال

 ، حكمه وكيفية التعامل معه.نياملسلم علىاحلصار االقتصادي الواقع الفصل الثالث: 

 مباحث: مخسةوفيه  

 وابطه.ه وضحكم ،اقتصادًيً  املسلمنيحصار املبحث األول: 
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 .املعاهدات الدولية املتعلقة ابحلصار االقتصادي، وحكمهااملبحث الثاين: 

 ، ومسؤولية رعايتها.احملاَصرين اقتصادًيً  حقوقاملبحث الثالث: 

 األمر جتاه احلصار االقتصادي.سياسة ويل : املبحث الرابع

رة: حكمه، وضوابطه.: املبحث اخلامس  اخلضوع ملطالب اجلهات احملاص 

 الباب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف األحكام الشرعية.

 وفيه أربعة فصول: 

 الفصل األول: أثر احلصار االقتصادي يف العبادات واجلهاد.

 وفيه أربعة مباحث:

 حلصار االقتصادي يف الصالة، والصيام.املبحث األول: أثر ا

 املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف الزكاة.

 ثر احلصار االقتصادي يف املناسك.لثالث: أاملبحث ا

 واهلجرة. ،املبحث الرابع: أثر احلصار االقتصادي يف اجلهاد

 الفصل الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف املعامالت.

 مباحث:وفيه ثالثة 

 املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف االلتزامات املالية.

 يف حقوق امللكية. املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي

 .عمل والتورقالاملبحث الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف 
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 الفصل الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف األنكحة.

 وفيه ثالثة مباحث:   

 ر احلصار االقتصادي يف انعقاد النكاح.املبحث األول: أث

 املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف التفريق بني الزوجني.

 الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف اإلجهاض وتنظيم النسل. بحثامل

 الفصل الرابع: أثر احلصار االقتصادي يف الغذاء والتداوي والعقوابت.

 وفيه مبحثان:     

 حرمات الغذاء والتداوي.احلصار االقتصادي يف االنتفاع مبثر املبحث األول: أ

 وابت.املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف العق

 اخلامتة، وتشمل أهم النتائج، والتوصيات.

 ، واملوضوعات.واملراجعفهرس اآلًيت، واألحاديث، واآلاثر، واألعالم املرتجم هلم، 
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 ،االقتصاديب األول: حقيقة احلصار البا
 أحكامه.ومنهج االجتهاد يف 

 

 وفيه ثالثة فصول:

 الفصل األول: مفهوم احلصار االقتصادي،

 .خيهوأنواعه، واتر  

، ومظانه، أهداف احلصار االقتصاديالفصل الثاين: 
 .االجتهاد يف أحكامه وأسس

الفصل الثالث: احلصار االقتصادي الواقع على 
 .التعامل معهوكيفية  حكمه املسلمني،
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 الفصل األول:

 مفهوم احلصار االقتصادي، 

 .وأنواعه، واترخيه 
 

 مباحث: أربعةوفيه 

 ات الصلة.ار االقتصادي، واأللفاظ ذاملبحث األول: مفهوم احلص

 .أنواع احلروب، وموقع احلصار االقتصادي منهااملبحث الثاين: 

 .نبذة اترخيية عن احلصار: ثالثاملبحث ال
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 : احلصار االقتصادي، مفهومه، وأنواعه، واترخيه.ألولاالفصل 
ميهد الطريق الصحيح لتصور  وبيان أنواعه، واترخيه، قتصاديضبط مصطلح احلصار االإن 
 يف أربعة مباحث، كما يلي: هذا الفصل والقدرة على التعامل مع أحكامه، وقد جاء مسائله،

 مفهوم احلصار االقتصادي، واأللفاظ ذات الصلة.املبحث األول: 
ملصطلحات القريبة جاء هذا املبحث لتحديد مفهوم احلصار االقتصادي، وبيان عالقته اب

 مطالب:  مخسةيف  ووقعمنه، 

 احلصار لغة واصطالًحا. : مفهومولاملطلب األ

 املطلب الثاين: احلصار يف القرآن والسنة.

 املطلب الثالث: مفهوم االقتصاد لغة واصطالًحا.

 : مفهوم احلصار االقتصادي.رابعاملطلب ال

  صادي.تقاملطلب اخلامس: املصطلحات ذات العالقة ابحلصار اال

 وتفصيل ذلك على النحو التايل:

 مفهوم احلصار لغة واصالًحا:: ولاملطلب األ
 أواًل: احلصار لغًة: 

احلصار مصدر َحاَصَر، ومثله احملاَصرة، واشتقاقه من الفعل )َحَصَر(، وأييت مبعىن ضاق، 
َر عنه، واحمل صور هو وحبس، وحظر، وأحاط، وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد َحص 

، (2)اء أصل واحد، وهو اجلمع واحلبس واملنع"، قال ابن فارس: "احلاء والصاد والر (1)احملبوس

                                  
 (.4/194(، ابن منظور: لسان العرب )631، 2/630انظر: مادة "حصر" اجلوهري: الصحاح ) (1)
 (.2/72( مادة "حصر" ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )2)
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، وال يقال حصر إذا مل (1)ق عليه، وحصر األعداء البلد إذا أحاطوا به" إذا ضيَّ ه  رَ صَ يقولون: "حَ 
نوًًي كما يف حصر ، ويكون التضييق مادًًي كما يف احلصر املكاين، أو معتضييق   يصاحب املنعَ 

استعمال احلصر يف الذي مل تتمكن منه، خبالف احلبس الصدور، وجوَّز أهل اللغة أن يكون 
 .(2)فيكون ملن متكنت منه، والعالقة بينهما أن احلصر تتوصل به إىل التمكن، فيكون سبًبا له

أن  ، ويرى بعض اللغويني(3)واإلحصار: أن حيصر احلاج عن بلوغ املناسك مرض أو عدو
حبس، أما احلصر فيكون ابلعدو أو السجن،  ون ابملرض أو ذهاب النفقة من غرياإلحصار إمنا يك

 .(4)ويرى غريهم أهنما لغتان، فأحصره إذا حبسه املرض أو العدو، وكذلك حصره أيًضا

  اثنًيا: احلصار اصطالًحا:

يفه عند سأحتدث عن تعريف احلصار عند الفقهاء القدماء، وصواًل للحديث عن تعر 
 .املعاصرين سواء من فقهاء الشريعة أو القانون

 مفهوم احلصار عند الفقهاء القدماء: (1
بعد التتبع واالستقراء لكتب الفقهاء ظهر استعماهلم مصطلح احلصار بقريب مما عليه 

، فقد جاء عند ابن مودود املوصلي احلنفي: "حصار احلصون واملعاقل: إذا م نعوا (5)وضعه يف اللغة

                                  
 (.4/194( انظر: مادة "حصر" ابن منظور: لسان العرب )1)
 (.1/114( انظر: العسكري، أبو هالل: الفروق اللغوية )2)
(، الزبيدي: 4/194(، ابن منظور: لسان العرب )3/113الفراهيدي، اخلليل بن أمحد: العني )ر" ( انظر: مادة "حص3)

 (.11/24اتج العروس )
(، البعلي: املطلع على ألفاظ املقنع 115(، العسكري: الفروق اللغوية )ص: 632( انظر: اجلوهري: الصحاح )ص: 4)

 (.3/456لتحبري إليضاح معاين التيسري ): ا(، الصنعاين4/194(، ابن منظور: لسان العرب )241)ص: 
(، العمراين: 3/68(، ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات على ما يف املدونة )7/107( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )5)

 (.9/313(، ابن قدامة: املغين )169، 165،/12البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )
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املوصلي عن بعض أنواع احلصار، وهو ، حيث حتدث (1)التصرف يف مقاصدهم وأمورهم"عن 
 حصار احلصون الذي اشتهر قدميًا كأبرز أساليب القتال.

، وجاء يف جممع (2): "احملاصرة نوع من القتال"القف نوًعا من القتال، الزيلعي احلنفي دهوع
موضع ابعني ابلكفار يف دًيرهم أو غريها يف األهنر: ")وإذا حاصرانهم( أي: حييط اإلمام مع الت

 . (4)، وهذا ينطبق على احلصار العسكري دون غريه(3)حصني لئال يتفرقوا"

 تعريف احلصار عند املعاصرين: (2

، (5)يف معجم لغة الفقهاء أنه: "اإلحاطة ابلشيء ومنع النفاذ إليه" احلصار جاء تعريف
 سع، ومل يتحدث عن أهدافه ووسائله.  وهذا التعريف قريب من املفهوم اللغوي الوا

عرفته املوسوعة الفقهية الكويتية أبنه: "التضييق على العدو، واإلحاطة به يف بلد، أو قلعة، و 
 .(6)أو حصن، أو غريها، ومنع اخلروج والدخول حىت يستسلم"

 أما املوسوعة العربية العاملية فجاء تعريفها للحصار أبنه: "عمل دوري على سواحل بلد
نع البلد من تلقي السلع اليت حيتاج إليها لشن احلرب، وميكن العدو ابلسفن احلربية، والطائرات؛ مل

 اقتصرف"، (7)أن يكون احلصار إبحاطة مدينة أو حصن هبدف االستيالء عليه أو استسالمه
ون ، ويالحظ أن القانونيني يطلقون احلصار ويقصد(8)على احلصار احلريب الربي والبحري التعريف

                                  
 ( 1/168ليل املختار )لتع( املوصلي، ابن مودود: االختيار 1)
 (.3/241( الزيلعي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب )2)
 (.1/634( شيخ زاده: جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر )3)
 (.25( انظر: أمحد، ضياء: جرمية احلصار على غزة، دراسة فقهية )ص: 4)
 .(180( قلعة جي، وآخرون: معجم لغة الفقهاء )ص: 5)
 (.17/294( جمموعة من الفقهاء: املوسوعة الفقهية الكويتية )6)
 (.9/394( جمموعة من املؤلفني: املوسوعة العربية العاملية )7)
 (.25)ص:  دراسة شرعية ( انظر: أمحد، ضياء: جرمية حصار غزة8)
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مع أنه يشمل النطاق الربي واجلوي للدول احملاصرة أيًضا، ، (1)به البحري يف كثري من األحيان
 .(2)والسيطرة على منافذها كلها

رفه أبنه "قيام قوة أو أكثر مبنع مجاعة أو دولة من االتصال أما الدكتور ماهر السوسي فعَّ 
 التعريفات.، وهو من أمجع (3)تصال"بغريها أو اتصال غريها هبا أبي صورة متاحة من صور اال

 ومن جمموع التعريفات السابقة ميكن اخلروج ابلتعريف التايل للحصار:

نع مبوجبها مجاعة أو دولة من االتصال ليحملها  ؛بغريها، أو اتصال غريها هبا "عملية ميم
 على أمٍر ما".

 شرح التعريف:

، ويشمل ذي تقوم به قوة أو دولةيشمل احلصار العسكري ال "عملية مينع مبوجبها"قولنا: 
 احلصار السلمي الذي يكون بقرار من املنظمات الدولية.

" يشمل احلصار الواقع "مجاعة أو دولة من االتصال بغريها أو اتصال غريها هباوقولنا: 
 واحلصار الواقع على املنظمات واجلماعات. ،على الدول

 ار املختلفة. يشمل أهداف احلص "ليحملها على أمٍر ما"وقولنا: 

 : احلصار يف القرآن والسنة:ثاينلاملطلب ا
                                  

ًيت الدول، وأهنا مدخل لزعزعة ( ميكن تعليل سبب تركيزهم على احلصار البحري؛ أبمهية التجارة البحرية يف اقتصاد1)
اقتصاد الدول املخالفة لسياسة الدول ذات النفوذ الدويل، فاحلرب البحرية ليست مباشرة، وهتدف إىل حتجيم العدو 

رها اقتصادية، لذلك كان تناوهلم للحصار يركز على احلصار البحري. احلرب البحرية يف جوهفاقتصادًًي، وعزله جتارًًي، 
 (.52بينة: العقوابت االقتصادية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: انظر: عادلة، ت

(، يوسف: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة )ص: 13، 12( انظر: طوروس: احلصار االقتصادي )ص: 2)
 (.53، 30شكلي، حمسن: قضاًي معاصرة يف احلروب البحرية واحلياد )ص: (، الشي283، 283

 (.26اء عالء الدين، جرمية حصار غزة دراسة شرعية )ص: ( أمحد، ضي3)
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 أواًل: احلصار يف القرآن الكرمي:
" فوردت رَ صَ مل يرد مصطلح "احلصار" يف القرآن الكرمي بلفظه، أما مشتقات مادته "حَ 

 بصيغ متعددة يف ستة مواضع، هي:

[، 196]البقرة:  {أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  }وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْقوله تعاىل:  -1

 .(1)أي ص ددمت عن البيت ومنعتم

]البقرة:  {فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  }لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُواقوله تعاىل:  -2

 .(2)[، أي حبسوا ومنعوا273

حْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ }أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَ قوله تعاىل:  -3

 .(3)ال أييت النساء؛ مبالغة يف هتذيب النفس ومنعها :[، أي39]آل عمران:  {الصَّالِحِيَ 

 {}أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ قوله تعاىل:  -4

 .(4)[، أي: ضاقت90النساء: ]

}فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ قوله تعاىل:  -5

[، أي: امنعوهم من التصرف 5]التوبة:  {وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 

 .(5)واخلروج

                                  
 (.1/530( انظر: ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )1)
 (. 3/340( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )2)
 (.2/15زيل )( انظر: البيضاوي: أنوار التن3)
 (. 8/21أتويل القرآن ) يف( انظر: الطربي: جامع البيان 4)
 (.10/57(، املراغي، أمحد: تفسري املراغي )14/134أتويل القرآن ) يفالطربي: جامع البيان  ( انظر:5)
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 .(1)[، أي: حمبًسا8]اإلسراء:  {}وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصرِيًاقوله تعاىل:  -6

 وورد احلصار مبعناه يف موضع سابع، وهو قوله تعاىل: 

من اخلروج [ أي: مينعوك 30ل:]األنفا {}وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ  -7

 .(2)وحيبسوك

وهبذا يظهر أن استعمال القرآن ملشتقات "حصر" ال خترج عن املعىن اللغوي، وليس هلا 
 داللة خاصة.

 اثنًيا: احلصار يف السنة النبوية:
 األحاديث اليت ورد فيها احلصار بلفظه:   (أ

 كما يلي:مواضع عديدة، ميكن إمجاهلا  ورد احلصار يف السنة النبوية بلفظه ومشتقاته يف 
لشَّام  »ما جاء يف الدجال، ومنه حديث جابر رضي هللا عنه:  -1 فـََيف ر  اْلم ْسل م وَن إ ىَل َجَبل  الد َخان  اب 

َصار ه ْم َوُي ْه د ه ْم َجْهًدا َشد يًدا،... ر ه ْم، فـََيْشَتد  ح   .(3)«فـََيْأت يه ْم، فـَي َحاص 
هللا صلى هللا عليه ضي هللا عنه قال: قال رسول دينة ستحاصر، فعن ابن عمر ر أن امل ما جاء يف -2

ك  اْلم ْسل م وَن َأْن حي َاَصر وا إ ىَل اْلَمد يَنة ، َحىتَّ َيك وَن أَبـَْعَد َمَساحل  ه ْم َساَلح  »وسلم:   .(4)«ي وش 
ما جاء يف وصاًيه صلى هللا عليه وسلم ألصحابه يف الغزو، فعن ابن بريدة رضي هللا عنه عن أبيه  -3

ْصن  َفَسأَل وَك َأْن جَتَْعَل هَل ْم »أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  ذ مََّة هللا ، فَإ ْن َحاَصْرَت أَْهَل ح 

                                  
 (. 3/249( انظر: البيضاوي: أنوار التنزيل )1)
 (.7/397القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )(، 3/350( انظر: البغوي: تفسري البغوي )2)
، ونقل البوصريي عن احلاكم أنه صحيح على شرط (23/210(، )14953د يف مسنده )ح: أمح اإلمام ( أخرجه3)

 (.8/138مسلم. انظر: إحتاف اخلرية املهرة )
(، وقال عنه األلباين: 6/305)( 4250( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الفنت واملالحم، ابب ذكر الفنت ودالئلها )ح: 4)

يف حتقيقه  قال عنه الشيخ شعيب األرنؤوط(، و 4250"صحيح" انظر: األلباين: صحيح وضعيف سنن أيب داود )ح: 
 : "حديث صحيح".لسنن أيب داود
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، َوذ مََّة أَب يَك، َوذ مََّة ، َواَل ذ مََّة نَب يّ َك، َوَلك ن  اْجَعْل هَل ْم ذ مََّتكَ َفاَل جَتَْعْل هَل ْم ذ مََّة هللا  َوذ مََّة نَب يّ َك 
ب ذ مَم ك ْم َوذ َمم  آاَبئ ك ْم أَْهَون  َعَلْيك ْم م ْن َأْن تـَْغد ر وا ذ مََّة هللا  َوذ مََّة  َك، فَإ نَّك ْم َأْن تـَْغد ر واَأْصَحاب  

 .(1)«...َرس ول  هللا ،
ار النيب صلى هللا عليه وسلم ألعدائه يف بين النضري، وبين قريظة، وخيرب،  وصف حصما جاء يف -4

سأقتصر على ذكر الشاهد دون عرض والطائف، أو احلصار الواقع عليه كما يف األحزاب، و 
 األحاديث كاملة، وهذه أبرزها:

ْبط  م َن اْليَـه ود   َحاَصَر َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلَّمَ »روي عن الزهري:  -أ ري ، َوه ْم س  َبين  النَّض 
َية  اْلَمد ينَ   .(2)« ، ...ة ، َحىتَّ نـَزَل وا َعَلى اجلَْاَلء  ب َناح 

َم َبين  قـ رَْيظََة، فـََلمَّا َحَصَر َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلَّ »عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  -ب
، قَال وا نـَْنز ل  َعَلى ح ْكم  َسْعد  ْبن  م َعاذ    .)3(...« اْشَتدَّ َعَلْيه م  احلْ َصار 

أَْهَل َخْيرَبَ، َما َبنْيَ  َحاَصَر َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلَّمَ »َعْن ميمون بن مهران قال:  -ج
َلةً  َلًة إ ىَل َثاَلث نَي لَيـْ  .(4)«ع ْشر يَن لَيـْ

 َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم أَْهَل الطَّائ ف  َحاَصَر النَّيب   »عنهما قال:  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا -د
 .(5)«... فـََلْم يـَْفَتْحَها،

، َفَحاَصر وا َرس وَل اَّللَّ  بـَْعَد أ ح د  ب َسنَـَتنْي ،...اأْلَْحزَاب  َكاَنْت َوقـَْعة  »عن ابن شهاب قال:  -ه
َلةً  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم ب ْضعَ   .)6(...«، َعْشَرَة لَيـْ

                                  
غزو ال( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث، ووصيته إًيهم آبداب 1)

 .(3/1357( )1731وغريها )ح: 
 (.69، 68سبق خترُيه )ص:  (2)
 .(1768(، ومسلم: )ح: 3043اري )ح: واحلديث مبعناه يف البخ، (9/206اثر )( أخرجه الطحاوي يف مشكل اآل3)
 (.4196، وحصار خيرب اثبت يف البخاري أبلفاظ أخرى. انظر: )ح: (216األموال )ص: : ابن سالم (4)
ه، (، ومسلم يف صحيح9/140( )7480أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، ابب يف املشيئة واإلرادة )ح: ( 5)

 (.3/1402( )1778كتاب اجلهاد والسري، ابب غزوة الطائف )ح: 
 (.4102، وحصار األحزاب اثبت يف البخاري وغريه، انظر: صحيح البخاري )ح: (210األموال )ص:  :ابن سالم (6)
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ر  ب َواد ي اْلق َرى، »عن عبد هللا بن شقيق  -و َّ َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم َوه َو حي َاص  َأنَّ َرج اًل أََتى النَّيب 
؟ فـََقاَل: َهؤ اَلء  اْلَمْغض وب  َعَلْيه ْم، يـَْعين  اْليَـه وَد، فـََقاَل: ًَي َرس وَل ا ر  َّللَّ ، َمْن َهؤ اَلء  الَّذ يَن حت َاص 

 .(1)«َل: َفَمْن َهذ ه  الطَّائ َفة  اأْل ْخَرى؟ قَاَل: الضَّال وَن: يـَْعين  النََّصاَرىقَا
ّ  َصلَّى اَّللَّ  »عن كعب بن عجرة قال:  -ز حل َدْيب َية  َوحَنْن  حم ْر م  ك نَّا َمَع النَّيب  وَن َوَقْد  َعَلْيه  َوَسلََّم اب 

 .(2)...«، َحَصَراَن اْلم ْشر ك ونَ 
 يت ورد فيها احلصار مبعناه:ديث الاألحا  (ب

ما ورد يف حصار قريش للنيب صلى هللا عليه وسلم، فَعْن َأيب  ه َريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل النَّيب    -1
َْيف  َبين  ك َنانََة حَ »صلى هللا عليه وسلم م ْن اْلَغد  يـَْوَم النَّْحر  َوه َو مب  ىًن:  ْيث  حَنْن  اَنز ل وَن َغًدا خب 

م  َوَبين  تـََقامَس وا َعَلى اْلك ْفر   يـَْعين  َذل َك اْلم َحصََّب، َوَذل َك َأنَّ قـ َرْيًشا وَك َنانََة حَتَاَلَفْت َعَلى َبين  َهاش 
َّ صلى هللا  َعْبد اْلم طَّل ب   َأْو َبين  اْلم طَّل ب  َأْن اَل يـ َناك ح وه ْم َواَل يـ َباي ع وه ْم َحىتَّ ي ْسل م وا إ لَْيه ْم النَّيب 

 .(3)«سلمعليه و 
َقد َم َمكََّة قَاَل َله  قَائ ل : صبوت، قال: »أنه ملا أسلم  -هرضي هللا عن-ما روي عن مثامة بن أاثل  -2

ال، ولكن أسلمت مع حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال وهللا، ال أيتيكم من اليمامة حبة 
 .(4)«حنطة، حىت أيذن فيها النيب صلى هللا عليه وسلم

                                  
(، 1481، وهو اثبت يف الصحيحني أبلفاظ خمتلفة. انظر: صحيح البخاري )ح: (384موال )ص: األ: ابن سالم (1)

 ( ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.1392صحيح مسلم )ح: 
(، والرتمذي يف سننه، أبواب 5/129( )4191( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب غزوة احلديبية )ح: 2)

 (.5/212( )2973ن )ح: تفسري القرآ
(، 2/148( )1590مكة )ح: ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، ابب نزول النيب صلى هللا عليه وسلم 3)

 (.2/952( )1314ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر )ح: 
 .(69سبق خترُيه )ص: ( 4)
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ك  أَْهل  اْلع رَاق  َأْن اَل ُي ََْب إ لَْيه ْم َقف يز  َواَل  »قال:  -رضي هللا عنهما– ن عبد هللاعن جابر ب -3 ي وش 
ك  أَْهل  الشَّْأم   ، مَيْنَـع وَن َذاَك، مث َّ قَاَل: ي وش  َأْن اَل د ْرَهم ، قـ ْلَنا: م ْن أَْيَن َذاَك؟ قَاَل: م ْن ق َبل  اْلَعَجم 

ْم   . (1)«ا: م ْن أَْيَن َذاَك؟ قَاَل: م ْن ق َبل  الر وم  قـ ْلنَ  د يَنار  َواَل م ْدي ،ُي ََْب إ لَْيه 

 .عرب عن احلصار مبضمونه ال ابمسهفاملعىن العام هلذه األحاديث م

 :لغة واصطالًحامفهوم االقتصاد  املطلب الثالث:
 االقتصاد لغًة: -أ

التوسط َصَد، ومن معانيها: جاءت لفظة "االقتصاد" من اقـَْتَصَد، وهي مشتقة من قَ 

 [.19]لقمان: { }وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ  ، ومنه قوله تعاىل:(2)واالعتدال، واالعتماد

 ا:اصطالحً  االقتصادعلم  -ب

رغم جرًين مصطلح "االقتصاد" مبعناه العام القريب من االستعمال اللغوي على ألسنة 
املال من  وألن أنه مل ي عرف كمصطلح يطلق على فن  مستقل  إال حديثًا،، إال (3)القدماء العلماء

أكثر ما يتطلب تدبريًا متوازاًن معتداًل من غري إسراف وال تقتري، انتهى التطور اللغوي إىل شيوع 
ختصيص استعمال االقتصاد يف جمال املال والثروة وما يتعلق هبا من نشاط وتدبري، وهو من قبيل 

                                  
 وأشراط الساعة، ابب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل، فيتمىن أن ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت1)

 (.4/2234( )2913الء )ح: يكون مكان امليت من الب
(، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 2/524(، اجلوهري: الصحاح )5/54هيدي: العني )ا( انظر: مادة "قصد" يف: الفر 2)

 (. 3/353(، ابن منظور: لسان العرب )5/95)
واملنازل ثالث: التقصري يف : "االقتصاد رتبة بني رتبتني، ومنزلة بني منزلتني، -هـرمحه الل-العز ابن عبد السالم  قال( 3)

(، وجاء عند ابن 2/205ها، واالقتصاد بينهما" قواعد األحكام يف مصاحل األانم )جلب املصاحل، واإلسراف يف جلب
يف كتاب الروح: "وأما الفرق بني االقتصاد والشح، أن االقتصاد خلق حممود يتولد من خلقني: عدل  -هـرمحه الل–القيم

انهًيا عن السرف" تفسري القرآن ابن كثري: "أمر هللا ابالقتصاد يف العيش، ذاًما البخل،  (، وقال237وحكمة" )ص: 
 (.5/64العظيم )
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، وهلذا جاء تعريفه (1)ي للفظ أبحد معانيه اليت كان يشملها وغريها يف أصل الوضعالعرف اللغو 
يف املعجم االقتصادي أبنه: "علم يبحث يف كل ما يتعلق ابلثروة، واملال، والتكسب، والتملك، 

 .(2)واإلنفاق"

 : مفهوم احلصار االقتصادي:رابعاملطلب ال
ار االقتصادي، وصواًل إىل التعريف ا من تعريفات احلصسأعرض يف هذا املطلب عددً 

 املختار، مث شرحه، وبيان املعيار الضابط ملا يدخل يف هذه الدراسة وما ال يدخل فيها. 

 أواًل: نظرة على بعض تعريفات احلصار االقتصادي:

بلد   علىيف معجم املعاين اجلامع أبنه: "التضييق اقتصادًيً  احلصار االقتصادي جاء تعريف
يشمل وسائل احلصار االقتصادي واملالحظ أن التعريف ، (3)من البلدان مبختلف الوسائل"

 املختلفة، غري أنه مل يتناول أهدافه.

فه حسني عمر أبنه "إغالق املنافذ يف وقت احلرب بواسطة قوات ملنع أي دخول أو وعرَّ 
التعريف خاص ابحلصار  أن هذايالحظ ف، (4)نها، وقد تبذل حماوالت حلصار دولة برمتها"خروج م

 ماالذي يكون وقت احلرب، مع أنه ميكن أن يكون احلصار سابًقا للحرب، أو بدياًل عنها، ك
قصره على احلصار الذي يكون إبغالق املنافذ، مع أن احلصار له صور أخرى مثل قطع العالقات، 

 الت، ووقف التبادالت.ومنع احلوا

لذي تقوم به دولة أو جمموعة أبنه: "التضييق واحلبس واملنع ا أما الدكتور نعيم الصفدي فعرَّفه
دول ضد مجاعة أو دولة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو كلها، والتضييق 

                                  
 (.12( انظر: بلتاجي، حممد: امللكية الفردية يف النظام االقتصادي اإلسالمي )ص: 1)
 (.36( الشرابصي، أمحد: املعجم االقتصادي اإلسالمي )ص: 2)
 . yb3http://soo.gd/Nعلى الشبكة العنكبوتية حتت تعريف حصار، ورابطه: ( معجم املعاين اجلامع 3)
 (.113( عمر، حسني: موسوعة املصطلحات االقتصادية )ص: 4)

http://soo.gd/N3yb
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 صارع، فهو يشمل احل، ويعد هذا التعريف جامًعا، لكنه غري مان(1)عليها للرضوخ لشروطها"
 االقتصادي وغريه من اجلزاءات.

 التعريف املختار وشرحه:ا: اثنيً 

بعد عرض التعريفات السابقة والتعليق عليها، ميكن اخلروج من جمموعها بتعريف للحصار 
 وسائل"املنع والتضييق الذي توقعه قوة على مجاعة أو دولة؛ مبختلف االقتصادي على أنه: 

دية ملموقع سياسية أو عسكرية أو اقتصا دينية أو دية؛ لتحقيق أهدافاجلزاءات االقتصا
  احلصار".

 شرح التعريف:

يشمل املنع والتضييق الواقع من دولة، أو  "املنع والتضييق الذي تفرضه قوة"قولنا: 
جمموعة من الدول، أو هيئة دولية كاألمم املتحدة، أو جمموعات متتلك قوة فرض احلصار وإن مل 

  .ا صفة دوليةيكن هل

 ،ى التجمعات اليت حتمل صفة دولةر الواقع عليشمل احلصا "على مجاعة أو دولة" وقولنا:
 والتجمعات اليت ال حتمل صفة دولية.

تشمل وسائل التضييق االقتصادي  اجلزاءات االقتصادية" وسائل"مبختلف وعبارة: 
املختلفة، من عقوابت اقتصادية، ومقاطعة اقتصادية، وحظر اقتصادي، سواء كان القائم  هوأدوات

ا جيش عسكري، أو قرار دويل، أو مصرف ُيمد األرصدة، وغريها مبنع دخول السلع وخروجه

                                  
 (.450( الصفدي، نعيم: الصرب والثبات يف مواجهة احلصار )ص: 1)
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ي ال ميس االقتصاد بشكل مباشر، كاحلصار من الوسائل، وهي قيد خرج به املنع والتضييق الذ
 املقاطعة األكادميية.، و (1)الدبلوماسي

فيشمل احلصار  سياسية أو عسكرية أو اقتصادية..." دينية أو "لتحقيق أهدافأما قولنا 
احلصار  بل إني وغري اقتصادي، ما دامت األداة املستعملة فيه اقتصادية، لذي هدفه اقتصادا

 .  (2)وسيلة لتحقيق هدف سياسي يكون غالًبا االقتصادي

لح "احلصار االقتصادي" يف هذه الدراسة، يشمل احلصار املادي وعليه فإن استعمال مصط
، ، سواء كان داخلًيا أو خارجًياام االقتصاد وسيلة تطبيقهكان برًًي أو حبرًًي أو جوًًي، ما د  الفعَّال،

ما مل يصل استند إىل شرعية أو افتقد إليها، كان ابعثه اقتصادًًي أو سياسًيا أو عسكرًًي أو غريه، 
فالسمة العامة للحصار أنه اقتصادي وإن كان اجليش هو إىل اندالع حرب أو قتال؛ احلصار 

 .الوسيلة املستعملة فيه ابعتبارعسكرية، فهو اقتصادي الذي يفرضه؛ ألغراض سياسية و 

 : املصطلحات ذات العالقة ابحلصار االقتصادي:امسطلب اخلملا
يتداخل مصطلح "احلصار االقتصادي" مع عدد من املصطلحات الواقعة يف دائرة 

املقاطعة االقتصادية، واحلظر  ،ادية، لعل أقرهبا صلة، وأشدها ارتباطًاالصراعات واحلروب االقتص
 االقتصادي، والعقوابت االقتصادية.

ات مع احلصار أبهنا فرد من أفراد اجلزاءات الدولية، ونوع من أنواع ه املصطلحوتشرتك هذ
والقائم عليها، وبواعث التضييق االقتصادي، لكنها ختتلف أحيااًن يف درجتها، واملستهدف هبا، 

 وبيان العالقة بينها وبني احلصار كما يلي: .إيقاعها، ومدى مشوهلا

                                  
سياسي، واحلصار السياسي ابعثًا ووسيلًة، فاألول يعد اقتصادًًي حبكم وسيلته،  ر االقتصادي الذي ابعثه( يفرَّق بني احلصا1)

 أما الثاين فهو سياسي حمض.
 (.18( انظر: طوروس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: 2)
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  ها ابحلصار االقتصادي:أواًل: املقاطعة االقتصادية وعالقت

 مفهوم املقاطعة االقتصادية: -1
هناك من ضيَّق معىن املقاطعة، فقصرها على الواردات من حيث رفض شراء السلع اليت 

ع معناها، لتشمل وقف العالقات التجارية واملالية دولة أجنبية معينة، وهناك من وسَّ تنتجها 
تتسع فتشمل طرفًا اثلثًا له  وقدساهتا ورعاًيها، واالستثمارية مع الدولة املستهدفة، أو بعض مؤس

ت وأكتفي هنا إبيراد أحد التعريفا ،(1)عالقة جتارية أو اقتصادية مع الدولة اخلاضعة للمقاطعة
 وفق نظام مجاعي مرسوم، هبدف "االمتناع عن معاملة اآلخر اقتصادًيً  للمقاطعة، فهي: املوسعة

 (.2)من القضاًي"الضغط عليه لتغيري سياسته جتاه قضية 
 ب منتجات معينة، أو الشكل الرمسيوأتخذ املقاطعة الشكل الشعيب عندما تقاطع الشعو 

أشد أنواع اجلزاءات  من ، وهيلقانون الدويل، وهذا اجتاه من ينحو هبا منحى ابني الدول
عني هلا، االقتصادية، حيث مينع فيها التعامل متاًما مع هذه الدول أو املؤسسات أو األفراد التاب
 .(3)ويكون استعماهلا غالًبا سياسًيا يف املقام األول؛ حىت تتحقق مطالب الدولة اليت تفرضها

دير معدات أو آليات أو أنظمة عسكرية، تص منع ، أووقد تشمل املقاطعة حظر بيع  
أو  ةالدول إىلوجتميد األموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية العائدة، ومنع دخول األشخاص 

القادمة من الدولة أو املتوجهة  لبضائع، وفرض جزئي لتدبري عسكري، وتفتيش اخروجهم منها
 .(4)إليها

 قتصادي:عالقة املقاطعة االقتصادية ابحلصار اال -2

                                  
 (.44( انظر: عادلة، تبينة: العقوابت االقتصادية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: 1)
 (.16وحكمها )ص: ( الشمراين، خالد: املقاطعة االقتصادية حقيقتها 2)
: املقاطعة االقتصادية وأحكامها (، الرشودي51 ،21 )ص:: املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها ( انظر: الدوسري3)

 (.20: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية )ص: الوشاح ،(20المي )ص: يف الفقه اإلس
 (.47لشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: ( انظر: عادلة، تبينة: العقوابت االقتصادية بني ا4)
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بني احلصار االقتصادي واملقاطعة الشعبية، أما املقاطعة الرمسية بني  جليةً تظهر الفروق 
العالقات االقتصادية التجارية واملالية واالستثمارية من أدوات  الدول فتكون إجراءاهتا اليت تشمل

ف املختلفة يف ذلك إىل إحكام اخلناق االقتصادي من قبل األطرا املقاطعة تتجاوز وقداحلصار، 
بني احلصار  ، وميكن عد أهم الفروق(1)اجلوانب احلياتية واالقتصادية فتصل إىل مرتبة احلصاركل 

 كما يلي:  االقتصادية االقتصادي واملقاطعة 

تتعامل الدول املقاطعة "امتناع عن التعامل"، فقد يقاطع شعب أو دولة لدولة أخرى، بينما  -أ
معها، وهذا االمتناع ميكن لألفراد القيام به، كما يف املقاطعة الشعبية فيقع الفعل ابمتثال  األخرى

ج املنع إىل "منع التعامل"، وحيتا  البعض، وحيقق أهدافه أو بعضها هبذا االمتناع، أما احلصار فهو
قوة مجاعية تفرضه حىت حيقق أهدافه، ويقع الفعل ابمتثال اجملموع، وعند تعامل البعض ي كسر 

أن كل األطراف ملتزمة به، أما فال يلزم منه ، فاملقاطعة إذا وقعت من طرف (2)احلصار ولو جزئًيا
فروض عليها احلصار، القتصادي مع اجلهة املاحلصار فغالباً يسعى لعزل كل األطراف عن التعامل ا

سواء التزمت األطراف األخرى بذلك أو قاومته، وكلما زادت األدوات املستعملة يف املقاطعة، 
واألطراف املشاركة يف إحكام اخلناق، وتبين اجلهات الرمسية هلا، اقرتبت من احلصار أكثر، فاحلصار 

أكثر أسلحة الصراع االقتصادي  فهوأطرافًا من املقاطعة، مرحلة أكثر تقدًما، وأوسع نطاقًا، وأمشل 
 ينشأوحمدودية االحتكاك ابلعامل اخلارجي، وقد  ،اءذيرتتب عليه نقص يف األدوية والغ فتًكا؛ ألنه

 .(3)جماعات وانقالابت نهع

                                  
 (.21ادية يف العالقات الدولية )ص: ( انظر: الوشاح، سليمان: العقوابت االقتص1)
 (.46( انظر: عادلة، تبينة: العقوابت االقتصادية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: 2)
 (.22تطبيق على احلصار واملقاطعة )ص:  -الية الدولة( انظر: عبد هللا، سيد حسن: الصراع االقتصادي وأثره يف م3)
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 ، بينما املقاطعةصداماحلصار أداة حرب وضغط تلجأ إليه الدول غالًبا؛ كي ال تضطر إىل خيار ال -ب
عن املوقف الرافض لسياسات وممارسات معينة، وحماولة التأثري يف املنازعات  تعبريفتكون خيارًا لل

 .(1)السياسية الدولية، كاملقاطعة العربية للكيان الصهيوين
من الطرف القوي الذي لديه مقومات فرض احلصار على دولة ضعيفة، أما  يقع احلصار غالًبا -ج

على منتجات معينة، أو من الدولة الضعيفة، ومتارس ضد الدولة املقاطعة فقد تكون من الشعب 
عة غريها من اآلليات للتعبري عن رفضه، فهي سالح الضعفاء القوية اليت ال ميلك القائم ابملقاط

 . وهذا ال مينع أن يستعملها األقوًيء أيًضا، (2)يف وجه األقوًيء
السلطات  قرارهيئة، وال يشرتط هلا ميكن للمقاطعة الشعبية أن تصدر من شعب أو مجاعة أو  -د

 إلزام الناس بشراءاحلاكمة، فهي سالح يف أيدي الشعوب واجلماهري، وال تستطيع احلكومات 
فهو من  ،اشرة للشعوب يف فرضه، خبالف احلصار الذي ال قوة مب(3)بضاعة من مصدر معني

  لية فرضها.صالحيات الدولة، أما املقاطعة الرمسية فحكمها كاحلصار من حيث مسؤو 

 اثنًيا: احلظر االقتصادي وعالقته ابحلصار االقتصادي: 

 مفهوم احلظر االقتصادي: -1
احنصر مفهوم احلظر أول أمره يف اجملال البحري، مث جرى توسيع مفهومه، ليشمل منع 

عه البعض ليتضمن منع الواردات أيًضا، مما جعله سال الصادرات لدولة أو عدة دول، ووسَّ إر 
، وهلذا عرَّفه بعضهم أبنه: "املنع املفروض على مجيع (4)مه مع مفهوم املقاطعة أحياانً خيتلط مفهو 

                                  
(، الوشاح، 249املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص:  ( انظر: الدوسري، عبد القادر:1)

 (.19سليمان: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية، دراسة تطبيقية على العراق )ص: 
 (.25بد القادر: آاثر العقوابت الدولية على حقوق اإلنسان، منوذج العراق )ص: ( انظر: الدليمي، ع2)
( الدوسري، عبد القادر: املقاطعة االقتصادية مفهومها 14ظر: اجلبري، هاين: مقاطعة بضائع الكفار نفرة شرعية )ص: ( ان3)

 .(1461اجلهاد )ص:  ، ابن عبد هللا: فقه(249امها يف الفقه اإلسالمي )ص: وأحك
(، رضا، قردوح: 57اإلنسانية )ص: ( انظر: عادلة، تبينة: العقوابت االقتصادية الدولية، بني الشرعية واالعتبارات 4)

 (.27مدى اعتبارها بدياًل للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسان )ص:  -العقوابت الذكية
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ن ، وقد يكو (1)الصادرات أو الواردات، أو جزء منها، واملتجه إىل دولة أو جمموعة من الدول"
احلظر نتيجة قرار داخلي للدولة؛ بغرض تشجيع اإلنتاج الداخلي، وقد يكون لقرار مرتبط بعقوبة 

لة أخرى، وقد يكون كلًيا أو جزئًيا، فاحلظر الكلي يشمل كل أنواع التجارة، فيمنع تصدير أي دو 
أما احلظر اجلزئي  ىل الدولة املعتدية، مبا يف ذلك النفط، واحلبوب، واملواد الغذائية، واألدوية،شيء إ

القدرة فإنه ينصب على منع تصدير سلع حمددة، وغالًبا تكون هذه السلع من شأهنا زًيدة 
 . (2)العسكرية للدولة املخالفة، وكل ما شأنه دعم مقدرهتا على ارتكاب العدوان

 عالقة احلظر االقتصادي ابحلصار االقتصادي: -2
يشرتك احلظر مع احلصار أبنه إجراء رمسي تفرضه الدولة، وليس لألفراد فرضه، غري أن 

ف تبادل السلع، فإن وز شكله وق، وال يتجا(3)حدة من املقاطعة والعقوابت واحلصار أقلاحلظر 
قصرانه على الصادرات، فيختلف احلصار عنه أبنه يشمل الصادرات والواردات، أما إن جعلنا 

وهدفه اقتصادي ابتداًء وإن جرى  الواردات والصادرات، فهو وقف لتيار السلع،احلظر يشمل 
وقف لتيار العالقات أما احلصار فيزيد عنه أبنه  استعماله لبواعث أخرى يف بعض احلاالت،

؛ ألنه جمااًل وابعثًا فاحلصار أوسع من احلظر وأهدافه سياسية غالًبا، ية أبنواعها املختلفة،االقتصاد
 .(4)قطع مجيع العالقات االقتصادية واملالية، ويعد احلظر أداة من أدواتهيستهدف 

                                  
 (.20عالقات الدولية )ص: ( الوشاح، سليمان: العقوابت االقتصادية يف ال1)
 (.20ان )ص: ( انظر: الدليمي: آاثر العقوابت الدولية على حقوق اإلنس2)
(، السعدون: املقاطعة االقتصادية أتصيلها 20: املقاطعة االقتصادية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: الرشودي3)

: (، احلريب21)ص: : املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها (، الدوسري27ا واملأمول هلا )ص: الشرعي، واقعه
 (.33: العقوابت الذكية )ص: (، رضا256احلرب يف اإلسالم )ص:  اقتصادًيت

 (.20(، الوشاح: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية )ص: 7( انظر، طوروس: احلصار االقتصادي )ص: 4)
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أو  الشكل، كان احلظر كلًيا شاماًل فإنه ميكن أن يكون نظريًا للحصار من حيثفإن  
فيكون احلظر  القوة لفرض احرتام حظر معني،أن احلصار استعمال من الشائع ف مرحلة تسبقه،

 . (1)ايتهيسبق احلصار وأييت يف بد ضغطًا

 اثلثًا: العقوابت االقتصادية وعالقتها ابحلصار االقتصادي:

 مفهوم العقوابت االقتصادية: -1
، وله إطالق عام وإطالق (2)دة متعدمبعان   "العقوابت االقتصادية" مصطلح ي ستعمل

اقتصادي خاص، فاإلطالق العام يناظر اجلزاء يف العالقات الدولية، حيث يعرَّف أبنه: "إجراء 
 .(3)يهدف إىل التأثري على إرادة دولة يف ممارسة حقوقها حلملها على احرتام التزاماهتا الدولية"

عة، حيث ن اجلزاءات، دون حدة املقاطمصطلح فيشمل نوًعا حمدًدا ملأما املعىن اخلاص ل
املستوردة من هذه رف العقوابت االقتصادية أبهنا: "فرض رسوم مجركية مرتفعة على املنتجات تعَّ 

، وتغطي العقوابت أكثر من أربعة أنواع خمتلفة من القيود (4)الدولة املعاقبة وليس منع دخوهلا متاًما"
 .(5)اخلدمات، واألموال، ورقابة على األسواقالتجارية، هي: قيود على تدفق البضائع، و 

 عالقة العقوابت االقتصادية ابحلصار االقتصادي: -2

                                  
(، رضا، قردوح: 23القادر: املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: الدوسري، عبد 1)

 (.29مدى اعتبارها بدياًل للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسان )ص:  -العقوابت الذكية
، مث هم يقولون املقاطعة واحلصار نوع من ( يؤكد هذا املعىن أهنم ُيعلون العقوابت االقتصادية أخف حدة من املقاطعة2)

ابت مبعناها اخلاص، أما الثاين فعلى العقوابت العقوابت االقتصادية، وحىت يستقيم كالمهم حنمل األول على العقو 
 مبعناها العام الذي يشمل احلصار واملقاطعة واحلظر.

 (.14ارات اإلنسانية )ص: ( عادل، تبينة: العقوابت االقتصادية الدولية بني الشرعية واالعتب3)
 (.26( السعدون: املقاطعة االقتصادية )ص: 4)
مدى اعتبارها بدياًل للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسان  -ذكية( انظر: رضا، قردوح: العقوابت ال5)

 (.15)ص: 
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نظمات اإلقليمية والدولية هي اليت متارس أسلوب العقوابت ضد دولة إن احلكومات أو امل
أو جمموعة دول، سواء كانت العقوابت شاملة أو جزئية، وهي تشرتك مع احلصار من هذا الوجه، 

أن جنعل التفاوت بني العقوابت واحلصار أمًرا مطلًقا، فينبغي مراعاة أن العقوابت منها  ويصعب
وهلا معىن عام وآخر خاص، وكذلك احلصار منه الشامل ومنه اجلزئي، وقد  الشاملة ومنها اجلزئية،

بني  كانت املقارنةيكون أحدمها أمشل من اآلخر من وجه، واآلخر أمشل من وجه آخر، فإذا  
، أما العقوابت ابملعىن (1) اخلاص للعقوابت ظهر لنا أهنا أخف حدًة من احلصارار واملعىناحلص

 ه من اجلزاءات. العام فتشمل احلصار وغري 

 األخرى: ةرابًعا: استنتاج عام حول عالقة احلصار ابجلزاءات االقتصادي

ع اجلزاءات إن احلصار االقتصادي ونظائره من املقاطعة والعقوابت واحلظر نوع من أنوا 
، وهي أدوات  حلرب  من نوع (2)ليةاالقتصادية الدولية، اليت حتتل مكانة مهمة يف العالقات الدو 

نتفاع  توجه إىل جسد العدو مباشرة، لكنها توجه إىل موارده، وتسعى إىل حرمانه من االآخر ال
 .(3)وارد الدول األخرىمب

ل املقاطعة الرمسية واحلظر من حيث ويظهر أن هذه اجلزاءات بينها تداخل، فاحلصار يشم
 ،(4)ا وقًعاوأشده أوسع منها، وتكون هي أداة من أدواته، وهو أكثرها فتًكا،الشكل، فيكون 

قد تكون بعض اجلزاءات أوسع منه من جانب آخر، فاملقاطعة تكون رمسية وشعبية، أما احلصار و 
ه، كذلك العقوابت مبعناها فال يكون من الشعوب، فهي أوسع منه من حيث اجلهة اليت توقع

 وقد تكون وسيلة من وسائله، العام تشمل احلصار وغريه، أما مبعناها اخلاص فهي أقل درجة منه،

                                  
: املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها يف (، الدوسري، عبد القادر26( انظر: السعدون: املقاطعة االقتصادية )ص: 1)

 (.20ة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: (، الرشودي، تركي: املقاطعة االقتصادي21الفقه اإلسالمي )ص: 
 (.8( انظر: رضا، قردوح: العقوابت الذكية )ص: 2)
 .(21( انظر: الوشاح، سليمان: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية )ص: 3)
 (.22( انظر: الدوسري، عبد القادر: املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: 4)
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وإمنا إجراء فاحلصار ليس عماًل عسكرًًي حبًتا، وال عقوبة اقتصادية حبتة شأن احلظر واملقاطعة، 
 .(1)يتوسطهما مرتبةً 

احلصار من كل الوجوه فيه نظر، بني هذه اجلزاءات و أن إطالق التفاوت  وهلذا يرى الباحث
أن تكون أحد اجلزاءات تلتقي مع درجة من درجاته فاحلصار ذاته له درجات ومستوًيت، وميكن 

املصطلحات من  هقوا بني هذويعضد ذلك أن كثريًا من الباحثني مل يفرّ  وختتلف مع درجة أخرى، 
 مواضع عديدة، وذكر عدد منهم ما وقع على حيث االستعمال، فجاءت عندهم مبعىن واحد  يف

احلصار، وآخرون ضمن املقاطعة، وغريهم ضمن العقوابت، وذكرها بعضهم ضمن العراق وليبيا 
ز بعض زوا بينها يف االستعمال الواقعي مع النماذج التطبيقية املختلفة، وإن ميَّ ضمن احلظر، فلم مييّ  

 .(2)نظريةالعلماء والباحثني بينها يف التعريفات ال
وعليه فإن استعمايل ملصطلح "احلصار االقتصادي" يف الدراسة يشمل هذه املصلحات 

 درجاهتا املتفاوتة، فأعرب به عن كل حصار استعمل االقتصاد وسيلة فيه، سواء إبحاطة جيشب
، أو جتميد أرصدة مالية، أو فرض مقاطعة، أو حظر، أو عقوبة، وغريها مينع دخول االحتياجات

 وسائل املتجددة.من ال

 أنواع احلروب، وموقع احلصار منها.املبحث الثاين: 
عن مفهوم احلرب، ومكانتها يف اإلسالم، مث أنواع  ابختصاريف هذا املبحث  سأحتدث

 احلرب، وأنواع احلصار، وصواًل إىل استنتاج موقع احلصار من احلرب، وبيان ذلك كما يلي:

                                  
 (.287يوسف، خولة: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل العام )ص: انظر: ( 1)
بعض جاء عند ، ما ل الواقعي التطبيقيت واحلظر يف االستعما( من أمثلة عدم التمييز بني احلصار واملقاطعة والعقواب2)

التابعة، فإن هناك عقوابت تنتظرها إما قطع اإلمدادات أو حصار : "يف حال عدم االستجابة لالقتصادًيت الباحثني
الشوك، ظر: اقتصادي، حيث ميثل احلصار أو التحرمي أو احلظر أو املقاطعة أشد ألوان اجلزاءات االقتصادية الدولية" ان

، قردوح: العقوابت رضاانظر: و  (.92)ص:  األسباب واآلاثر -التبعية الغذائية العربية واألمن القومي العريبرابب: 
 .(12)ص:  الذكية
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 يف اإلسالم: : مفهوم احلرب، ومكانتهااملطلب األول
، فهي (1)لصاحلهجلوء أحد طريف النزاع إىل القوة حلسم النزاع ميكن تعريف احلرب أبهنا: 

ضها على بعض، عني القوى املتنازعة، هبدف تغلب بسياسة عنيفة، ت ستعمل فيها القوة املسلحة ب
ل واملواجهة ، ومل تعد احلرب قاصرة يف واقعنا املعاصر على القتا(2)وحتقيق مصاحلها ورغباهتا

د يدمر ويقتل بقنابله ا طرفان متقاتالن، وإمنا طرف واحالعسكرية، فاحلرب اليوم قد ال يوجد فيه
 .(3)الذكية، وصوارخيه املوجهة، وأسلحته املختلفة

، هلذا (4)وقد الزمت احلرب  اجملتمعات اإلنسانية منذ نشأهتا، فال ختلو منها أمة وال جيل
حتقق أهدافها، وتتنزه عن العبث  ، فنظَّمها ووضع هلا ضوابط؛ حىتأقر اإلسالم إمكان قيامها

كل الثغور   إذ يشمل اجلهاد ؛(5)لقتال إحدى وسائل اجلهاد يف اإلسالمفاحلرب وا ؛والعدوان
الشاغرة، من جماهدة نفس، ومغالبة شيطان، وجهاد األعداء، حربًيا وعلمًيا واقتصادًًي وإعالمًيا 

أن كل قتال  يف ، وخيتلف اجلهاد عن احلرباملختلفة املقاومة فعتهم بوسائلداوموسياسًيا وقانونًيا، 
ابعثه يعد حراًب، فهي مفهوم دنيوي ليس له ارتباط ابلدين، أما اجلهاد فمفهوم ديين، مهما كان 
جهاًدا، وال يقبل القتال شرًعا إال إذا كان القصد منه  ال يعد القتال لدوافع غري شرعيةوهلذا فإن 

العباد، ومحاية حرية العقيدة،  كون كلمة هللا هي العليا، فهو وسيلة لتحقيق الفضيلة، وأتمنيأن ت
وإقرار السالم، واستتباب األمن، ومنع الفتنة، وحمق الشرك، ورد العدوان، وأتديب الذين ينقضون 

وهو ليس النظام العام للدولة اإلسالمية، والدفاع عن بيضة املسلمني، العهود واملواثيق، وحفظ 

                                  
 (.120( انظر: الصبيحي، عبد الرمحن: جرائم احلرب وعقوابهتا يف الشريعة والقانون )ص: 1)
 (.59يعة اإلسالمية والقانون الدويل العام )ص: ( انظر: العلي، عبد هللا: احلرب يف الشر 2)
 (.57اجلهاد )ص:  ابن عبد هللا: فقه ( انظر:3)
 (.1/155ابن األزرق، حممد: بدائع السلك يف طبائع امللك )( انظر: 4)
 (.50( انظر: غمق، ضو مفتاح: نظرية احلرب يف اإلسالم )ص: 5)
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وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ }، قال تعاىل: (1)هدفًا بذاته، وإمنا حل ملا استعصى من األمور

 [.193]البقرة:  {وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيَ 

ابلتزامها،  يؤجرونوبعدها،  هاأخالق يلزمهم اتباعها قبل احلرب وأثناءمبادئ و  وللمسلمني
قبل احلرب، اء وإنذارهم : دعوة األعدومن هذه املبادئ واألخالقجزاءات على خمالفتها، وترتتب 

 والوفاء ابلعهود واملواثيق وحترمي الغدر واخليانة وهتك األعراض والنهب والغلول، وعدم مباغتتهم،
 ُيوز إال احلرب على املقاتلني الفعليني ابتداًء، أما التعرض لغريهم من املدنيني العزل فال واقتصار

أصحاب األعذار أثناء احلرب وبعدها، واحرتام  لضرورة، ويكون تبًعا ال أصالة، وينبغي الرأفة مع
ال ُيوز التخريب والتدمري فرامها قدر املستطاع، من غري متثيل وال تشنيع، جثة اآلدمي وإك

 . (2)وإتالف األموال، إال يف حدود ما تتطلبه العمليات احلربية

 : أنواع احلرب:املطلب الثاين
 عليه، وأبرز التقسيمات ما يلي: قسم بناءً ختتلف أنواع احلروب ابختالف املعيار الذي ت

 أنواع احلرب حبسب جماهلا:  -أ

األصل يف احلرب أهنا عسكرية ابختالف األسلحة املستعملة فيها، لكن هناك أسلحة هلا  
 :(3)يمكن تقسيم احلروب حبسب جماهلا إىلوعليه فاألسلحة العسكرية،  أتثري أتثري ال يقل عن

                                  
(، الصبيحي، عبد الرمحن: جرائم احلرب وعقوابهتا يف الشريعة 1315 ،57 اجلهاد )ص: ابن عبد هللا: فقه( انظر: 1)

 (.122، 83: والقانون وتطبيقاهتا على املستوى الدويل )ص
وما بعدها(، العلي، عبد هللا: احلرب يف الشريعة  216( انظر: غمق، ضو مفتاح: نظرية احلرب يف اإلسالم )ص: 2)

، ابن عبد هللا: وما بعدها( 141)ص: (، الزحيلي، وهبة: آاثر احلرب 127 العام )ص: اإلسالمية والقانون الدويل
 (.207حممد: القتال يف اإلسالم أحكامه وتشريعاته )ص:  وما بعدها(، اجلعواين، 745اجلهاد )ص:  فقه

 (.139(، الصبيحي، عبد الرمحن: جرائم احلرب وعقوابهتا )ص: 139اجلهاد )ص:  ابن عبد هللا: فقه( 3)
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سلح؛ إلرغام العدو على اإلذعان اليت يستعمل فيها العنف املاحلرب العسكرية: وهي احلرب  -1
فظ احلرب ، وإذا أطلق ل(1)واخلضوع، بعد إخفاق وسائل احلرب السياسية يف حتقيق ذلك

 .(2)ها جمازًاة، وعلى غري انصرف إليها على احلقيق
تتضمن معنوًيت اخلصم وقراراته، و  يفمبا يؤثر القوة السياسية  استعمالاحلرب السياسية:  -2

م وغريه من النشاطات السرية، وتعتمد على احلرب النفسية أكثر استخدام النشاط اهلدا
 .(3)من أي شيء آخر، وتعد احلرب الباردة جزًءا منها

عدم احلرب االقتصادية: ختريب االقتصاد القومي للدولة املعادية مبختلف الوسائل؛ خللق  -3
 .(4)واقتصادها ة التحكم يف سياستهايتيح للقوى اخلارجي ها، مبافي داخلياستقرار 

احلرب الثقافية: وهي احلرب الناعمة الباردة اليت َتستعمل الثقافة يف تغيري قناعات العقول،  -4
 . (5)هبدف السيطرة عليها، ومن أبرز وسائلها اإلعالم والتعليم

هو وءة أو مسموعة أو مشاهدة، و احلرب اإلعالمية: وهي احلرب اليت سالحها الكلمة، مقر  -5
 .(6)على اجليش املقاتل واجلبهة الداخلية سالح نفسي خطري، له أثره

احلرب النفسية: هي منظومة من التدابري تقوم هبا دولة أو جمموعة دول ضد دولة؛ هبدف  -6
القضاء على احلالة املعنوية والسياسية والنفسية للعدو، والتأثري فيه داخلًيا عن طريق بث 

 .(7)روح الشك، واستحكام العداء
 :أنواع احلرب حبسب األسلحة املستعملة فيها -ب

                                  
 (.14( انظر: الدخيل، عبد العزيز: وسائل احلرب املشروعة واملمنوعة، دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الدويل العام )ص: 1)
 (.191ام )ص: ( انظر: العلي، عبد هللا: احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل الع2)
 (.13)ص:  وسائل احلرب املشروعة واملمنوعة( انظر: الدخيل، عبد العزيز: 3)
 .(63فؤاد، شاكر: احلرب االقتصادية يف اجملتمع اإلنساين )ص: انظر: ( 4)
: رابطهيفة البوصلة اإللكرتونية، و الثقافية، وهو مقال منشور على موقع صح( انظر: أبو أسعد، هناء: احلرب 5)

10141http://www.alboselh.net/node/  
 (.227اجلهاد )ص:  ابن عبد هللا: فقه( انظر: 6)
 (.87( انظر: املليكي، فهد: مفهوم احلرب النفسية )ص: 7)

http://www.alboselh.net/node/10141
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 : (1)وتنقسم إىل
األفراد، وال تسبب احلرب التقليدية: وهي اليت تستعمل فيها األسلحة املعتادة لدى اجليوش و  -1

 ، واألسلحة الثقيلة.ةالناريو ، وميثَّل هلا ابألسلحة البيضاء دمارًا شاماًل 
ا شاماًل، يتجاوز يها أسلحة عشوائية تسبب دمارً التقليدية: وهي اليت تستعمل فاحلرب غري  -2

، وميثَّل هلا ابألسلحة النووية والكيميائية إىل املدنيني ضررها األهداف العسكرية االعتيادية
 والبيولوجية.

 :أنواع احلرب حبسب نطاقها -ج
 :(2)وتنقسم إىل

رف القانون وهي اليت تعد حراًب يف عكثر، حرب خارجية: وهي اليت تنشب بني دولتني أو أ -1
 .وتعرف يف الفقه اإلسالمي بقتال الكفار ،الدويل العام

حرب داخلية: وهي اليت تنشب بني مجاعتني أو طائفتني داخل حدود الدولة الواحدة، جراء  -2
فنت داخلية، أو حروب أهلية، أو ثورات، وتشمل يف الفقه اإلسالمي حروب البغاة، 

 ل الفتنة.واحملاربني وقطاع الطرق، واملرتدين، وقتا
 :أنواع احلرب حبسب شرعيتها -د

 :(3)وتنقسم إىل
لدفاع عن ا ؛ لتحقيق أهداف معتربة، أواحلرب املشروعة: وهي احلرب اليت ختوضها الدولة -1

 .حقوق شرعية

                                  
 دها(.وما بع 3( انظر: شهاب، حممود: األسلحة غري التقليدية يف الفقه اإلسالمي )ص: 1)
العلي، عبد ، (15)ص:  وسائل احلرب املشروعة واملمنوعة :(، الدخيل113)ص: : القتال يف اإلسالم : اجلعواين( انظر2)

 (.56)ص:  هللا: احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام
عامر، عبد اللطيف: أحكام  ،(83والقانون )ص: ظر: الصبيحي، عبد الرمحن: جرائم احلرب وعقوابهتا يف الشريعة ( ان3)

 (.34، 33األسرى والسباًي يف احلروب اإلسالمية )ص: 
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 احلرب غري املشروعة: وهي احلرب اليت غرضها اغتصاب إقليم، أو حق دولة أخرى، أو -2
 العدوان واالنتقام.

تلف معايريها من دين إىل دين، ومن زمن إىل آخر، عدمها أمر نسيب، وختويالحظ أن الشرعية و 
وابجململ فالدين، واألعراف، وقواعد القانون الدويل، هي املظالت األساسية للتفريق بني 

 ة وعدمها.ياملشروع

 :أنواع احلرب حبسب مشوهلا -ه
 :(1)وتنقسم إىل

عسكري، والسياسي، واالقتصادي، حرب شاملة: وتعين دمج وإدارة جمهودات دوائر الصراع ال -1
 .أهداف الصراعكل تكاملي هبدف حتقيق والعقائدي، والنفسي، بش

حرب حمدودة: وهي اليت تستعمل فيه األطراف املتحاربة أجزاًء من قواهتا املسلحة، ومواردها  -2
 ه.احتالل أرض وأون استسالم العدو للوصول إىل أهداف د فرضت  و املادية، 

 صار:  اع احل: أنو املطلب الثالث
 ختتلف أنواع احلصار ابختالف مفهومه، وتعدد معايري تقسيمه، وهذه أهم التقسيمات:

 :أنواع احلصار حبسب نطاقه -أ
 :(2)وينقسم إىل

                                  
 منشورة يفرشدي، مجال: موسوعة الشباب السياسية،  ،(16)ص:  واملمنوعة : وسائل احلرب املشروعة( انظر: الدخيل1)

 ع مواطن للتوعية السياسية، ورابطه:موق
 329595http://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/ 
 (.6( العابد: احلصار وأثره على حقوق اإلنسان )ص: 2)

http://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/329595
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منشآهتا احليوية يف حصار بري: ويكون إبغالق املنافذ الربية جلهة ما، أو تدمري وختريب  -1
 .(1)وقت احلرب بواسطة قوات برية

سطول البحري للدولة احملاربة مبنع االتصال البحري مع قيام وحدات األ حصار حبري: وهو -2
مرافئ وسواحل اجلهة املستهدفة بغية شل حركة السفن املوجودة فيها ومنع متوينها ابملواد 

ب، وحصار بعيد، كما يكون حصارًا الضرورية، وينقسم احلصار البحري إىل حصار قري
 .(2)حربًيا، وحصارًا سلمًيا

ن؛ لإلضرار بقدرة و احلصار الذي ي ستعمل يف تنفيذه وفرضه سالح الطرياوي: وهحصار ج -3
فيه على األماكن االقتصادية احليوية،  ويركز، والتأثري يف معنوًيت سكاهنا، البلد املستهدف

 .(3)واملوارد املهمة
 .(4)كون وسيلة ملنع االتصال، وحتقيق أهداف احلصاروهذه األقسام ت

 :ب مشولهأنواع احلصار حبس -ب
    :(5)وينقسم إىل

 حصار جزئي حمدود: يتعلق مبجال واحد أو أكثر. -1
حصار كلي شامل: وهو احلصار الذي يفرض على مجيع اجملاالت، وتستعمل فيه األدوات  -2

واملقاطعة، واحلصار الربي والبحري واجلوي، وجتميد األرصدة، واجلزاءات املختلفة، كاحلظر، 
 وغريها.

                                  
  (.22( انظر: احلصار االقتصادي منذ بداية الدعوة )ص: 1)
(، الشيشكلي، حمسن: قضاًي معاصرة يف 40وتعريف )ص: ( انظر: انطور، مسيح: موسوعة األلفيات، اصطالحات 2)

 (52احلروب البحرية واحلياد )ص: 
 (.13( انظر: طوروس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: 3)
 (.12)ص:  املرجع السابق( انظر، 4)
 (.7: (، العابد: احلصار وأثره على حقوق اإلنسان )ص23)ص:  الوشاح، سليمان: العقوابت االقتصادية( انظر: 5)
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 :ةاألداة املستعملاع احلصار حبسب أنو  -ج
 وينقسم إىل:

: وهو احلصار الذي تستعمل فيه األدوات النفسية، من حرب نفسية، (1)حصار معنوي -1
 .(2)شؤون احلياة، بعيًدا عن قضاًي اإلصالح والواقعبومشاغلة 

، وينقسم (3)وهو احلصار الذي تستعمل فيه األدوات احملسوسة وامللموسةحصار مادي:   -2
حصار سلمي قانوين، وينقسم احلصار السلمي إىل ، (4)ر سلميحريب وحصا إىل حصار

 .(5)وإنساين، وسياسي

 :أنواع احلصار حبسب جماله -د
 :(6)وينقسم إىل

موقع حمصن كمدينة أو قلعة أو احلصار احلريب: وهو إقامة نطاق من القوات املسلحة حول  -1
املعدات واد الغذائية و معسكر أو مرافئ وسواحل حبرية، ومنع اتصاالته مع اخلارج؛ لقطع امل

                                  
 (.495( انظر: الزًين، رمضان: األساليب النبوية يف كسر احلصار )ص: 1)
( انظر: عباس، إبراهيم: حصار الشعب والدروس املستفادة، مقال منشور يف جملة البيان برتقيم املكتبة الشاملة 2)

(148/76.) 
 (.148/76جملة البيان )(، 495ضان: األساليب النبوية يف كسر احلصار )ص: ( انظر: الزًين، رم3)
( يفرق القانونيون بني احلصار السلمي واحلريب، فاحلصار السلمي هو إجراء يتم وقت السلم، بينما احلصار احلريب إجراء 4)

حلصار احلريب فيشمل السفن يطبق وقت احلرب، كما أن احلصار السلمي يطبق على سفن الدولة احملاصرة فقط، أما ا
 احلصار السلمي ال تستطيع الدول احملايدة التمسك حبيادها؛ لعدم وجود حالة حرب رمسية، األجنبية احملايدة، ويف

فيحق للدولة حجز هذه السفن مث إعادهتا إىل دولتها األصلية بعد انتهاء احلصار، أما يف احلصار احلريب فيحق للدولة 
اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف احلصار  يوسف، خولة: نة حتاول خرق احلصار. انظر:ضبط ومصادرة أية سفي

 (.7العابد: احلصار وأثره على حقوق اإلنسان )ص:  ،(284 )ص: ضوء أحكام القانون الدويل
 (.284( انظر: يوسف، خولة: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل )ص: 5)
 (.8إلنسان )ص: العابد: احلصار وأثره على حقوق اانظر:  (6)
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على االستسالم بعد انتهاء ذخريهتم أو املواد الغذائية الباقية  اصرينالعسكرية، ومحل احمل
 .(1)لديهم أو املياه املخزونة

لتضييق الذي توقعه قوة على مجاعة أو دولة؛ مبختلف احلصار االقتصادي: وهو املنع وا -2
وقع آليات اجلزاءات االقتصادية؛ لتحقيق أهداف سي

 
اسية أو عسكرية أو اقتصادية مل

 احلصار.
: وهو منع دولة معينة من احلصول على األسلحة واملعدات (2)احلصار االقتصادي العسكري -3

سلحة واملعدات، للدولة واألطراف اليت متتلك تلك األالعسكرية، عن طريق االلتزام الطوعي 
ك عن طريق دولة واحدة أو إجراءات عمل ملنع وصوهلا، وقد يتم ذل اذأو عن طريق اخت
األمم كأو بشكل دويل تقوم به معظم الدول يف إطار منظمة عاملية  جمموعة دول، 

 .(3)املتحدة
مي واحلصار العسكري، حيث إن بني احلصار السل وهو خليطاحلصار السلمي العسكري:  -4

خائر حالة احلرب غري قائمة ولكنها وشيكة الوقوع، وتستلزم فرض حظر على األسلحة والذ
 .  (4)واملعدات العسكرية

الدول الفارضة للحصار بقطع أي عالقات  فيه تقومو احلصار السياسي والدبلوماسي:  -5
دبلوماسية أو سياسية مع الدولة املضروب عليها احلصار، فتغلق السفارة إن كان هلا سفارة 

 .(5)عالقات دبلوماسية مع تلك الدولةيف الدولة احملاصرة، وتقطع أي 

                                  
 .(40ات، اصطالح وتعريف )ص انظر: انطور، مسيح: موسوعة األلفي(1) 

( ميكن عد هذا النوع تبًعا للحصار العسكري، ومتفرًعا عنه؛ ألن فيه منع بيع األسلحة، فهو اقتصادي من حيث العملية، 2)
 نوع مستقل.ن حيث الغاية منه، وهذا ما دعاين إىل إفراده يف لكنه قد يكون عسكرًًي م

 (.93: التبعية الغذائية العربية واألمن القومي العريب )ص: (، الشوك9احلصار االقتصادي )ص:  :( انظر: طوروس3)
 (.93)ص:  : التبعية الغذائية العربية واألمن القومي العريبوك(، الش10: احلصار االقتصادي )ص: ( انظر: طوروس4)
 (.451ت يف مواجهة احلصار )ص: ( انظر: الصفدي، نعيم: الصرب والثبا5)
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صورة  مي: ويكون حبجب املعلومات، ومنع وصول رسائل احملاصرين، وتشويهاإلعال احلصار -6
 .(1)اخلصم واالفرتاء عليه، وعدم السماح له إبيصال صوته

احلصار االجتماعي: وهو احلصار الذي يفرض على العالقات االجتماعية، كما حدث يف  -7
و جمالستهم، أو دخول عب، عندما منع مشركو قريش التزاوج من بين هاشم، أحصار الش  

 بيوهتم، أو عقد صلح معهم.
والتقين: ويكون ابالحتكار املعريف، ومنع وصول التقنيات والعلوم إىل احلصار العلمي  -8

 .(2)اآلخرين
احلصار الثقايف والفكري: ويكون مبنع الثقافات واألفكار املخالفة من االنتشار، ووضع  -9

 مصدره كونيو حاهبا ابألوصاف املنفرة، وصوهلا وفاعليتها، ووصف أصدون حواجز حتول 
ما يف ك  أو خارجًيا ملذهيب املؤدي إىل حصر املذاهب املخالفة،ا كما يف التعصب اداخليً 

 .(3)ر السائدااحنصو توسع الوافد  املؤدي إىل لغزو الفكريا
احلصار الطيب: وهو احلصار الذي متنع فيه األدوية واملعدات الطبية من الوصول إىل  -10

صار ار الشامل، أو احلين، ويكون غالًبا اتبًعا لغريه، وال يقصد ابتداًء، فيتبع احلصاحملاصر 
 احلريب، واحلصار االقتصادي.

 :نواع احلصار حبسب حجم احملاَصرينأ -ه
 :(4)وينقسم إىل

حصار األفراد: كحصار عثمان رضي هللا عنه، وميكن عد اإلقامة اجلربية صورة من صوره،  -1
 .املدرجني فيها من السفر أو التجارة رماليت حت كذلك القوائم السوداءو 

                                  
 .(31، وهو الدرس رقم )(31/15) بن فهد برتقيم الشاملة، سلمان: دروس الشيخ سلمان ابن فهد( انظر: 1)
 (.221( انظر: امليداين، عبد الرمحن: أجنحة املكر الثالثة وخوافيها )ص: 2)
 (.148/76املستفادة، مقال منشور يف جملة البيان برتقيم الشاملة )إبراهيم: حصار الشعب والدروس ( انظر: عباس، 3)
 (.495( انظر: الزًين، رمضان: األساليب النبوية يف كسر احلصار )ص: 4)
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حصار اجلماعة: وهو الذي يفرض على جمموعة من الناس ليسوا دولة، وميكن عد حصار  -2
 ب أيب طالب مثااًل له، وكذلك إدراج الشركات على القوائم السوداء.شع  

 لدولة.حصار الدولة: وهو احلصار املفروض على جمموعة من الناس حتققت هلم مقومات ا -3
ر األمة: وهو احلصار املفروض على جمموعة من الناس ُيمعهم دين أو قومية، وقد حصا -4

 يكونوا دولة أو جمموعة من الدول واجلماعات.

 :حمله أنواع احلصار حبسب -و
 وينقسم إىل: 

 حصار داخلي: وهو الذي تفرضه الدولة على جمموعة داخل نطاقها، كما يف حصار البغاة. -1
، وهذا احلصار قد يكون دولًيا إذا فرضته هيئة يف حصار األعداء حصار خارجي: كما  -2

 .(1)دولية قانونية، أو إقليمًيا إذا فرضه اإلقليم فقط
 :أنواع احلصار حبسب شرعيته -ز

 :(2)وينقسم إىل

، والشرعية إما دينية يف فرضهحصار مشروع: وهو احلصار الذي يكون له غطاء يستند إليه  -1
 ر.تالف املرجع احملتكم إليه عند القائمني ابحلصاأو قانونية أو عرفية ابخ

 .(3)تعسفية غري مربرة ةحصار غري مشروع: وهو احلصار الذي يقع بطريق -2
 :أنواع احلصار حبسب زمن استمراره -ح

                                  
ي املفروض (، يوسف، خولة: احلصار اإلسرائيل23( انظر: الوشاح، سليمان: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية )1)

 (.287ضوء أحكام القانون الدويل العام )ص: على قطاع غزة يف 
(، يوسف، خولة: 24( انظر: الدوسري، عبد القادر: املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: 2)

 (.287احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل العام )ص: 
 (.28قادر: املقاطعة االقتصادية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: الدوسري، عبد ال3)
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 : وينقسم إىل

: وهو احلصار الذي يطول زمن بقائه، حبيث ميكن أن يصل إىل سنوات، طويلحصار  -1
، غالًبا مبناها على السرعة العسكرية ؛ ألن احلرب احلريبغالًبا يف صور احلصار غريويكون 
 .املفروض على قطاع غزة حلصار االقتصادي والسياسياب وميثل له

قصري، كما يف حصار احلصون والقالع حصار قصري: وهو احلصار الذي يقع لوقت  -2
 واجليوش، ويكون يف احلصار احلريب أكثر من غريه من األنواع.

 :اينة احملاِصرين واحملاَصريند سبأنواع احلصار حب -ط
 :(1)وينقسم إىل

حصار املسلمني للكفار، ومن أمثلته حصار النيب صلى هللا عليه وسلم لبين قريظة، وأهل  -1
 الطائف.خيرب، وأهل 

حصار الكفار للمسلمني، ومن أمثلته حصار قريش للنيب صلى هللا عليه وسلم، وحصار  -2
 األحزاب للمسلمني يف غزوة اخلندق.

لكافر والفاسق للمسلمني، وهو احلصار الذي ُيتمع يف فرضه على املسلمني الكفار ر احصا -3
 (.هـ644وفساق املسلمني، وميثل له حبصار إشبيلية )سنة 

سلم الفاسق للمسلم، وميثل له حبصار اخلوارج ألمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه، حصار امل -4
 وحصار احلجاج البن الزبري رضي هللا عنه.

 .فئة من املسلمني خرجوا عن الطاعة، ويفرض على ملسلمني للبغاةر احصا -5

 : موقع احلصار من احلروب:املطلب الرابع

                                  
 وما بعدها(. 13( انظر: الداية، سلمان: جرمية احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية )ص: 1)
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من أساليبها، يسهم يف حرمان العدو من  إن احلصار أداة من أدوات احلرب، وأسلوب
كم يف أو التح يف احلرب العسكرية، ؛ ليسهل اإلجهاز عليه عسكرًيً (1)الوسائل املادية للمقاومة

، وقد أشار الفقيه الزيلعي احلنفي إىل ذلك بقوله: يف احلروب غري العسكرية استه واقتصادهسي
وميكن  فيحمل كالمه على احلصار العسكري املعروف يف زماهنم، ،(2)"واحملاصرة نوع من القتال"

ض األطراف وقد يلجأ بع ،افًقا لعملياهتا، أو عقوبة عليهاأن يكون احلصار سابًقا للحرب، أو مر 
، وتضع مواثيق (3)كي ال يضطر إىل خيار احلرب، كما يف احلرب االقتصاديةىل استعمال احلصار  إ

 .(4)قتصادية والسياسية يف املرتبة األوىل قبل اللجوء إىل القمع العسكرياألمم املتحدة التدابري اال
واحلرب ارتباط ا، فبني السياسة يف اهلدف املرجو منه والسياسة ويشرتك احلصار واحلرب

ئم على الدوام، إذ إن احلرب غاية اتبعة لغاية السياسة، فالسياسة ترسم اهلدف، وتقوم احلرب قا
، وحتقيق دولةواحلرب يف الوقت ذاته وسيلتان لغاية واحدة، وهي حفظ البتنفيذها، والسياسة 

مل يقبل به ، فاحلرب سياسة خشنة غرضها فرض حل على اخلصم مصاحلهاأهدافها، والدفاع عن 
وسيلة بينما السياسة  ،(5)ل التناقضات بني األمم واجملموعاتخمتارًا، وهي أعلى أشكال الصراع حل

مع احلرب والسياسة يف الغاية منهما، وخيتلف عنهما وسيلة وأداة،  ويشرتك احلصار انعمة،
 من حيث درجة الشدة واخلشونة. فيتوسطهما

من أنواع احلروب، فاحلصار االقتصادي مثاًل  اظرهوسيلة من وسائل ما ينااحلصار  فأنواع
يف ه عوامل الضغط على العدو إليقاع من أهم وسائل احلرب االقتصادية، ويشكل عاماًل من

                                  
 (.4العقوابت االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة )ص:  الدير: ( انظر:1)
 (.3/241الدقائق وحاشية الشليب ) لعي: تبيني احلقائق شرح كنز( الزي2)
 (.25( انظر: الدليمي، عبد القادر: آاثر العقوابت الدولية على حقوق اإلنسان، منوذج العراق )ص: 3)
 (.19( انظر: الوشاح، سليمان: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية، دراسة تطبيقية على العراق )ص: 4)
 ، وما بعدها(.83جرائم احلرب وعقوابهتا يف الشريعة والقانون )ص:  انظر: الصبيحي، عبد الرمحن:( 5)
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اقتصادية، واحلد من إمكاانته القتالية، واحلصار البحري وسيلة من وسائل القتال يف احلرب  اتأزم
 .(2)ااحلرب الشاملة أيضً ل احلصار جزًءا من شكّ  ، كما ي  (1)البحرية

اليت يعم  غري التقليدية، االقتصادية ربوميكن القول إن احلصار االقتصادي يندرج حتت احل
أسلحة  فهو يشرتك مع، بل يتأثر منه املدنيون أيًضا، على املقاتلنيأثرها ضررها، وال يقتصر 

يب األجساد سالح صامت بطيء، ال يص ه، غري أنالضررتعميم  من حيثالدمار الشامل 
  .ل يصيب املوارد واإلرادة والعقولمباشرة، ب

                                  
 (.30( انظر: الشيشكلي، حمسن: قضاًي معاصرة يف احلروب البحرية واحلياد )ص: 1)
 (.14ويل العام )ص: ( انظر: الدخيل، عبد العزيز: وسائل احلرب املشروعة واملمنوعة، دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الد2)
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 نبذة اترخيية عن احلصار.املبحث الثالث: 
البحث املعمق يف اتريخ احلصار االقتصادي، والوقوف على فتاوى الفقهاء القدماء إن 

الذين تفاعلوا مع حاجات عصرهم الفقهية زمن احلصارات اليت وقعت، مفيد يف الكشف عن 
ية للنوازل، وتوسيع دائرة االجتهاد الفقهي، فاستقراء مناذج احلصار السابقة وجتاربه، حلول شرع

مصاحل ومفاسد يؤثر يف أحكام احلصار نفسه، وهذا اجلهد حيتاج دراسة مستقلة  وما ظهر فيها من
تنهض به، وأكتفي يف هذا البحث بعرض  خمتصر  ألهم حاالت احلصار اليت وقعت يف العهد 

راشدي كون هذه املرحلة متثل ثراءً تشريعًيا، مث أعرض بعض حاالت احلصار اليت وقعت النبوي وال
 .وهنا حمل تنزيل األحكام يف الواقعيف العصر احلديث، ك

احلصار أداة مستعملة ، إذ أما ما بني العهد النبوي والعصر احلديث فأكتفي إبيراد أشهرها
مال الفقهاء واملؤرخون لفظة احلصار مبشتقاهتا يف معظم احلروب قدميًا وحديثًا، وقد ورد استع

إال بفرض  يقعوالقالع مل يكن  نصو ، ولعل ذلك يرجع إىل أن فتح احلبكثرة املختلفة يف كتبهم
، ةمستمر  ةكن طويلتمن احلصارات مل  وكثرياحلصار، فهو مقدمة للحروب غالًبا أو مرافًقا هلا، 

وإمنا ورد ذكرها تبًعا يف معرض احلديث عن تهار، واالش فلم أتخذ حظها من العناية التارخيية
ع عسري، ولو أثبت  كل موض صارلتاريخ احل ، وهلذا فإن االستقصاء التام أو شبههاحلروب واملعارك

مصطلح احلصار قدميًا كان أوسع مما عليه  ، وخاصة أنكبري  سفروقفت عليه لتجمع عندي 
اجلزاءات  ر االقتصادي مل يتميز عنكذلك احلصااحلروب، و  مفهومه اليوم، فلم يكن متميزًا عن

ان يشمل هذه األدوات جمتمعة، فجرى االقتصادية األخرى، كاملقاطعة، واحلظر، والعقوابت، بل ك
 استعماله للداللة على املسميات املختلفة القريبة منه.

 استعمل وما شاهبه من أدوات اجلزاء وقبل ذكر مناذج احلصار، حيسن اإلشارة إىل أن احلصار
قبل جميئ اإلسالم، إال أنه يف معظم احلاالت كان ميدانًيا يستخدم للتأثري يف معنوًيت املقاتلني، 

إىل ما قبل امليالد، ولعل أول حادثة مدونة كانت يف  هكما يف حصار املدن، ويعود استخدام
ميغارا،  رة دولةقبل امليالد، حيث فرض املسؤولون يف أثينا عقوابت اقتصادية على جتا 432العام 
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قل عن اإلصحاح العشرين يف سفر التثنية، ، ون  (1)ومنعتهم من الوصول إىل ميناء أثينا وأسواقها
حني تقرب من مدينة لكي حتارهبا استدعها إىل الصلح، أن العهد القدمي لشعب إسرائيل فيه: "

تعبد ري، ويسفإن أجابتك إىل الصلح وفتحت لك، فكل الشعب املوجود فيها يكون لك ابلتسخ
، وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك، فحاصرهالك، وإن مل تساملك، بل عملت معك حراًب، 

 ، أما احلصار بعد بزوغ فجر اإلسالم، فهو كما يلي:(2)"فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف، ...
 أواًل: احلصار االقتصادي يف العهد النبوي والراشدي:

فرتة هي األكثر ثراًء ي يف حمور مستقل؛ ألن هذه الالعهد النبوي والعهد الراشد أفردت  
تشريعًيا، وتعد منوذًجا يقتدى به، ودلياًل تطبيقًيا للنصوص الشرعية، فيلزم تسليط الضوء عليها 
أكثر من غريها، فمنهج التعامل مع األحكام الفقهية زمن احلصار أكثر ما يستفاد من هذه 

يف هذه املرحلة  ميكن عرض احلصارات اليت وقعتما سيأيت يف فصول الرسالة، و املرحلة، ك
 وذلك على النحو التايل: أهم املسلمون أم أعداؤهم، ابختالف اجلهة اليت وقع عليها احلصار،

 احلصار الذي وقع على النيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمني. -أ
 :يف الشعب حصار قريش للنيب صلى هللا عليه وسلم (1

شأنه، فتعاقدوا على حصاره، كما  لى هللا عليه وسلم يعلورأى املشركون أن رسول هللا ص
السابع من البعثة، وأمجعوا  حاصروا معه بين هاشم وبين املطلب مسلمهم وكافرهم، وذلك يف العام

قتل، ُيالسوهم، وال يبايعوهم، وال يدخلوا بيوهتم حىت يسلموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لل الأ
ا يدخل مكة إال ابدروا فاشرتوه، وكان مل يكن املشركون يرتكون طعامً وكتبوا يف ذلك صحيفة، و 

أبو هلب يدفع للتجار أموااًل تعويضية عن خسائرهم؛ حىت ال يبيعوا للمسلمني، وطال احلصار 

                                  
 (.17وس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: ( طور 1)
(، امليداين، عبد 2/618(، وانظر: سابق، سيد: فقه السنة )2)ص:  ام العاملي اجلديد( العقاد، عباس: اإلسالم والنظ2)

 .(1/662ن: أجنحة املكر الثالثة )الرمح



  54 

صوت  ثالث سنني، فبلغ ابملسلمني اجلهد، واشتد عليهم البالء، وأكلوا ورق الشجر، وكان ي سمع
عب، إىل أنأبنائهم ونسائهم بسبب ا هيأ هللا األسباب، فتالوم رجال من  جلوع من وراء الش 

قريش، ورأوا أهنم قطعوا الرحم، واستخف وا ابحلق، فنقضوا ما تعاهدوا عليه من الغدر، وبعث هللا 
 . (1)، وانتهى حصارهمعلى صحيفتهم األرضة

 حصار األحزاب للمسلمني يف غزوة اخلندق: (2
ة، ويف جرة، واستمر احلصار بضع عشرة ليلة اخلامسة للهحاصر األحزاب اخلندق يف السن

رواية أربًعا وعشرين ليلة، فاشتد الكرب ابملسلمني، وبلغت القلوب احلناجر، ففاوض النيب صلى 
هللا عليه وسلم ع يينة بن حصن على ثلث مثار املدينة مقابل رجوع غطفان وختذيل األحزاب، إال 

بينما هم على ذلك جاء نعيم و ، يب صلى هللا عليه وسلمه النفرتك ألنصار مل يستحسنوا ذلكأن ا
 .(2)منهزمني من غري قتال وا، فانطلقاألحزاببن مسعود، وكان أيمنه الفريقان، وخذل 

 
 حصار املرتدين لقرية "ج َوااَث": (3

" أول قرية أقامت اجلمعة من أهل البحرين، فحاصرها املرتدون وضيقوا عليها، ااثَ وَ كانت "ج  
 .(3)جوًعا شديًدا، إىل أن هيأ هللا هلم أسباب الفرج فجاع أهلهاهم من األقوات، ومنعو 
 حصار اخلوارج ألمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: (4

اره بين عمه يف والية امللك، أتوَّل اخلوارج حصارهم الظامل لعثمان رضي هللا عنه ابستئث
عليه، ومنع الطعام والشراب عنه، وأتخري كبار الصحابة، فحملهم ذلك على تشديد احلصار 

                                  
، ابن (1/255الم النبالء )، وله: سري أع(1/603)اتريخ اإلسالم ، الذهيب: (2/312( انظر: البيهقي: دالئل النبوة )1)

 (.97، املباركفوري: الرحيق املختوم )ص: (3/106كثري: البداية والنهاية )  (، ابن3/27القيم: زاد املعاد )
(، 210(، ابن سالم: األموال )ص: 5/367(، عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق )2/480( انظر: الواقدي: املغازي )2)

 (. 1/398(، ابن زجنويه: األموال )2/56طبقات الكربى )ابن سعد: ال
(، ابن 116(، ابن خياط: اتريخ خليفة بن خياط )ص: 153( انظر: الواقدي: الردة مع نبذة من فتوح العراق )ص: 3)

 (.6/721هـ )1408كثري، إمساعيل: البداية والنهاية، ت: علي شريي طبعة دار إحياء الرتاث العريب 
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عزم بعض الصحابة على نصرته وفك حصاره، واستمر حصاره أربعني ليلة، وملَّا رأى الظاملون 
عنه حاول إغاثة عثمان رضي  رضي هللا ا، ومما حيسن إثباته يف هذا املقام أن علي  (1)تعجلوا قتله
املؤمنني يها الناس إن الذي تصنعون ال يشبه أمر  أن احملاصرين منعوه، فقال هلم: "ًي أهللا عنه، إالَّ 

وال أمر الكافرين، ال تقطعوا عن هذا الرجل املادة، فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي، وما 
 .(2)تعرض لكم هذا الرجل فيم تستحلون حصره وقتله"

 احلصار املفروض من املسلمني على أعدائهم: -ب

فعزموا على مالحقة ملدينة أمهية االقتصاد لقبيلة قريش، أدرك املسلمون بعد إقامتهم دولتهم اب
هل املدينة، عدم قوافلها التجارية والتعرض هلا، وكتب النيب صلى هللا عليه وسلم يف وثيقته مع أ

، وإن الدورًيت والسراًي اليت كان يرسلها النيب صلى هللا عليه وسلم (3)جتار معهاإُيار قريش، واال
بل معركة بدر، تعد هتديًدا اقتصادًًي كبرية هلم، فهي أهم طريق جتارية بني يف طريق قوافل قريش ق

وقف دخول القوافل منها يهدد مكة حبصار اقتصادي حيرمها جتارة الشام، فمعركة مكة والشام، وت
حماولة السيطرة على القافلة، فأراد املشركون احلفاظ عليها، وكسر حصار  بدر قامت نتيجة

، ورغم أنه ال يعد حصارًا اقتصادًًي مكتمل األركان، (4)متكنه مسألة وقت اقتصادي مرتقب ابت
إال أنه استعمال للسالح االقتصادي بشكل فاعل، ولعل أبرز احلصارات اليت وقعت يف العهد 

 النبوي والراشدي:

                                  
(، بكري: اتريخ اخلميس 5/199(، ابن طاهر: البدء والتاريخ )66ميمي، سيف: الفتنة ووقعة اجلمل )ص: ( انظر: الت1)

 (.2/259يف أحوال أنفس النفيس )
 (.66( التميمي، سيف: الفتنة ووقعة اجلمل )ص: 2)
ظها ما جاء يف كتب السنة املعتربة، (، ويشهد ألصل الوثيقة أو بعض ألفا1/501انظر: ابن هشام: السرية النبوية ) (3)

 (. 1/33( )111انظر: البخاري: صحيح البخاري )ح: 

قعها (، السعدون، عابد: املقاطعة االقتصادية أتصيلها الشرعي وا94( انظر: خطاب، حممود: الرسول القائد )ص: 4)
 (.3لعصر األموي )ص: : احلصار االقتصادي منذ بداية الدعوة حىت هناية ا(، حسني54أمول هلا )ص: وامل
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 ر النيب صلى هللا عليه وسلم بين قينقاع:حصا (1

من العهد ول هللا صلى هللا عليه وسلم كان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبني رس
يف السنة الثالثة من اهلجرة، وذلك أن صائًغا يهودًًي عمد إىل طرف ثوب امرأة من العرب، فعقده 

 فقامإىل ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأهتا، فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله، 
يه وسلم مخس عشرة ليلة، مث أجالهم عن اليهود على املسلم فقتلوه، فحاصرهم النيب صلى هللا عل

 .(1)املدينة

 حصار النيب صلى هللا عليه وسلم بين النضري: (2
نقض بنو النضري عهدهم مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وأرادوا الغدر به، فكانت  

، روي عن (2)حماصرهتم، وإتالف أشجارهم، وذلك يف العام الرابع اهلجري، مث أجالهم عن املدينة
ْبط  م َن اْليَـه ود  َحاَصَر َرس ول  اَّللَّ  » ري رمحه هللا:الزه ري ، َوه ْم س   َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم َبين  النَّض 

َية  اْلَمد يَنة ، َحىتَّ نـَزَل وا َعَلى اجلَْاَلء   ب ل  م َن اأْلَْمت َعة  إ الَّ احْلَْلَقَة،  ،ب َناح  َوَعَلى َأنَّ هَل م ، َما أَقـَلَّت  اإْل 
...»(3). 

 حصار النيب صلى هللا عليه وسلم بين قريظة: (3

صلى هللا هللا األحزاب، أاتهم النيب ارهم للمدينة، فلما رد األحزاب يف حص أعان بنو قريظة
فحاصرهم مخًسا وعشرين ليلة، يف السنة اخلامسة من اهلجرة، فلما اشتد حصرهم  عليه وسلم

وعظم البالء، قيل هلم: انزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستشاروا أاب لبابة بن 
، فقال رسول هللا (4)حكم سعد بن معاذ شار إليهم أنه الذبح، قالوا: ننزل علىعبد املنذر، فأ

                                  
 وما بعدها(. 2/47( انظر: ابن هشام: السرية النبوية )1)
 (.2/552وما بعدها(، الطربي: اتريخ الرسل وامللوك ) 2/190( انظر: ابن هشام: السرية النبوية )2)
حاصر بين النضري و (، 1/91( )57(، وابن زجنويه يف كتابه: األموال )ح: 15كتابه األموال )ص: ( أخرجه ابن سالم يف  3)

 (.1746(، صحيح مسلم )ح: 2326اثبت يف الصحيحني أبلفاظ خمتلفة. انظر: صحيح البخاري )ح: 
 (.3/120وما بعدها(، ابن القيم: زاد املعاد ) 2/235( انظر: ابن هشام: السرية النبوية )4)
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، فنزلوا، وحكم فيهم سعد فقال: "فَإ يّن  «اْنز ل وا َعَلى ح ْكم  َسْعد  ْبن  م َعاذ  »صلى هللا عليه وسلم: 
ْسََب َذرَار يـ ه ْم، َوتـ ْقَسَم أَْمَواهل  ْم"، فقال رسول هللا صلى هللا عليه ، َأْن تـ ْقَتَل م َقات َلتـ ه ْم، َوت  َأْحك م  ف يه مْ 

 .(1)«َلَقْد َحَكْمَت ف يه ْم حب  ْكم  اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ َوح ْكم  َرس ول ه  »وسلم: 

 لقريش: رضي هللا عنه حصار مثامة بن أاثل (4
َقد َم َمكََّة قَاَل لَه  قَائ ل : صبوت، قال: ال، ولكن أسلمت »: رضي هللا عنهما روي أن مثامة 

مع حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال وهللا، ال أيتيكم من اليمامة حبة حنطة، حىت أيذن 
، ويف رواية: أنه جيء بثمامة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، (2)«فيها النيب صلى هللا عليه وسلم

َاَمة  فـََقاَل: إْن َعاقـَْبت َعاقـَْبت َذا َذْنب  َوإ ْن َمنَـْنت َمنَـْنت َعَلى َشاك ر  َما وَ »فقال له:  رَاَءك ًَي مث 
ْئت َفَمنَّ َعَلْيه  َرس ول  اَّللَّ    -َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيه  َوَسلََّم  -َوإ ْن أََرْدت اْلَماَل َفع ْند ي م ْن اْلَمال  َما ش 

، وعندما أشرفت قريش على (3)«م ريََة َعْن أَْهل  َمكََّة فـََفَعَل َذل َك َحىتَّ َقَحط واْن يـَْقَطَع الْ ب َشْرط  أَ 
اهلالك، واستغاثوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، وسألوه أبرحامهم أن يكتب إىل مثامة خيلي محل 

 . (4)الطعام، فعل صلى هللا عليه وسلم وعفا عنهم
 يرب: عليه وسلم أهل خحصار النيب صلى هللا  (5

حاصر النيب صلى هللا عليه وسلم يهود خيرب يف السنة السابعة من اهلجرة، بعد العودة من 
صلح احلديبية؛ إلاثرهتم الفنت والتحريض على املسلمني، وكان هلم فيها حصون عديدة، فقطع 

                                  
(، واحلديث 42/29( )25097: ( أخرجه أمحد يف مسنده، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنهما )ح1)

 ( ترقيم عبد الباقي.1768(، ومسلم: )ح: 3043مبعناه يف البخاري )ح: 
(، 5/170( )4372( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب وفد بين حنيفة، وحديث مثامة بن أاثل )ح: 2)

 (.3/1386( )1764ن عليه )ح: ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب ربط األسري وحبسه وجواز امل
 (، ومل أقف عليه بلفظه يف كتب احملدّ ثني.1031ص: (، وله: شرح السري الكبري )10/25( انظر: السرخسي: املبسوط )3)
 (.10، 4/9األحاديث الصحيحة ) ( انظر: الصوًيين، حممد: السرية النبوية كما جاءت يف4)
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عطشوا، طعها عنهم املاء عن حصوهنم، حني أ خرب أن هلم ذيواًل حتت األرض يشربون منها، فلما ق
 .(1)صلى هللا عليه وسلم هلنبي هللا فخرجوا يقاتلون، إىل أن فتحها

َحاَصَر َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم أَْهَل »فَعْن ميمون بن مهران رضي هللا عنه قال: 
َلةً  َلًة إ ىَل َثاَلث نَي لَيـْ  .(2)«َخْيرَبَ، َما َبنْيَ ع ْشر يَن لَيـْ

 حصار النيب صلى هللا عليه وسلم أهل الطائف: (6
مر حصارهم ستحيث حاصرهم صلى هللا عليه وسلم يف السنة الثامنة للهجرة بعد حنني، وا

نيًفا وعشرين يوًما، وقيل أربعني يوًما، ونصب عليهم املنجنيق، وأمر بقطع عنب ثقيف، فلم ينل 
منهم شيًئا، حيث أغلقوا عليهم مدينتهم، ومجعوا ما حيتاجون إليه، ورموا املسلمني ابلنبل رمًيا 

 .(3)شديًدا، مث رحل عنهم النيب صلى هللا عليه وسلم
هللا عنهما أنه قال: "ملَّا حاصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي روي عن ابن عمر رض

فثقل عليهم، وقالوا: نذهب وال «. إ انَّ قَاف ل وَن إ ْن َشاَء اَّللَّ  »الطائف، فلم ينل منهم شيئا، قال: 
إ انَّ »فغدوا فأصاهبم جراح، فقال: «. اْغد وا َعَلى الق َتال  » فقال:«. نـَْقف ل  »نفتحه، وقال مرة: 

 .(4)فأعجبهم، فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم"«. قَاف ل وَن َغًدا إ ْن َشاَء اَّللَّ  

 لدمشق: رضي هللا عنه حصار أيب عبيدة بن اجلراح (7

                                  
(، السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 2/328شام: السرية النبوية )(، ابن ه2/666( انظر: الواقدي، املغازي )1)

1468.) 
 (.4196، وهو اثبت يف البخاري أبلفاظ أخرى. انظر: )ح: (216( أخرجه ابن سالم يف كتابه األموال )ص: 2)
السنن  (، البيهقي:2/120( ت: السقا، ابن سعد: الطبقات الكربى )2/483( انظر: ابن هشام: السرية النبوية )3)

 وما بعدها(.  1/278(، قرييب، إبراهيم: مروًيت غزوة حنني وحصار الطائف )9/144الكربى )
، ومسلم يف صحيحه، (5/156( )4325( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب غزوة الطائف )ح: 4)

 (.3/1402( )1778كتاب اجلهاد والسري، ابب غزوة الطائف )ح: 
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ة أربع عشرة سندمشق، لحاصر أبو عبيدة بن اجلراح ومعه خالد بن الوليد رضي هللا عنهما 
للهجرة، واستمر حصارها أربعة أشهر، فغلب املسلمون على األرض بعد قتال شديد، مث صاحلهم 

 .(1)أبو عبيدة ملا سألوه الصلح

 أهل ريشهر: رضي هللا عنه حصار هرم بن حيان (8

، عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، (2)حاصر هرم بن حيان رمحه هللا أهل ريشهر
، فصاحل املسلمني وأخلى من اجلوع ى ملك ريشهر امرأة أتكل ولدهاىل أن رأاحلصار إواستمر 

 .(3)هلم املدينة

 

 

 لإلسكندرية: رضي هللا عنه حصار عمرو بن العاص (9

حاصر عمرو بن العاص رضي هللا عنه اإلسكندرية، سنة عشرين للهجرة، واستمر حصارها 
 .(4)ثالثة أشهر، مث فتحها وغنم ما فيها

 صادي بعد عهد اخللفاء الراشدين:ار االقتا: احلصاثنيً 

أورد املؤرخون حاالت حصار كثرية يف هذه املرحلة؛ وذلك لطوهلا وكثرة الصراعات فيها، 
أشهر احلصارات اليت وقفت عليها  فسأثبتوكون احلصار أداة حربية سابقة ملعظم احلروب، وهلذا 

                                  
(، ابن عساكر: اتريخ دمشق 1/430(، ابن زجنويه: األموال )126: اتريخ خليفة بن خياط )ص: ( انظر: ابن خياط1)

(2/112.) 
 . /P0cx2http://cutt.us ( ريشهر منطقة قريبة من بوشهر جنوب إيران. انظر: موقع ويكيبيدًي، ورابطه:2)
 (.141)ص:  ( انظر: ابن خياط: اتريخ خليفة3)
 (.2/385( انظر: ابن األثري: الكامل يف التاريخ )4)

http://cutt.us/2cx0P
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وذلك ، دت أشهرًا، أو زادت عن السنةيف هذه املرحلة، مما ذكروا استمرارها مدة من الزمن زا
 لنحو التايل: على ا

 احلصار الذي وقع على املسلمني.  -أ
إن احلصار الواقع على املسلمني قد يفرضه غري املسلمني، أو بعض املسلمني، أو يشارك 
فيه بعض املسلمني مع غري املسلمني، ففرض احلصار يكون غالًبا على بلد من البلدان، وليس 

 ني كلهم، وأشهر هذه احلصارات:على املسلم
هـ(، فغلت األسعار، 73ج بن يوسف لعبد هللا بن الزبري يف مكة، سنة )حصار احلجا  (1

وأصاب الناس جماعة شديدة، حىت ذبح ابن الزبري فرسه، وقسم اللحم على أصحابه، 
 مث ر مي احملاصرون حبجارة املنجنيق، وتفرق الناس عنه، وق تل ابن الزبري رمحه هللا يف

 .(1)املسجد احلرام
استمر حصارها قرابة مثانية عشر شهرًا، فهـ(، 644يلية سنة )حصار الصليبيني إلشب (2

وشارك يف حصارها األسبان، والربتغال، وفرنسا، وإيطاليا، مبعاونة ابن األمحر ملك 
طعت خطوط اإلمداد عن املدينة، وفنيت األقوات، ووقعت جماعة، غرانطة املسلمة، فق  

لصليبيني، وحوَّلوا مسجدها الكبري هم إىل التسليم، فسقطت إشبيلية يف أيدي امما اضطر 
 .(2)كنيسة

حصار هوالكو للمسلمني بقيادة الكامل حممد األيويب، يف منطقة "ميافارقني" الواقعة  (3
هـ(، وذلك مبعاونة الناصر يوسف األيويب، وبدر الدين لؤلؤ، 656شرق تركيا، سنة )

، مثانية عشر شهرًاح والدواء، واستمر احلصار ن ابلغذاء والسالإمداد احملاصري وافمنع

                                  
اتريخ امللوك (، ابن اجلوزي: املنتظم يف 2/142(، ابن حزم: رسائل ابن حزم )2/90( انظر: ابن مسكويه: جتارب األمم )1)

 .(3/218لقسطالين: إرشاد الساري )(، ا3/401(، ابن األثري: الكامل يف التاريخ )6/120واألمم )
 (.307، علي: دولة املوحدين )ص: ابن حممد(، 5/90( انظر: عنان، حممد: دولة اإلسالم يف األندلس )2)
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 .(1)إىل أن دخل التتار املدينة، واستبيحت حرماهتا، وق تل كل سكاهنا
اجلوع،  أهلها حصارًا شديًدا، فأصاب نصارىال احصار غرانطة، حيث حاصره (4

ه بل متكينطوا شروطًا، مقاوتفاقمت عليهم اخلطوب، فكاتبوا العدو يف الصلح، واشرت 
وستني شرطًا، منها: أتمني الصغري والكبري يف النفس  ةمن غرانطة، وبلغت الشروط سبع

واألهل واملال، وإبقاء الناس يف أماكنهم ودورهم، وإقامة شريعتهم على ما كانت وال 
حيكم عليهم إال بشريعتهم، وغريها من الشروط، مث إن النصارى نقضوا تلك الشروط 

ىل محلهم املسلمني على التنصر، وامتنع قوم من التنصر،  أن آل األمر إيًئا فشيًئا، إىلش
 .(2)فجمع هلم العدو اجلموع واستأصلهم عن آخرهم

احلصار االقتصادي الذي فرضه الصليبيون على املماليك اجلراكسة مبصر، عام  (5
ولة اجلركسية، هـ(، فقد فرض الصليبيون القبارصة حصارًا اقتصادًًي على الد808)
ديد من مراكبهم التجارية احململة ابملؤن واألخشاب، وهامجوا ميناء استولوا على العو 

اإلسكندرية، فواجهت الدولة اجلركسية اململوكية ذلك إبلقاء القبض على رجال الدين 
يف القدس، واعتقال كل شخص أورويب يف املوانئ املصرية والشامية، وإغالق كنيسة 

 .(3)هـ(810بني، إىل أن عقدوا صلًحا عام )تبادل بني اجلانتمر التصعيد املالقيامة، واس
 احلصار على غري املسلمني. -ب
حصار معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه لقيسارية، زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا  (1

 .(4)عنه، حيث استمر حصارها سبع سنني إال أشهرًا، مث فتحها املسلمون عنوة

                                  
 (.3/11تار من البداية إىل عني جالوت )(، السرجاين، راغب: الت7/510( انظر: ابن العماد: شذرات الذهب )1)
 (.1579( انظر: هيكل: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: 2)
(، خبيت، فائز: املماليك اجلراكسة يف مواجهة 1/274( انظر: ابن عربشاه: عجائب املقدور يف أخبار تيمور )ص: 3)

 .، كامل البحثار االقتصادي الصلييب على مصراحلص
 (.21/356(، ابن عساكر: اتريخ دمشق )133ابن سالم: األموال )ص:  ( انظر:4)
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س، واستمر احلصار برًا وحبرًا ثالثة من بالد األندل فرنج يف املاريةحصار املسلمني لل (2
أشهر، وعجزت قوافل اإلمداد والنصرة من الفرجنة وبعض املعاونني هلم من املسلمني 

 .(1)موا احلصندفع املسلمني عنها، وقلَّت األقوات على الفرنج، فطلبوا األمان وسلَّ 

 ديث:اثلثًا: احلصار االقتصادي يف العصر احل

ج من حاالت احلصار يف العصر احلديث، يعد متطلًبا أساسيًا على مناذ  إن الوقوف
معرفة  مهم يف ؛ ألن فهم األحداث وحيثياهتا وتطوراهتا،الواقعلالجتهاد يف أحكام احلصار يف 

، ومن فوائد دراسة هذه الفرتة فيهااملالئم هلا، وحتقيق مناطاهتا يف الواقع، وتنزيل األحكام الفقهية 
ألن الفهم التارخيي يعني على توقع  ؛فرف على مآالت احلصار، ومدى حتقيقه لألهداأيًضا التع

 نتائج إيقاعه قبل فرضه والدخول فيه، وهذا مؤثر يف حكمه ابتداًء.

ع استعمال السالح االقتصادي كثريًا خالل هذه املدة، على شكل حصار أو وقد وق
ولة مسلمة، أما احلصار الذي وقع بني مقاطعة أو عقوبة، وسأقتصر على ما كان أحد طرفيه د

، وبدأت التأريخ هلذه املرحلة من بداية القرن العشرين؛ (2)الدول غري املسلمة فليس حماًل لبحثنا
خذ شكاًل جديًدا مع تطور أسلوب احلرب يف العصر احلديث، واندالع احلربني ألن احلصار بدأ أي

الذي شكلت بذرته احملكمة الدائمة للتحكيم العامليتني، وبدء تشكل اجلسم الدويل اجلديد، و 

                                  
 (.9/242خ )( انظر: ابن األثري: الكامل يف التاري1)
( هناك حاالت كثرية وقع فيها حصار بني غري املسلمني، كما يف العقوابت االقتصادية اليت فرضها االحتاد السوفييت ضد 2)

، وحصار أمريكا م1954فرضتها أسبانيا ضد اململكة الربيطانية املتحدة عام  م، والعقوابت اليت1948يوغسالفيا عام 
مريكا م، واحلصار البحري الذي فرضته أ1970ليت فرضتها أمريكا على تشيلي عام م، والعقوابت ا1960لكواب، عام 

رار جملس األمن رقم م، واحلصار االقتصادي على روديسيا الربيطانية مبوجب ق1972عام  على موانئ فيتنام الشمالية
 فرضتها أمريكا على م، والعقوابت اليت1977(، والعقوابت اليت فرضها جملس األمن على جنوب إفريقيا عام 277)

م، وغريها. انظر: الشيشكلي، حمسن: 1981، وضد نيكاراجوا عام 1980م، وعام 1975االحتاد السوفييت عام 
(، الدير، 62(، دعيس، إمساعيل: العقوابت االقتصادية )ص: 45قضاًي معاصرة يف احلروب البحرية واحلياد )ص: 

 وما بعدها(. 39تحدة وتطبيقاهتا احلديثة )ص: مها: العقوابت االقتصادية يف منظمة األمم امل
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ابريس للسالم املنبثقة عن مؤمتر الهاي للسالم، مرورًا بعصبة األمم، اليت أتسست عقب مؤمتر 
أخذ  فقدلعاملية األوىل، وصواًل إىل هيئة األمم املتحدة أبجهزهتا املختلفة، الذي أهنى احلرب ا

ا على فغلب عليه الطابع الدويل الرمسي، ومل يعد قاصرً  احلصار أسلواًب خمتلًفا بعد هذه التطورات،
الصورة اليت تفرضها الدول من جانب واحد فحسب، بل انتقلت صوره مع وجود التنظيم الدويل 

فرض ديد أصبحت فيه املنظمات الدولية متارس فرض احلصار والعقوابت، كأن ي  إىل عهد ج
جعلت هذه املرحلة مقسمة بناء على و ، (1)دويلاحلصار من األمم املتحدة ممثلة مبجلس األمن ال

 مدى فرض احلصار يف إطار األمم املتحدة أو خارجها، وذلك على النحو التايل:

 

 األمم املتحدة.احلصار الواقع يف إطار  -أ
، بشأن إقرار 661احلصار الذي ف رض على العراق، بعد قرارات األمم املتحدة رقم:  (1

 م إثر اجتياحها للكويت.1990 عام على العراقعقوابت اقتصادية 

م، 2003وامتد احلصار قرابة ثالثة عشر عاًما، إىل أن انتهى بفاجعة احتالل العراق سنة 
ة للدولة، وكافة املشروعات واملصاحل احليوية، مما أدى إىل تدمري وأضر احلصار ابلبنية األساسي

قمة العيش؛ حىت قبلوا بربانمج اقتصادها، ووقوع اجملاعة فيها، وانتشار اجلرمية للحصول على ل
 .(2)النفط مقابل الغذاء، وتسبب احلصار يف موت أكثر من نصف مليون طفل عراقي

 م:1992من على ليبيا، سنة احلصار االقتصادي الذي فرضه جملس األ (2

                                  
 (.17(، طوروس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: 10( انظر: العقوابت االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة )ص: 1)
(، الدير: العقوابت االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة 2/21: احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي )انظر: الطويل( 2)

 ، ورابطه:ي كأداة للعوملة، وهو مقال منشوروما بعدها(، القيسي، شاكر: استخدام احلصار االقتصاد 53)ص: 
 27903http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=  

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27903
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تويف و واستمر احلصار عامني، فتأثرت الدولة الليبية جراءه يف جوانب احلياة املختلفة، 
، وفق ما أعلنته أمانة امرأة( 140( رضيع، ومائة وأربعون )300ية ثالمثائة )بسبب نقص األدو 

 .(1)( مليار دوالر15عن مخسة عشر ) دوبلغت اخلسائر االقتصادية ما يزيالصحة الليبية، 

 إطار األمم املتحدة.   خارجاحلصار الواقع  -ب
ساحل اليوانن؛  احلصار االقتصادي الذي فرضته فرنسا وبريطانيا وروسيا على أجزاء من (1

 .(2)م1927سنة  هبدف إجبار تركيا على منح االستقالل لليوانن، وذلك
على االحتالل الصهيوين يف حرب  احلصار الذي فرضته القوات البحرية املصرية (2

 م:1973

توقف و حيث أغلق مضيق ابب املندب يف وجه املالحة البحرية الصهيونية يف البحر األمحر، 
مقابل  إليهم بعدما مسحت مصر بدخول النفط تهى احلصار يف العام ذاته،نقل النفط إليها، وان

 .(3)ناة السويسإيصال اإلمدادات إىل اجليش املصري الثالث احملاصر شرق ق

 م:1997احلصار الذي فرضته أمريكا والدول األوروبية على السودان، سنة  (3

نتاج املختلفة بشكل كبري، واستمر احلصار قرابة عشرين عاًما، مما أثَّر على قطاعات اإل
( مليار دوالر، واخنفضت قيمة اجلنيه السوداين، 5اخلارجية مخسة ) ة السودانفزادت مديوني

ترتب على ذلك تقسيم السودان و د من عجز يف املوازنة العامة، وتراكمت مشكالته، وعانت البل

                                  
(، الدير: العقوابت االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة 8ان الشريعة اإلسالمية )ص: جرمية احلصار يف ميز  :الداية( انظر: 1)

 وما بعدها(. 90)ص: 
أداة للعوملة، وهو مقال منشور على موقع الركن األخضر، ورابطه: ( انظر: القيسي، شاكر: استخدام احلصار االقتصادي ك2)

27903http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=  
 . http://cutt.us/ImxQNم(، ورابطه: 1973( موقع ويكيبيدًي، إغالق مضيق ابب املندب )3)

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27903
http://cutt.us/ImxQN
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رغم القرار األمريكي  إىل مشال وجنوب، وال زالت تعاين من املشكالت االقتصادية والسياسية،
 .(1)م2017برفع احلصار عنها عام 

 م:2006احلصار الذي فرضه االحتالل الصهيوين على قطاع غزة، سنة  (4

( وال زال مستمرًا إىل حلظة االنتهاء من 12عامه الثاين عشر ) على غزة ل احلصاردخ فقد
 هـ.1439من العام  تسطري هذا البحث، يف اخلامس عشر من شهر مجادى األوىل

نعت أكثر السلع األساسية من الدخول، واشتدت معانة احملاصرين يف غزة، حيث م  
وأغلقت املعابر واحلدود، ومنع بسببه عشرات اآلالف كالغذاء، والدواء، ومواد البناء، والوقود، 

تويف نتيجة نقص الدواء، ومنع السفر للعالج يف اخلارج، و من السفر للدراسة والعمل والعالج، 
نتيجة تفريق احلصار بينها، وتكبد  عائالت كثرية( إنسان، وتشتت 500من مخسمائة ) أكثر

االحتالل الصهيوين خاض ثالثة حروب ضد  ، وخاصة أنهبسبب فادحةاالقتصاد الغزي خسائر 
، وقد أعلنت الغرفة املعاانة، أهلكت احلرث والنسل، وضاعفت احلصار خالل مدةقطاع غزة 

( مليار 10زادت عن عشرة )م أن اخلسائر االقتصادية نتيجة احلصار 2014التجارية يف غزة عام 
 .(2)"منطقة منكوبة إنسانًيا"دوالر، وقد أعلن جتمع املؤسسات اخلريية أن قطاع غزة 

 م:2012حصار النظام السوري للغوطة الشرقية، سنة  (5

                                  
وهو مقال منشور على موقع الركن األخضر، ورابطه: ( انظر: القيسي، شاكر: استخدام احلصار االقتصادي كأداة للعوملة، 1)

27903main.cfm?id=http://www.grenc.com/show_article_. 
اإلعالن عن قطاع  (، خرب صحفي بعنوان:9( انظر: الداية، سلمان: جرمية احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية )ص: 2)

في ، خرب صحhttp://cutt.us/eQoNbغزة منطقة منكوبة إنسانًيا، واملنشور يف موقع فلسطني اليوم، ورابطه: 
: مليار دوالر خسائر القطاع اخلاص نتيجة حصار غزة، واملنشور يف وكالة أنباء فلسطني املستقلة، ورابطه 10بعنوان: 

http://cutt.us/bXfrD . 

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27903
http://cutt.us/eQoNb
http://cutt.us/bXfrD
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ا: الغوطة م، منه2012شهدت كثري من املدن والبلدات السورية حصارًا خانًقا منذ عام 
هلا زمًنا، حصار غوطة دمشق الشرقية، ودارًي، ومحص، وحلب، وغريها، وكان أشدها قسوة، وأطو 

رها عامه السادس، وال يزال مستمرًا إىل حلظة تسطري البحث، ويعاين الشرقية، حيث دخل حصا
ر، أهل الغوطة من القصف املستمر، وانعدام اخلدمات، ونقص الغذاء، وغالء فاحش يف األسعا

تعاين الغوطة من مرفًقا، كما  40بلغ املدمر منها وتدمري املستشفيات واملرافق الصحية، واليت 
الطبية، وخاصة مستلزمات العمليات اجلراحية، وقد تويف على إثر  نقص األدوية واملستلزمات

م، وتدخلت األمم 2014( رضيع منذ عام 500اجملاعة ونقص األدوية أكثر من مخسمائة )
ة ودول أخرى لوقف احلصار، وع قدت عدة اتفاقيات هتدئة بني النظام وفصائل املعارضة، املتحد

 . (1)م للقصف وتشديد احلصارإال أهنا سرعان ما هتاوت، وعاد النظا

 م:2015حصار احلوثيني ملدينة تعز اليمنية، سنة  (6

راعات م، ودخلت البالد يف ص2014انقلب احلوثيون على الدولة اليمنية أواخر العام 
، وقطعوا عنها مدينة تعز طاحنة، واستوىل احلوثيون على صنعاء وعدد من املدن، وحاصروا

للعدوان والقصف واالقتحامات املتكررة من  املدينةئيسية، وتعرضت اإلمداد، وأغلقوا املنافذ الر 
نية احلوثيني، واستمر حصارها ثالث سنوات، وال يزال قائًما، ويواجه سكان تعز أوضاًعا إنسا

واقتصادية صعبة، حيث يعانون من نقص املواد الغذائية واملياه، واملشتقات النفطية والغاز، وتفاقم 
 تعز منطقة ي، وانتشار األمراض املعدية، وقد أعلنت احلكومة اليمنية مدينةالوضع الصحي والبيئ

 .(2)منكوبة

                                  
 النظام، ورابطه:  أًيمها منذ بدء حصار أبعنوان: الغوطة الشرقية تعيش أسو ( تقرير إعالمي يف موقع العربية، 1)
4s7http://cutt.us/lI  رية، ورابطه: ، وملف حصار الغوطة عرب موقع السوhttp://cutt.us/IIOEa. 
(، وتقرير: حصار احلوثيني 94)ص:  346( انظر: أمحد، الصباحي: احلوثيون وتعز حصار االنتقام، جملة البيان، ع 2)

 . http://cutt.us/nkDEpيفاقم األزمة اإلنسانية يف تعز، منشور على موقع عربية نيوز، ورابطه: 

http://cutt.us/lI7s4
http://cutt.us/IIOEa
http://cutt.us/nkDEp
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 م:2017حصار السعودية واإلمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، سنة  (7

م بعد أن 2017عام  دولة قطر حصارًا على السعودية واإلمارات والبحرين ومصر ضتر ف
من خالل حساب وكالة  تصرحيات منسوبة إىل أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل اثين تشر ن  

وكالة ال، فيما نفت قطر هذه االدعاءات، واهتمت دول احلصار بقرصنة حساب األنباء القطرية
ثرت العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بني هذه له، وأتمن خالوبث التصرحيات 

وتكبدت قطر ودول احلصار خسائر اقتصادية تقدر مبليارات الدوالرات الدول بسبب احلصار، 
 وال يزال احلصار مستمرًا إىل حني تسطري هذه الكلمات. ،(1)نتيجة هذا احلصار

 .االجتهاد يف أحكامه سسنه، وأ، ومظاأهداف احلصار االقتصادي: الفصل الثاين
يضبط إطار معاجلة املسائل، تهاد يف أحكام احلصار االقتصادي إرساء منهج االج إن

مباحث، وتفصيلها على  يف أربعة هذا الفصل جاءقد ويعني على ربط الفروع أبسس كلية، و 
 النحو التايل:

 وأساليبه، وآاثره.: أهداف احلصار االقتصادي، ولاملبحث األ

م أهداف احلصار االقتصادي وأسبابه، والوسائل واألساليب اليت تستعمل فيه، فه إن 
 ى املسائلاحلكم عل وُيعلاملوضوع من جوانبه املختلفة،  لناجتة عنه، يسهم يف تصورواآلاثر ا

 ذلك، وقد وقع يف ثالثة مطالب، وهي: بيانل مبحثًادقيًقا، هلذا خصصت 
 صادي.ل: أهداف احلصار االقتاملطلب األو 

 املطلب الثاين: أساليب احلصار االقتصادي.

                                  
، wX5http://cutt.us/rBوق اإلنسان: احلصار على قطر، ملف توثيقي، ورابطه: ظر: اللجنة الوطنية حلقان (1)

قطر، ورابطه: تقرير صحفي لقناة العامل، بعنوان: نتائج عكسية حتصدها دول احلصار الثالثي على 
hB4http://cutt.us/nGرير ملوقع قناة اجلزيرة، بعنوان: حصار قطر، كيف بدأ؟ وإىل أين وصل؟، ، تق

 . m6http://cutt.us/UGlورابطه: 

http://cutt.us/rB5wX
http://cutt.us/nG4hB
http://cutt.us/UGl6m


  68 

 املطلب الثالث: آاثر احلصار االقتصادي.
 املطلب األول: أهداف احلصار االقتصادي: 

ختتلف أهداف احلصار وبواعثه من زمن إىل آخر، ومن حالة إىل أخرى، فهناك بواعث 
ا منها ما هو حقيقي ومنه، وأخرى غري مباشرة، و ظاهرة معلنة، وأخرى خفية، وأهداف مباشرة

ما هو ومهي، وبعضها بواعثه داخلية متعلقة مبن وقع عليه احلصار، وأخرى خارجية تتعلق مبن 
قد تتعدد البواعث؛ لتغطي خمتلف أبعاد السياسة اخلارجية للدول، وميكن أن أوقع احلصار، و 

إلمجال فإن أهداف أهدافها املعلنة، واب تتطور أهداف احلصار مع مرور الوقت، أو تنحرف عن
ار وبواعثه تدور حول أهداف رئيسة، ترتكز يف حماولة إحداث تغيريات يف سلوكيات القوى احلص

اليت صدرت حبقها هذه اإلجراءات، وأهداف اثنوية، تتعلق مبركز القوى الفارضة هلذه اإلجراءات 
 .(1)ونفوذها

 وتفصيل األهداف والبواعث على النحو التايل:  
 لدول املخالفة:سلوك ا : تعديلأواًل 

ضد من ينبذ العهود واملواثيق الدولية، وقد تكون  اقتصادي دويل حصاريقاع وذلك إب 
تخذ ذريعة اخلروج هذه الذرائع حقيقية، أو ومهية ملعاقبة من يرفض املقايضة ابلقرار السياسي، فت  

 الدولية ل العالقاتلذلك، فالنظام االقتصادي الدويل اجلديد، جع عن الشرعية الدولية غطاءً 
ول املتقدمة، مما أدى إىل ظهور تكتالت حمورية، أخضعت االقتصادية غري متكافئة لصاحل الدو 

الدول النامية لسياساهتا، وسلَّطت عصا العقوابت واحلصار على الدول اليت ترفض االستجابة 
اعي؛ لزعزعة ثقة فيقع عليها العقاب اجلمحتاول اخلروج عن هيمنتها، و لالقتصادًيت التابعة، 

 .(2)نيها عن مبادئها اليت تؤمن هباع بقيادته؛ سعًيا إلسقاطها، أوثاجملتم

                                  
 (.94واألمن القومي )ص: ( انظر: الشوك، رابب: التبعية الغذائية العربية 1)
مدى اعتبارها بدياًل للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسان  -انظر: رضا، قردوح: العقوابت الذكية (2)

 .(94الشوك، رابب: التبعية الغذائية العربية واألمن القومي العريب )ص: (، 11)ص: 
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 لفرض الوالء السياسي: ؛القدرة االقتصادية للكيان احملاَصر يف: التأثري نًيااث
وذلك ابلضغط على احلكومات الرافضة لسياسة الدول الكربى؛ إلجبارها على تغيري 

احتياجاهتم األساسية، حلصار الذي يستهدف السكان، وحيرمهم من سياستها، من خالل فرض ا
ويعرقل صادرات البلد وقدرهتا اإلنتاجية، ويفكك اجملتمع، ويقوض كيانه الداخلي، فتتحول القوى 
العاملة إىل جوعى متسولني؛ ليدفعهم اجلوع والضيق إىل الثورة والتمرد على حكوماهتم، فتغري 

احلكم املعارض، واستبداله  ملطالب فارضي احلصار، أو اإلطاحة بنظاممبادئها ومواقفها، وترضخ 
حبكومات جديدة موالية ملن فرض احلصار، دون جلوئها إىل اهلجوم العسكري املباشر يف فرض 

 .(1)إرادهتا
 : حمافظة احملاِصر على معتقداته ومصاحله:اثلثًا 

ر ابخلطر على معتقداته ومصاحله، فقد يل جأ للوسائل الناعمة يف حفظ إذا شعر احملاص 
ار قوته ونفوذه، فإذا فشلت احملاوالت السياسية، واجلهود الدبلوماسية، واحلرب مسعته، وإظه

 تغيري قناعاتهلالنفسية، يف كبح مجاح اخلصم، جلأ إىل فرض احلصار االقتصادي عليه، كمحاولة 
و ما جعل االحتالل الصهيوين وه، (2)عبإىل حصار املسلمني يف الش   ا، وهذا ما دفع قريشً وسلوكه

 .(3)حياصر غزة يف واقعنا املعاصر
 رابًعا: حتقيق أطماع توسعية: 

للدولة تلجأ بعض الدول إىل استعمال احلصار كوسيلة للقضاء على اإلمكاانت العسكرية 
الكفاءة القتالية يف جماالت اهلجوم والردع والصمود والدفاع، وختريب  يفاملستهدفة، والتأثري 

                                  
(، 60)ص:  العقوابت االقتصادية :دعيس ،(99، 24الدعوة )ص:  ( انظر: يوسف: احلصار االقتصادي منذ بداية1)

 .(31ة حصار غزة )ص: ، ضياء: جرمي(97ي )ص: : التبعية الغذائية العربية واألمن القومالشوك
 (.103، 33( انظر: حسني، يوسف: احلصار االقتصادي منذ بداية الدعوة حىت هناية العصر األموي )ص: 2)
؛ ألهنم ال حيبذون ، حيث إن فكرة احلصار متجذرة فيهالصهيوينأحد أهم مرتكزات الفكر شكلت فلسفة احلصار  (3)

انظر:  أعدائهم. وإهناك القوى؛ طمًعا يف استسالماملواجهة املباشرة مع أعدائهم، فيلجؤون إىل استنزاف القدرات، 
 .(511(، ع )45لوعي اإلسالمي، )ص: ، جملة ا-غزة منوذًجا–مركزية احلصار يف الفكر الصهيوين 
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ل، أو حرماهنا من احلصول على السلع االسرتاتيجية، والتقنية اقتصادها القومي مبختلف الوسائ
املتقدمة املرتبطة مباشرة ابلنواحي العسكرية، أو التقليل من قدرهتا على االستمرار يف قتال طويل 

ت األمد، أو محلها على التخلي عن خططها التوسعية، وإجهاض حماولتها الدخول يف مغامرا
لسيطرة على ثرواهتا، وحتويلها إىل أسواق استهالكية؛ لتصريف تدمري اقتصادها، واعسكرية، و 

، مما يفقدها القدرة على السيطرة واختاذ القرار السليم، فيتاح فائض إنتاج الدول الفارضة للحصار
 .(1)التحكم يف سياستها وشؤوهنا الداخلية

ي يف ظل نظام ى معظم االقتصاد العاملي احليو ويعد اليهود فاعاًل أساسًيا يف السيطرة عل
مباشرة أو غري مباشرة يف معظم  ، وهلم يد  (2)العوملة املعاصر، والشركات العمالقة عابرة القارات

 احلصارات الواقعة على بالد املسلمني يف العصر احلديث.
إن هذه األهداف والبواعث يتوقف حتققها على مدى ضعف الدولة اليت وقع عليها 

الدولة  فرة يف كل وقت وحني، غري أن ضعفالل واحلصار متوااحلصار، فرغبات الدول يف االحت
يسمح بتحويل هذه الرغبات إىل خطوات عملية، فكفار قريش استطاعوا  الواقع عليها العدوان

عب يوم أن كانوا ضعفاء، وضعف املسلمني يف واقعنا املعاصر،  يف الش  سلمنيصار على املاحلفرض 
، كما (3)على االستفراد ببعضهم األعداءأ وانشقاقهم وتفرقهم، جرَّ أخذهم أبسباب القوة،  وعدم

 نرى ذلك يف احلصار املفروض على قطاع غزة.
 املطلب الثاين: أساليب احلصار االقتصادي:  

قدميًا أيًضا، لكن  فقد استعملاالقتصادي شيًئا مستجًدا،  مل يكن اللجوء إىل احلصار
ش حيث كان يف السابق يتمثل يف اجتماع اجليو ه تطورت وأخذت أشكااًل أخرى، أساليب تطبيق

                                  
: العقوابت االقتصادية، مقال يف جملة دعيس، (252)ص:  : التنمية واملتغريات االقتصادية: شفيق، حممد( انظر1)

(، الشوك: 26حسني: احلصار االقتصادي منذ بداية الدعوة حىت هناية العصر األموي )ص: ، (60الدبلوماسي )ص: 
 (.29دراسة شرعية )ص:  -ر غزة(، أمحد: جرمية حصا94: التبعية الغذائية العربية واألمن القومي )ص

 (.39( انظر: الرماين، زيد: اليهود حيكمون العامل رؤية اقتصادية )ص: 2)
 وما بعدها(. 108( انظر: املشوخي، زًيد: االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )ص: 3)
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ويتلف عقر دواهبم، ي، و أشجارهم عليهم قطعيطعامها ومؤونتها، و  دحول املدينة أو القلعة حىت ينف
رون فينسحبوا، أما اليوم فإن احلصار أخذ أشكااًل  ، فيستسلم احملاَصرون، أو ميلَّ أمواهلم احملاص 

، فكل أدوات اجلزاءات االقتصادية كاملقاطعة (1)تعددة مع بقاء هذه الصورة التقليدية أيًضاأخرى م
والعقوابت واحلظر، اليت تستعمل الوسائل الربية والبحرية واجلوية، تعد من أساليب احلصار 

 .(2)االقتصادي يف الوقت الراهن
لية وما آلت إليه إن أشكال احلصار االقتصادي تتناسب مع متغريات العالقات الدو 

ومدى وختتلف أساليبه ابختالف نطاقه من حيث كونه جزئًيا أو كلًيا،  ،(3)األنظمة املعاصرة
أساليب احلصار االقتصادي يف  أبرز ، وميكن ذكر(4)أو خارجها يف إطار األمم املتحدة تطبيقه

 عاصر على النحو التايل:واقعنا امل
ومنع وصول األجهزة  كاملواد الغذائية والدوائية،  احملاَصرة،قطع املوارد الضرورية عن اجلهة  أواًل:

الكهرابئية، ومستلزمات اإلنتاج الزراعي والصناعي واحليواين إىل اجلهة احملاصر، سواء كان املنع 
 . (5)لكنها ال تفي ابملطلوباتًما أو جزئًيا، فقد يسمح بدخول بعض االحتياجات 

، ومنع مرور الصادرات منها د احملاصر مع العامل اخلارجيوقف التبادل االقتصادي للبل اثنًيا:
، وحرمان الدول ية، ومنع الشركات من التعامل معهاخلارج جتارته وحتجيم، (6)أو الواردات إليها

املتقدمة، وخاصة املرتبطة ابألسلحة والنواحي املستهدفة من احلصول على السلع والتقنية 
 .(7)العسكرية

                                  
 (.125: املشوخي: االستضعاف )ص وما بعدها(، 177( انظر: غمق: نظرية احلرب يف اإلسالم )ص: 1)
 (.12( انظر: طوروس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: 2)
 (.26الدليمي، عبد القادر: آاثر العقوابت الدولية على حقوق اإلنسان، منوذج العراق )ص: انظر: ( 3)
 (.285دويل العام )ص: ( انظر: يوسف، خولة: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون ال4)
 (.148، 77)ص:  -دراسة شرعية -: جرمية حصار غزة(، أمحد11احلصار االقتصادي )ص:  :( انظر: طوروس5)
(، طوروس، وديع: 18( انظر: الدليمي، عبد القادر: آاثر العقوابت الدولية على حقوق اإلنسان، منوذج العراق )ص: 6)

 (.12احلصار االقتصادي )ص: 
(، دعيس، إمساعيل: العقوابت االقتصادية، مقال يف جملة 12احلصار االقتصادي )ص: وروس، وديع: ( انظر: ط7)
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تمتد يد ف، (1)منع شرائه من الدولة احملاصرة، أو بيعه إليهات النفطية، و إيقاع العقواب اثلثًا:
احلصار يف زماننا احلاضر إىل سلعة النفط كوهنا من السع االسرتاتيجية اليت هتم بلدان العامل قاطبة، 

يؤدي إىل انقطاع الكهرابء، وتوقف املصانع و قطاعات اإلنتاجية واالستهالكية، مبا يؤثر على ال
 .(2)لعمل، وصعوبة التنقل واحلركة حينئذعن ا

فرض العقوابت املالية الشاملة أو االنتقائية احملدودة، ووقف القروض واملساعدات من  رابًعا:
لدويل وصندوق النقد الدويل، مما يؤثر الدول املاحنة، واألطراف الدولية كاألمم املتحدة والبنك ا

ملعوانت اخلارجية، وعرقلة أعمال املؤسسات املصرفية على خزينة الدولة احملاصرة املعتمدة على ا
اق املالية الدولية، وفرض حظر على تدفق رؤوس األموال الراغبة يف فيها، ومنع الوصول إىل األسو 

البلد احملاصر، وجتميد أرصدهتا، مما يؤدي إىل تدين االستثمار فيها، ومنع احلواالت املالية إىل 
 .(3)ولة املختلفة أو توقفها، وتعثر رواتب املوظفني أو انقطاعهامستوى اخلدمات يف مؤسسات الد

ومنع املواصالت احلديدة والبحرية واجلوية احلظر على السفر من وإىل البلد احملاصر،  خامًسا:
وتعليق أو إلغاء واثئق السفر، ، واالتصاالت سائل املواصالتوالربيدية والالسلكية وغريها من و 

وجه قادة الدولة ريح اإلقامة، أو إغالق املعابر واملمرات، وخاصة يف ومنح التأشريات، وتصا
 .(4)احملاصرة ورجال األعمال التابعني هلا، ووقف اخلدمات ذات الصلة هبذه األنشطة

رين يف أقواهتم افتعال األزمات االقتصادية، أو استغالهلا عند حدوثها حملاربة احملاصَ  سادًسا:
نامى ابلفوائد الربوية؛ ليسود التضخم املايل، قروض الكثرية اليت تتات عيشهم، وربطهم ابلوضرور 

 وارتفاع األسعار، وتدين القدرة الشرائية، واخنفاض املستوى املعيشي، وشيوع البطالة، وهبوط

                                  
 وما بعدها(. 72(، رضا، قردوح: العقوابت الذكية )ص: 60الدبلوماسي )ص: 

 (.11( انظر: طوروس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: 1)
 (.77( انظر: أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 2)
 (.78لذكية )ص: : العقوابت ا( انظر: رضا3)
 وما بعدها(. 73(، رضا: العقوابت الذكية )ص: 148: جرمية حصار غزة )ص: ضياء( انظر: أمحد، 4)
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معدالت اإلنتاج واالستثمار، بغية إيقاع احملاصرين حتت مطرقة املطالبة املستمرة، والضغط عليهم 
 .(1)العجز واالستسالم واخلضوع إىل أن يصلوا إىل

ويالحظ أن احلصار على غزة استعملت فيه معظم هذه األساليب يف أوقات خمتلفة، فقد 
 أوقات أخرى.ات أكثر شدة منه يف مر حصار غزة مبراحل عديدة، فكان يف بعض األوق
   املطلب الثالث: آاثر احلصار االقتصادي: 

تلفة، اإلنسانية اانة احملاصرين يف جوانب احلياة املخيؤدي احلصار االقتصادي إىل تفاقم مع 
 :تايلعية والنفسية والتعليمية، وغريها، وبيان ذلك كالوالصحية واالقتصادية واالجتما

 اآلاثر اإلنسانية:أواًل: 
أتثريًا يف النواحي  يعد احلصار االقتصادي أشد أنواع اجلزاءات االقتصادية الدولية

رورية يرتتب عليه نقص يف السلع الضحيث ادية فتًكا، احلرب االقتص ، وأكثر أسلحةاإلنسانية
وارتفاع معدالت الفقر وبئة، واء، وينتج عنه آاثر بعيدة املدى مثل اجملاعات واألدكالغذاء وال

 .(2)والبطالة واجلرمية
والقوانني  ،ويؤدي إىل حرمان احملاصرين من متتعهم حبقوقهم اليت كفلتها الشرائع السماوية

تقرير و  التنقل حلق يف الغذاء، واللباس، والعمل، واملستوى املعيشي املناسب، واحلق يفالبشرية، كا
 .(3)جتماعية والسياسية واالقتصادية، وغريها من احلقوق املدنية واالاملصري

يؤدي إىل إهالك األهايل، وجتويع املدنيني، وتعاين كافة  قد فاحلصار عقاب مجاعي
يتجرعون  والشرائح الضعيفة آاثره، غري أن األطفال واملسنني والنساء واملرضى الشرائح العمرية من

 .(4)ويالته أكثر من غريهم

                                  
 (.218)ص:  صار االقتصادي يف األمن الغذائيأثر احلاحلديثي: (، 219أجنحة املكر الثالثة )ص: حبنكة: ( انظر:1)
 (.22االقتصادية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص:  ( انظر: الدوسري، عبد القادر: املقاطعة2)
(، املركز 295: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل العام )ص: ( انظر: يوسف3)

 (.16الفلسطيين حلقوق اإلنسان: سياسة العقاب اجلماعي تفاقم األزمة اإلنسانية يف قطاع غزة )ص: 
 (.294: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل العام )ص: نظر: يوسفا( 4)
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 اثنًيا: اآلاثر الصحية: 
ينتج عن احلصار االقتصادي تدهور نظام اخلدمات الصحية، من عجز يف املستشفيات، 

، وزًيدة معاانة (1)إلجنابيةألمراض واألوبئة، وتضرر الصحة ااالوسائل الطبية، وانتشار ونقص 
املرضى وذويهم والطواقم الطبية، نظرًا لقصور اإلمكانيات يف توفري عناية مالئمة للمرضى، ونقص 

ت الطبية واألدوية العالجية، نتيجة حرمان البلد احملاصر من شراء احتياجاته الطبية، وعدم املعدا
تتضاعف األمراض، وخاصة األمراض السماح للمرضى ابلسفر للعالج خارج البلد احملاصر، ف

اخلطرية اليت ال تستطيع معظم الدول النامية التعاطي معها، كالسرطان، والصرع، والفشل الكلوي، 
 .(2)ياة كثري من املرضى للخطر واملوتيعرض ح مما

 اثلثًا: اآلاثر االقتصادية:
ة، وصناعة، خمتلف األنشطة االقتصادية، من عمل، وجتار  يفيؤثر احلصار االقتصادي 

ل يؤدي إىل التضخم، واخنفاض مستوى اإلنتاج والتوظيف، وزراعة، وسياحة، ومواصالت، بشك
اخلارجية، و  التعاقدات االقتصادية الداخلية وت عرقلبلد احملاصر، فيتدهور الدخل الفردي والقومي لل

عاقد جنبية يف التالشركات األ تتشجعوال  ،تدفق االستثمارات األجنبية لالقتصاد احملاصر يتوقفو 
عدم االستقرار، وقلة الضماانت، فت حرم الدولة و  لصعوبة التواصل، مع من هم داخل احلصار؛

ب رؤوس األموال ر ، بل وهتلعملية التنمية االقتصادية ةالتمويل اخلارجي الالزماحملاصرة من مصادر 
رًا سلبية طويلة األمد على اخلسائر املادية والبشرية اليت ترتك آاث ، فترتاكمخارج البلد احملاصر

 .(3)التنمية

                                  
 (.162( انظر: عادل، تبينة: العقوابت االقتصادية الدولية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: 1)
(، املركز الفلسطيين حلقوق 12لألمم املتحدة )ص:  الصادر عن اجلمعية العامة 62/3( انظر: تقرير كواب بشأن القرار رقم 2)

 (.18)ص:  قم األزمة اإلنسانية يف قطاع غزةاإلنسان: سياسة العقاب اجلماعي تفا
(، املركز الفلسطيين 170( انظر: عادل، تبينة: العقوابت االقتصادية الدولية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: 3)

(، تقرير كواب بشأن 22، 16عقاب اجلماعي تفاقم األزمة اإلنسانية يف قطاع غزة )ص: سياسة الحلقوق اإلنسان: 
 (.19، 16الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )ص:  62/3القرار رقم 
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كذلك فإن إغالق املعابر كجزء من سياسة احلصار يعطل حركة التجارة، وتنقص معه 
ة وكثري من السلع واالحتياجات، مما يؤدي إىل االرتفاع الكبري يف أسعارها، بسبب ندرهتا األغذي

يتأثر قطاع اإلنشاءات  هة أخرى، ومن ج(1)وقلة املعروض منها، وارتفاع تكلفة شحنها ونقلها
واملقاوالت نتيجة منع دخول املواد اخلام، ومواد البناء، انهيك عن االهنيار الذي قد حيصل يف 

 .(2)طاع السياحة والنشاط الفندقي، فهو من أشد القطاعات أتثرًا ابحلصار االقتصاديق
على اخلارج يف السلع  راعتماد البلد احملاص زادكلما   احلصار يف االقتصاد ريأتثويزداد 

 ،وصادراتهخبالف البلد الذي ميتاز بكثرة موارده صادراته على مورد معني، أو تركزت  واملواد اخلام،
 .  (3)أو لديه موارد ذاتية ميكن االعتماد عليها، واتساع حجم عالقته االقتصادية

 رابًعا: اآلاثر النفسية واالجتماعية: 
نه عجز يف حتقيق التكيف امل النفسية، وميكن أن ينشأ عيرتبط احلصار ابلعديد من العو 

وتشتت الذهن، واهتزاز واالضطراب النفسي واالجتماعي، وضعف السيطرة على التفكري، 
اإلرادة، وسلبية النظرة إىل املستقبل، وزًيدة اليأس واإلحباط واألمراض النفسية، وظهور التشدد 

ت إىل اآلخرين، مما يعين إىل النجاة الفردية دون التفادان األمل يف احلياة، والسعي والغلو، وفق
 .(4)تدمري الفرد واجملتمع يف آن واحد

 خامًسا: آاثره على التعليم: 
يف مراحلة النظام التعليمي  به يتأثرو ينتهك احلصار االقتصادي حق احملاصرين يف التعليم، 

اكز املهنية على جودة التعليم، تنعكس قلة اإلمكاانت واملدارس واملختربات واملر و ، املختلفة
ية التعليمية من كتب دراسية، ومواد قرطاسية، وأجهزة تقنية، وخاصة أن التعليم ومستلزمات العمل

                                  
 (.10الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )ص:  62/3( انظر: تقرير كواب بشأن القرار رقم 1)
 (.17نة للدراسات واالستشارات: معاانة قطاع غزة حتت احلصار اإلسرائيلي )ص: ز الزيتو ( انظر: مرك2)
 (.12( انظر: طوروس، وديع: احلصار االقتصادي )ص: 3)
 (.109)ص:  غزة( انظر: الربعاوي، أنور: دراسة لبعض العوامل النفسية املرتبط ابحلصار يف قطاع 4)
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يقف احلصار كما احلديث يعتمد على احلواسيب واجلوانب التطبيقية أكثر من اجلوانب النظرية،  
 . (1)العلمية أمام تطبيق كثري من األفكار البحثية، واملشاريعحائاًل 

إن صعوبة العيش يف البلد احملاصر جتعل التعليم أولوية متأخرة مقارنة ابلبحث عن الطعام 
يعد تعمد على األجيال احملاصرة، كما والشراب والدواء، مما يؤدي إىل فرض سياسة التجهيل امل

 بني يف إكمالالقتصادي عائًقا أمام عدد كبري من الطلبة الراغإغالق املعابر نتيجة احلصار ا
 .(2)واملناشط التخصصية الدولية ،املشاركة يف املؤمترات العلميةأو دراستهم خارج البالد احملاصرة، 

 : احلصار االقتصادي املؤثر يف األحكام.ثايناملبحث ال

ياة املختلفة، فينعكس هذا يف جوانب احل الواقع على املسلمني يؤثر احلصار االقتصادي
مما يؤدي إىل اختالف بعض األحكام الشرعية الشرعية مبراتبها املختلفة،  التأثري على الكليات

سيتناول هذا املبحث أثر احلصار االقتصادي يف الكليات ومراتبها، وأثره يف  لذلكيف احلكم، 
 األحكام الشرعية بصورة إمجالية، وذلك على النحو التايل:

 اتبها.املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف الكليات ومر 

 :أتثريه ةن أمثليؤثر احلصار االقتصادي الواقع على املسلمني يف الكليات اخلمس، وم

 أواًل: أتثريه يف حفظ الدين:

 يف حفظ الدين، ما يلي:  االقتصادي من صور أتثري احلصار

أتثري احلصار يف العجز عن أداء العبادات، أو اإلخالل هبا، أو أتخريها عن وقتها،  (1
حرية أداء  فقد ينشأ عنه اعتداء علىاحملاصرين من أداء فريضة احلج،  كتسببه يف منع

 الدين. اكتمال متطلبات حفظ منع ينية، فيكون مؤثرًا يفالشعائر الد

                                  
 (.10صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )ص: ال 62/3 ( انظر: تقرير كواب بشأن القرار رقم1)
 .(19( انظر: املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان: سياسة العقاب اجلماعي تفاقم األزمة اإلنسانية يف قطاع غزة )ص: 2)
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قد يلجأ احملاصرون إىل اخلضوع ملطالب اجلهات احملاصرة، أو السعي لكسر احلصار   (2
لقي سلمني واملبتدعة، وت، كالتحالف مع غري املاملختلفةأو ختفيف آاثره، ابلوسائل 

 .فتنة احملاصرين يف دينهم مظنةاملعوانت منهم، وهذا كله 
ويطلق  ويتضررون منه يف جوانب حياهتم املختلفة، يقع احلصار على عامة الناس،  (3

الفقهاء على احلقوق املتعلقة مبجموع املسلمني "حق هللا"، فيكون إيقاع احلصار بغري 
 .(1)تعاىلوجه حق اعتداء على حق هللا 

حفظ الدين، فهو تثبيت للمسلم  يندرج يف واجب شرعي مناصرة احملاصرين فإنوهلذا 
ر؛ حىت ال يفنت يف دينه، كذلك فيه تقدمي منوذج مشرق يف تواد املسلمني وتالمحهم، وهذا احملاصَ 

 .عملًيا ابلسلوك ومتثل القدوة حماسن اإلسالممن قبيل الدعوة إىل 

 النفس: اثنًيا: أتثريه يف حفظ

 يلي: يف حفظ النفس، ما  االقتصادي من صور أتثري احلصار

منع دخول الطعام والشراب إىل احملاصرين، ووقوع القحط واجملاعة، وشح األدوية واملواد  (1
املستعملة يف العمليات اجلراحية، وخاصة ما يتعلق منها ابألمراض املزمنة واألمراض 

 فظها.هدم للنفس وإخالل حب وهذا فيهاخلطرية، 
عقااًب مجاعًيا يؤدي  رية، ويعداحلصار االقتصادي الظامل، جرمية يف حق األنفس البش (2

 .هاإىل إهالك
تقييد احلصار حلرية التصرف وسلب اإلرادة يتعارض مع متام حفظ النفس، إذ فيه   (3

 زائدة عن القدر املعتاد. حياتية لها مشاقًاإهدار إلرادهتا وقدرهتا على التصرف، وحيمّ  

                                  
 (.30انظر: الداية: جرمية احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية )ص:  (1)
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ا فإن التخفيف يف األحكام بسبب احلصار، حيقق مقصد حفظ النفس، ومن أمثلة ذوهل
 احملصر وجواز حتلل إابحة الطعام احملرَّم عند االضطرار، عناية اإلسالم ابلنفسالرخص اليت تظهر 

 .(1)من النسك حال خوف اهلالك، وهذا فيه تقدمي حفظ النفس على إمتام النسك

 ل:عقالاثلثًا: أتثريه يف حفظ 

 يف حفظ العقل، ما يلي:  االقتصادي من صور أتثري احلصار

وال خيفى  يتحقق حفظ العقل من انحية اإلُياد بتنميته وإعماله، والعلم سبيل ذلك، (1
وعجز الطالب عن السفر ، هوقلة توفر متطلبات احلصار يف العملية التعليمية، أتثري

فيه تفويت  ت لدى األفراد أو الدولة،وتراجع التعليم يف سلم األولوًي إلكمال دراستهم،
 لتمام حفظ العقل من انحية اإلُياد.

واضطراب وسلبية النظرة إىل املستقبل، احلصار،  شدةاألضرار النفسية الناجتة عن  (2
واحنصار سقفه يف البحث عن لقمة العيش، يضعف العقل، وخيل حبفظه من  التفكري،
 دم.انحية الع

 :رابًعا: أتثريه يف حفظ النسل

 يف حفظ النسل، ما يلي:  االقتصادي من صور أتثري احلصار

                                  
(، ولعل سبب تقدمي حفظ النفس على حفظ الدين هنا، 65من الداخلي )ص: ( انظر: أبو احلاج، حسام: تدابري األ1)

أن اخلوف على النفس يتعلق حبفظها يف مرتبة الضرورة، أما التحلل من النسك وتركه يف هذا العام فال خيل أبصل 
على حفظ الدين يف فيقدم حفظ النفس يف مرتبة الضرورة  اإلتيان به يف هذا العام دون الضرورة يف املرتبة،فالدين، 

ن التحلل ُيعل املسلم قادرًا على الدفاع عن نفسه وعن املسلمني، أبجة أو التحسني، كذلك ميكن القول مرتبة احلا
فيتحلل ليلتحق ابملقاتلني، وهذا فيه حفظ للدين من وجه آخر، فيكون التعارض بني فعل ما يؤدي إىل حفظ دين 

 ر بوجه من الوجوه.صَ احمل  خرين وأنفسهم، وبني تتميم حفظ دين اآل
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إن التفريق بني الزوجني بسبب العجز عن النفقة، أو غيبة أحد الزوجني عن اآلخر  (1
 ق األسر، واختالل حفظ النسل.نتيجة احلصار، يؤدي إىل تفر  

تلبية احتياجات العائلة، مما ينعكس على ينشأ عن احلصار فقر وضيق وعجز عن  (2
 ل بني الزوجني، وارتفاع نسبة الطالق.النسجام العائلي، ويؤدي إىل زًيدة املشاكا

، أو إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح، نسلاحلصار بعض املكلفني لتحديد الإجلاء  (3
 فظ النسل.حب خيل

 خامًسا: أتثريه يف حفظ املال:

 يف حفظ املال، ما يلي:  صادياالقت من صور أتثري احلصار 

إغالق املعابر، ومنع دخول الوقود للمصانع واملنشآت احليوية، اقتصادية، و نشوء أزمات  (1
 وإيقاف احلركة التجارية الصادرة والواردة، خيل حبفظ املال.

يؤدي احلصار إىل زًيدة نسبة البطالة، وشح فرص العمل، والعجز عن الوفاء   (2
عن النماء  ابالقتصاد، يؤدي إىل وقف املال ضرر إحلاقو اباللتزامات العقدية، 

 خيل مبقصد حفظ املال. مباوالتداول، 
تنشأ عن احلصار فاقة، جتعل جرمية السرقة تتضاعف، كما وتزيد احلقوق املتعلقة ابملال  (3

حبفظ املال  صار، وهذا خيلنتيجة احلصار، كفرض ويل األمر وظائف مالية ملواجهة احل
 العدم. جهةمن 

ضروري أو حاجي أو حتسيين، فمنع دخول  التأثري يف الكليات اخلمس قد خيل أبصل إن
ح الغذاء شَ  لطعام مثاًل، إذا نشأ عنه قيام اجملاعة، فإنه خيل حبفظ النفس يف مرتبة الضرورة، فإنْ ا

حبفظ  وقع اإلخالل وإمنا تسبب يف زًيدة مشقة حتصيلها، أصناف أساسية إال أنه مل ينقطع،يف 
 ينزل إىلحبفظ النفس  اإلخالل، فإن ة الكماليةة، أما إن نقصت األطعمالنفس يف مرتبة احلاج

 مرتبة التحسني، ومثلها اإلخالل بباقي الكليات ابختالف مراتبها.
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ليس كثريًا مقارنة ابملرتبتني واملالحظ يف الواقع أن إخالل احلصار ابلضرورات قائم إال أنه 
ملختلفة كثري، أما ، كالعمل والتكسب والتنقل واالحتياجات ايابحلاجاألخريني، فاإلخالل 

أكثر من أن حيصى، كذلك فإن التمييز بني هذه املراتب يف الواقع أمر اإلخالل ابلتحسينات ف
غالًبا، فالكليات اخلمس تتكامل عسري؛ لتكملة كل مرتبة ما فوقها، وارتباطها هبا، وتداخلها فيها 

إن الضرورات تكمل فكما تؤدي احلاجات دورًا خادًما مكماًل حلفظ الضرورات، فوتتداخل، 
 .املال خادم حلفظ الدينحفظ بعضها، فحفظ النفس والعقل والنسل و 

 املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف األحكام الشرعية.

األصل أن األحكام الفقهية املستقرة االعتيادية حال القدرة والسعة تنطبق على احلاالت 
، أحكام بعض املسائليؤثر احلصار االقتصادي يف  املختلفة، مبا فيها حالة احلصار، إال أنه قد

كأن يكون أتثريه برتخص وإابحة حمظور بسبب املشقة، أو عفو عن ترك واجب للعجز عنه، أو 
 م الختالف مناطه، أو استثناء فرع من أصل كلي أو قياس، أو احلكم خبالف الدليلتغري حك

وغريها ألحكام االعتيادية األصلية، لدليل شرعي خاص، أو عدم اكتمال شروط العمل اب العام
 .فيصار إىل األحكام االستثنائية ،من صور التأثري

واألحكام الوضعية، فاألحكام  ويرتبط التأثري يف األحكام الشرعية ابألحكام التكليفية
التكليفية يشرتط فيها قدرة املكلف واستطاعته القيام ابلفعل، وتتأثر االستطاعة ابختالف الزمان 

-ـوخاصة إذا طال زمانه، واتسعت جماالهت-ان والظرف، واحلصار قد يؤثر يف االستطاعة، واملك
 .(1)، وبقدر اختالل القدرة واالستطاعة ختتلف األحكام

                                  
أتثري الفتوى مبفهوم االستطاعة والنوازل املستجدة، مقال منشور على املوقع الرمسي للشيخ عبد : ( انظر: ابن بيه، عبد هللا1)

  /137http://binbayyah.net/arabic/archivesهللا بن بية، ورابطه: 

http://binbayyah.net/arabic/archives/137
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الشيء سبًبا يف شيء آخر، أو  مثل كوناألحكام الوضعية، فيقرتن وجودها بغريها،  أما
تعلق اخلطاب فيها سواء رخصة أو عزمية،  شرطًا له، أو مانًعا منه، أو صحيًحا أو فاسًدا، أو

مما ُيعل احلصار له تعلق بغري فعل مكلف، ، أو ه من املكلفنيأو فعل غري  نفسه بفعل املكلف
التأثري، أبن يكون سبًبا يف اختالل شرط من الشروط، أو يكون مانًعا من تعلق احلكم قدرة يف 

  .(1)ابلفعل، أو ينشأ عنه حاجة تتطلب العمل ابلرخصة

وعليه فإن احلصار االقتصادي ُيعل بعض املسائل اليت تتأثر به بوجه من وجوه التأثري، من 
ها وأصلها، فمقتضاها وموجبها قائم قبل قبيل املسائل املستجدة بصورهتا، القدمية يف جنس

مقتضاها أقوى مما كان عليه يف السابق، وميكن  جعلاحلصار، إال أنه دخلها تغري بوقوع احلصار، 
 ، وذلك على النحو التايل:اليت تتأثر املسائل فيها ابحلصار لتمثيل ببعض األمثلةا

إال أن احلصار قد ُيعل  املشقة يف العبادات من صالة وصيام وحج قائمة قبل احلصار، (1
املشقة تزيد عن حد االعتياد واالحتمال، فتنتقل من كوهنا مشقة غري مؤثرة يف األحكام، 

تل شرط من شروطها كفقد املاء يف الوضوء، وانتفاء لتصبح مشقة مؤثرة، أو خي
 مما ُيعل احلاجة قائمة لدراسة حكم الرتخص يف هذه احلاالت. االستطاعة يف احلج،

فتنتقل احلاجة من كوهنا  ،يف احلصارالعوز قائم يف احلصار وغريه، إال أنه يزداد الفقر و  (2
جلوانب يف ا الرتخص قيام الباعث لبحث حكم مما يؤدي إىلخاصة لتصبح عامة، 

قبل موعدها مراعاة هلذه  أداؤهاإىل املوضع احملاصر، أو الزكاة  هل ُيوز نقلاملختلفة، ف
، ؟رتخص جبواز االنتفاع ابحملرمات عند الضرورةي   هل ، ويف الغذاء والدواء؟احلاجة

 ؟لتكسب فيما كان حمرًمالالعمل مع احلاجة  مدى الرتخص يفو 
تعثر الوفاء اباللتزامات العقدية يف الظروف  رغم احتمالقود، األصل التزام مقتضى الع (3

ال يغري من إلزامية العقود يف الظروف الطبيعية، فإن وقع  فاحتمال التعثراملختلفة، 

                                  
 وما بعدها(. 352يني )ص: ( انظر: احلمريي، سعيد: احلكم الوضعي عند األصول1)
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التزام مقتضى العقد مرهًقا،  زادت مظنة تعثر الوفاء، وقد يصبححصار اقتصادي، 
الظروف  العمل بنظرية شروط وافرفما مدى ت، يؤدي إىل اختالل التعادل بني الطرفني

العقود مبا ُيعلها أقرب إىل  ميكن تعديلوهل  ؟يف االختالل الناتج عن احلصار الطارئة
يعد احلصار مانًعا لاللتزام مبقتضى العقد، وسبًبا فرفاق والعدل استثناًء من األصل، اإل

 .طرفان؟، أو تبقى العقود على ما اتفق عليه الإلعمال نظرية الظروف الطارئة
ؤثر ذلك يف إن تغري قيمة النقود ارتفاًعا واخنفاًضا أمر واقع يف األحوال املستقرة، وال ي (4

سداد الديون، فيجب رد مثل القرض وإن وقع تغري يف القيمة، فإن أدى احلصار 
هل االقتصادي إىل كساد العملة، أو انقطاعها، أو تغري قيمتها تغريًا كبريًا غري معهود، ف

 .؟آلية عادلة لسداد بدل القرض استثناًء من األصلاحلة على ميكن املص
د، وحتمل الشرط اجلزائي عند اإلخالل ابلعقد، وترتب األصل االلتزام مبقتضى العق (5

كان اإلخالل بسبب احلصار   ن، فإ-هـعند القائلني جبواز -ـضرر على الطرف امللتزم هل
يؤثر احلصار يف اختالل هل تزم، فم يكن التأخر انشًئا عن تقصري من امللو االقتصادي، 

 .؟ل بهأحد شروط العمل ابلشرط اجلزائي، فيكون مانًعا من العم
وتدهور  ،حرية التملك والتصرف يف ملكه، فإذا وقع احلصار االقتصادي لإلنسان (6

الوضع االقتصادي، واحتاج احملاصر لالنتفاع مبا له حقوق ملكية، من برامج إلكرتونية، 
عن االستفادة  ينتركيبات دوائية، وتسبب احلصار يف عجز احملاصر  أو كتب علمية، أو

 هل، و ؟االنتفاع الشخصيما حكم به من مالك احلق، ف منها على الوجه املسموح
 .؟قيًدا من قيود امللكية احلاجة الناشئة عن احلصارتعد 

قيام تربية األبناء والنفقة عليهم مشقة وعسر يف األحوال املختلفة، واحتمال عجز ال (7
ثرة العتياد مثلها عليهم قائم قدميًا وحديثًا، يف احلصار وغريه، إال أن هذه املشقة غري مؤ 

يف التكليف، فإن أصبح مقتضى التخفيف وموجب الرتخص أقوى يف ظل احلصار 
املشقة إىل مرتبة  الانتقفما مدى أتثري مسيس احلاجة، االقتصادي، وعموم البلوى، و 
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ا، أو اإلجهاض قبل نفخ الروح يف حق من ضاقت احلمل مؤقتً ُيوز تنظيم وهل ، ؟أعلى
 .؟معيشته بسبب احلصار االقتصادي

إن إقدام املكلف على ارتكاب اجلرائم املستوجبة للحدود كالسرقة، حيتمل أن يكون  (8
، إال أن هذا االحتمال مدفوع اصار أو يف غريهاحل حالة بدافع احلاجة سواء سرق يف

ألن ارتكاب اجلرمية غالًبا نتيجة فساد يف النفس،  االعتيادية؛يف الظروف  وال أثر له
وشذوذ يف الطبع، أما يف احلصار االقتصادي فإن بلغت الفاقة ابحملاصرين مبلًغا شديًدا، 

د يكون ابعثًا على فعل احلرام، بل قد ومل ُيد بعضهم ما يسد به جوعته، فإن العوز ق
اعة بسبب احلاجة السرقة يف اجمل فهلم مبثله، يقع الفعل القبيح ممن يستبعد منه القيا

يف اختالل شروط  االقتصادي الواقع الناشئ عن احلصار وما أتثري ؟شبهة تدرأ احلد
 .؟العقوبة احلدية ، وسقوطإقامة احلد

يف كل وقت، وينتج عنها مفاسد على احملدود،  وطأة العقوابت على النفوس شديدة (9
تقوى على إيقاف احلكم؛ ألهنا مرجوحة مقارنة أو أهله، إال أن هذه املفاسد ال 

احلدود، فإن تضاعفت مفاسد إقامة احلدود يف ظل  ابملصاحل الكربى املتحققة إبقامة
عًفا يعني احلصار االقتصادي، وكانت نتائجها عكسية، وأحلقت ابملسلمني تفرقًا وض

أو  ،احلدود يؤثر الظرف الناتج عن احلصار يف أتخريهل على متكن األعداء منهم، ف
إقامة  سبًبا لتأخرياحلصار االقتصادي  هل يعد، و ؟إيقافها مؤقًتا إىل حني اندفاع الظرف

 .؟احلد يف تلك احلالة

فصورة  ويظهر للباحث أنه ال توجد شروط اثبتة مضطردة للحصار املؤثر يف األحكام،
يف ن شروط أتثري احلصار احلصار املؤثر يف العبادات قد ال تؤثر يف املعامالت والعكس، وهلذا فإ

، إال أن احلاجة والضرورة وعموم البلوى، تعد املعتمد األحكام قد ختتلف ابختالف املسائل
عرّ ف هبا، وأبنيّ  ضوابط األساس لتأثري احلصار االقتصادي يف األبواب الفقهية املختلفة، وهلذا سأ  

 العمل هبا، على وجه االختصار:
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 الضرورة واحلاجة: -أ
ات منوع شرًعا خوفًا على أحد الضرور اليت تلجئ اإلنسان لفعل امل: "احلالة الضرورة هي
، حيث تطرأ على اإلنسان حالة من اخلطر أو املشقة الشديدة حبيث خياف (1)للنفس أو الغري"

ابلنفس، أو ابلعضو، أو ابلعرض، أو ابلعقل، أو ابملال وتوابعها، ويتعني حدوث ضرر أو أذى 
ب احلرام، أو ترك الواجب، أو أتخريه عن وقته دفًعا للضرر عنه يف غالب أو يباح عندئذ ارتكا

 . )2(ظنه، ضمن قيود الشرع
مل مجيع وال تقتصر حاالت الضرورة على اجلوع واإلكراه وأكل امليتة وحلم اخلنزير، وإمنا تش

رورة ، فكما يوجد ض(3)الضرورات اليت يتوقف عليها حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال
فإنه يوجد ضرورة اقتصادية، وضرورة سياسية، وضرورة اجتماعية، وكافة اجلوانب اليت لو غذائية، 

 .(4)والفساد مل تراَع لضاعت مصاحل املكلفني، واختلت حياهتم مبا يدخل عليها التهارج
 أما احلاجة فهي: "ما حيتاجه األفراد أو األمة، للتوسعة ورفع الضيق، على جهة التأقيت أو

وقع يف التأبيد، ويدخل على املكلفني بعدم مراعاهتا احلرج واملشقة، وقد يبلغ مبلغ الفساد املت
، حلاجة، فال يقف جواز الرتخص على الضرورة، وإمنا ُيوز استعمال ما تدعو إليه ا(5)الضرورة"

حد تنزل منزلة الضرورة يف حق الوافإهنا  عموم الناس،يف حق  وخاصة إذا كانت احلاجة عامة
ناس الضرورة، هللكوا قاطبة، وهلذا ُيوز األخذ مبا لو تركوه تضرروا يف املضطر، فلو انتظر جمموع ال

 .(6)احلال أو املآل
 الفرق بني الضرورة واحلاجة:

                                  
 .(40وائح يف الفقه اإلسالمي )ص: ( املطريات، عادل: أحكام اجل1)
 (.68، 67( انظر: الزحيلي، وهبة: نظرية الضرورة الشرعية )ص: 2)
 (.63ه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة )ص: (، زردومي: فق12/158( انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز )3)
 (.218املشوخي: االستضعاف )ص: ( انظر: 4)
 (.34، 33( انظر: كايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: 5)
 (.2/188(، ابن عبد السالم: قواعد األحكام )531، 530( انظر: اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 6)
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العلماء مصطلح احلاجة يف موضع الضرورة، والضرورة يف موضع رغم استعمال كثري من 
 :(1)ا فروق عديدة، ميكن إمجاهلا يف اآليتاحلاجة، إال أهنما مصطلحان خمتلفان بينهم

املشقة يف احلاجة أقل منها يف الضرورة، فاملضطر خيشى هالكه، واحملتاج ال خيشى  -أ
 .، وإمنا تلحقه املشقة والكلفةهالكه

ال تبيحه إال الضرورة؛ ألن ابعث الضرورة اإلجلاء، وما حرم لغريه يباح  ما حرم لذاته -ب
 تيسري.للحاجة؛ ألن ابعث احلاجة ال

على املضطر، بينما أحكام احلاجة أحكام الضرورة مؤقتة، ويقتصر الرتخص فيها  -ت
معظمها مستمر أو يطول زمان األخذ هبا، وقد يعم الرتخص بسببها غري احملتاج 

 .يف احلاجة العامة، كما إليها
إن الضرورة واحلاجة معتربة يف التشريع، وهي سبب للرتخص والتيسري، ويتنقل حكم 

يف خص عند اقتضاء الضرورة أو احلاجة بني األحكام التكليفية اخلمسة، فقد حيرم الرتخص الرت 
بعض احلاالت، وقد ُيب يف حاالت أخرى، كما لو ترتب على االمتناع من الرتخص هالك، 

رد الرخص على مراتب حفظ الكليات الشرعية، من ضرورات، وحاجات، وحتسينات، وكذلك وت
، (2)ة واخلاصة، وتدخل يف العبادات، واملعامالت، وأبواب الفقه املختلفةترد على املصاحل العام

كما وتعد طريًقا من طرق الرتجيح بني األدلة والقواعد املتعارضة، وختصيص األدلة العامة، على 
حلاجة ال تقوى على خمالفة األدلة الشرعية بذاهتا، وإمنا تقع حقيقة املخالفة بني الدليل الذي أن ا

به احلاجة والدليل املعارض له، وقد جعل أهل العلم احلاجة من املرجحات بني األقوال اقرتنت 
 .(3)التكليف األخف على األثقل، وفق ضوابط مرعية بناًء عليها حوااملختلف فيها، ورجَّ 

                                  
 ما بعدها(. و  39ر: كايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: ( انظ1)
علوش، حممد: الرخصة عند األصوليني وعالقتها ، (2/130( انظر: : ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األانم )2)

 (.35مبراتب مقاصد الشريعة )ص: 
 وما بعدها(. 435: ( انظر: الرشيد، أمحد: احلاجة وأثرها يف األحكام )ص3)
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 :(1)شروط األخذ ابلضرورة واحلاجة
أو النواهي الشرعية متعينة، أواًل: أن تكون الضرورة واحلاجة قائمة ال منتظرة، وخمالفة األوامر 

 احلاجة إال مبخالفة األوامر والنواهي الشرعية. فال وسيلة أخرى مشروعة لدفع الضرورة أو
، كأن تكون سًدا لذريعة، أو ألمر اثنًيا: أن تكون احلرمة ليست أصلية فيما أبيح للحاجة

 .لة منزلتهاة الناز واحلاج ذاهتا فال تباح إال للضرورةخارج عن حقيقتها، أما احملرمات ل
اثلثًا: أن تكون حمققة ملقصد من مقاصد الشارع، فال ختالف مقاصده العامة اليت دعا إليها، 

 من حتقيق العدل، وأداء األمانة، وحفظ حقوق اآلخرين.
يقدر بقدرها، فاحلكم ال يزيد  رابًعا: مراعاة قدر الضرورة واحلاجة، فما أبيح للضرورة واحلاجة

ذلك احلاجة العامة، فإذا وجدت أثبتت احلكم يف حق من ليست  ويستثىن من قدر العلة، نع
 له حاجة.

د، عند التعارض، فال خامًسا: مراعاة مبدأ جلب األصلح فاألصلح، ودرء األفسد فاألفس
 .إىل ضرر أكرب منها هاتؤدي إزالت

ل أصالة رخصة، اإلقدام على ما ال حيسادًسا: أن تكون الضرورة واحلاجة حمققة غري متومهة، ف
 ل ابلرخصة عند حتقق خوف اهلالك أو غلبة الظن.ويعم

ال فواختالف جلد احملاصرين، ، ة احلصارخيتلف ابختالف شد يف األحكام إن أثر احلصار
الضرورة واحلاجة، فقد يفرض احلصار اجلزئي وال تصل األحوال فيه إىل  يلزم من كل حصار وقوع

وانب دون آخر، وكلما زادت جماالت احلصار، وامتد زمنه، الضرورة، أو يصل يف جانب من اجل
الناجتة عن  فإن املشاقضرورة برأسها، وهلذا زادت معه احلاجة، وتضاعفت األضرار، وأطلت ال

                                  
(، ابن قدامة: املغين 5/124(، الكاساين: بدائع الصنائع )1483لكبري )ص: ( انظر: السرخسي، حممد: شرح السري ا1)

(، املطريات، عادل: أحكام اجلوائح 116، 115( كايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: 9/416)
(، الزحيلي، وهبة: نظرية 132، 129أحكامها وضوابطها )ص:  (، الصاليب، أسامة: الرخص الشرعية46)ص: 

 (.207(، املشوخي: االستضعاف )ص: 204الضرورة )ص: 
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فيها مبا ُيعل املكلف من  احلصار حتتاج إىل تقدير مدى أتثرياليت ُيوز الرتخص فيها  احلصار،
قياس واحد، فقد يكون التأثري عاًما، وقد يدخل على أهل الرتخص، فال توزن كل احلاالت مب

 فني دون بعض، مما ُيعل احلكم متعلًقا بفقه احلال.بعض املكل
 لوى:عموم الب -ب

ويقصد به: "مشول وقوع احلادثة، مع تعلق التكليف هبا، حبيث يعسر احرتاز املكلفني أو 
ال مبشقة زائدة تقتضي التيسري املكلف منها، أو استغناء املكلفني أو املكلف عن العمل هبا إ

عنه والتخفيف، أو حيتاج مجيع املكلفني، أو كثري منهم إىل معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال 
 .(1)واشتهاره"

وحقيقة عموم البلوى عند الفقهاء تشمل عسر االحرتاز، وعسر االستغناء؛ لصعوبة الشيء، 
هو قائم على الوقوع العام للحادثة، فعمومها من أو تكراره، أو كثرة شيوعه، أو يسره وتفاهته، و 

 ، ويشمل العموم(2)ةحيث املشقة الداعية إىل التيسري، وكذلك احلاجة العامة ملعرفة حكم احلادث
، كمرحلة عمرية، أو مهنة، أو منطقة، وليس ابلضرورة أن (3)همجنًسا معيًنا من املكلفني مجيًعا، أو

البيئات والظروف، فهو من األمور اليت تتجدد؛ لكوهنا من يشمل مجيع الناس يف كل األعمار و 
تعم به يف عصر آخر؛ الختالف م به البلوى يف عصر، قد ال مناطات األحكام الشرعية، فما تع

 .(4)األحوال
 :(5)شروط اعتبار عموم البلوى

                                  
 (.61( الدوسري، مسلم: عموم البلوى )ص: (1
الصاليب، أسامة: الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها ، (512، وما بعدها 71: عموم البلوى )ص: ( انظر: الدوسري2)

 (.303)ص: 
 (.72انظر: ابن جنيم: األشباه والنظائر )ص:  (3)
 (.5انظر: تقريظ الدكتور عبد الرمحن الشعالن على كتاب عموم البلوى، للدكتور مسلم الدوسري )ص: ( 4)
(، الدوسري: عموم البلوى )ص: 65(، ابن جنيم: األشباه والنظائر )ص: 78( انظر: السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 5)

338.) 
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 : أن يكون عموم البلوى متحقًقا ال متومهًا.أواًل 
 اصي.عصية؛ ألنه ال يرتخص يف املع: أال يكون عموم البلوى يف ماثنًيا
 التلبس بعموم البلوى بقصد الرتخص. املكلف : أال يقصداثلثًا
 خص يف حال عموم البلوى مقيًدا بتلك احلال ويزول بزواله.: أن يكون الرت رابًعا
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 احلصار االقتصادي.  فقه : مظانثالثاملبحث ال

ا ا أساسً كن عدها مرجعً مل أقف على دراسة جامعة ألحكام احلصار االقتصادي مي
الدراسات اليت يف منتشرة يف الكتب الشرعية بصورة عامة، و  احلصار للموضوع، إال أن أحكام
، أما هتصادي انزلة ابعتبار اختالف صور ، فاحلصار االقبصورة خاصة عاجلت جانًبا من جوانبه

ية املختلفة، فله فقهال األحكامأصل حكمه، وكيفية التعامل معه ومواجهته، وأحكام أتثريه يف 
اسة من موضوعات، سبق للفقهاء دراسة أصوهلا أو نظائرها أشباه يف الفقه، فما تضمنته الدر 

غالًبا، وتبقى احلاجة إىل الوقوف على مظان حديث الفقهاء عنها، ومعرفة صور تناوهلا، فقد 
 لكرمي، وشروحات السنةخيتلف امسها إال أن مسمياهتا متقاربة، وهذه املظان منها تفاسري القرآن ا

وكتب الفنون الفقهية املختلفة، وسأعرض مناذج من نصوص الكتاب  وكتب السرية النبوية، النبوية،
والسنة اليت هي مظنة فقه احلصار االقتصادي، وأهم املوضوعات الفقهية اليت جند أحكام احلصار 

 فيها تصرحًيا أو تضمًنا، وذلك على النحو التايل:

  احلصار االقتصادي يف األدلة النصية. فقه مظان املطلب األول:

 أواًل: مظان أحكام احلصار االقتصادي يف القرآن الكرمي:

يف االستدالل للحصار وأحكامه وآاثره تعد مظااًن  خالل الدراسة إن اآلًيت اليت وردت
يف  فكان احلصار داخاًل  داللتهاله، سواء نص املفسرون على حكم احلصار فيها، أو أطلقوا 

ريها فيأخذ حكمه، إال أن بعض اآلًيت ميكن عدها له شبه مبا نصوا عليه يف تفسعموم اآلية، أو 
مظااًن أساسية؛ لكثرة االعتماد عليها يف االستدالل ملسائل عديدة، أو نص املفسرون على ارتباط 

 موضوعنا هبا بوجه من الوجوه، وميكن التمثيل بعدد من اآلًيت:

ْمُؤ مِنَاتٌْلَاْر ْ}وَلَو ْقوله تعاىل:  (1 ْمُؤ مِنُونَْوَنِسَاءٌ ْمِن هُمْ ْجَالٌ ْتَطَئُوهُم ْفَتُصِيبَكُم  ْأَن  ْتَع لَمُوهُم  لَم 

 [.25]الفتح:  {مَعَرَّةٌْب غَي ر ْعِلْم ْ
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 عنه؛ امنهيً  إذا وجد مع الكفار احملاصرين مسلمون، فقد عد بعض الفقهاء حصارهمف
ال ُيوز تعمد قتاهلم،  نويقاس حصار غري املسلمني وفيهم نساؤهم وأبناؤهم الذييف اآلية،  خولهدل

 .(1)حصار غري املسلمني وفيهم مسلمون على

ْالْأَش ْ: تعاىلقوله  (2 ْانْسَلَخَ ْوَخُذُوهُمْ }فَإ ذَا ْوَجَد تُمُوهُم  ْحَي ثُ ْالْمُش ر كِنيَ ْفَاقْتُلُوا ْالْحُرُمُ هُرُ

مَر صَد ْ كُلَّْ وَاقْعُدُواْلَهُمْ   [.5]التوبة:  {وَاح صُرُوهُمْ 

أن  رضي هللا عنهما تأمر اآلية بقتال املشركني بكل وسيلة متاحة، وجاء عن ابن عباسف
، وقال الزحيلي: "واحصروهم امنعوهم من (2)نوا فاحصروهماملقصود و"احصروهم" أي: إن حتصَّ 

روهم يف القالع واحلصون حىت يضطروا إىل القتل أو والتنقل يف البالد، واحبسوهم وحاص اخلروج
، واآلية بعمومها دالة على جواز الوسائل القتالية املختلفة، واحلصار االقتصادي دوهنا (3)اإلسالم"

 .عند قيام البواعث املشروعة لفرضه يف املنزلة، فيجوز من ابب أوىل

إ لَىْالتَّه ْلْقُواْب }واَلْتُقوله تعاىل:  (3  [.195]البقرة:  {لُكَةِْأَي دِيكُمْ 

واز االستئسار عند االضطرار، ومشروعية مصاحلة العدو عند جلاستدل هبا بعض الفقهاء 
ر من عدد إن كان عدد املشركني أكث ، وجواز التويل يوم الزحفقتالتضرر املسلمني ابستمرار ال

املسلمني، أو قوة األعداء وإمكاانهتم تفوق ما عند املسلمني، وكان يف املصابرة هالك دون إيقاع 
أيخذ حكم  دفع لضرر أشدخضوع احملاصرين لشروط العدو إن كان يف ذلك فضرر ابلعدو، 

                                  
 (.3/1265الشافعي )(، الشافعي: تفسري 1/513ر: مالك: املدونة )( انظ1)
 (.2/479( انظر: الواحدي: التفسري الوسيط )2)
 (.10/106( الزحيلي، وهبة: التفسري املنري )3)
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يأيت بيان ذلك يف مبحث وس، ملنصوصة يف تفسري اآلية، ويتخرج على الصور االصور السابقة
رة  .حكم اخلضوع ملطالب اجلهات احملاص 

)قوله تعاىل:  (4 رَقَبَةْ  إ طْعَامٌْفِيْيَو م ْذِيْمَس غَبَة 13ْ}فَكُّْ  [14، 13]البلد:  {(ْأَوْ 

شدة  واحلاجة، واحلصار ينشأ عنه عبيد، واإلطعام وقت الشدةأثىن القرآن على حترير ال
ة اليت يؤمر املسلم ابإلطعام واملناصرة فيها، كذلك فإن فك غبوحاجة، فيدخل يف عموم املس

الرقاب املأمور به فيه حتريرها من العبودية، والعمل على كسر احلصار يعد حتريرًا للمحاَصرين من 
ر، فيكونطغي  ب القرآن فيها.اليت رغَّ فكه من مجلة أعمال الرب  ان العدو احملاص 

فَلَاْإ ثْمَْقوله تعاىل:  (5 وَلَاْعَادْ   [173]البقرة:  {}فَمَن ْاضْطُرَّْغَي رَْبَاغْ 

ورات ، واحلصار قد ينشأ عنه ضر يان املمنوع عند االضطرارتتحدث اآلية عن رفع اإلمث إبت
عديدة، يف الطعام والشراب والتداوي، والعمل واالكتساب، وترك الواجبات عند العجز عن القيام 
هبا، بل قد يكون فرض احلصار ابتداًء نتيجة ضرورة حربية، وخاصة يف احلصار املفروض على 

لب رورة أن تبيح اخلضوع ملطاطرار إليه، كذلك ميكن للضالبغاة، إذ األصل منعه إال عند االض
اجلهات احملاصرة ضمن ضوابط حمددة، أو ترك البلد احملاصر واهلجرة منه، أو اختاذ ويل األمر 
سياسات حتد من حرية تصرف احملاصرين يف األمور اإلدارية واملالية وغريها من اجملاالت؛ عند 

 يف آاثره.وسيلة لدفع احلصار أو ختفقيام املصلحة العامة لذلك، وتعينه 

 

 

فَنَظِرَةٌْإ لَىْمَي سَرَة ْقوله تعاىل:  (6 كَانَْذُوْعُس رَةْ   [280]البقرة:  {}وَإ نْ 
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، (1)ل مورد التزامذهب عدد من املفسرين إىل أن داللة اآلية عامة، تتعلق بكل معسر يف ك
ادي ينشأ عنه إعسار يف القروض، واملهور، والنفقة، وسائر الديون، وااللتزامات ر االقتصواحلصا

 املالية، فيدخل اإلعسار بسبب احلصار يف عموم اإلعسار املأمور فيه ابإلنظار.

 اثنًيا: مظان أحكام احلصار االقتصادي يف السنة النبوية:

أكثر  ، وميكن اإلشارة ابختصار إىلالدراسة تصلح مظااًن للموضوعوردت أحاديث كثري يف 
 األحاديث تعلًقا ابحلصار وأحكامه، وهي على النحو التايل:

األحاديث الواردة يف إرسال النيب صلى هللا عليه وسلم السراًي ملالحقة قوافل قريش، وتغوير  (1
ر النيب صلى هللا عليه القلب يف بدر؛ حىت يشرب املسلمون وال يشرب املشركون، وحصا

بين قريظة، وخيرب، والطائف، وحصار مثامة رضي هللا عنه لبين قينقاع، وبين النضري، و وسلم 
لقريش، فهي من أهم مظان أحكام فرض احلصار وإهنائه، وقد سبق اإلشارة إليها يف النبذة 

 رها.التارخيية، وسيأيت احلديث عنها يف حكم احلصار االقتصادي، فال حاجة لتكرا
ألحزاب على ثلث مثار املدينة، وسيأيت ذكره عليه وسلم لغطفان يوم امفاوضة النيب صلى هللا  (2

عند احلديث عن خضوع احملاصرين ملطالب األعداء، ويعد هذا احلديث من أهم مظان 
كيفية التعامل مع احلصار، وحماولة كسره، أو ختفيف وطأته، وحكم مصاحلة احملاصرين 

 لمسلمني.على ما فيه ضيم ل
ة، وسيأيت عن ادخار حلوم األضاحي؛ ألجل الدافَّ عليه وسلم أصحابه  هني النيب صلى هللا (3

االستدالل به يف سياسة ويل األمر جتاه احلصار، وهو أصل يف الداللة على سلطة ويل 
، وقد ذكر بعض الشراح أن قيام احلاجاتاألمر يف تقييد املباحات، يف الطوارئ وعند 

                                  
 (.3/96(، ابن عاشور: التحرير والتنوير )3/372( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1)



  93 

، واحلصار االقتصادي من الطوارئ اليت (1)اجةاحلكم ليس منسوًخا وإمنا يعمل به عند احل
 اجات تتطلب فقًها استثنائًيا، وسلطة تدبريية خاصة.تنشأ عنها ح

ثناء النيب صلى هللا عليه وسلم على صنيع األشعريني إن كانوا يف الغزو أو قل طعام عياهلم،  (4
لسوية، فهو إذ كانوا ُيمعون ما عندهم يف ثوب واحد مث يقتسموه بينهم يف إانء واحد اب

العلماء حتته عن التكافل وأمهيته يف األزمات ث توجيه نبوي يف مواجهة األزمات، وقد حتدَّ 
االقتصادية، كما سبق اإلشارة إليه يف منهج مواجهة األزمات االقتصادية، واحلصار أحد 

 .فيدخل يف معىن احلديثأسباب األزمات، 
قَال وا: اَعة ، ا َكاَن َغْزَوة  تـَب وَك َأَصاَب النَّاَس جمََ ما روي عن أيب سعيد رضي هللا عنه قال: "َلمَّ  (5

َحَنا، َفَأَكْلَنا َوادََّهنَّا، فـََقاَل َرس ول  هللا  َصلَّى هللا   َعَلْيه   ًَي َرس وَل هللا ، َلْو أَذ ْنَت لََنا فـََنَحْراَن نـََواض 
، فـََقاَل: ًيَ «افـَْعل وا»َوَسلََّم:  ، َوَلك   ، قَاَل: َفَجاَء ع َمر  ْن َرس وَل هللا ، إ ْن فـََعْلَت َقلَّ الظَّْهر 

ْلرَبََكة ، َلَعلَّ هللَا َأْن َُيَْعَل يف  َذل َك، فَـ  َها اب  ْم، مث َّ ادْع  هللَا هَل ْم َعَليـْ َقاَل اْدع ه ْم ب َفْضل  أَْزَواد ه 
، فـََبَسطَه ، مث َّ َدَعا ب َفْضل  أَْزوَ ، قَاَل: َفدَ «نـََعمْ »َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم:  اد ه ْم، َعا ب ن َطع 

يء  اآْلَخر  ب َكفّ  مَتْر ، قَاَل: َوُيَ يء  اآْلَخر   يء  ب َكفّ  ذ رَة ، قَاَل: َوُيَ  قَاَل: َفَجَعَل الرَّج ل  ُيَ 
ري ، َقالَ  : َفَدَعا َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  ب َكْسَرة  َحىتَّ اْجَتَمَع َعَلى النّ َطع  م ْن َذل َك َشْيء  َيس 

ْلرَبََكة ، مث َّ قَاَل: َوَسلَّ  ، قَاَل: َفَأَخذ وا يف  َأْوع َيت ه ْم، َحىتَّ َما تـَرَك وا «خ ذ وا يف  َأْوع َيت ك مْ »َم َعَلْيه  اب 
 .(2)، َوَفَضَلْت َفْضَلة "يف  اْلَعْسَكر  و َعاًء إ الَّ َمَلئ وه ، قَاَل: َفَأَكل وا َحىتَّ َشب ع وا

لتصرف يف قضاًي اجلهاد والظروف النازلة إىل ويل األمر، ا توكيلوهذا احلديث أصل يف 
 وأن سياسته جتاه الظروف الطارئة، مردها غلبة املصاحل اجمللوبة على املفاسد املدفوعة، قال النووي

م اليت يستعينون هبا يف القتال بغري : "ال ينبغي ألهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دواهبرمحه هللا

                                  
(، القاضي عياض: إكمال املعلم 6/31(، ابن بطال: شرح صحيح البخاري )239ة )ص: ( انظر: الشافعي: الرسال1)

 (. 13/129(، النووي: صحيح مسلم )6/426بفوائد مسلم )
 (.1/56( )27( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك )ح: 2)
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مواجهة احلصار من ف، (1)ذن هلم إال إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة"وال أي ،إذن اإلمام
أمر اختيار الوسيلة املناسبة فيها إىل ويل األمر، ويلزمه مراعاة األصلح حلال  رد  األمور اليت ي  
 حلصار.ا التعامل معاملسلمني يف 

 احلصار االقتصادي يف املوضوعات الفقهية.فقه ين: مظان املطلب الثا

تلف مظان أحكام احلصار االقتصادي يف املوضوعات الفقهية ابختالف حمل الدراسة، خت
األحكام املتعلقة بفرض احلصار االقتصادي أو إهنائه، وما يتعلق به من أحكام إذا كان مظان ف

حملاصرين، وسياسة ا على املسلمني جتاه إخواهنم الشرعية واجباتمفروًضا على املسلمني، مثل ال
عن مظان أثر احلصار  ختتلفويل األمر يف مواجهته، واخلضوع ملطالب اجلهات احملاصرة، 

 االقتصادي يف األحكام الفقهية املختلفة، وبيان ذلك على النحو التايل:  

 أواًل: مظان أحكام احلصار فرًضا وإهناًء ومواجهًة:

ة عامة تعد مظااًن هلذا املوضوع، ففرض ة الشرعية بصور اجلهاد والسياسإن مظان أحكام 
واملرجع يف ه، أو مواجهته داخلًيا وخارجًيا، يرتبط ابملصلحة الشرعية ارتباطًا وثيًقا، ؤ إهناو احلصار 

مظااًن مباشرة للحصار  اليت تعد اخلاصة بعض املوضوعاتبتقديرها إىل ويل األمر، وميكن التمثيل 
 يت:علق به من أحكام، وأبرزها اآلوما يت

فاحلصار االقتصادي املفروض بوجه حق يعد وسيلة جهادية مشروعة، تلحق  حكم اجلهاد: (1
واضع الضرر االقتصادي ابلعدو، دون جلب مفسدة على املسلمني، فيجوز إيقاعه يف امل

انت إذ يتعلق حكمه ابألهداف اليت ينطلق منها، فإن ك ؛اليت ُيوز فيها قتال الطلب
دفع احلصار الواقع على املسلمني، فيعد من قبيل جهاد الدفع، أما شرعية جاز وإال منع، 

                                  
 (.1/225( النووي: شرح النووي على مسلم )1)
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وقد نص عدد من الفقهاء على أن حصار البلد املسلم من أسباب تعني اجلهاد، كما سيأيت 
 .يف أثر احلصار االقتصادي يف أحكام اجلهاد بيانه

عن استعمال  هاء يف األدوات القتاليةالفق حتدث ما جيوز من الوسائل القتالية وما ال جيوز: (2
واستعمال  كتسميم العدو، وتغريقه، وحتريقه، ورميه ابملنجنيق،الوسائل اليت يعم ضررها،  

واحلصار االقتصادي أداة من أدوات احلرب اليت تتعدى آاثرها أسلحة الدمار الشامل معه، 
تلكات احلاكم، وينشأ عنه إتالف املمإىل غري احملاربني، وال يقتصر على املقاتلني أو النظام 

فهو يشرتك معها فيلحق هبذه األدوات القتالية يف األحكام جوازًا ومنًعا، العامة واخلاصة، 
يف تعميم الضرر، إال أنه سالح ال يصيب األجساد مباشرة، بل يصيب األموال واإلرادة 

  إلخضاع.والعقول ونواحي احلياة املختلفة، فهو وسيلة للتأثري والضغط وا
إذا وقع احلصار على غري املسلمني وكان معهم يف البلد احملاصر مسلمون،  حكم رمي الرتس: (3

فإن حكم احلصار يتخرج على ما ذكره الفقهاء، يف حكم تغريق األعداء ابملاء وفيهم 
حتريقهم ابلنار، أو رميهم ابملنجنيق، وكل ما عمت مضرته من وسائل احلرب، مسلمون، أو 

  .(1)رمي الرتس املقاتلني، فيعد من قبيلومشل غري 
كما سيأيت يف   تناول الفقهاء حكم حصار البغاة ضمن ضوابط قتاهلم، أحكام قتال البغاة:  (4

قتاهلم إذا مل يندفع بغيهم إال بذلك، فإن أمكن حصارهم فأجازوا  مبحث حصار البغاة،
صار دون القتال، كذلك لردهم عن بغيهم دون قتال، تعني حصارهم يف هذه احلالة؛ ألن احل

إن كان احلصار مفروًضا من مسلم بغري وجه حق، فدفعه يكون من قبيل رد البغي ودفع ف
 الصائل.

أتمر الشريعة بفك األسري، ومثل األسري كل من منع وحبس، فالرق  أحكام األسر واحلبس: (5
عند زوجها،  حبس فرد ملصلحة فرد، والشريعة رغبت يف عتق الرقيق، والزواج احتباس الزوجة

                                  
 (.1/513( انظر: مالك: املدونة )1)
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رت ابإلحسان إليهن فهن عوان حمتبسات عندان، فاحلبس الشرعي هو تعويق والشريعة أم
، كذلك احلصار املفروض على املسلمني فهو حبس (1)الشخص، ومنعه من التصرف

مجاعي، والواجب كسر احلصار عن املسلمني، وتعني نصرهتم، فيأخذ فك احلصار حكم 
سواء كان لفرد يف سجن، سر واحلصر كالمها حبس ألفافك األسري من حيث الوجوب، 

 أو جلماعة يف بلد.
حتدث الفقهاء عن حكم استسالم املقاتل الذي أحاط العداء به، سواء  أحكام االستئسار: (6

كان االستسالم فردًًي أو مجاعًيا، واالستسالم للمحاصرين واخلضوع ملطالبهم ميكن خترُيه 
 يط به.  على حكم استئسار املقاتل الذي أح

، وذكروا تناول الفقهاء حكم مهادنة األعداء، وعقد املعاهدات معهم أحكام املعاهدات: (7
هلا شروطًا تدور يف جمملها حول حتقق مصلحة املسلمني، ومن الصور اليت حتدثوا عنها 
مصاحلة املسلمني ألعدائهم مقابل دفع املسلمني املال هلم، أو مصاحلتهم مبا فيه ضيم 

إن اخلضوع ملطالب اجلهات احملاصرة ومهادنتهم وعقد الصلح معهم حال للمسلمني، و 
 مني من ذلك، يعد فرًدا من أفراد هذا املوضوع.حتقق مصلحة املسل

لويل األمر سلطة التصرف والتدبري يف اجلوانب املختلفة،  السياسات الداخلية واخلارجية: (8
من اجملاالت، وإن تقدير فرض االقتصادية، والسياسية، واألمنية، والعسكرية، وغريها 

السياسات، وكذلك سياسته  عنها، جزء من تلك هنائهاحلصار االقتصادي على دولة أو إ
جتاه احلصار االقتصادي حال وقوعه على الدولة املسلمة جزء من الصالحية املمنوحة له 

 .ضوابط الشريعة هحال التزام ،شرًعا

ها مظااًن إليقاع احلصار بغري وجه حق، كذلك فإن أحكام اجلرائم والعقوابت ميكن عد
 :املوضوعات التفصيلية ذات العالقة ما يلي ومن

                                  
 (.35/398: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )( انظر1)
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فالتسبب يف القتل مبنع  حكم القتل ابلتسبب، والعقاب اجلماعي، واجلرمية السلبية: (1
عداء من الفتك االحتياجات األساسية اليت يرتتب على منعها موت، أو الداللة املمكّ نة لأل

حاصرين، تعد جرمية قتل إن ترتب خبار بطرق وصول االحتياجات للمابملسلمني، كاإل
سواء كان يف حق فرد أو جمموعة من األفراد، وقد عد بعض الفقهاء عليها قتل للمسلمني، 

، مبنع املوت، واحلصار املؤدي إىل (1)أن تطيني الباب على الرجل يف داره من صور القتل
قد هم ومنعهم من السفر للعالج، املعابر يف وجالطعام والشراب والدواء عنهم، وإغالق 

دولًيا حتت  ع، وهلذا يدخل احلصار املمنو (2)ةواجلرمية السلبيعد من قبيل القتل ابلتسبب، ي
 .(3)مجاعية عقوبةتستوجب العقوابت، فهو جرمية اجلرائم الدولية اليت 

ض يف األر ، وسعى املسلمني كل من قطع السبيل وأخاف  هو فاحملارب حكم احلرابة: (2
 سالحليشرتط أن يكون ابم هللا، وال فساًدا، أبخذ املال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرَّ 

، وهلذا ميكن عد احلصار املفروض على (4)لقهر والغلبةاباحملارب  وإمنا يشمل، املألوف
 .والعدوان احلرابة االقتصاديةاملسلمني بغري وجه حق من قبيل 

يف الشريعة اإلسالمية، سواء وقع من فرد أو  زالالضرر ي األصل أن التعويض عن الضرر: (3
دث أضرارً فاحلصار من دولة،  ، ا جسيمة، هتدد األفراد واجملتمع يف جوانب حياهتم املختلفةحي 

فمن املسؤول عن إزالته، والتعويض عن األضرار فإذا حلق ابحملاصرين ضرر انتج عن احلصار، 
 الناجتة عنه؟

                                  
 (.7/234انظر: الكاساين: بدائع الصنائع ) (1)

 (.90( انظر: أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 2)
ن اجلنائي (، الزهراين، خالد: احلصار يف الفقه اإلسالمي والقانو 114( انظر: ضياء، أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 3)

 (.194، 191الدويل )ص: 
، 58انظر: الراببعة، أسامة: مدى توافق جرائم اخلطف واحتجاز الرهائن مع جرمية احلرابة يف الفقه اإلسالمي )ص: ( 4)

 (.37ص: ) وتكييفها الشرعي يف عصر العوملة (، اجلوارنة، أسامة: التأصيل الفقهي جلرائم اإلرهاب59
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 ام الفقهية:ار االقتصادي يف األحكاثنًيا: مظان أثر احلص

االقتصادي يف األحكام الفقهية، ومظان خاصة ختتلف هناك مظان عامة لتأثري احلصار 
ابختالف اجملال الفقهي حمل الدراسة، فاملظان العامة هي مظان الفقه االستثنائي غالًبا، كأحكام 

وف، والقحط، واجملاعة، الضرورة، واحلاجة، وعموم البلوى، واالستضعاف، واإلجلاء، واخل
 كل جمال، فبيان أمهها على النحو التايل:والكوارث، والنوازل، أما املظان اخلاصة ب

 مظانه يف العبادات: -أ
اء، وقد ال ُيد احملاصر فالصالة مثاًل هلا شروط، منها الوضوء ابمل خص العبادات:رم  (1

، والرتخص بفقدهاء، القدرة على امل تدرس املسألة عند حديث الفقهاء عن شرطماًء، ف
اعة، وقد يعجز احملاصر عن كذلك قد يؤدي احلصار إىل التخلف عن صالة اجلم

تقوم نقل الزكاة إىل غري البلد الذي وجبت فيه، أو  حيتاج إىلالصيام، ويف أحكام الزكاة 
 ، وهذه املسائل مظاهنا رخص العبادات.تعجيل إخراجهااحلاجة إىل 

ليها القرآن هي مصارف تغطي معظم كاة اليت نص عإن مصارف الز  مصارف الزكاة: (2
وري، وهي مصارف متعلقة ابألوصاف الشرعية وليس ابألمساء، جوانب اإلنفاق الضر 

كما سيأيت يف أثر احلصار   فاحملاصر ميكن دخوله حتت عدد من هذه املصارف
 .االقتصادي يف الزكاة

حبسه، كاخلوف من عدو، إذا عجز احملرم عن إمتام نسكه حلابس  اإلحصار يف احلج: (3
ي إىل عجز احملاصر عن إمتام نسكه فإنه ، فإذا أدى احلصار االقتصادفيجوز له التحلل

 أيخذ حكم اإلحصار بعدو.
 مظانه يف املعامالت: -ب
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فالضرورة واحلاجة وعموم البلوى مؤثرة يف أحكام املعامالت، وتعد  رخص املعامالت: (1
، واحلاجة صار ينشأ عنه غالًبا حاجة عامةخص يف العمل واالستثمار، واحلرت سبًبا لل

 البلوى، وتنزل منزلة الضرورة يف الرتخص.العامة تعم هبا 
يرى بعض الفقهاء أن اجلائحة ال تقتصر على اآلفات السماوية،  اجلوائح واألعذار: (2

بل تشمل فعل اآلدمي الذي ال ميكن تضمينه، كفعل اجليش، وإتالفه للممتلكات، 
حة على ، فيمكن إحلاق احلصار االقتصادي ابجلائ(1)ري قيمة النقودوأضرار احلظر، وتغ

الدولة الفارضة  وآاثرها، إذ احلصار سالح يف يد هاهذا القول، فيأخذ احلصار أحكام
 .له كسالح اجليش

إذا وقعت أحداث عامة غري مألوفة، مل تكن  نظريتا الظروف الطارئة، والقوة القاهرة: (3
العقد، سواء نتجت عن حرب، أو حظر، أو اضطراابت يف حسبان املتعاقدين وقت 

و إجراءات تشريعية أو إدارية، وغريها من األسباب، فيمكن تعديل العقد إذا داخلية، أ
كان التزام مقتضاه فيه إرهاق، أو عجز امللتزم عن االلتزام، كذلك فإن العقود اليت تتأثر 

ف الطارئة حال ترتب مشقة بسبب احلصار االقتصادي، ميكن إحلاقها بنظرية الظرو 
ظرية القوة القاهرة حال العجز عن االلتزام، من حيث وإرهاق ابلتزام العقد، وتلحق بن

إعادة النظر يف التصرفات الصادرة عن املكلفني يف ضوء الظروف املغايرة للظروف 
األصلية إذا حتققت يف اإلخالل الناتج عن احلصار شروط األخذ بنظرية الظروف 

 .(2)أو القوة القاهرةالطارئة 

                                  
(، خليل: خمتصر خليل )ص: 3/591مالك: املدونة ): الكية، وهو قول لإلمام الشافعي. انظرذهب إىل هذا القول امل (1)

 (.3/60الشافعي: األم ) ،(5/193اخلرشي: شرح خمتصر خليل ) (،160

(، مشس الدين، مصطفى: أثر الظروف الطارئة 68( انظر: املطريات، عادل: أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي )ص: 2)
 .(34هن )ص: يف عقد الر 
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له فقه خاص يتعلق بكل من انطبق عليه فاإلعسار واإلفالس  أحكام اإلعسار: (4
 الوصف، فإذا نشأ عن احلصار إعسار وإفالس أخذ أحكامها.

 مظانه يف األنكحة: -ج
سواء الرخص املتعلقة ابلعقد ابتداًء، كتنازل املرأة عن بعض حقوقها،  رخص األنكحة: (1

لنسل، أو اإلجهاض، فيمكن للحاجة الناشئة عن احلصار أخذ أو الرخص يف حتديد ا
 حكام هذه الرخص.أ

ذكر الفقهاء أسباب التفريق بني الزوجني، وبعض هذه األسباب  التفريق بني الزوجني: (2
متفق عليها، وبعضها خمتلف فيه، ومن األسباب املختلف فيها التفريق بسبب العجز 

، فإذا نشأ عن احلصار االقتصادي عجز عن عن النفقة، والتفريق بسبب غيبة الزوج
املسألتني الزوج عن زوجته، فيخرَّج حكم التفريق بسبب احلصار على النفقة، أو غيبة 

 .السابقتني
 مظانه يف الغذاء والدواء: -د

مظان أتثري احلصار يف الغذاء والدواء حول الرخص الشرعية يف االنتفاع ابألعيان تدور 
ط واجملاعة، القح حالن املشتبه يف حكمها، وأكثر ما تذكر هذه املسائل احملرمة والنجسة، واألعيا

أو ضرورة لالنتفاع بتلك  ،واحلاجة إىل التداوي، فإذا نشأت عن احلصار االقتصادي حاجة معتربة
 األعيان، فيأخذ احلصار االقتصادي حكمها. 

 مظانه يف احلدود: -ه
تسقط معها احلدود عن اليت ت هاشبال جمموعة منعد الفقهاء  للحد: الشبهة الدارئة (1

الشبهات اليت ذكروها يف حد القطع، أن يسرق اإلنسان يف اجملاعة املكلفني، ومن 
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، فإذا نشأ عن احلصار االقتصادي ضيق وحرج شديد، فإن السارق ملا حيتاج (1)ليأكل
 إليه يف احلصار أيخذ حكم السرقة يف اجملاعة من حيث سقوط احلد عنه.

رجم ة احلدود، كتأخري حد كثرية لتأخري إقام  ذكر الفقهاء أسباابً  :احلدموانع استيفاء  (2
احلامل إىل حني وضعها، وأتخري قطع يد السارق يف الربد الشديد واحلر الشديد  الزانية

، كذلك أتخري إقامة احلدود يف الغزو كما ذهب إليه عدد من بهحال خوف اإلضرار 
صلحة إقامة احلد يف احلصار أضرار أكثر من م ، فإذا نشأ عن إقامة احلدود(2)الفقهاء

 از أتخري استيفائه، فيكون احلصار مانًعا من االستيفاء يف هذه احلالة.ج

  

                                  
 (.376(، أبو زيد، بكر: احلدود والتعزيرات )ص: 3/18) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 1)
(، أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 6/163(، الشافعي: األم )4/513(، مالك: املدونة )7/270الشيباين: األصل )انظر:  (2)

 .(9/48املغين )(، ابن قدامة: 532
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 تهاد يف أحكام احلصار االقتصادي.: أسس االجرابعاملبحث ال
رًصا على طرح املسائل مع أحكام احلصار، ح منهج التعامليسهم هذا املبحث يف تكوين 

تشكل و  عن العشوائية والتناقض، مبنهجية مطردة بعيًدااجل املسائل تع مرجعية أتصيلية،وفق الفقهية 
 دلياًل إرشادًًي يف دراسة املسائل التطبيقية، ومتثل معيارًا لالختيار والرتجيح.

إن األسس والقواعد الناظمة ألحكام احلصار االقتصادي هي ذاهتا الناظمة للفقه يف أبوابه 
لموضوع حمل الدراسة أكثر لعليها يف االستدالل  عتمدي  هناك مبادئ وقواعد  املختلفة، غري أن

لى من غريها، فهي حمورية يف أتثريها، وابتناء األحكام عليها، فاحلصار االقتصادي يلقي بظالله ع
كثري من جوانب احلياة، وختتل معه بعض شروط إعمال احلكم األصلي، مما يتطلب اجتهاًدا 

  احلكم الشرعي، يتخذ من هذه األسس والقواعد انظًما له.جديًدا للوصول إىل
أبواب يف  متفرقة وألن الفقهاء مل يدرسوا مسائل احلصار يف مباحث مستقلة، وإمنا جاءت

 تيار قواعد تنطبق على صور احلصاراخ فإنه من الصعب ،متعددةومبسميات  ،املختلفة الفقه
وأمثاله امة، وقواعد إمجالية، خيضع هلا فقه احلصار وآاثره يف شىت اجملاالت، غري أن هناك أسس ع

، وقد اعتنيت يف هذا املبحث ابألسس والقواعد العامة اليت تدخل يف (1)على وجه التقريب
اليت تتعلق أببواب معينة، أو مسائل  والضوابط التفصيلية الفقهية قواعدا الاملباحث املختلفة، أم

 هبا. حمددة، فموضع ذكرها املباحث املتعلقة
 انت وجه ارتباطهمعناها اإلمجايل، وبيَّ  ضَّحت  وقد مجعت املبادئ واألصول يف أسس مخسة، و 

 مبوضوع الدراسة، وهذه األسس هي:
 .ابت واملتغرياألساس األول: التفريق بني الث

 .األساس الثاين: اعتبار مقاصد الشريعة، وإخضاع الوسائل هلا
 .واملفاسد، واعتبار الغالب منهما األساس الثالث: املوازنة بني املصاحل

                                  
 (.183وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )ص: د: االستضعاف ( انظر: املشوخي، زًي1)
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 .دون توسع هقيام أسباباألساس الرابع: الرتخص والتخفيف عند 
 .األساس اخلامس: فهم الواقع، وحتقيق مناط األحكام فيه

 وبياهنا على النحو التايل:
 األساس األول: التفريق بني الثابت واملتغري.

 أواًل: مفهوم الثابت واملتغري وجماله:
سالمي ابحتوائه على عناصر اثبتة، وأخرى متغرية، وميكن تعريف كل  من تشريع اإلميتاز ال

 الثابت واملتغري كما يلي:
قابل لذاته لتصرف اجملتهد فيه مبا خيرجه عن الثابت هو: "ما كان يف التشريع اإلسالمي غري 

أبًدا، وميثل له مبا  ، حيث قصد الشارع منه حتقيق مصاحل اثبتة ال تتغري(1)كيفيته املقصودة شرًعا"
أشخاص األمة يف كل مكان وزمان، كاألحكام التعبدية، واملعلوم يالزم صورة واحدة لدى مجيع 

 .(2)والنصوص قاطعة الداللةمن الدين ابلضرورة، واجملمع عليه، 
أما املتغري فهو: "ما كان يف التشريع اإلسالمي قاباًل لتصرف اجملتهد فيه وفق أصول التشريع 

ف، وقد يكون التغيري اعر فتاوى األحوال، وما يرتبط ابلعلل واملصاحل واألب، وميثل له (3)ده"وقواع
آخر مع وحدة الدليل االجتهادي، كما يف تبدل العرف والعادة، وقد  لحكم حبكم  لتبديل الو 

، كما يف تعارض األدلة من املعقوليكون ابختالف الدليل االجتهادي، أو نتيجة التعارض يف 
 .(4)ية، أو تعارض دليل االستصحاب مع االستصالححل مع القواعد األصولاملصا

                                  
 (.24( أبو مؤنس، رائد: الثوابت واملتغريات يف التشريع اإلسالمي، دراسة أصولية حتليلية )ص: 1)
، 20(، أبو مؤنس: الثوابت واملتغريات )ص:58 /1( انظر: الدريين، فتحي: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله )2)

 (.41تقييد املباح يف قانون األحوال الشخصية وتطبيقاته القضائية )ص: ر، فتحي: (، الصق21
، واقرتح فضيلة الدكتور (25ي، دراسة أصولية حتليلية )ص: ( أبو مؤنس، رائد: الثوابت واملتغريات يف التشريع اإلسالم3)

التغري أبنه: "ما ثبت وفق علة أو ف تعري -ضمن ملحوظاته املقيدة على الرسالة أحد مناقشي الرسالة-فهد العجالن 
 مصلحة أو عرف متغري، أو عارضته ضرورة أو حاجة".

 (.316، 315، 20( انظر: أبو مؤنس: الثوابت واملتغريات )ص: 4)
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التشريع مالئم إذ يؤيده األصول املتفق عليها،  إن العمل مببدأ تغري األحكام بتغري األزمان
ثبت إفتاء كثري من عرفهم وحاهلم وما تقتضيه بيئتهم، وقد  ن شرع هلم، متفق ومصاحلهم، مراع  مل

خبالف ما أفىت به املتقدمون، معللني خمالفتهم ابختالف  عديدةيف مسائل  الفقهاء املتأخرين
يف سياق حديثه عن اشرتاط  رمحه هللا ، قال ابن عابدين(1)الواقع والزمان وليس الدليل والربهان

ان لتغري عرف أهله، أو معرفة اجملتهد لعادات الناس: "كثري من األحكام ختتلف ابختالف الزم
ان، حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه أواًل للزم منه املشقة فساد أهل الزمو أ ،ةر حلدوث ضرو 

 .(2)والضرر ابلناس، وخلالف قواعد الشريعة املبنية على التخفيف والتيسري ودفع الضرر"
عدم اإلنكار على املخالف يف مسائل االجتهاد، قال ابن  هذا األساسومن مثرة إدراك 

 أو األمري أو فعله ابجتهاد أو تقليد، فإذا مل ير العامل اآلخر واألمري له العامل: "ما قارمحه هللا تيمية
اآلخر مثل رأي األول، فإنه ال أيمر به أو ال أيمر إال مبا يراه مصلحة وال ينهى عنه إذ ليس له 

عن اتباع اجتهاده وال أن يوجب عليه اتباعه، فهذه األمور يف حقه من األعمال أن ينهى غريه 
 .(3)عفوة ال أيمر هبا وال ينهى عنها بل هي بني اإلابحة والعفو"امل

أقسام املسائل من حيث ورود النص الشرعي  ضبط هذا األساس سأتناول ابختصارنوحىت ي
 ، وذلك على النحو التايل:وغري املقبولول من التغري واملقبما يدخله التغري وما ال يدخله، و  عليها،

 :عليها الشرعي النص ورودحيث  الوقائع واملسائل من أقسام -أ
 :(4)إىل نوعنيوتنقسم 

                                  
(، 3/38(، ابن القيم: أعالم املوقعني )3/278(، السمرقندي: حتفة الفقهاء )10/370املاوردي: احلاوي الكبري ) ( انظر:1)

أبو مؤنس: الثوابت  ،(1/47حيدر، علي: درر احلكام يف شرح جملة األحكام )(، 8/124مدة القاري )ع العيين:
 (.316، 85)ص:  واملتغريات

 (.2/125( ابن عابدين: جمموعة رسائل ابن عابدين )2)
 (.20/61( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )3)
وما  158أبو مؤنس: الثوابت واملتغريات )ص:  (،5/38) اتالشاطيب: املوافق (،348( انظر: الغزايل: املستصفى )ص: 4)

 بعدها(.
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النوع األول: الوقائع واملسائل اليت جاء النص الشرعي بشأهنا، سواء كانت داللته على 
، فما جاء النص الشرعي قاطًعا هبا ثبواًت وداللة، وال تقبل التأويل ُيب أصلية أو تبعيةالواقعة 

 اليت يدخلها الظن فمورد لالجتهاد. اتباعها، وال حمل لالجتهاد فيها، أما
وقائع واملسائل اليت ال نص فيها، وهي احملل األوسع لالجتهاد وفق شروطه، النوع الثاين: ال

: "إن الوقائع يف الوجود ال تنحصر، فال يصح دخوهلا حتت األدلة املنحصرة، رمحه هللا قال الشاطيب
 .(1)ه"ولذلك احتيج إىل فتح ابب االجتهاد من القياس وغري 

تشمل ما ال نص فيه، وما ورد فيه نص دخلته وهبذا يظهر أن الوقائع واملسائل االجتهادية 
 الظنية.

 ما يدخله التغري من املسائل وما ال يدخله:  -ب
، كالعبادات البدنية على التعبد تبىنإن العبادات يف أصلها وحقيقتها اثبتة ال تقبل التغري، 

غري أن  ريها،فالصيام مثاًل عبادة ال ميكن تغ ن يدخلها التغري،وسائلها فيمكن أ خبالفاحملضة، 
األحكام اليت تتغري عللها بتغري الزمان أما ، (2)دوات العصرأب أتثرهميكن ما يتعلق بكيفية ثبوهتا 

املصلحة ف واملكان كاملعامالت والسياسة الشرعية، فاألصل فيها االلتفات إىل العلل واملصاحل،
عليها كثري من أحكام العادات واملعامالت املتجددة، وهي ب االجتهاد، بين ابب واسع من أبوا

قابلة للتغري من زمن إىل آخر، فيبقى احلكم املبين عليها قائًما ما بقيت، فإذا تغريت تلك املصلحة، 
 ،كان معلاًل   ناحلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما إإذ أو حتولت إىل مفسدة، زال احلكم بزواهلا، 

، املعامالت والسياسة الشرعية وجود ثوابت يف يعين عدموهذا ال ، (3)جوازه أو حترميه ذاتًيا يكن ومل
فما يتعلق أبسس بنائها ومقاصدها اثبت، كالعدل ومنع الظلم، أما املبين على العرف واملصلحة، 

                                  
 (.5/38املوافقات )الشاطيب: ( 1)
 (.75(، أبو مؤنس، رائد: الثوابت واملتغريات يف التشريع اإلسالمي )ص: 2/80( انظر: اجلويين: الربهان )2)
(، القرايف: الفروق 2/143ألصول )ا (، السمعاين: قواطع األدلة يف2/182( انظر: السرخسي: أصول السرخسي )3)

(1/150.) 
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 .(1)وما يتعلق بوسائلها فهو قابل للتطور والتغري
 :التغيري من حيث قبوله ورفضه -ج
 :(2)تقسيمه إىل ثالثة أقسام كنميو 

القسم األول: التغيري املقبول: وهو النظر االجتهادي يف التشريع، املنطلق من أصول الفقه 
 وقواعده، املطبق ملناهج التغيري من تعليل وأتويل، امللتزم مبعايري الثبات والتغيري.

يري املقبول، أو شرط التغ أركانالقسم الثاين: التغيري املرفوض: وهو الذي اختل فيه ركن من 
 من شروطه، كأن خيالف اثبًتا من الثوابت، أو ينطلق من قواعد غري شرعية.

يف مدى التزامه مبنهجية التغيري  ما اختلفالقسم الثالث: التغيري املختلف يف حكمه: وهو 
 عند األصوليني، مما حيتاج معه إىل مزيد نظر وحبث.

 حلصار:ري اباملتغ: وجه ارتباط الثابت و اثنًيا
إن التفريق بني ما هو اثبت وما هو متغري، أحد املؤهالت املهمة لالجتهاد يف القضاًي 
املعاصرة والنوازل احلادثة، فمناط احلكم على الفقه ابلتطور يتأتى من القدرة على االستجابة 

ا، عليه نصوصللتحدًيت اليت يفرضها هذا الواقع مبا حيفظ مصاحل املسلمني، ففهم املسائل امل
كمها اليت جاءت من أجلها، وعللها اليت دارت عليها، تكسب الفقيه ملكة ختريج أحكام  وح 
املسائل اليت مل ينص عليها على ما ورد فيها النص، أما معرفة املسائل االجتهادية واملتغرية، فتكسبه 

ها، وكذلك لتزامعلى امرونة يف التعامل معها، وإعادة االجتهاد فيها، وخاصة عند ترتب املشقة 
 .(3)عند وقوع الضرورة

إن املسائل املرتبطة ابحلصار االقتصادي يقع معظمها يف املساحة القابلة لالجتهاد؛ ألن 
ا يف التفصيالت؛ النصوص يف موضوعها معللة غالًبا، وتؤسس للمبادئ والقواعد أكثر من إيغاهل

                                  
 (.22، 21( انظر: شبري، حممد عثمان: املعامالت املالية املعاصرة )ص: 1)
 (.85، 84( انظر: أبو مؤنس: الثوابت واملتغريات يف التشريع اإلسالمي )ص: 2)
 (.309واملتغريات )ص: الثوابت ، أبو مؤنس: (24، 22شبري: املعامالت املالية املعاصرة )ص: ( انظر: 3)
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، وخاصة أن حكم احلصار (1)عاتجملتماس وافرصة االجتهاد يف الصور اليت تعن للن يهترتك للفقف
فرًضا وإهناًء وتدبريًا، داخل يف أحكام اجلهاد والسياسة الشرعية، وهي ألصق ابلتغري املبين على 

 .املصاحل الشرعية، واختالف األعراف الدولية، وشكل العالقات السائدة
قدرة على الفوارق، والوهلذا فإن دراسة أحكام احلصار االقتصادي تتطلب إدراك هذه 

مييز بينها يف املسائل املختلفة، فاالستدالل ابلنصوص حيتاج إىل معرفة مدى سوق الكالم هلا الت
ابتداًء أو اندراجها فيها، وهل داللتها على املطلوب قطعية ال تقبل االجتهاد أو ظنية يدخلها 

ري؛ واب يف املتغوصول إىل الصاالجتهاد؟؛ حىت يتوقف الباحث مع الثابت، وحياول االجتهاد وال
ألن صور احلصار وأشكاله اختلفت يف واقعنا املعاصر عما كانت عليه يف السابق، وترتبت عليه 

 آاثر جديدة يف أبواب الفقه املختلفة مل تكن موجودة قدميًا.
 األساس الثاين: اعتبار مقاصد الشريعة، وإخضاع الوسائل هلا. 

 :ل، وأنواعهماأواًل: مفهوم املقاصد والوسائ

 وبياهنا كما يلي: ،(2)تنقسم موارد األحكام إىل مقاصد، ووسائل

 املقاصد:  -أ

، فمبىن (3)"املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها"ويراد هبا: 
القصد يف األفعال وهلذا فإن ، يف املعاش واملعاد الواقعة واملتوقعة الشريعة على احلكم ومصاحل العباد

يقول الشاطيب ، (4)منه ام، وميكن للحكم أن خيتلف ابختالف القصدتصرفات مؤثر يف األحكوال

                                  
 (.18( انظر: شبري، حممد: املعامالت املالية املعاصرة )ص: 1)
 (.2/33(، القرايف: الفروق )1/53( انظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام )2)
 .(2/21( ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية )3)
 (.21(، شبري: املعامالت املالية املعاصرة )ص: 3/7فقات ): املواالشاطيب، (3/11) أعالم املوقعنيابن القيم: ( انظر: 4)
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رمحه هللا: "فإان وجدان الشارع قاصًدا ملصاحل العباد، واألحكام العادية تدور معه حيثما دار، فرتى 
 . (1)فيه مصلحة جاز" الشيء الواحد مينع يف حال ال تكون فيه مصلحة، فإذا كان

والنظر فيما يرتب عليها من آاثر، وما ينشأ اصد إعمال مآل األفعال، تبار املقويتضمن اع
: "النظر يف مآالت األفعال رمحه هللا ، قال الشاطيب(2)عنها من مصاحل ومفاسد، قبل اإلقدام عليها

قال: "يكون العمل يف األصل مشروًعا، ، مث (3)معترب مقصود شرًعا كانت األفعال موافقة أم خمالفة"
لكن يرتك النهي عنه ملا يف ذلك من املصلحة،  ، أو ممنوًعاكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدةل

وكذلك األدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إىل عمل غري جائز 
ازًا ، فاملقاصد بوصلة الوسائل والذرائع جو (4)فاألصل على املشروعية، لكن مآله غري مشروع"

 . ومنًعا
إن املقاصد والكليات والعلل احملققة للمصاحل ينبغي ربطها بنصوص الكتاب والسنة، فال 
يوجد نص شرعي مقطوع بثبوته وداللته خيالف مصلحة للناس مقطوع هبا، وما يقع من تعارض 

لل ا وتطبيقها ينبغي أن يدرك يف إطار العفهو ظاهري ال حقيقي، ففقه النصوص وتفسريها وفهمه
 . (5)واحلكم واملصاحل املعتربة شرًعا

 وتنقسم املقاصد إىل قسمني:
، وتنقسم مقاصد الشارع ابعتبار املصاحل اليت جاءت (6)القسم األول: مقاصد الشارع

مرتبتها يف القصد، حبفظها إىل مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد حتسينية، أما ابعتبار 

                                  
 (.2/520( الشاطيب: املوافقات )1)
 (.67( انظر: زردومي: فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة )ص: 2)
 (.5/177( الشاطيب: املوافقات )3)
 (.183، 5/182( الشاطيب: املوافقات )4)
 (.57شرعية لألقليات املسلمة )ص: السياسة ال( انظر: زردومي، فلة: فقه 5)
 (.2/150(، ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية )2/17( انظر: الشاطيب: املوافقات )6)
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ة، اتبعة مكملة، وتنقسم من حيث الشمول إىل مقاصد عام فتنقسم إىل مقاصد أصلية، ومقاصد
 .(1)ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية

، وعرب عنها الطاهر ابن عاشور بقوله: "مقاصد الناس يف (2)القسم الثاين: مقاصد املكلفني
 .(4)اتللنيَّ  ةً ، وجعلها الدكتور عمر األشقر رديف(3)تصرفاهتم"

  الوسائل: -ب

، ويشرتط فيها أن تكون يف ذاهتا مشروعة، (5) واملفاسدة إىل املصاحلالطرق املفضيويقصد هبا 
أن يكون إفضاء  كذلك يطلب،  (6)فال يلزم من مشروعية املقصد مشروعية كل وسيلة مؤدية إليه

 .(7)الوسيلة إىل املقصد مقطوًعا به أو غالًبا، فإن مل تفض  إىل املقصد سقطت

تقوم بدور الوسائل يف خدمة املقاصد  مالتاملكفمكمالت املقاصد،  ويلحق ابلوسائل
 املقاصد ؛ ألن الذرائع هي الوسائل، وتبىن الذرائع علىوكذلك الذرائع فتًحا وسًدا وتتميمها،

وقد : "رمحه هللا قال العز ابن عبد السالم ،(8)، وهي قاعدة متفق على اعتبارها يف اجلملةاملآالتو 
ة كونه وق والعصيان ال من جهة كونه معصية، بل من جهجتوز املعاونة على اإلمث والعدوان والفس

 .(9)وسيلة إىل مصلحة"

                                  
 (.385، 351، 180( انظر: اليويب: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية )ص: 1)
 (.3/7( انظر: الشاطيب: املوافقات )2)
 (.2/150الشريعة اإلسالمية ) عاشور: مقاصد( ابن 3)
 وما بعدها(. 1( انظر: األشقر، عمر: مقاصد املكلفني فيما يتعبد به لرب العاملني، أو النيات يف العبادات )ص: 4)
 (.2/33( انظر: القرايف: الفروق )5)
 (.199( انظر: الدوسري: املقاطعة االقتصادية )ص: 6)
 (.4/358ت )( انظر: الشاطيب: املوافقا7)
ابن فرحون:  ،(5/185الشاطيب: املوافقات ) (،1/361(، ابن القيم: إغاثة اللهفان )2/32القرايف: الفروق )( انظر: 8)

 .(46مكمالت مقاصد الشريعة )ص:  :العتييب، (2/364تبصرة احلكام )
 (.1/128( ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األانم )9)
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 :(1)وتنقسم الوسائل إىل أربعة أقسام
 وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسدة، وقد جاءت الشريعة مبنعها.األول: 

 الثاين: وسيلة موضوعة للمباح، قصد هبا التوسل إىل املفسدة، وهي حمرمة.
د هبا التوسل إىل املفسدة، لكنها مفضية إليها غالًبا، وعة للمباح مل يقصالثالث: وسيلة موض

 ومفسدهتا أرجح من مصلحتها، وهي حمرمة.
: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إىل املفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدهتا، الرابع

 وهذا القسم جاءت الشريعة جبوازه، وخيتلف اإللزام به ابختالف درجة املصلحة.

 االحتجاج ابملصلحة: وطشر  -ج

مل يرتك احملتجون ابملصلحة االستدالل هبا مطلًقا عن كل قيد وشرط، بل احتاطوا لذلك، 
ا شروطًا حتول دون اختاذها ذريعة لألهواء واملظامل والعبث ابلتشريع؛ ألن اعتبار فشرطوا فيه

 : (2)وضعوها املصلحة أمر تقديري، وعدم ضبطها ُيعلها سبياًل للزلل، ومن الشروط اليت

أن يكون النظر إىل املصلحة واملفسدة مبيزان الشرع ال األهواء، فالعقول والتجارب  -1
 احل العباد.ال تستقل وحدها بفهم مص

أن تكون املصلحة حقيقية وليست ومهية، فال تالزم بني املصلحة واللذة، فقد  -2
 توجد إحدامها وتتخلف األخرى.

مصلحة نيا فقط، بل تشمل الدنيا واآلخرة، فأال تقتصر املصلحة واملفسدة على الد -3
 الدين أساس ملصلحة الدنيا ومقدمة عليها.

                                  
 (.2/348(، الشاطيب: املوافقات )3/137) أعالم املوقعني(، ابن القيم: 2/42الفروق ) ( انظر: القرايف:1)
(، 99(، خالف، عبد الوهاب: مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه )ص: 2/48( انظر: الشاطيب: املوافقات )2)

 (. 396(، اليويب: مقاصد الشريعة )ص: 54البوطي: ضوابط املصلحة )ص: 
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الناس، أما املصلحة اخلاصة اليت يرتتب عليها أن حتقق مصلحة أكرب قدر من  -4
 إضرار ابجملموع فال تشرع.

 : وجه ارتباط املقاصد والوسائل ابحلصار: نًيااث

 احلصار يف النقاط التالية:فقه ل بميكن إمجال وجه ارتباط املقاصد والوسائ

 إن معرفة مقاصد الشارع ضرورة لتطبيق الشريعة يف الواقع، وخاصة يف ظل الظروف (1
االستثنائية اليت تواجهها األمة اإلسالمية اليوم، مما يتطلب اجتهاًدا فقهًيا يراعي املتغريات، 

سب قوًة يف فهم ويستجيب للتحدًيت، مبا ال خيل مبقصد التشريع، ففهم املقاصد يك
، فكثري من (1)مراد هللا تعاىل من تشريع األحكام، وذلك أدعى ملراعاهتا عند االجتهاد

أحكام احلصار االقتصادي أخذت أشكااًل جديدة، وترتبت عليها آاثر مستحدثة، مما 
ُيعل دراستها حتتاج إىل تغليب االجتهاد املقاصدي؛ نظرًا حملدودية النصوص اليت تتناول 

 وع بشكل مباشر. املوض
على الكفار حكم إيقاع احلصار االقتصادي  إىلالنظر  لقواعد املقاصد والوسائل أثر يف (2

أو البغاة، أو اخلضوع ملطالب اجلهات اليت فرضت احلصار على املسلمني، أو الدخول 
؛ ألن احلصار ق بسياسة ويل األمر جتاه احلصاريف حرب ألجل كسر احلصار، وما يتعل

، والنظر يف مآل األفعال ومثرهتا معني يف احلكم على وسائل هلا أحكام املقاصدوسيلة، وال
فقضاًي اجلهاد والسياسة الشرعية مدارها على العلل احملققة للمصلحة  ،(2)الوسيلة

الشرعية، وااللتفات للمعاين، ومراعاة املآل، وتوقع املصاحل واملفاسد الناجتة عن القول 

                                  
 (.163(، األنصاري: أجبدًيت البحث يف العلوم الشرعية )ص: 24ت املالية املعاصرة )ص: انظر: شبري: املعامال( 1)
 (.203( انظر: الدوسري: املقاطعة االقتصادية )ص: 2)
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، وهذه املساحة هي اليت تدرس فيها أحكام احلصار غالًبا، (1)أبحد األحكام التكليفية
 واملفاسد الناشئة عنها.ويتوقف حكمها على حجم املصاحل 

تتخرج كثري من أحكام احلصار على قواعد املقاصد والوسائل، فاألصل يف اإلسالم أن  (3
ع، وهؤالء احلرب والقتل ينال املقاتلني، غري أن احلصار قد يقع على غري املقاتلني ابلتب

، (2)ال ُيوز قصدهم أصالة، وإمنا قد ُيوز تبًعا ملصلحة راجحة، كما يف مسألة الترتس
وكذلك إذا حاصر املسلمون حصناً من حصون الكفار، فال ُيوز للمسلمني بيع الطعام 
والشراب للمحاصرين حىت يستسلموا؛ ألن بيع الطعام وغريه وسيلة لتقويتهم وصربهم 

هذه الوسيلة إعمااًل للمآل، واستناًدا لسد الذرائع، مع أن التبايع  على احلصار، فتحرم
 .(3)ألصلمع الكفار ُيوز يف ا

 األساس الثالث: املوازنة بني املصاحل واملفاسد، واعتبار الغالب منهما.
 أواًل: مفهوم املوازنة بني املصاحل واملفاسد:

ق تعلق ابعتبار املصاحل، إن هذا األساس تكملة لألساس الذي قبله، فاألساس الساب
املصاحل للمقاصد واملآالت، بينما يتعلق هذا األساس بضبط املوازنة وإخضاع الوسائل املوصلة إىل 

 والرتجيح عند تعارض املصاحل اليت ال ميكن اجلمع بينها، أو املفاسد اليت ال ميكن اخللو منها، أو
 .(4)افاسد اليت ال ميكن التفريق بينهتعارض املصاحل وامل

وللموازانت فقه ينظمها، ويقصد به: "جمموعة القواعد أو املسالك اليت بواسطتها نتوصل 
، وفقه (5)إىل املوازنة العلمية السليمة بني املصاحل، أو بني املفاسد، أو بينهما عند التعارض"

                                  
 (.21(، شبري: املعامالت املالية املعاصرة )ص: 2/513( انظر: الشاطيب: املوافقات )1)
 .(198يف اإلسالم )ص: ( انظر: غمق: نظرية احلرب 2)
 (.8/1008( انظر: آل بورنو: موسوعة القواعد الفقهية )3)
 (.20/51( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )4)
 (.380( الدوسي، حسن: منهج فقه املوازانت يف الشرع اإلسالمي، دراسة أصولية )ص: 5)
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للرتتيب ؛ ألنه للرتجيح بني املتعارضات، أما األولوًيت فهو (1)املوازانت أخص من فقه األولوًيت
متثل األولوًيت ميزااًن يف تقدير املصاحل حيث ضة، بني املصاحل، فيشمل املتعارضة وغري املتعار 

الشريعة ف، (2)أو إنقاًصا الشيءالضرورية واحلاجية والتحسينية، تقدميًا وأتخريًا، وزًيدة يف تناول 
اخلريين وشر الشرين، صاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، وترجيح خري جاءت بتحصيل امل

انمها، ودفع أعظم املفسدتني ابحتمال أدانمها، فإذا اجتمعت وحتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أد
مصاحل ومفاسد وأمكن حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعلنا ذلك، فإن تعذر الدرء والتحصيل، 

ال نبايل بفوات ، فإن كانت املفسدة أعظم من املصلحة، درأان املفسدة و نظران إىل األعظم
مل يتيسر السالمة من املفاسد كلها فالواجب االجتهاد يف السالمة من أخطرها  نإاملصلحة، ف

وأكربها إمثًا، وهكذا املصاحل ُيب حتقيق ما أمكن منها الكربى فالكربى إذا مل يتيسر حتصيلها 
 . (3)كلها

ض بالء ... فإن عر نا، قال: "روي عن يونس بن جبري قال: شيعنا جنداًب فقلنا: أوص  
دون نفسك، وإن جاوزك البالء فاجعل نفسك دون دينك، فإن احملروز من حرز  فاجعل مالك

، فالنفوس حمرتمة حمفوظة ومطلوبة اإلحياء، فإن دار األمر (4)دينه، وإن املسلوب من سلب دينه"
، فإن عارض إحياؤها بني إحيائها وإتالف املال عليها، أو إتالفها وإحياء املال، كان إحياؤها أوىل

 .(5)دين، كان إحياء الدين أوىل وإن أدى إىل إماتتهاال إقامة

                                  
بناء على العلم مبراتبها والواقع الذي  ( يقصد بفقه األولوًيت: "العلم ابألحكام الشرعية اليت هلا حق التقدمي على غريها،1)

 (. 15يتطلبها" انظر: الوكيلي، حممد: فقه األولوًيت، دراسة يف الضوابط )ص: 
 (.64( انظر: زردومي: فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة )ص: 2)
ابن القيم: (، 20/48لفتاوى )، ابن تيمية: جمموع ا(1/98ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) نظر:( ا3)

 (.5/293ابن ابز، عبد العزيز: جمموع فتاوى العالمة ابن ابز ) ،(3/486زاد املعاد )
 (.3/181( )1525( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )ح: 4)
 (.2/64وافقات )( انظر: الشاطيب: امل5)
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مل يكن  -قال ابن تيمية رمحه هللا: "فإذا ازدحم واجبان ال ميكن مجعهما فقدم أوكدمها
، ومل يكن اتركه ألجل فعل األوكد اترك واجب يف احلقيقة، وكذلك -اآلخر يف هذه احلال واجًبا

أعظمهما إال بفعل أدانمها مل يكن فعل األدىن يف هذه احلال حمرًما مان ال ميكن ترك إذا اجتمع حمر 
يف احلقيقة، وإن مسي ذلك ترك واجب، ومسي هذا فعل حمرم ابعتبار اإلطالق مل يضر، ويقال يف 

، (1)مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل احملرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم"
عند  ويقدمالقول املناسب والفعل املناسب يف الوقائع املختلفة واألحوال املتباينة،  تقدمياجب فالو 

تقدم املصاحل الضرورية على املصاحل احلاجية والتحسينية، ، ف(2)التعارض ما ترجح حسب اإلمكان
لى ، ويعترب األصل وتبطل التكملة إذا عادت ع(3)كما يقدم حفظ الدين على غريه من الكليات

 .(4)له ابإلبطالما تكم
 

 كيفية تقدير املصاحل واملفاسد:
إن تقدير املصاحل واملفاسد أمر ختتلف العقول يف إدراكه، وخاصة عند تداخلها فيما بينها، 
وضعف التماس املرجح بينها، فمعرفة فاضلها من مفضوهلا، والوقوف على رتبها، واملتقدم منها 

الشاطيب رمحه هللا: "إن املصاحل اليت تقوم هبا أحوال ، قال (5)-عز وجل-واملتأخر توفيق من هللا 

                                  
 (.20/57( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )1)
 (.59، 20/58تاوى )( ابن تيمية: جمموع الف2)
استشكل بعض أعضاء جلنة مناقشة الرسالة هذا األصل مبا وقع لعمار بن ًيسر رضي هللا عنه، من نطقه بكلمة الكفر  (3)

فأجبت أن حفظ الدين يقدم على حفظ غريه من الكليات إن اليت ختل حبفظ الدين تقدميًا ملصلحة حفظ النفس، 
إن كان أحدها يف مرتبة الضرورة واآلخر يف مرتبة احلاجة أو التحسني فيقدم ما كانت مجيعها يف مرتبة الضرورة، أما 

ني، ارتفعت رتبته، ففي املثال املذكور يعد حفظ النفس يف مرتبة الضرورة، أما حفظ الدين فكان يف مرتبة التحس
من حتسيناته، فيكون تقدمي فالنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب ابإلميان ال خيل أبصل الدين، وإمنا خيل بتحسني 

 حفظ النفس هنا؛ ألجل كوهنا ضرورة قدمت على حتسني، وليس لتقدم حفظ النفس على حفظ الدين.

 (.وما بعدها 44( انظر: العتييب، غازي: مكمالت مقاصد الشريعة )ص: 4)
 (.1/54( انظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام )5)
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العبد ال يعرفها حق معرفتها إال خالقها وواضعها، وليس للعبد هبا علم إال من بعض الوجوه، 
والذي خيفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعًيا يف مصلحة نفسه من وجه ال 

آجاًل، أو يوصله إليها انقصة ال كاملة، أو يكون فيها  عاجاًل اليوصله إليها، أو يوصله إليها 
؛ فسبيل إدراك مصاحل الدين (1)مفسدة تريب يف املوازنة على املصلحة؛ فال يقوم خريها بشرها"

، وهلذا كان ابن تيمية رمحه (2)ابلشرع، أما مصاحل الدنيا فتعرف ابلعقل واخلربة والتجربة والعادات
، (3)فقط يعلم خري اخلريين وشر الشرين، وليس من عرف اخلري من الشرمن هللا يعد العاقل 

ومضار يف حال دون حال،  فهي منافعاملنافع واملضار عامتها أن تكون إضافية ال حقيقية، ف
، أو تكون هلم كثري من املنافع تكون ضررًا على قوم ال منافع، و وابلنسبة إىل شخص دون شخص

 .(4)ون ضررًا يف آخرتك ضررًا يف وقت أو حال، وال
 : وجه ارتباط املوازنة بني املصاحل واملفاسد ابحلصار: نًيااث

 ميكن تلمس أوجه ارتباط املوازنة بني املصاحل واملفاسد ابحلصار كما يلي:
اسة الشرعية، فرض احلصار أو إهناؤه مسألة تنتمي إىل فقه اجلهاد، الذي خيضع ملوازين السي (1

 واملفاسد، فإن ترتب على استعمالهعدو إىل ميزان املصاحل ال مع استعمالهفيخضع حكم 
تفويت مصلحة أكرب من املصلحة املراد حتقيقها، أو ارتكاب مفسدة أكرب من املراد دفعها، 

، وهلذا ميكن القول مبنع احلصار ابلتوافق بني الدول، إن كانت املصاحل املرتتبة (5)أصبح حمرًما
رء لباب واسع من املفاسد، وخاصة إن كان ان يف ذلك دكه أكرب، وكعلى املسلمني برت 

                                  
 (.1/537( الشاطيب: املوافقات )1)
 (.1/10( انظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) 2)
 (.20/54( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )3)
 (.2/65( الشاطيب: املوافقات )4)
 (.215صادية )ص: ( انظر: الدوسري: املقاطعة االقت5)
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 احلصار وحقق هلم الدخول يف معاهدات متنعابملسلمني ضعف كما يف واقعنا املعاصر، 
 .مصلحة راجحة

قد ينتهك احلصار حقوقًا أساسية للمحاصرين، وخاصة إذا كان فيهم مدنيون من األطفال  (2
ه أكثر من مفسدة اإلعراض عنه، اإلقدام عليكانت مصلحة والنساء، وهذا فيه مفاسد، فإن  

 .(1)فإن املفاسد املرجوحة مغتفرة مقارنة ابملصاحل الراجحة
إن الظروف االستثنائية اليت ينتمي إليها فقه احلصار االقتصادي تتداخل فيها املصاحل مع  (3

 بني املصاحلاملفاسد، ويصبح إدراك التصرف األنسب صعًبا، وهلذا فإن ميزان الرتجيح 
لجأ يف ذلك، فاألصل عدم جواز فرض احلصار على غري املقاتلني، إال أنه عند واملفاسد م

ترتب مفاسد برتك حصار املقاتلني املختلطني مع غريهم، وترجح املصاحل حبصارهم، ميكن 
، (2)اختالف احلكم األصلي بضوابط، فيكون لويل األمر اختيار ما كانت مصلحته أظهر

ى ما فيه ضيم للمسلمني، فيختلف لب األعداء يف الصلح علكذلك حكم اخلضوع ملطا
 احلكم ابختالف املصاحل واملفاسد املرتتبة.  

متعارضة؛ نتيجة األزمات واإلشكاالت الناشئة عنه  اذب احلصار أحوال خمتلفة، ومصاحلتتج (4
ئل اليت تتأثر ابحلصار فتختلط املصاحل واملفاسد يف املسا يف جوانب احلياة املختلفة،

فقد تكون املصلحة آنية وال يظهر ما فيها من مفاسد راجحة إال بعد وقت من  االقتصادي،
املباشرة يف التطبيق، أو يكون التقدير برجحان املفاسد، مث يظهر الحًقا أن املفاسد متومهة 

يغلب من املصاحل  ، فيكون الرتجيح يف هذه املسائل ابعتبار ما(3)أو قليلة مقارنة ابملصاحل
 اسد.واملف

   .بشرطه املعتربلتخفيف ص واخ  األساس الرابع: الرتَّ 
                                  

 (.9/328( انظر: الدمريي، حممد: النجم الوهاج يف شرح املنهاج )1)
 (.1760ر: السرخسي: شرح السري الكبري )ص: ( انظ2)
 (.66( انظر: زردومي: فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة )ص 3)
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 أواًل: مفهوم الرخصة:

، فالرخص شرعت لعذر (1)يقصد ابلرخصة: "احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر"
واعتبار ، (2)شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي املنع، مع االقتصار على مواضع احلاجة فيه

ا يف خروجه عن ذلك، قال ة التكليف؛ حىت ال يكون العذر سببً الرخص يبقي املكلف يف دائر 
إن تبقية ربط الشرع على أقصى اإلمكان، نظرًا إىل القواعد الكلية، أصوب اجلويين رمحه هللا: "

 .(3)من حل رابط التكاليف ملكان استبهام التفاصيل"
ن بعض األحوال الشريعة اإلسالمية عاملية تسع الناس على اختالف أحواهلم، وال شك أف

يع، مما ُيعل التمسك ابحلكم األصلي يوقع تدخلها املشاق مبا يزيد عن القدر املعتاد عند التشر 
، وهذا ال تريده الشريعة اليت اتسمت ابلسماحة واليسر، وهلذا فإهنا راعت هذه التغريات، احلرجيف 

قال  خفيف، ورفع احلرج،لتل ورتبت رخًصا عليها، وجعلت املشقة الزائدة عن حد االعتياد جالبةً 

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ }[، وقال سبحانه: 6]املائدة: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ }تعاىل: 

فاألحكام قد ختتلف ابختالف الزمان [، 28]النساء: { فًايُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِي

الرتخص يف موضعه يؤدي إىل رعاية املصلحة و  قدرة واملصلحة واملفسدة،واملكان والعجز وال
: "كالم األئمة رمحه هللا ، يقول ابن القيم(4)ودفع املشقة عنهم الشرعية، والتيسري على املكلفني،

 .(5)وفتاويهم يف االشرتاط والوجوب إمنا هو يف حال القدرة والسعة ال يف حال الضرورة والعجز"
وللرتخص أسباب عديدة، منها الضرورة، واحلاجة، واملشقة، واإلكراه، والسفر، واملرض، 

                                  
 (.1/81: اإلهباج يف شرح املنهاج )سبكي( انظر: ال1)
 (.1/466الشاطيب: املوافقات )( انظر: 2)
 (.443( اجلويين: غياث األمم )ص: 3)
(، ابن أمري 3/1321ابن القيم: أحكام أهل الذمة ) (،5/125ومعه حاشية الشليب ) الزيلعي: تبيني احلقائق ( انظر:4)

 .(110: الرخصة عند األصوليني وعالقتها مبراتب مقاصد الشريعة )ص: علوش(، 3/199احلاج: التقرير والتحبري )
 (.3/30) أعالم املوقعني( ابن القيم: 5)
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احلديث عن أكثر  وقد سبق، (1)لضرر، والنقص، وعموم البلوىوالنسيان، واخلطأ، واجلهل، وا
 .الضرورة، واحلاجة، وعموم البلوى األسباب ارتباطًا أبحكام احلصار، وهي: هذه

 خص ابحلصار: : وجه ارتباط الرت نًيااث

احلصار مظنة  ، و تدور أسباب الرتخص حول املشقة والضرر واالضطرار وعموم البلوى (1
، فيكون جالًبا لبعض أسباب الرتخصمات احلياة، ع، ونقص مقو نتيجة اجلو  لوقوعها؛

حفظ األنفس كما هو معلوم واجب، فلو مل يتناول احملاصر بعض احملرمات تلفت نفسه، و 
فيكون  الواجب إال به فهو واجب، وقد ال يتم حفظ الواجب إال ابلرتخص،وما ال يتم 

 .  صارتعلقة ابحلاألحكام املللضرورة واحلاجة وعموم البلوى أتثري يف 
دث احلصار أضرارًا جسيمة، هتدد األفراد واجملتمع (2 يف جوانب حياهتم املختلفة،  اتحي 

ب أن يزال إن كان مفروًضا بغري واملقرر أن الضرر يزال، فاحلصار من الضرر الذي ُي
 .الص منه بكل وسيلة مشروعة ممكنةوجه حق، ويتوجب العمل على اخل

 فيه. قع، وحتقيق مناط األحكاماألساس اخلامس: فهم الوا
 أواًل: املراد بفهم الواقع، وحتقيق مناط األحكام فيه:

إن االجتهاد عملية زمانية مكانية، تراعي أحوال املكلفني، دون خضوع الشريعة ملنعطفات 
عة تغيريية حتمل رسالة توجيهية، قابلة للتكيف مع األنظمة املختلفة يف صورها يشر  فهيالواقع، 
، وتسعى إىل تغيري الواقع وتطبيق أحكام ة، وتسهم يف جتاوز مشكالت احلياةا املتباينوأشكاهل

لشرع فيه، وإنتاج واقع  موافق  لتعاليمه، غري أن هذا ال ينفي مراعاة التشريع لواقع الناس، ومتطلبات ا
وإمنا يؤدي  حياهتم، ومصاحلهم واحتياجاهتم، فعامل الزمان واملكان ال أتثري ذايت له يف األحكام،

                                  
(، 64ن جنيم: األشباه والنظائر )ص: (، اب76األشباه والنظائر )ص: (، السيوطي: 1/71( انظر: القرايف: الذخرية )1)

 (.113: الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها )ص: (، الصاليب80)ص: النملة: اجلامع ملسائل أصول الفقه 
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يقع التغري على األفراد  ، كماواحملل إىل تغيري موضوعاهتا، فتتغري األحكام تبًعا لتغري املوضوعات
 .(1)املكلفني ابختالف األحوال من بلوغ ورشد، أو حضر وسفر، أو فقر وغىن

ويقصد مبعرفة الواقع: "التعرف على أحوال الناس أفراًدا ومجاعات، مبا حيملون من أفكار 
طبائع وخصائص، ضمن جماالت عيشهم االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، و 

 .(2)ها من اجملاالت، وفق فرتة زمنية أو مرحلة اترخيية، يطلق عليها العصر"وغري 

أما حتقيق املناط فيقصد به: "النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور، بعد معرفتها يف 
 .(3)روفة بنص، أو إمجاع، أو استنباط"نفسها، سواء كانت مع

بيق أحكام الشريعة يف الواقع، فاالجتهاد ل عليه يف تطفتحقيق املناط هو األصل الذي يعوَّ 
يف تطبيق احلكم الشرعي على أفراده صنو االجتهاد يف استنباط احلكم الشرعي من أدلته 

، (4)تلفون يف شروط اإلعمال والتطبيقالتفصيلية، فقد يتفق العلماء يف اعتبار أصل أو قاعدة، مث خي
استنباط احلكم من دليله التفصيلي، فكذلك هلم وكما كان للعلماء أدواهتم اليت يستعينون هبا يف 

أدواهتم اخلاصة، وقواعدهم املنضبطة، اليت يستعينون هبا يف عملية تطبيق احلكم على وقائعه 
 .(5)أفقه التنظريي إىل واقعه التطبيقي وجزئياته، فقيمة احلكم الشرعي تظهر عندما ينزل من

يكون يف الواقعة، وفهم الواقع يكون بفهم السياق الذي وقعت احلوادث  إن حتقيق املناط
يف  وله دور، (6)اجتهاد  ال ينقطع إىل قيام الساعة؛ لتعلقه بتعيني حمل احلكم الشرعي فيه، وهو

قع، فهو حلقة الوصل اليت تربط بني النص تفعيل أحكام الشريعة، وإبرازها يف حيز الوجود والوا

                                  
 وما بعدها(. 300( انظر: أبو مؤنس: الثوابت واملتغريات )ص: 1)
 (.59سلمة )ص: ( زردومي: فقه السياسة الشرعية لألقليات امل2)
 (.3/302إلحكام يف أصول األحكام )( اآلمدي: ا3)
 (.1/123( انظر: الدريين، فتحي: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله )4)
 (.73، 71، 69( انظر: الكيالين، عبد الرمحن: حتقيق املناط عند األصوليني وأثره يف اختالف الفقهاء )ص: 5)
 (.5/12قات )( انظر: الشاطيب: املواف6)
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قال ابن القيم رمحه هللا: "وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم ابحلق، إال ، (1)والواقع
بنوعني من الفهم، أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات 

يتوصل  النوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، ... فالعامل منوالعالمات حىت حييط هبا علًما، و 
 .(2)مبعرفة فقه الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم هللا ورسوله"

التكليف الشرعي يدور مع القدرة ولفهم الواقع أثر مهم يف حتقيق مناطات األحكام، ف
فأحكام االستضعاف ختتلف  واإلمكان وجوًدا وعدًما وقدرًا، وختتلف األحكام ابختالف الواقع،

وتقدير ما هو ميسور مما ليس مبيسور  ال يلحق ابمليسور يف احلكم، فاملعسورعن أحكام التمكني، 
، وهذا أصل مقرر يف القرآن، والسنة، وتطبيقات اخللفاء الراشدين، (3)حيتاج إىل دراية ابلواقع وأهله

 وفهم سلف األمة.

واإلعراض  ضعاف جاء األمر ابلصرب والصفح والكفففي العهد املكي الذي غلب فيه االست
هللا عز  أمرَ شركني، أما العهد املدين فنزلت فيه آًيت القتال واجلهاد يف سبيل هللا، وكذلك عن امل

وجل املؤمن ابلصرب أمام عشرة من األعداء، مث جاء التخفيف إىل األمر ابلصرب أمام ضعفهم، 
 .(4)فحالة الضعف مؤثرة يف اختالف األحكام

غري واألمثلة من السنة على مراعاة اختالف الواقع واحلال يف التشريع أكثر من أن حتصى، 
رضي هللا –بني حادثة مقتل مسية  -صلى هللا عليه وسلم-أين أكتفي ابإلشارة إىل اختالف رده 

                                  
 (.72الكيالين، عبد الرمحن: حتقيق املناط عند األصوليني وأثره يف اختالف الفقهاء )ص: ( انظر: 1)
 (.1/69) أعالم املوقعني( ابن القيم: 2)
 (.188( انظر: املشوخي: االستضعاف )ص: 3)
 .(224، املشوخي: االستضعاف )ص: (308( انظر: أبو مؤنس: الثوابت واملتغريات )ص: 4)
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، (1)يف مكة، اليت مل يستطع وقتها إال أن قال: "صربًا آل ًيسر فإن مصريكم إىل اجلنة" -عنها
 .(2)ادثة املرأة املسلمة اليت كشف اليهودي عورهتا يف سوق بين قينقاع، فأعلن حراًب بسببهاوح

رفض إعطاء سهم املؤلفة قلوهبم يوم أن  -هـرضي هللا عن-كذلك فإن عمر ابن اخلطاب 
كان يتألفكما واإلسالم   -صلى هللا عليه وسلم-أصبح ابملسلمني قوة، وقال:" إن رسول هللا 

 .(3)وإن هللا قد أعز اإلسالم فاذهبا" ذليل،بومئذ 
إن الوقوف على الفرق بني فقه االستضعاف وفقه التمكني يتطلب النظر يف األحوال اليت 
اقرتنت ابلنصوص الشرعية، من مراعاة الزمان، واملكان، واملخاطب هبا، واملناسبة، والقرائن اليت 

فهمه ابختالف احلال واملخاطب وغريه  خيتلف، فالكالم الواحد (4)احتفت هبا، ومعرفة أسباهبا
كمعرفة ألحوال،  قرتنة ابملراد إال ابألمور اخلارجية املمن العوامل املؤثرة يف اإلفهام، فال ينجلي ا

 .(5)سبب نزول اآلًيت، ومناسبة ورود األحاديث
عن األمر  فالشريعة تعفوإن فهم الواقع ُيعل اإلنسان ينطق يف موضع، ويسكت يف آخر، 

لعدم  فالتكليف ابألمر أو النهي قد يسقطعلمه وعمله إىل وقت اإلمكان،  املعجوز عنوالنهي 
 .(6)يف األصل اأو حمرمً  ا، وإن كان واجبً الفهم أو العملإمكان 

 الواقع وحتقيق مناط األحكام فيه ابحلصار:: وجه ارتباط فهم نًيااث
فقهية املعاصرة، يف ظل املتغريات إن فهم الواقع مطلب ال بد منه عند دراسة القضاًي ال

؛ لتنزيل يف حالة معينة رأ، وهو أوجب عند دراسة أحكام احلصار االقتصادياملتسارعة اليت تط

                                  
 (.154انظر: األلباين: صحيح السرية )ص: و (، 1/140يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )( أخرجه أبو نعيم 1)
 (.221(، املشوخي: االستضعاف )ص: 3/314( انظر: ابن هشام: السرية النبوية )2)
(، 7/32( )13189)ح:  ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب قسم الصدقات، ابب سقوط سهم املؤلفة قلوهبم3)

 (.5/71ال عنه البوصريي: "إسناد رواته ثقات" انظر: إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة )وق
 (.219( انظر: املشوخي: االستضعاف )ص: 4)
 (.4/146( انظر: الشاطيب: املوافقات )5)
 (.60، 20/59( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )6)
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الواقع احملاصر، واحلالة حمل سب يف على حملها املناالنصوص الشرعية واالجتهادات الفقهية 
 بفقه االستضعاف أكثر من ارتباطه ه، فاحلصار واقع على الضعفاء غالًبا، وارتباط أحكامالدراسة

، فاجلهل ابلواقع يورث خلطًا وفساًدا، ونسبة أحكام  إىل الشريعة ال تناسب (1)بفقه التمكني
العتيادية يف الظروف اء األحكام اموضوعها، والتشدد يف موضع الرتخص أو العكس، واستدع

املسلمني، واحتالل الصهاينة  ، فاحلصار املفروض على غزة مثاًل واقع يف ظل ضعفاالستثنائية
 على اجلرائم املرتكبة حبق احملاصرين. لفلسطني، وصمت دويل

  

                                  
 (.221ي: االستضعاف )ص: ( انظر: املشوخ1)
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 الفصل الثالث:

 على املسلمني، احلصار االقتصادي الواقع 

 .حكمه وكيفية التعامل معه 

 وفيه ثالثة مباحث:

، حقوق احملاصرين اقتصادايً املبحث األول: 
 ومسؤولية رعايتها.

 جتاه احلصار االقتصادي. سياسة ويل األمراملبحث الثاين: 

 ،املبحث الثالث: اخلضوع ملطالب اجلهات احملاِصرة
 حكمه، وضوابطه.
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 .املسلمني : األحكام املتعلقة ابحلصار االقتصادي الواقع علىالفصل الثالث

 من عليهم غري املسلمني، وقد يقع من أعدائهماملسلمني  علىقد يقع احلصار االقتصادي 
وسأتناول يف هذا الفصل احلصار الذي تفرضه دولة مسلمة أو تشارك  ،دولة مسلمة ة أوطائف

إذ  يف هذا السياق فال حاجة لدراسته غري املسلمني احلصار الواقع من أما فيه دولة مسلمة،
 ألحكام الشرعية توجه إىل املسلمني املكلفني، وغري املسلمني ال يلتزمون التكليف.ا

فإما أن يكونوا عدواًل أو معتدين، ومعلوم أن املسلمني  عليهمن يقع احلصار املسلمون الذيأما 
املفروض احلصار و العدول ال ُيوز االعتداء عليهم، فتناولت حكم حصار البغاة ومن ينزل منزلتهم، 

، وإما أن يفرض يف إطار منظمة عة لهمن الدولة املوق   إما أن يفرض إبرادة مستقلة املسلمني على
اولت املعاهدات الدولية املتعلقة ابحلصار االقتصادي وحكم االنضمام األمم املتحدة، فتندولية ك

حملاصرين، وسياسة على املسلمني جتاه إخواهنم االشرعية  الواجباتكما وتناولت   إليها وااللتزام هبا،
و وبيان ذلك على النح ويل األمر جتاه احلصار، وحكم خضوع املسلمني احملاصرين ألعدائهم،

 التايل:

 : حكمه، وضوابطه.  اقتصادايً  سلمني: حصار املولاألحث املب
من املسلمني؛ ألن البغاة ينبغي إيقاف بغيهم وردهم  (1)البغاة حصارهذا املبحث  تناول

؟ وهل احلصار يعد وسيلة مقبولة يف ذلك؟ وأين يف ردهم عنه، فما احلد املسموح به من الوسائل
 الضوابط املرعية حال جوازه؟وما  موقعها من ترتيب الوسائل؟

 وقد جاء احلديث يف هذا املبحث لإلجابة عن هذه األسئلة، حيث وقع يف مطلبني:

 األول: حكم حصار البغاة اقتصادًًي.املطلب 

                                  
( البغاة هم "الذين خيرجون على اإلمام يبغون خلعه أو منع الدخول يف طاعته أو تبغي منع حق واجب بتأول يف ذلك" 1)

 (.4/261انظر: رد احملتار على الدر املختار )و (، 4/171القرايف: الفروق )
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 .، ومدى انطباقها على حصار غزةالثاين: ضوابط حصار البغاة اقتصادًيً املطلب 

 .    املطلب األول: حكم حصار البغاة اقتصادايً 

 صورة املسألة:أواًل: 

، وأصبحوا قوة هلا كياهنا وأتثريها، وأرادوا اخلروج عن حلاكمإذا خرج البغاة عن سلطان ا 
طاعته، أو خلعه، أو منع ما ُيب عليهم من حقوق للدولة، فهل ُيوز حصارهم ورميهم مبا يعم 

 وقطع اإلمدادات عنهم؟ ،هالكه من الوسائل القتالية

 نزاع:حمل الحترير اثنًيا: 

، بل إن عدًدا (1)حصار املسلمني العدول الذين مل يقرتفوا جرًما ال أعلم خالفًا يف حرمة
من الفقهاء منعوا حصار الكفار ورميهم مبا يعم هالكه إذا كان بينهم بعض املسلمني األسرى أو 

ن حيرم حصار فمن ابب  أوىل أ صيانة حلرمة دمائهم، التجار كما سبق بيانه يف املبحث السابق؛
 ، غري أن الفقهاء اختلفوا يف حكم حصار البغاة، ورميهم مبا يعم هالكه.لمني استقالاًل املس

 حكم املسألة:اثلثًا: 

                                  
يرجع لوضوح احلرمة فيه، فعموم لبعضهم، ولعل ذلك  ( مل أقف على حديث للفقهاء القدماء حول حكم حصار املسلمني1)

النصوص اليت أتمر ابالعتصام والتعاون، وتنهى املسلم عن التباغض والتحاسد والظلم والبغي بصورة عامة ومع املسلمني 
بشكل خاص، تصلح أدلة للحرمة، فما يكون من قتال وحصار بينهم فهو من حتريش الشيطان، ولعل منع العلماء 

ري والنساء يؤكد هذه احلرمة، فاألصل أن دم املسلم وعرضه وماله معصوم، وللفقهاء إشارات البغاة وفيهم الذراحصار 
متناثرة حول حرمة ذلك، خالل سوقهم لألحداث والوقائع، فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية حصار يزيد البن الزبري 

أرسل جيًشا إىل مكة املشرفة فحاصروا مكة مث  الظلم، فقال: "ق عليه أبنه من العدوان و يف مكة، وعلَّ  ارضي هللا عنهم
 تطرق(، وقد 3/412" جمموع الفتاوى )وهذا من العدوان والظلم الذي فعل أبمره ،وتويف يزيد وهم حماصرون مكة

اطعة املقانظر: السعدون:  .ولة مسلمة أخرى إذا مل تبغ عليهارمة حصار الدولة املسلمة لدحلالباحث عابد السعدون 
 وما بعدها(.   134: )ص االقتصادية
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 اختلف الفقهاء يف حكم حصار البغاة ورميهم مبا يعم هالكه، وذلك على قولني:

و قول عند وه، (2)، واملالكية(1)وذهب إليه احلنفيةُيوز حصار البغاة،  القول األول:
 .(4)، واختاره ابن حزم(3)الشافعية

 .(6)، واحلنابلة(5)القول الثاين: ال ُيوز حصار البغاة إال للضرورة، وذهب إليه الشافعية

 أدلة األقوال ومناقشتها:رابًعا: 

لقرآن والسنة واملأثور أدلة القول األول: القائل جبواز حصار البغاة، واستدلوا لقوهلم اب  -أ
 :عقولوامل

 أواًل: األدلة من القرآن:

}وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى قوله تعاىل: 

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِالْأُخْرَى فَ 

 [9]احلجرات:   الْمُقْسِطِيَ{يُحِبُّ 

                                  
 (.4/265(، ابن عابدين: رد احملتار )7/141(، الكاساين: بدائع الصنائع )10/128( انظر: السرخسي: املبسوط )1)
(، الزرقاين: شرح الزرقاين على خمتصر خليل وحاشية البناين 8/369( انظر: املواق: التاج واإلكليل ملختصر خليل )2)

 (.277(، املغريب: قرة العني بفتاوى علماء احلرمني )ص: 4/299سوقي )الدسوقي: حاشية الد(، 8/104)
، وقد قيد (4/48(، ابن حجر: فتح الباري )11/92(، الرافعي: العزيز شرح الوجيز )6/422( انظر: الغزايل: الوسيط )3)

 الشافعية اجلواز ابحلصار دون الرمي.
 (.11/360ر )( انظر: ابن حزم: احمللى ابآلاث4)
 (،5/407(، الشربيين: مغين احملتاج )4/115(، األنصاري: أسىن املطالب )16/269ظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه )( ان5)

 .(7/407الرملي: هناية احملتاج )
 (.6/163: كشاف القناع )البهويت(، 8/529( انظر: ابن قدامة: املغين )6)
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املسلمني، وجواز  طائفة منوجه الداللة: تدل اآلية على وجوب قتال الفئة الباغية على 
، (1)ردها عن بغيها، وخاصة إذا كان البغي على طائفة اإلماماستهدافها أبي سالح يؤدي إىل 

 .حني إذن ، وهو دون القتل يف املنزلة فيجوزاحلرب واحلصار أداة من أدوات

 اثنًيا: األدلة من السنة:

َي اَّللَّ  َعنـْه َما، قَاَل: قَاَل َرس   ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم ل َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعن  اْبن  ع َمَر َرض 
قَاَل اْبن  َمْسع ود : اَّللَّ  « ة ؟ًَي اْبَن َمْسع ود ، أََتْدر ي َما ح ْكم  اَّللَّ  ف يَمْن بـََغى م ْن َهذ ه  اأْل مَّ »َمْسع ود : 

َبَع م ْدب َره ْم، َواَل يـ ْقَتل  أَ »َوَرس ول ه  أَْعَلم ، قَاَل:  ري ه ْم، َواَل ي َذفَّف  َعَلى فَإ نَّ ح ْكَم اَّللَّ  ف يه ْم َأْن اَل يـ تـْ س 
 .(2)«َجر حي ه مْ 

، واحلصار دون القتال يف املنزلة (3)البغاةوجه الداللة: يدل احلديث على جواز قتال 
فيجوز، وميكن االستدالل أبن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينكر قتاهلم، وإمنا أنكر قتل جرحيهم 

 املفهوم. وأسريهم، فيكون ما سوى ذلك جائز بداللة

على قتاهلم عند الضرورة،  هيمكن محلفولو صح احلديث ، (4)املناقشة: احلديث ضعيف
 ون احلصار اجلائز مثله أيًضا حال الضرورة. فيك

 املأثور:االستدالل من اثلثًا: 

                                  
 (.16/317ألحكام القرآن ) (، القرطيب: اجلامع5/280( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )1)
(، والبيهقي يف السنن 2/168( )2662( أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني، كتاب قتال أهل البغي )ح: 2)

 (.8/316( )16755الكربى، ابب أهل البغي إذا فاؤوا مل يتبع مدبرهم )ح: 
 ( 2/376ر: الصنعاين: سبل السالم )( انظ3)
تنقيح التحقيق  ل عنه ابن عبد اهلادي: "حديث ضعيف، غري اثبت، تفرد به كوثر بن حكيم، وأحاديثه بواطيل"قا (4)

(، وله: نصب 3/336ختريج أحاديث الكشاف ). انظر: لعي عن عدد من أهل العلم تضعيفهونقل الزي، (4/510)
 (.3/463الراية )
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َكْيَف تـ َقات ل  النَّاَس، َوَقْد قَاَل ": قال عمر بن اخلطاب أليب بكر رضي هللا عنهما (1
يـَق ول وا: اَل إلَه إ الَّ هللا ، َفَمْن قَاَل: قَات َل النَّاَس َحىتَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم: "أ م ْرت  َأْن أ  َرس ول  هللا  

َساب ه  َعَلى هللا  "؟!. فـََقاَل أَب و َبْكر   َّقه ، َوح  ، : َوهللا  اَل إله إ الَّ هللا فـََقْد َعَصَم م ىنّ  َماَله  َونـَْفَسه  إ الَّ حب 
. َوهللا ، َلْو َمنَـع وىن  ع َقاالً َكان وا يـ َؤد ونَه  أل قَات َلنَّ َمْن فـَرََّق َبنْيَ الصَّاَلة  َوالزَّكاة. فَإنَّ الزَّكا َة َحق  اْلمال 

: فـََوهللا ، َما ه َو إ ىل َرس ول هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم َلَقاتـَْلتـ ه ْم َعَلى َمْنع ه . فـََقاَل ع َمر  ْبن  اخَلطَّ  اب 
. فـََعَرْفت  أَنَّه  احلَْق  إ الَّ َأْن رأَْيت  هللَا َعزَّ َوَجلَّ َقْد َشرَ   .(1)"َح َصْدَر َأِب  َبْكر  ل ْلق َتال 

قتال البغاة وأهل التأويل، وقد ذكر القاضي عياض أن فيه حجة إبمجاع  ُيوزوجه الداللة: 
 ضروب القتال فيجوز. ر ضرب من، واحلصا(2)الصحابة على قتاهلم

رضي هللا عنه اخلوارج البغاة، فعن طارق بن زًيد قال: "سار  بن أيب طالب قاتل علي (1
 .  (3)"علي إىل النـَّْهَروان، فقتل اخلوارج

ن هذا حكمهم يف الشرع، وقد وجه الداللة: قاتل علي رضي هللا عنه اخلوارج، لعلمه أ
 .(4)يث عن النيب صلى هللا عليه وسلماستدل جلواز فعله أبحاد

                                  
(، ومسلم يف صحيحه، 2/105( )1400، 1399الزكاة )ح:  البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب وجوبأخرجه ( 1)

  (.1/51( )20كتاب اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا )ح: 
 (. 1/244( انظر: القاضي عياض: إكمال املعلم بفوائد مسلم )2)
أصحاب  ا  قاتلليً ، قال: ابن حجر: "إن عوقع خالف يف ثبوته (، وقد2/410) (1254( أخرجه أمحد يف مسنده )ح: 3)

اجلمل، وأهل الشام والنهروان، ومل يتبع بعد االستيالء ما أخذوه من احلقوق، وهذا معروف يف التواريخ الثابتة، وقد 
شام استوفاه أبو جعفر بن جرير الطربي وغريه، وهو غين عن تكليف إيراد األسانيد له، وقد حكى عياض عن ه

ا؛ وكذا أشار إىل إنكارها أبو بكر بن العريب يف "العواصم"، وابن حزم، ومل  ورأسً وعباد أهنما أنكرا وقعة "اجلمل" أصاًل 
ا؛ وإمنا أنكرا وقوع احلرب فيها على كيفية خمصوصة، وعلى كل حال فهو مردود؛ ألنه مكابرة  ورأسً ينكرها هذان أصاًل 

 (.4/125لخيص احلبري )ملا ثبت ابلتواتر املقطوع به" الت
 (.2/714: فضائل الصحابة )انظر: ابن حنبل( 4)
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املناقشة: إن البغاة يف زمان علي رضي هللا عنه كانوا على حد من اجلد يف القتال، ولو مل 
 .(1)، فيكون قتاهلم من ضرورةوأتباعهالستأصلوه يقابلوا مبا فعله رضي هللا عنه 

 :عقولمن امل األدلةرابًعا: 

 فإذا جاز ،(2)من حيث السالح املستعمل يف حرهبم على أهل احلرب قياس البغاة (1
 .حصار أهل احلرب فإن حصار البغاة يف حكمه

املناقشة: قياس البغاة على احلربيني قياس مع الفارق، فالبغاة مسلمون ال يعاملون معاملة 
 .(3)ار والبغاةالكفار، ويعضد ذلك وجود فوارق كثرية بني قتال الكف

التعرض هلم املقصد من قتال البغاة أو حصارهم دفع شرهم وكسر شوكتهم، فيجوز  (2
قال الغزايل: "وإن حتصنوا ، فيجوز أقل حدة من القتال ، واحلصار(4)بكل ما حيقق هذا الغرض

 وإن )يقصد رميهم ابملنجنيق(، بقلعة ومل يتوصل إال هبذه األسباب فإن كان فيهم رعاًي مل ُيز
فإن ذلك ك،  (5)"واألوىل منعه واالقتصار على احملاصرة والتضييق ،يكن إال املقاتلة ففيه نظرمل 

حصاره؛ إجلاًء له للخروج منه ومل  ذهبوا إىل جواز أتى حًدا يف احلرممن حبرمة قتال  القائلني
  .(6)ُييزوا قتاله

استحالل احملرمات، قتال البغاة وحصارهم ُيوز درًءا ملفسدة تفريق كلمة املسلمني، و  (3
أكرب من مفسدة حصارهم،  يؤدي إىل مفسدة فعدم استعمال األسلحة الفاعلة يف ردع البغاة

                                  
 (.17/156( انظر: اجلويين: هناية املطلب )1)
 ،(4/265ابن عابدين: رد احملتار ) (،4/299(، الدسوقي: حاشية الدسوقي )10/129( انظر: السرخسي: املبسوط )2)

 (.547اإلسالمية والقانون الدويل العام )ص: العلي، عبد هللا: احلرب يف الشريعة 
 (.550علي: احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام )ص: ( انظر: ال3)
 (.   547(، العلي: احلرب يف الشريعة اإلسالمية )ص: 10/128( انظر: السرخسي: املبسوط )4)
 (.6/422( الغزايل: الوسيط يف املذهب )5)
 (.4/48جر: فتح الباري )( انظر: ابن ح6)
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هيبة األمة، ويكون فيه سبيل لتحزب البغاة على املسلمني  ذهابقوهتم، و  تتمثل يف زًيدة
 .(1)وإغرائهم يف التمادي

لقوهلم ابلقرآن والسنة  دلوااست، و إال للضرورة أدلة القول الثاين: القائل بعدم اجلواز  (ب
 :عقولوامل

 أواًل: األدلة من القرآن:

}وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا قوله تعاىل:    (1

الْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِ  اللَّهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ 

 [.9جرات: ]احل  الْمُقْسِطِيَ {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

وجه الداللة: األمر بقتال البغاة ينتهي حده بفيئتهم ورجوعهم إىل احلق، فقتاهلم دون قتال 
ضرورة فيجوز عندها  تالكفار، وال ُيوز إال لضرورة، وحصار البغاة ليس ضرورة، وإن قدر ووقع

 .(2)فقط

 ا: األدلة من السنة:نيً اث

صلى هللا عليه وسلم قال:  رسول هللا ما روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه أن (1
، َوق َتال ه  ك ْفر  » َباب  اْلم ْسل م  ف س وق   .(3)«س 

                                  
(، شهاب، حممود: األسلحة غري 8/368(، املواق: التاج واإلكليل )16/317م القرآن )( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكا1)

 (.108التقليدية يف الفقه اإلسالمي )ص: 
 (.19/200، النووي: اجملموع )(22/293ر: الطربي: جامع البيان )( انظ2)
عبد هللا بن مسعود أبسانيد (، وقال عنه العقيلي: "يروى عن 167حيح األدب املفرد )ص: ( أخرجه البخاري يف ص3)

 (. 4/50جياد" الضعفاء الكبري )
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وإمنا أورده ديث على حرمة قتال البغاة، مل أقف على من استدل هبذا احلوجه الداللة: 
، وميكن توجيه الداللة فيه أبن احلديث (1)مانعي قتال البغاة مث رد عليهالقرطيب كشبهة لبعض 

 توعد مقاتل املسلم، ومل يفرق بني قتال املسلم العادل أو الباغي، فيحمل على إطالقه.

 تعاىل قد أمر ابلكفر، تعاىل هللا عن املناقشة: لو كان قتال املؤمن الباغي كفرًا، لكان هللا
، وال ُيهز فارهمد قاتل الصديق رضي هللا عنه مانعي الزكاة، وأمر أال يتبع ريًا، وقذلك علًوا كب

 .(2)، خبالف الواجب يف الكفار، مما يدل على أنه قاتلهم ومل يَر كفرهمهمعلى جرحي

 

 

 :األدلة من املعقولاثلثًا: 

إال عند  مبا يعم أثره كاملنجنيق والنار وإرسال السيول ونتلقاي حياصر البغاة وال ال (1
جاء  ،(3)؛ ألن املقصود بقتاهلم ردهم إىل الطاعة، وقد يرجعون فال ُيدون للنجاة سبياًل الضرورة

 .(4)يف حاشية اجلمل: "وال حياصرون مبنع طعام أو شراب إال إن طغوا بقطعه"
طائفة من املسلمني يتوقع االحتيال أبيدي االستدالل ابملصلحة الشرعية، فرتك بلدة  (2

 .(5)يف فتحها أقرب إىل الصالح من استئصاهلم ما مل تقم ضرورة لذلك
 .(6)اتل منهمال يقاتل البغاة مبا يعم إتالفه؛ ألنه ال ُيوز قتل من ال يق (3

                                  
 (.16/317( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1)
 (.16/317( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )2)
 (.4/115)( انظر: األنصاري: أسىن املطالب 3)
 (.5/118( العجيلي: حاشية اجلمل )4)
(، األنصاري: أسىن املطالب 10/60(، النووي: روضة الطالبني )11/92ز شرح الوجيز )( انظر: الرافعي: العزي5)

(4/115.) 
 (.8/529( انظر: ابن قدامة: املغين )6)
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لعل القصد من قتال البغاة كسر شوكتهم وردهم إىل الطاعة دون قتلهم، خبالف  (4
اجتثاثهم حال عنادهم واستمرارهم يف عدواهنم، واستعمال الوسائل اليت يعم  احلربيني فيطلب

 . (1)ضررها قد يؤدي إىل إهالكهم

 سبب اخلالف:خامًسا: 

، فمن رأى أن املصلحة متحقق يف (2)البغاة اختالفهم يف املصلحة املتحققة من حصار   (1
حق ابلرعاية من مصلحة أاستعمال احلصار قال جبوازه، ومن رأى أن عصمة دماء املسلمني 

 فقال بعدم جواز حصارهم. ،قهرهم ما مل تقم ضرورة
الكفار، فمن رأى أهنم قتال أبحكام  قتال البغاةيف مدى إحلاق أحكام  فقهاءاختالف ال (2

من رأى الفرق بينهما و  مثلهم يف أحكام القتال قال جبواز حصارهم ورميهم مبا يعم ضرره،
 يها قتال البغاة عن قتال الكفار.تلف فاليت خيفأحلق احلصار ابلقضاًي 

 الرتجيح ومربراته:سادًسا: 

وأدلتهم واملناقشات الواردة، يظهر للباحث رجحان القول الثاين  فقهاءبعد عرض أقوال ال
دائرة اإلسالم عن وا مل خيرج احلربية؛ ألن البغاة إال عند الضرورة جواز حصار البغاةالذي يرى عدم 

فئات  فيها املناطق احملاصرةوخاصة أن  ما دام رجوعهم حمتماًل، ،صارهمحلمربر ، فال ببغيهم
حصارهم وا، مث إن هلك رمبا ضرره حصارهم وحرهبم مبا يعم زمستضعفة كالنساء واألطفال، فإذا جا

، إال أن تنشأ مفسدة أكرب بعدم حصارهم، ويتعني (3)مقصد إاتحة الفرصة لرجوعهميتعارض مع 

                                  
 (.17/155( انظر: اجلويين: هناية املطلب يف دراية املذهب )1)
 (.104انظر: شهاب، حممد: األسلحة غري التقليدية يف الفقه اإلسالمي )ص: ( 2)
 (.550انظر: العلي: احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل العام )ص: ( 3)
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، أو إرجاعهم إىل احلق، فيمكن أن ُيوز وفق الضوابط الشرعية اليت ضررهم لتحييداحلصار وسيلة 
 سريد ذكرها.

   .، ومدى انطباقها على حصار غزةاملطلب الثاين: ضوابط حصار البغاة اقتصادايً 

جعلت هذا املطلب يف فرعني، األول منهما إليراد ضوابط حصار البغاة، أما الثاين فكان 
ث مدى انطباق الضوابط عليه، وبيان ذلك على النحو غزة من حي احلصار علىلتحقيق مناط 

 التايل:

 الفرع األول: ضوابط حصار البغاة اقتصاداًي.

أو  ،احلربية عدم جواز حصار البغاة اقتصادًًي إال عند الضرورة يف املطلب الثاين ترجح
 ضوابط الشرعيةلاب تقيدالحصارهم، فينبغي  بواعثقامت  نفإ قيام مصلحة راجحة يف حصارهم،

 وأمهها: يف قتال البغاة،

 :من اإلمام العادل فرض احلصار أواًل: أن يكون

وعلى املسلمني طاعة اإلمام إن علموا أن إن قرار مقاتلة البغاة يكون من اإلمام العادل، 
البغاة من اإلمام ، فإن طلب (1)نفع بيقني أو شكوا يف نفعه، فإن تيقنوا ضرره مل يطيعوهفيه أمره 

 وذهب بعض الفقهاء إىل أن اإلمام له، (2)أنظرهم إن مل يظهر أهنا مكيدةمدة ينظرون فيها، 
 .(3)مصلحة من اإلمهال وعدمهتقدير 

                                  
 (.4/265( انظر: ابن عابدين: رد احملتار )1)
 (.6/162: كشاف القناع )البهويت( انظر: 2)
 (.5/117على شرح املنهج ) ( انظر: العجيلي: حاشية اجلمل3)
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: "وال ُيوز أن رمحه هللا قال الدمريي، (1)ال يتحققوصف البغي أما عند فقد اإلمام فإن 
 ، (2)اإلمام"حياصروا مبنع الطعام والشراب إال على رأي 

يكن لألمة إمام واحد، فعلى أويل األمر من حكام املسلمني التشاور مع العلماء مل  فإذا
والدعاة وذوي الشأن؛ إلُياد صيغة حيتكمون إليها، كأن يكون هناك حمكمة عدل  ءواحلكما

إسالمية، خيضع اجلميع حلكمها، تفرض السالم على املقتتلني، وحتاول حل مشكالت الدول 
 دولة وحدها ر مدى مناسبة حصار دولة مسلمة إذا بغت على غريها، وال تستبد، وتقدّ  (3)تنازعةامل

 بتقديره؛ سًدا لذريعة التأول والعدوان بني الدول املسلمة.

 البغاة من حيث وسائل مواجهتهم:اثنًيا: التدرج يف رد 

؛ ألن البغاة وردهم عن بغيهم ابلوعظ والفتيا دون حصار مل ُيز حصارهم أمكن دفع إن
مر ابإلصالح مث ابلقتال، فال يقدم ما أخره هللا، فسبيلهم سبيل دفع الصائل من  تعاىل أهللا

أمكن الدفع ابلقول فال يعدل عنه، وإن أمكن ابليد من غري  ناالقتصار على األدىن فاألدىن، فإ
حىت يبعث إليهم أميًنا فطًنا  أو حياصرهم اإلماميقاتلهم  الو ، (4)عليه سالح وجب االقتصار

د إىل الطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة، فإن ذكروا مظلمة سأهلم ما ينقمون، وأيمرهم ابلعو ي
، فإن (5)أو احلصار أو شبهة أزاهلا، فإن مل يتعظوا أعلمهم ابملناظرة، فإن أصروا أعلمهم ابلقتال

 جملرد لردهم إىل الصلح، وليس حصارهم، فإمنا جاز استدامة حصارهم الصلح مل ُيز أجابوا إىل

                                  
 (.4/299ري )( انظر: الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكب1)
 (.9/56( الدمريي: النجم الوهاج يف شرح املنهاج )2)
 (.202هـ )ص: 1419قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل، يف دورته احلادية عشر، عام ( انظر: 3)
 (.4/114(، األنصاري: أسىن املطالب )4/426السنة النبوية )( انظر: ابن تيمية: منهاج 4)
(، 8/104(، الزرقاين: شرح الزرقاين )6/162: كشاف القناع )البهويت(، 4/114ي: أسىن املطالب )( انظر: األنصار 5)

(، 4/299(، الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )5/117العجيلي: حاشية اجلمل على شرح املنهج )
 (.4/264عابدين: رد احملتار على الدر املختار ) ابن
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إىل أهل  ابن عباس رضي هللا عنه رضي هللا عنه ويشهد لذلك بعث علي ،(1)القتالأو  احلصار
 .(2)النهروان، فرجع بعضهم إىل الطاعة

 يتفرق مجعهم حىت ؛ال يتبع مدبرهم، إال أن يولوا حتت راية زعيمهم فيتبعونكذلك 
ق عليهم املساكن، لى مال، وال حتر ، وال يوادعون عريهموتنقضي احلرب، وال يقتل مثخنهم وال أس

وال تغنم أمواهلم وأسلحتهم، ويرد هلم ما أخذ منهم بعد انتهاء احلرب، وال يقاتلون مبا يعم كنار 
 .(4)خيلهم، وال تقطع أشجارهم وزروعهم، وال تعقر (3)ومنجنيق إال لضرورة

 :حصارهم إذا كان معهم األطفال والنساءمنع : اثلثًا

، جاء عند ابن عابدين: "وما ال ُيوز قتله من أهل (5)طفال والنساءحيرم قصد حصار األ
فما يقال يف حكم قتلهم يقال يف حكم  ،(6)احلرب كنساء وشيوخ ال ُيوز قتله منهم ما مل يقاتلوا"

لهم ابلسيف والرمي ابلنبل واملنجنيق والتغريق والتحريق وقطع املرية ويقات قال الزرقاين: " حصارهم،
 .(7)"م إال أن يكون فيهم نساء أو ذريةواملاء عنه

 :االستعانة ابلكفار يف حصارهمعدم : رابًعا

                                  
 (.966(، الشوكاين: السيل اجلرار )ص: 4/425النبوية ) ( ابن تيمية: منهاج السنة1)
 (.4/114( انظر: األنصاري: أسىن املطالب )2)
ألفاظ أيب شجاع (، الشربيين: اإلقناع يف حل 8/368(، املواق: التاج واإلكليل )4/171( انظر: القرايف: الفروق )3)

 (.4/265، ابن عابدين: رد احملتار )(118، 5/117(، العجيلي: حاشية اجلمل على شرح املنهج )2/549)
(، العجيلي: حاشية اجلمل على شرح 9/56(، الدمريي: النجم الوهاج )16/270( انظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه )4)

 .(4/299(، الدسوقي: حاشية الدسوقي )5/118املنهج )
(، النووي: روضة الطالبني وعمدة 6/422(، الغزايل: الوسيط يف املذهب )17/156( انظر: اجلويين: هناية املطلب )5)

 (.6/163: كشاف القناع )البهويت(، 10/60املفتني )
 (.4/265( ابن عابدين: رد احملتار )6)
 (.8/104( الزرقاين: شرح الزرقاين على خمتصر خليل )7)
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الْمُؤْمِنِيَ }وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى قال تعاىل:  (1)على املسلم الكافر تسليط حيرم

[، وألن الكفار يدينون بقتلهم مقبلهم ومدبرهم، وجرحيهم وأسريهم، 141]النساء:  {سَبِيلًا

رى قتلهم مدبرين إال كذلك ال يستعان عليهم مبن ي  ،(2)همءواملقصود ردهم إىل الطاعة وليس إفنا
ام، وميكن منعهم فإن دعت الضرورة إىل االستعانة هبم فيشرتط أن يكون هلم حسن إقد للضرورة،

 ، وما يقال يف قتاهلم يقال يف حصارهم من حيث االستعانة.(3)لو اتبعوهم بعد هزميتهم

 املطلب الثاين: 

  

                                  
ية اجلمل العجيلي: حاش (،7/407(، الرملي: هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )10/60النووي: روضة الطالبني )( انظر: 1)

 ، وللحنفية خالف (5/118على شرح املنهج )
: البهويت(، 4/115(، األنصاري: أسىن املطالب يف شرح روض الطالب )16/269( انظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه )2)

 (.6/164كشاف القناع )
 (.9/57(، الدمريي: النجم الوهاج )10/60( انظر: النووي: روضة الطالبني )3)
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 واقع غزة. حتقيق مناط ضوابط حصار البغاة يفالفرع الثاين: 

ابلنظر يف ضوابط حصار البغاة اقتصادًًي اليت سبق ذكرها يف الفرع األول، يظهر يل أن 
 غزة ال يصح عده حصارًا للبغاة، وذلك لألسباب التالية: قطاع املفروض علىاحلصار 

والواقع يف فلسطني أن الذي أواًل: ذكر الفقهاء أن حصار البغاة يفرضه اإلمام العادل، 
ار على قطاع غزة هو االحتالل الصهيوين، أما دور الدول األخرى فكان مسانًدا فرض احلص

 وتبًعا لدور االحتالل.

 وقوع فلسطني؛ لنةكَّ ، وليس فيها قوة واحدة مم  إن احلالة الفلسطينية ليس فيها إماما: اثنيً 
دول حتالل، وبسبب اختالف شكل الدولة يف واقعنا املعاصر، وخاصة بعد تقسيم الاالحتت 

سلطة فلسطينية وليس دولة  حالًيا يتمثل يف العربية واإلسالمية إىل كياانت مستقلة، وما هو قائم
، أما القوة التشريعية السلطة جبانب، والقوة امليدانية فيها لفصائل العمل الوطين لة هلا سيادهتامستق

واليت حتكم الضفة الغربية  ة،يرئسنتخاابت الفمقسمة بني حركة فتح اليت فازت يف اال (1)النظامية
ة تشكيل وحركة محاس اليت فازت يف اجمللس التشريعي وأوكل إليها مهم حالًيا، من فلسطني

 .، واليت حتكم قطاع غزة حالًيااحلكومة

اثلثًا: الصراع بني حركيت فتح ومحاس صراع بني أطراف السلطات احلاكمة، وليس بني 
وإن اختلفت  ويتحمل الطرفان مسؤولية االنقسام ووقوع االقتتال طرف حاكم وطرف خارج عليه،

النتخاابت، وكان شريًكا يف فرض وجه البغي عند من رفض التسليم بنتائج اف ،جناية كل طرف
 .عليهم على غزة أكرب منه عند من وقع احلصاراحلصار 

                                  
يعد النظام الفلسطيين نظاًما خمتلطًا، فليس نظاًما رئسًيا يعطي الصالحيات للرئيس، وال نظاًما برملانًيا يعطي السلطة  (1)

واحلكومة، فالرئسة هلا فوقية على احلكومة يف جوانب، الكربى للحكومة، فهو خمتلط يف توزيع الصالحيات بني الرئيس 
يف جوانب أخرى، واحلكومة تشكل من قبل الربملان، مما ُيعل الصراع بني طرفني هلما والربملان له فوقية على الرئسة 

 سلطة قانونية، وليس طرف له سلطة قانونية واآلخر ليس له صفة قانونية.
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ضوابط فرض رابًعا: لو سلمنا جداًل أبن القائمني على حكم قطاع غزة بغاة، فإن من 
احلصار على البغاة أال يكون معهم أطفال ونساء، ومعلوم أن سكان القطاع مزيج من الرجال 

 لشيوخ.والنساء واألطفال وا

خامًسا: يشرتط يف احلصار املفروض على البغاة أن حيقق مصلحة املسلمني، والواقع أن 
فقطاع غزة هو القطر الذي ما زال يتبىن خيار اجلهاد حصار غزة تعود مفاسده على املسلمني، 

إىل إضعاف املقاومة، وينشأ عنه موت بطيء  استمرار احلصار عليه ويؤديواملقاومة يف فلسطني، 
خيدم مصاحل االحتالل وقوعه واستمراره والعقول واالقتصاد والعالقات االجتماعية، و ألجساد ل

 مس.الصهيوين، مما ُيعل مفسدته مفسدًة كربى متس الكليات اخل

   الدولية املتعلقة ابحلصار االقتصادي، وحكمها. عاهدات: امليناملبحث الثا
ت الدولية املتعلقة ابحلصار ملعاهدايهدف هذا املبحث إىل دراسة املوقف الفقهي من ا

من خالل الوقوف على حقيقة ذلك يتأتى و  االقتصادي، من حيث االنضمام هلا، وااللتزام هبا،
، والعوامل املؤثرة يف احلكم الشرعي، وصواًل إىل حكم االنضمام هلا وااللتزام هبا، عاهداتهذه امل

 يف ثالثة مطالب: وجاء ذلك

 الدولية املتعلقة ابحلصار. اتعاهداملطلب األول: امل 

 املطلب الثاين: العوامل املؤثرة يف حكم االنضمام هلا. 

 لتزامها هبا.املطلب الثالث: حكم انضمام الدول املسلمة هلا، وا 

 وبياهنا كما يلي:

    الدولية املتعلقة ابحلصار االقتصادي. عاهداتاملطلب األول: امل

حكام الضغط على أنه من اإلجراءات التكميلية إلف احلصار عند القانونيني على يكيَّ 
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الدولة الواقعة حتت العقوابت االقتصادية بغية حرماهنا من أية فرصة لاللتفاف على هذه 
، وسأتناول يف هذا املطلب ثالثة عناصر أساسية، األول: مدى شرعية احلصار يف (1)ابتالعقو 

 احلقوق الثابتة للمحاصرين.القانون الدويل، والثاين: مسؤولية فرضه، والثالث: 

 أواًل: مدى شرعية احلصار االقتصادي يف القانون الدويل:

 ،أقلها املطعم واملشرب، وحرية التنقليهدد احلصار حق احملاصرين يف جوانب عديدة ليس 
والتعليم، وغريها من احلقوق اليت كفلتها الفطرة السوية  ،والتكسب، والصحة ،والسفر، والعمل

فاألصل  تفاقات الدولية، وتتصادم العقوابت االقتصادية مع منطق حقوق اإلنسان،وأكدهتا اال
غط على دولة أخرى بقصد إجبارها، غري الضأو عدم مشروعية إغالق املمرات املالحية الدولية، 

الستعمال احلصار االقتصادي وغريه من العقوابت املختلفة يف الصراعات اليت  أن الدول تلجأ
حتولت العقوابت االقتصادية من قاعدة فقد متهيًدا للحروب أو بدياًل عنها، و  ،ثناءً است تنشأ بينها

 .(2)مم، مث جاء ميثاق األمم املتحدة هبا الحًقاعرفية إىل قاعدة قانونية مكتوبة يف عهد عصبة األ

الرأي الغالب عند فقهاء القانون الدويل يتجه إىل أن احلصار االقتصادي "السلمي" ن إ
تفرض العقوابت االقتصادية املشروعة على الدول ، ف(3) مشروًعا إذا كان وفًقا للقانونيعد عماًل 

من الدوليني، كتدبري زجري للضغط على تلك الدول، اليت ترتكب عماًل عدوانًيا يهدد السالم واأل
ت حيث تفرضه املنظمات الدولية كاألمم املتحدة، وتتمثل اجلزاءات غري العسكرية يف قطع العالقا

ميثاق التجارية واملالية، وقطع مجيع العالقات بني رعاًي الدول األعضاء والدولة اليت انتهكت 

                                  
 (.287لي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل العام )ص: ( يوسف، خولة: احلصار اإلسرائي1)
(، اهللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليات تطبيقها 1قردوح: العقوابت الذكية )ص:  ( انظر: رضا،2)

 (.53(، الشيشكلي: قضاًي معاصرة يف احلروب البحرية واحلياد )ص: 137)ص: 
لسالم، جعفر: أحكام (، عبد ا55عادلة، تبينة: العقوابت االقتصادية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية )ص: انظر:  (3)

 (.97احلرب واحلياد يف ضوء القانون الدويل والشريعة اإلسالمية )ص: 
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( من ميثاق هيئة األمم املتحدة على أن "جمللس األمن 41)، فقد نصت املادة (1)األمم املتحدة
اراته، وله أن يقرر ما ُيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوة العسكرية لتنفيذ قر 

أن يطلب إىل أعضاء هيئة األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، وُيوز أن يكون من بينها وقف 
ت احلديدية والبحرية واجلوية والربية والالسلكية والربقية وغريها من الرحالت االقتصادية واملواصال

 .(2)وسائل املواصالت وقًفا كلًيا أو جزئيا وقطع العالقات الدبلوماسية"

( من ميثاق األمم املتحدة نصت على أنه إذا مل تف  التدابري 42املادة )فإن ذلك ك  
األمن "أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية ( فلمجلس 41املنصوص عليها يف املادة )

صابه، وُيوز أن تتناول هذه ن ىلمن األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدويل أو إلعادته إ
، واستعمل جملس األمن احلصار يف (3)والعمليات األخرى" )احلصار( مال املظاهرات واحلصراألع

ة العقوابت االقتصادية املفروضة على العراق مبوجب لضمان فعاليَّ  1990( عام 665قراره )
 .(4)م1990( عام 661القرار )

؛ لضمان فعالية إن تنفيذ احلصار يف إطار األمم املتحدة يعد تطورًا يف فلسفته ووسيلته
نون حوله من أصل مشروعيته إىل تكييف العقوابت االقتصادية الدولية، فانتقل خالف فقهاء القا

 اليت قانونيةالقواعد التلجأ إليها األمم املتحدة، واألساس القانوين الذي تقوم عليه، و تدابريه اليت 
د نص بروتوكول جنيف وق، (5)تضبط تنفيذه، سواء يف إطار األمم املتحدة أو خارج إطارها

م على تعهدات الدول بشأن احلصار 1973اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف لعام 

                                  
 (.22)ص:  العراق، دراسة تطبيقية على ( انظر: الوشاح، سليمان: العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية1)
 (.29( من الفصل السابع )ص: 41( األمم املتحدة: ميثاق األمم املتحدة، املادة )2)
 (.29( من الفصل السابع )ص: 42األمم املتحدة: ميثاق األمم املتحدة، املادة ) (3)
 انظر: موقع جملس األمن على الشبكة العنكبوتية، ورابطه:  (4)

s/1990.shtmlhttp://www.un.org/ar/sc/documents/resolution 
 وما بعدها(. 294 ،283 ( انظر: يوسف، خولة: احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة )ص:5)

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1990.shtml
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 هدوا بـ: ، حيث تع(1)الفعال

 عدم حرمان السكان احملاربني من الطعام. -أ
 عدم حرمان السكان احملاربني من مواد إنسانية أخرى. -ب

، ويتبع اإلجراءات خمولة كمجلس األمنإذا صدر عن هيئة  قانوانً  فاحلصار يكون مشروًعا
الشرعية، كأن ترتكب الدولة املذنبة جرائم خطرية، وأن يسبق هذه العقوابت استعمال الوسائل 

إذا  غري مشروع   احلصار مع العمل املعادي، ويكون مبا يتناسبالسلمية حلل النزاعات الدولية، 
 .(2)املربمة تفاقياتواالعهود وال ،وقع خمالًفا للشرعية الدولية

 :فرض احلصار االقتصادي يف القانون الدويلمسؤولية اثنًيا: 

ضعت ليس ألي بلد احلق يف إعالن احلصار، إال إذا كان له الصالحية لفرضه، وقد و  
قواعد احلصار األخرى يف إعالن لندن  ووضعتم، 1856هذه القاعدة يف إعالن ابريس عام 

ر ن البلدذا اإلعالن أن يعلم، وتضمن ه1909سنة  وأن خيطر األقطار  ،حالة احلصار رمسًيا احملاص 
، (3)احملايدة، وأال ميتد إىل أبعد من السواحل واملوانئ اليت تتبع العدو أو تلك اليت يكون قد احتلها

وقد أقرت املادة السادسة عشر من ميثاق عصبة األمم العقوابت االقتصادية كإجراء مجاعي 
لى أن يكون التطبيق من خالل هيئة متخصصة ميثاق املنظمة، ع الدول اليت تنتهك يفرض على

 .(4)اتبعة لعصبة األمم "جلنة احلصار"

أما عهد األمم املتحدة، فإن "جملس األمن" هو اجلهاز التنفيذي الذي له سلطة إيقاع 

                                  
  (.183( انظر: عابد: احلصار وأثره على حقوق اإلنسان )ص: 1)
من اهللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األ(، 9، 7ابد: احلصار وأثره على حقوق اإلنسان )ص: انظر: ع (2)

 (139، 138وإشكاليات تطبيقها )ص: 
 (.9/394( جمموعة من العلماء والباحثني: املوسوعة العربية العاملية )3)
 (.343ية )ص: ( انظر: عراقي، داليا: العقوابت االقتصادية كأداة للسياسة اخلارج4)
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يت م الفصل السابع الالعقاب على الدولة اليت ختل ابلتزاماهتا احملددة يف امليثاق، مبوجب أحكا
اختاذ ما يراه مناسًبا من اإلجراءات العقابية يف املادة وله حتديد الدولة املخالفة، نصت على كيفية 

، وهناك حالة استثنائية ُييز فيها ميثاق األمم املتحدة اللجوء إىل (1)(42(، و)41(، و)39)
(، 51ا للمادة )تدبري عقايب أو قسري، وفقً استعمال القوة أو التهديد ابستعماهلا، واستخدام أي 

ض الدولة العتداء ما، ويعجز جملس األمن الدفاع املشروع عن النفس، عندما تتعرَّ  وذلك حال
، كذلك فإن املنظمات االقتصادية املتخصصة (2)عن التدخل واختاذ قرار إبيقاف العدوان

تفرض عقوابت  ومنظمة التجارة العاملية،كصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، 
ان الدول املخالفة فرصة االستفادة من املزاًي اليت تتمتع هبا نتيجة العضوية على شكل حرم

للمنظمة، غري أن هذه العقوابت املفروضة من املنظمات املتخصصة تصدر على هيئة توصية، وال 
 .(3)أتخذ صفة إلزامية، مما يفقدها فاعليتها

 :حلقوق الثابتة للمحاصريناثلثًا: ا

احملاصرون يف غالبهم سكان مدنيون يقعون فلزم القانون الدويل برعاية حاجات املدنيني، ي  
فالقانون الدويل اإلنساين كفل هلم  ،حتت احتالل أو يعيشون حالة حرب، هلم حقوق مكفولة

رين بتوفري املواد األحقهم يف احلياة، واحلق يف الغذاء والصحة، ويلزم األعداء احملتلني واحمل ساسية، اص 
، وقد (5)، كما ومينع حصارهم وجتويعهم وإتالف أمواهلم(4)وانت اإلغاثية هلموتيسري وصول املع

وقَّعت معظم دول العامل على االتفاقات الدولية املتعلقة ابلسالم واألمن، مما يثبت للمسلمني 

                                  
 (. 145، 138ص: ( انظر: اهللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليات تطبيقها )1)
 (.51( ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية، الفصل السابع، املادة )2)
 (.137ت تطبيقها )ص: ( انظر: اهللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليا3)
املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين )ص: (، احلويطي، صاحل: جرمية جتويع 109( انظر: أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 4)

147.) 
 وما بعدها(. 26( انظر: احلويطي، صاحل: جرمية جتويع املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين )ص: 5)
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إنسان حقوقه  ى نصرة املظلوم، وأقر لكلاحملاصرين حقوقًا على اجملتمع الدويل الذي تعاهد عل
نيته، وعلى الدول واملؤسسات االلتزام مبتطلبات هذه العهود، اليت يبىن عليها إغاثة مبقتضى إنسا

 . (1)احملتاجني، ومالحقة اجملرمني، وتقدميهم للمحاكم الدولية
لة م على أنه: "من واجب دو 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة 55فقد نصت املادة )
تزويد السكان ابملؤن الغذائية واإلمدادات  ى ما تسمح به وسائلها علىاالحتالل أن تعمل أبقص
( من االتفاقية على أنه: "إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسم 95الطبية"، ونصت املادة )

هؤالء منهم تنقصهم املؤن الكافية وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة ملصلحة 
، واحلصار ال خيتلف عن االحتالل (2)ه وسائلها"التسهيالت بقدر ما تسمح بالسكان، وتوفر هلم 

جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب، وحيظر تدمري  العريف حيظر لقانون الدويلفايف ذلك، 
لغذائيـة، واملنـاطق لبقاء السكان املدنيني، كاملواد ا أو مهامجـة األعيـان واملواد اليت ال غىن عنها

 .(3)حملاصيل، واملاشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاهتاتنتجهـا، وا راعيـة التـيالـز 
ونص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق توفري الغذاء والعناية الطبية وامللبس 

واملرض والعجز، واملسكن، واخلدمات االجتماعية الالزمة، وأتمني املعيشة الكرمية حال البطالة 
 .(4)لظروف خارجة عن إرادته فيها اإلنسان وسائل العيش نتيجة ويف كل حالة يفقد

بل إن جملس األمن ُييز استعمال كل الوسائل الالزمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات اإلغاثة 
اإلنسانية، واليت منها القيام بعمل عسكري لتوصيل مواد اإلغاثة للمحاصرين، كما وقع يف 

                                  
 وما بعدها(. 138غزة )ص: ( انظر: أمحد: جرمية حصار 1)
 ألمحر، ورابطها:( اتفاقية جنيف الرابعة، املنشورة على موقع اللجنة الدولية للصليب ا2)
 .htm8nsla5https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/  
 (.24بين أمحد، مروان: أحكام احلصار يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل )ص: انظر: ( 3)
 ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املنشورة على موقع األمم املتحدة، ورابطه: ( م25( املادة )4)

http://cutt.us/QUqAw   

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
http://cutt.us/QUqAw
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 .(1)م1994 -1992ومال عام الص
احلصار املفروض على قطاع غزة خمالًفا للقوانني الدولية أيًضا، وهناك إداانت  ؤكد أنوهذا ي

 دولية عديدة هلذا احلصار.
 املطلب الثاين: العوامل املؤثرة يف حكم االنضمام للمعاهدات املتعلقة ابحلصار.

 ولية املتعلقة ابحلصار االقتصاديالنضمام للمعاهدات الدمن ا املوقف الشرعييتأثر 
 ما يلي: مبجموعة من العوامل، لعل أبرزها

 .اختالف املرجعية احلاكمة بني الشريعة والقوانني املعاصرةأواًل: 

فرض احلصار االقتصادي وفق ضوابط حمددة، كما وُيوز  الشريعة اإلسالمية ُيوز يف
د تتوافق أو قانواًن فرضه يف حاالت خاصة، إال أن قواعد التجرمي والعقوبة يف الشريعة والقانون ق

فال تالزم بني التجرمي القانوين والتجرمي الشرعي، فقد حيرم شرًعا ما ُيوز قانواًن، أو مينع ختتلف، 
 .يف اجلزاء املناسب مث يقع االختالف، وقد تتفق الشريعة والقانون يف التجرمي، قانواًن ما ُيوز شرًعا

مبدى موافقة القانون  املتعلقة ابحلصار ويرتبط حكم انضمام الدول املسلمة إىل املعاهدات الدولية
الدويل ملبادئ الشريعة وأحكامها، ومدى حتقيقه ملصلحة املسلمني، سواء فيما يتطلب فعله أو 

 ، فإذا كان التوافق بينهما كبري جاز ذلك.(2)عنهالكف 

وابلنظر يف ضوابط احلصار االقتصادي يف الشريعة وشروطه يف القانون الدويل، يظهر أن  
لتقاء يقع يف عدد من الضوابط وخيتلف يف أخرى، حيث يتفقان يف اإلنذار قبل الشروع يف اال

قصد املدنيني ومن مل ينصب نفسه للقتال،  حلصار، والتزام الرمحة ابلنفس اإلنسانية، وحترميا
 ال يشرتط إالجبانب اإلنذار، بينما القانون  وخيتلفان يف أن الشريعة تشرتط الدعوة إىل اإلسالم

                                  
 م.1992ديسمرب عام  3( يف 794من قرار جملس األمن رقم )( انظر: الفقرة العاشرة 1)
 (.357ل ومعاهدات نزعها )ص: ( انظر: الطعيمات، هاين: أسلحة الدمار الشام2)
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ميكن ني بفرضه، بينما القانون الدويل لك فإن الشريعة تشرتط حتقيق مصلحة املسلماإلنذار، كذ
ف أخرى، أما عن مسؤولية فرضه فتمنحها الشريعة أن تتحقق معه مصلحة املسلمني أحيااًن وتتخل

من، ويثري لويل األمر ابتداًء، أما القانون الدويل فينزعها من األطراف املتصارعة وُيعلها جمللس األ
ن له حق إصدار وتنفيذ السياسات يف ظل غياب حدود دنيا إشكاالت كثرية حول مَ  ذلك

، وقد شهد العامل موجة (1)ت واجتاهات جملس األمنللتوازن الدويل، وسيطرة دول حمددة على قرارا
اضية من العقوابت االقتصادية اليت فرضها جملس األمن على العديد من دول العامل يف احلقبة امل

 .(2)املهيمنة على العامل ىبغري وجه حق؛ ملخالفة تلك الدول سياسات القو 

 ات املتعلقة به.احلصار االقتصادي، وجدوى االلتزام ابملعاهد اثنًيا: واقع

 ملعاهدات واملواثيق الدوليةاب احلصار االقتصادي، وجدوى االلتزام يسهم التعرف على واقع
، يف تنزيل احلكم الشرعي على احملل املناسب، وحتقيق تطبيقها من، واملتضرر الفعلي املتعلقة به
انت قدميًا، فقد كانت الدولة لم تعد اجلزاءات الدولية قرارًا داخلًيا للدول كما كف، الواقعمناطه يف 

تقدر اجلزاء املناسب على أعدائها، وتفرضه وتنفذه بنفسها أو مستعينة حبلفائها، بينما اليوم وجد 
د سلطة الدولة يف شن احلروب، واجته حنو إُياد عالقات جديدة تنظم لدويل الذي قيَّ التنظيم ا

مكواًن من جمتمعات وطنية فحسب، بل غدا جمتمًعا اجملتمع الدويل على أساس أن العامل مل يعد 
 جتعل، وتوجد مؤسسات ي رجع إليها يف حل املنازعات الدولية، (3)كبريًا حتكمه نواظم موحدة

، مما (4)نونية بقرار من جملس األمن كعقوبة جزائية جتاه دولة من الدولخذ صبغة قااحلصار أي
يتطلب  وهذا، مصلحتهم، وحماولة استثماره مبا خيدم حيوج املسلمني إىل التفاعل مع النظام الدويل

 من الدول اإلسالمية أن تكون طرفًا يف املعاهدات الدولية اليت جتسد التعاون والتعارف، إن كانت

                                  
 (.1( انظر: الدير، مها: العقوابت االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة )ص: 1)
 (.93، 92األسباب واآلاثر )ص:  -ي العريبانظر: الشوك، رابب: التبعية الغذائية العربية واألمن القوم (2)
 (.12، 9( انظر: عامر، صالح: قانون التنظيم الدويل )ص: 3)
 (.137( انظر: الصبيحي، عبد الرمحن: جرائم احلرب وعقوابهتا يف الشريعة والقانون وتطبيقاهتا على املستوى الدويل )ص: 4)
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  .(1)تلك املعاهدات متفقة مع القواعد العامة للشريعة
، ومصلحية يف القوانني الدولية يف معظمها إنسانية نظرًيً  وابلنظر إىل الواقع جند أن

التطبيق، مما جعل اآلراء ختتلف يف النظر إىل سبب خمالفة التطبيق للتنظري، بني من يرى أن هذه 
عموم الدول، لكن القوى الكربى أقدر على استثمارها  القوانني حمايدة يف أصلها حتقق مصلحة

، ويؤيد االجتاه هميتملساندة مواقفها، ومن يرى أهنا جاءت ابتداًء لرعاية مصاحل األقوًيء ومحا
األخري أن قرار جملس األمن تسيطر عليه الدول دائمة العضوية، وثبت واقعًيا أن العقوابت 

املعلن وإصالح الضرر غالًبا، بل تستمر كعقاب للدولة  االقتصادية ال تتوقف عند حتقيق اهلدف
نسحاب من املخالفة، كما وقع يف حصار العراق، حيث مل يقف عند حد إجبارها على اال

الكويت وتعويضها عن خسائرها، وإمنا استمر لتحقيق أهداف أخرى، مما يعين أن أهداف 
، (2)ىاألول إىل تدعيم نفوذ الدول الكرب اليت منها احلصار هتدف يف املقام العقوابت االقتصادية 

 تلجأ الستعمال أدوات اجلزاء االقتصادي عندما تعجز عن حتقيق أهدافها ابألدواتفالدول 
الدبلوماسية، وال تكون قادرة على حتقيق أهدافها ابألداة العسكرية؛ خوفًا من خسارة كبرية، 

 .(3)االقتصاديفتلجأ إىل الوسائل اليت تكون خسائرها مقبولة كاحلصار 
وقد ثبت أن احلصار االقتصادي يستهدف الشعب أكثر من استهدافه للقائمني على 

ية طويلة إىل اهنيار اقتصاد الدولة املستهدفة، مما ينعكس أثره ملدة زمن هنظام احلكم، ويؤدي تطبيق
املنظمات على الدول اجملاورة والسلم الدويل بصورة عامة، لذلك يثري تطبيق هذه العقوابت قلق 

يرتتب عليه ، دون جدوى حقيقية، بل (4)اإلنسانية، ملا يرتتب عليها من آاثر كارثية على الشعب
من مكاسب، وتنتج عنه آاثر إنسانية سلبية يف جماالت احلياة املختلفة،  هحيققأضرار أضعاف ما 

                                  
 (.354ومعاهدات نزعها )ص: ( انظر: الطعيمات: أسلحة الدمار الشامل 1)
 (.140( انظر: اهللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليات تطبيقها )ص: 2)
 (.344( انظر: عراقي، داليا: العقوابت االقتصادية كأداة للسياسة اخلارجية )ص: 3)
 (.146قها )ص: ( انظر: اهللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليات تطبي4)
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قتصادية، وأنه دون أن يؤدي إىل حتول  كبري يف سياسات النظم احلاكمة املستهدفة ابلعقوابت اال
م املدنيني الناجتة عن احلصار إىل مكاسب سياسية، فالدول احملاصرة مل الال توجد آلية لتحويل آ

استها حتت ضغط احلصار واحلظر، وأن النتائج التجريبية تشري إىل أن العقوابت االقتصادية تغري سي
ًصا للحكومة يف ، بل كانت نتائجها عكسية، حيث خلقت فر حريةفشلت يف البيئات األقل 
قمع املعارضة  يفىل االلتفاف حول النظام احلاكم، وإكسابه قدرة أكرب السوق السوداء، وأدت إ

 .(1)وإضعاف التكتالت املخالفة له، وزعزعة استقرار البلد مبا يؤثر على املناطق اجملاورةالداخلية، 
العقوابت، ولعل ميثاق إن جملس األمن ال يلتزم احرتام قوانني حقوق اإلنسان عند تطبيقه 

(، حيث تربر له تلك 41كما يف نص املادة )  هيئة األمم املتحدة يعطيه سلطات غري مقيدة
، فقد أصبحت الشرعية الدولية غطاءً النتهاك احلق والعدل، فالدول اخلمس الكربى (2)املمارسات

ايري يف قرارات واجية معيوجد ازدو دائمة العضوية يف جملس األمن هي املهيمنة على القرار الدويل، 
على االحتالل الصهيوين، وفرض االحتالل  ، ومل يفرضهوليبيا على العراق احلصار رضاجمللس، ففَ 

لصهيوين احلصار الظامل على قطاع غزة وهو غري خمول دولًيا هبا، ومل تتدخل املنظمات الدولية ا
 .(3)اكتفت ابإلداانت صاحبة االختصاص إللزام اجلهات احملاصرة إبهناء حصارها، وإمنا

 واخلروج منها.   اتعلى املعاهد (4)اثلثًا: إمكانية التحفظ

                                  
(، رضا، 1)ص:  -ليةدراسة حتلي -( انظر: رسول، ادريس قادر: العقوابت الدولية االقتصادية وأثرها على حقوق اإلنسان1)

، 34قردوح: العقوابت الذكية، مدى اعتبارها بدياًل للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسان )ص: 
 وما بعدها(. 62

 (.146هللسه، أمين: العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليات تطبيقها )ص: ( انظر: ا2)
 (.241القتصادية يف منظمة األمم املتحدة، وتطبيقاهتا احلديثة )ص: ( انظر: الدير، مها: العقوابت ا3)
دولة عند توقيعها يقصد ابلتحفظ على املعاهدات: "إعالن من جانب واحد أًًي كانت صيغته أو تسميته يصدر عن ال (4)

ألثر القانوين ألحكام أو تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها إىل معاهدة ما، وهتدف إىل استبعاد أو تعديل ا
(، ورابطها على 2. اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، املادة )معينة يف املعاهدة من حيث سرًيهنا على هذه الدولة"

  /Q3Pz0http://cutt.usاإلنرتنت: 

http://cutt.us/0Pz3Q
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االندماج يف النظام الدويل، واالنضمام إىل املعاهدات الدولية، حتتاج الدول اإلسالمية إىل 
غري أن هناك معاهدات تتضمن نصوًصا تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فتصبح الدولة 

ما فيها من ، وتفويت  خيار رفض االنضمام إىل املعاهدة نتيجة املفاسد اليت فيهااإلسالمية بني
إليها وقبول ما فيها من مصاحل مع التحفظ على نصوص البنود  مصاحل للمسلمني، أو االنضمام

فاملعاهدات  ، غري أن بعض املعاهدات الدولية وخاصة متعددة األطراف متنع التحفظ،(1)املتعارضة
ة عرفية ترسخ االلتزامات املوضوعية غري قابلة التحفظ والتعامل املتضمنة قواعد دولي اإلنسانية

 .(2)حفظ وسيلة للتحلل من التزاماهتاابملثل؛ حىت ال يكون الت

 اابلتحفظ وعدمه يؤثر يف احلكم الشرعي لالنضمام هل نظام املعاهدةوهلذا فإن مساح  
املعاهدة  ستبعاد أو تغيري األثر القانوين لبعض أحكاموااللتزام آباثرها؛ ألن التحفظ يهدف إىل ا

 ةب على العقبات اليت تواجه رغبة الدولمن حيث سرًيهنا على الدولة املتحفظة، فيتيح فرصة للتغل
يف أن تكون طرفًا يف املعاهدة، فالتحفظ ال ينقص من قدر املعاهدة، ويف الوقت ذاته يضمن 

 .(3)حفظعدم استبعاد الدولة الراغبة يف الت

، وإمنا حتدثوا عن بوصفه احلايل عن التحفظ على املعاهدات القدماء ومل يتحدث الفقهاء
وط يف العقود، حيث تناولوا ما يصح تعليقه من العقود على الشروط وما ال مضمونه ضمن الشر 

يف  هميصح تعليقه، وما يرتتب على هذه الشروط من آاثر يف صحة العقد، وقد اختلفت أنظار 
دين يف اشرتاط هذه الشروط يف العقد بني موسع فيها ومضيق، وابجلملة فإن ما انتهى املتعاق حرية

املعاصر يف شأن التحفظات يكاد يتوافق مع ما سبق إليه الفقه اإلسالمي يف إليه الفقه الدويل 

                                  
 القانون الدويل وأحكام الشريعة اإلسالمية: اململكة ( انظر: سفر، حسن: السياسة الشرعية يف التحفظ على املعاهدات يف1)

 (.276العربية السعودية منوذًجا )ص: 
وما بعدها(،  135: البصيصي، صالح: دور حمكمة العدل الدولية يف تطوير مبادئ القانون الدويل اإلنساين )ص: ( انظر2)

  GQr1http://cutt.us/xه: وهو جزء من كتاب منشور عرب املرجع اإللكرتوين للمعلوماتية، ورابط
 (.105دات الدولية متعددة األطراف )ص: ( ابشي، عال: التحفظ على املعاه3)

http://cutt.us/x1GQr
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 .(1)شأن الشروط

والزمة أو أما عن إمكانية اخلروج من املعاهدة وعدمه فيعود لكوهنا مؤبدة أو مؤقتة، 
إلطالق من ا، بني مانع  (2)جائزة، ومدى جواز إطالق املدة دون قيد، فللفقهاء خالف يف ذلك

وجميز  اإلطالق يف املدة، على أن لإلمام اخلروج عنها عند وجود ما يدعو إىل ذلك، غري مدة، 
 .(3)رأى املصلحة يف ذلك نوفق ضوابط شرعية حمددة، كنقض األعداء هلا، أو إ

املعاهدة التحفظ على بعض نصوصها، وأمكن اخلروج عنها عند قيام از يف فإذا ج
ا وااللتزام هبا، خيتلف عن املعاهدات اليت ال مقتضيات شرعية لذلك، فإن حكم االنضمام هل

 يسمح ابلتحفظ عليها، أو االنسحاب منها.

 .ابقراراهتتزام ل، وااللمعاهدات املتعلقة ابحلصارنضمام لالا املطلب الثالث:

لمعاهدات الدولية املتعلقة ل الدول املسلمةهذا املطلب للحديث عن انضمام  جاء
إما من  بشكل قانوين تقع الدولية ةاالقتصادي اجلزاءاتف االقتصادي، وحكم االلتزام هبا،ابحلصار 

من املؤسسات  أواألمم املتحدة ممثلة مبجلس األمن، وفًقا ملا جاء يف ميثاق األمم املتحدة، 
وتتأثر  كصندوق النقد الدويل، على شكل حرمان من االمتيازات والدعم،  ،تخصصةتصادية املاالق
 ساهتا مبوقف األمم املتحدة غالًبا.سيا

                                  
 (.117 ،111 دراسة فقهية مقارنة )ص: -( انظر: ضمريية: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين1)
ة م اشرتاط التأقيت، وما يتعلق ابملدة، انظر: العتييب، سعد: فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمي( للوقوف على حك2)

وما بعدها(، ضمريية، عثمان: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيبياين  422بغري املسلمني )ص: 
وما بعدها(، الغنيمي،  125 الفقه اإلسالمي )ص: وما بعدها(، شهاب، حممود: األسلحة غري التقليدية يف 72)ص: 

 (.519حممد: قانون السالم يف اإلسالم )ص: 
 (.203دراسة فقهية مقارنة )ص:  -: ضمريية: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين( انظر3)
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لمعاهدات املتضمنة لالدول اإلسالمية  انضمام تناولت حكم مل أقف على دراسة شرعيةو 
يعود إىل  سبب يف ذلكل الولع للحصار االقتصادي، والتزامها ابلقرارات الصادرة هبذا الشأن،

 أمرين:

أتيت مواثيقها يف سياق  احلصار االقتصادي،اهليئات اليت هلا صالحية فرض  األول: أن
يف املعاهدات غالًبا حول  القدماء يدور حديث الفقهاءوليس الثنائية، و  املعاهدات اجلماعية

املعاهدات اجلماعية متعددة ا أمشروطها، و  أبصل املعاهدات، املعاهدات الثنائية، وخاصة ما يتعلق
 . األطراف فهي معاصرة من حيث الوجود

وإمنا جاءت تبًعا يف  ،(1)حلصار االقتصادياباتفاقية مستقلة خاصة  وجود الثاين: عدم
، فعقوابت األمم املتحدة ميثاق األمم املتحدة، ولوائح ومواثيق املؤسسات االقتصادية الدولية

صار، فيكون حكم االنضمام تكون شاملة، تصل إىل مستوى احلمتمثلة مبجلس األمن ميكن أن 
حلكم االنضمام إىل األمم املتحدة، والتزام  اللمعاهدات الدولية املتعلقة ابحلصار االقتصادي تبعً 

 مواثيقها وقراراهتا.

(، 41وابلنظر إىل املواد القانونية املتعلقة ابجلزاءات االقتصادية يف ميثاق األمم املتحدة )
ي مندرًجا حتتها، فإن املالحظات عليها ليست مستقلة عن (، واليت يعد احلصار االقتصاد42)

اجلرمية مسؤولية تقدير  احتكار بعض الدولاملالحظات العامة على األمم املتحدة من حيث 
املعاهدات على أساس عدم فتقوم هذه  ،املخالفة للقانون الدويل، والعقوابت املناسبة جتاهها

أو  األمن ويستطيع قول كلمته يف فرض احلصار ني الدول، فبعضها عضو يف جملساملساواة ب
يعطي علوية لدول غري مما  ،، بينما دول أخرى ليس هلا هذا احلقالتدخل ابستعمال حق النقض

                                  
، فاملعاهدات اخلاصة بتنظيم ناية بسالح احلصارمن الع وهلذا جند االتفاقيات ذات املوضوع املستقل انلت عناية أوسع (1)

 من الباحثني، من حيث حكم االنضمام هلا، وااللتزام مبواثيقها. واسًعا أسلحة الدمار الشامل مثاًل وجدت اهتماًما
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املعاهدات الدولية املتعلقة ابحلصار والعقوابت االقتصادية من قبيل إن فكذلك   ،إسالمية
 .(1)التوقيتاملعاهدات املطلقة عن 

، يف امليثاق ليس له وزن نسيب كبري ميثاق األمم املتحدةلق ابحلصار من يتعويالحظ أن ما 
، كما أن هيئة األمم املتحدة تعمل على إلزام إىل امليثاق فعلًيا إضافة أن معظم دول العامل منضمة

ه أكثر املعاصرين إن ما علي، وهلذا فالدول غري األعضاء ابالحتكام إىل ميثاقها يف املنازعات الدولية
، سواء كان اجلواز أصلًيا ابعتباره من قبيل (2)انضمام الدول اإلسالمية إىل األمم املتحدة جائز أن

املعاهدات الشرعية اجلائزة، أو استثناًء بسبب الضعف الذي تعيشه األمة، وتغليًبا للمصلحة 
 اليت حتدثت عن ذلك:الراجحة، أو الضرورة القائمة، ولعلي أنقل بعض الفتاوى 

الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: "ال جترب األمم املتحدة أحًدا أن حيكم بغري ما حيكم به قال 
 .(3)يف بالده، وليس االنضمام إليها إال من ابب املعاهدات اليت تقع بني املسلمني والكفار"

 يتفق مع وقال الدكتور حممد طلعت الغنيمي: "من أحكام ميثاق األمم املتحدة ما ال
اإلسالمية، ولذلك فإن الرأي عندي هو أن مشروعية انضمام الدول اإلسالمية  أحكام النظرية

إىل امليثاق ال تربرها إال حالة الضرورة، وتبًعا فإن على الدول اإلسالمية أن تضع يف احلسبان أن 

                                  
 (.520( انظر: الغنيمي: قانون السالم يف اإلسالم )ص: 1)
لشائكة اليت دق مأخذها، وانتقل اخلالف فيها من كونه خالفًا تعد مسألة االنضمام إىل األمم املتحدة من املسائل ا (2)

الغالة خالفًا عقدًًي، بل إن مجاعات الغلو ترى أن الدول اليت انضمت إليها خارجة عن فقهًيا إىل أن جعله بعض 
قد اإلسالم، وهذا خلط واضح. وال يعين ذلك أن كل من قال مبنع االنضمام يعد من الغالة جملرد قوله بذلك، ف

يقها، إال أن املرفوض جعل يذهب بعض العلماء والباحثني إىل منع االنضمام يف ضوء ما يرى من تطبيق معوج ملواث
يف  ، فقد حتدثعبد هللا بن صاحل العلي املسألة حمًكا يف اإلميان والكفر. وميكن نسبة القول ابلتحرمي إىل الدكتور

نون الدويل العام" عن ميثاق هيئة األمم املتحدة يف الصفحات من دراسته عن: "احلرب يف الشريعة اإلسالمية والقا
أهدافها املعلنة وخلفياهتا يف ضوء اتريخ الدول املؤسسة هلا، واملمارسة العملية هلا، دون التعرض  ، وبنيَّ 297إىل  253

 حلكم االنضمام هلا، غري أن الزم ما ذكره يوصل إىل حرمة االنضمام هلا وااللتزام هبا.
م للمعاهدات واملواثيق الدولية هـ، نقاًل عن العايد، إبراهيم: االنضما10/5/1418(، بتاريخ 1608جملة الدعوة العدد ) (3)

 (، ومل أستطع الوقوف على اجمللة.99حوار علمي مع مجاعات الغلو )ص: 
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ا طرفًا فيه، إن هي تعديل هذا امليثاق مبا يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية غاية الستمرار بقائه
شأوا يعدها ألن تتمسك أبحكام شريعتها الغراء، وإال وجب عليها عندئذ أن تنهي  بلغت

 .(1)عضويتها إذا مل تتمكن من تنقيح امليثاق"

: "فبمقتضى توقيعنا على االنضمام إليها، أصبح بيننا وبينها عبد هللاوقال الدكتور يوسف 
ن مناقًضا لديننا وشريعتنا، فهو ال بكل موجباته، إال ما كا عهد وميثاق ُيب علينا شرًعا الوفاء

 .(2)يلزمنا"

ويرى الدكتور فضل مراد أن: "األصل حرمة التحاكم إىل احملاكم الدولية غري اإلسالمية، 
... لثبوت جورهم وعدم نصيحتهم للمسلمني ابلنص والواقع، ...، وميكن استثناء حالة االضطرار 

 .(3)ويل إن قطع بعدله ومساواته بني اخلصوم"الدويل، أو التحكيم الد يف اللجوء إىل القضاء

وذهب الباحث إبراهيم العايد إىل أن: "الصحيح جواز االنضمام إىل هيئة األمم املتحدة؛ 
 .(4)جلًبا للمصاحل، ودرءًا للمفاسد، وإعمااًل للقواعد الشرعية"

ختالف أحكام  ملنظمات الدولية اليت الميكن القول جبواز انضمام الدول املسلمة إىل ا وهلذا
الشريعة، وإن وجدت بعض املخالفات وأمكن التحفظ على النصوص املخالفة للشريعة الستبعاد 
آاثرها جاز، فإن مل يقبل حتفظ الدول اإلسالمية على النصوص املتعارضة مع الشريعة، فالواجب 

حبيث تستطيع ، ة ال الزمةى أهنا جائز امل معها علأو التع ،(5)إلغاء االرتباط بتلك املعاهدات
يف ظل استضعاف  الدولة املسلمة االنفكاك عنها مىت شاءت، فعدم انضمام الدول اإلسالمية

                                  
 (.520: قانون السالم يف اإلسالم )ص: ، حممدالغنيمي (1)
 (.2/895)ابن عبد هللا: فقه اجلهاد  (2)

 (.1/296مراد، فضل: املقدمة يف فقه العصر ) (3)

 (.110إبراهيم: االنضمام للمعاهدات واملواثيق الدولية حوار علمي مع مجاعات الغلو )ص: انظر: العايد،  (4)

ت الطعيمات، هاين: أسلحة الدمار الشامل ومعاهدا ،(520: قانون السالم يف اإلسالم )ص: ، حممدالغنيمي ( انظر:5)
 (.356نزعها )ص: 
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مع أمهية سعي الدول اإلسالمية إىل التأثري اإلُيايب يف  مفاسد كربى، قد يرتتب عليهاملسلمني 
قرارات خمالفة اهدة يف سبيل عدم إقرار هذه املعاهدات ابقرتاح قوانني انبعة من الشريعة، واجمل

 .(1)للشريعة

املتعلقة  املعاهدات الدوليةاستفادة الدول املسلمة من  إن اإلشكال احلقيقي ليس يف
وإمنا يف حكم التزام قرارات  إذا وقع، أو رفعه عنهاحلصار، مبا حيميها من عدم وقوعه عليها، اب

فهو من قبيل وكان السبب غري مشروع، دولة مسلمة، جملس األمن حصار  قرَّر األمم املتحدة إذا
، بل إن املشاركة فيه كبرية من (2)االمتثال هلذا احلصار لباقي الدول اإلسالميةال ُيوز و  الظلم،

، والسعي كسر احلصار  فالواجب على املسلمني ،(3)الكبائر، وفيه مظاهرة لألعداء على املسلمني
يهدد حق املسلمني يف و  ض مع مبدأ األخوة اإلسالمية،ناقيت تمكني له؛ ألنهإلفشاله، وعدم ال

دخول مستلزمات احلياة إليهم من طعام وشراب ودواء، ومينعهم حقهم يف التنقل والسفر، وهو 
ولو مل ترد نصوص صرحية بتحرمي ذلك، لكانت ، (4)لتسببابقتل بطيء هلم يندرج حتت القتل 

 .(5)بالد املسلمني كبرية الواقعة علىاحلرمة نتيجة املفاسد ال

أما إذا كان السبب مشروًعا ويعود لبغي الدولة املسلمة على غريها من الدول اإلسالمية 
فلم أقف على من حبث املسألة، وغاية ما وقفت عليه حكم ترك مناصرة دولة  أو غري اإلسالمية،

جواز التزام  إىل فذهب بعض العلماء مسلمة حال وقوع حرب عليها؛ التزاًما ابملعاهدات الدولية،
والوفاء ابلعهد امليثاق  ابعتبار أن التزام ،يف حدود رد الظلم دون متادي الدول اإلسالمية ابلقرار

                                  
 (.99انظر: العايد، إبراهيم: االنضمام للمعاهدات واملواثيق الدولية حوار علمي مع مجاعات الغلو )ص:  (1)

 (.135( انظر: السعدون: املقاطعة االقتصادية )ص: 2)
ة مرور عشر سنوات بيان هيئة علماء فلسطني يف اخلارج مبناسب، (1/295ل: املقدمة يف فقه العصر )( انظر: مراد، فض3)

 .Go9http://cutt.us/zFعلى احلصار اجلائر لقطاع غزة، املنشور على موقع اهليئة، ورابطه: 
 (.135السعدون: املقاطعة االقتصادية )ص: ، (519انون السالم يف اإلسالم )ص: ( انظر: الغنيمي، طلعت: ق4)
 (.296املقدمة يف فقه العصر )ص:  ( انظر: مراد، فضل:5)

http://cutt.us/zF9Go
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اإلسالمية، أما الرعاًي العاديني فيمكنهم  الدولة يف حقعلى واجب النصرة واملساعدة،  مقدم
ويل، جتعل رة على القرار الدطبيق الدول املسيطأن ت ويشكل، (1)واجبهم جتاه احملاصرينالقيام ب

على حتقيق مصاحلها، وعليه فإن تقدير بغي الدولة اإلسالمية وعدمه ال يرتك ألهواء  االتجرمي مبنيً 
جملس األمن الذي أثبت الواقع أن كثريًا من العقوابت االقتصادية اليت فرضها اجمللس جاءت 

ت البالد اإلسالمية، والسيطرة على ثروالراغبة يف التوسع ا ،حتقيًقا لرغبات الدول صاحبة النفوذ
وإن تذرعت بذرائع موضوعية، وأمام هذا التداخل أتوقف عن إبداء الرأي يف املسألة، فهي من 

 املسائل الدقيقة اليت حتتاج إىل اجتهاد مجاعي.

  

                                  
 (.129، 127دراسة فقهية مقارنة )ص:  -( انظر: ضمريية: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين1)
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 .احملاَصرين اقتصادايً  واجب املسلمني جتاه إخواهنم: ثالثاملبحث ال

، وسخر الكون خلدمته، وأمره بعمارة األرض، ومنحه ريًة وكرامةً هللا تعاىل اإلنسان حوهب 
حقوقًا؛ حىت يؤدي رسالته على الوجه املرضي، ومن هذه احلقوق حقه يف املاء والغذاء، والعيش 
الكرمي، واألمن، والرعاية الصحية، وحرية التنقل، واإلقامة حيث يشاء، والتعليم، والعمل، 

 .(1)العادل واالحرتاف، والتحاكم والكسب،

ينشأ عنه حقوق فها، هذه احلقوق األساسية ويسلب جلَّ  يفإن احلصار االقتصادي يؤثر 
رين، تتمثل يف وجوب السعي لكسر احلصار عنهم، ومناصرهتم بكل حملاصَ لمسلمني اإضافية ل

الذي فرض احلصار  الوسائل املشروعة املمكنة، وتوفري احتياجاهتم املختلفة، ومناهضة عدوهم
ورده عن عدوانه بكل وسائل اجلهاد املتاحة، واليت قد يكون منها هم، والعمل على ردعه علي

عن أضرارهم املادية واملعنوية  ض احملاصرينسًيا وعلمًيا، والعمل على تعويمقاطعته اقتصادًًي وسيا
 ما أمكن.

ختتلف  املعاصر تقع على اجلميع، وقدإن مسؤولية ما مير به املسلمون من حصار يف واقعنا 
، وتقع رعاية هذه (2)، فتخف مسؤولية بعضهم وتشتد مسؤولية آخريناهتمأقدار مسؤوليَّ 

طلب املسؤوليات ابتداًء على املسلمني مجيًعا، وينوب والة األمر عنهم يف األمور العامة، اليت تت
فإن قام  ،بهمبواجتوجيه املسلمني للقيام و يف تنسيق اجلهود القائمة،  سلطة الدولة، وجهًدا مجاعًيا

لعجز  فيهم، أو التزامهم مبقتضى  بواجباهتم فإن مل يقوموا والة األمر بذلك ع ذر من حتت سلطاهنم،
عموم املسلمني من أدوارهم العامة  ىال يعفف، -سواء ترجح لدينا جوازها أو حرمتها-معاهدات 

                                  
 -غزة أمنوذًجا–الفكر اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين ( انظر: احلصار وأثره على حقوق اإلنسان دراسة مقارنة بني 1)

(، احلويطي، صاحل: جرمية جتويع املدنيني يف القانون الدويل 85وما بعدها(، أمحد: جرمية حصار غزة )ص:  45)ص: 
 (.26اإلنساين )ص: 

 (.296( انظر: عودة، عبد القادر: اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص: 2)
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 قه الواجباتت يف ضوء فاالحتياجات واإلمكاان، وهذه الواجبات موزعة وفق (1)واخلاصة
من خالل  ،رعايتها املسؤول عن ، واالستدالل هلا، وبيانوميكن تفصيل هذه الواجبات، الكفائية

 التالية: طالبامل

 املطلب األول: مناصرة احملاصرين والسعي لكسر احلصار عنهم.

 املطلب الثاين: توفري االحتياجات الالزمة للمحاصرين.

 ة.احلصار مبختلف الوسائل املشروع لب الثالث: معاقبة املسامهني يفاملط

 املطلب الرابع: تعويض احملاصرين عن األضرار الناجتة عن احلصار.

 وبياهنا على النحو التايل:

 .اصرين والسعي لكسر احلصار عنهم: مناصرة احملاملطلب األول
سببه غري مشروع، فال ُيوز لباقي إذا ف رض حصار اقتصادي على دولة مسلمة، وكان 

؛ ألنه ميس ابلكليات اخلمس الضرورية السعي لكسره ورفعهوجب عليهم ني االمتثال له، ويتاملسلم
اليت جاء الشرع حبفظها، ويهدد إخواهنم املسلمني يف أبسط حقوقهم، من دخول مستلزمات 

ظلم وإهانة وإذالل للمسلمني، احلياة كالطعام والشراب والدواء، وغريها من احلقوق، كما وفيه 
 .(2)كله  ماوهذا حر 

 األدلة على هذا احلق: -أ
 ، واليت منها:عقولمن نصوص الكتاب والسنة، وامليشهد هلذا احلق أدلة كثرية 

                                  
 .(127راسة فقهية مقارنة )ص: د -: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين( انظر: ضمريية1)
(، الداية: جرمية 85(، أمحد: جرمية حصار غزة، دراسة شرعية )ص: 135( انظر: السعدون: املقاطعة االقتصادية )ص: 2)

يف الفقه اإلسالمي، وهو مقال منشور  (، فياض، عطية: حصار غزة30احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية )ص: 
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-ورابطه: على موقع اإلسالم اليوم، 

.htm107597  

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-107597.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-107597.htm
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 {انِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَ } قوله تعاىل:من القرآن الكرمي:  -1

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ }[، وقوله: 2]املائدة: 

 {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ }قوله: [، و 72]األنفال:  {مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ 

 [.71]التوبة: من اآلية
وجه الداللة من اآلًيت: ينبغي على املسلمني أن يكونوا متظاهرين كاليد الواحدة، 
متناصرين متعاضدين متعاونني، فإن استنصر املسلمون إخواهنم بنفري أو مال فإعانتهم فرض، 

، إذا ظلمواعنهم، ونصرهتم ، ومن متام التعاون بينهم دفع األذى (1)واليتهم قائمةونصرهتم واجبة، و 
 .(2)فلفظ الرب الذي أمر هللا عباده به عام يدخل فيه وجوه كثرية

 من السنة النبوية: وردت أحاديث كثرية تدور حول هذا املعىن، أكتفي جبملة منها: -2
يه  اْلم ْسل م  َأخ و اْلم ْسل م  اَل َيْظل م ه  َواَل ي ْسل م ه  َوَمن كَ »قوله صلى هللا عليه وسلم:  - اَن يف  َحاَجة  َأخ 

ْربًَة م ن ك ر اَبت  يـَْوم  اْلق َياَمة  َوَمن َسرَتَ َوَمن فـَرََّج َعن م ْسل م  ك ْربًَة فـَرََّج اَّللَّ  َعْنه  ك   َكاَن اَّللَّ  يف  َحاَجت ه  
 .(3)«ًما َسرَتَه  اَّللَّ  يـَْوَم اْلق َياَمة  م ْسل  

تَـَهك  ف يه  م ْن ح ْرَمت ه  إ الَّ َما م ن  اْمر ئ  خَيْذ ل  م ْسل ًما يف  َمْوط  »وقوله:  - ه  َويـ نـْ تَـَقص  ف يه  م ْن ع ْرض  ن  يـ نـْ
ه   َمْوط ن  حي  ب  ف يه  ن ْصَرَتهَخَذَله  اَّللَّ  يف   تَـَقص  ف يه  م ْن ع ْرض  ، َوَما م ن  اْمر ئ  يـَْنص ر  م ْسل ًما يف  َمْوط ن  يـ نـْ

تَـَهك  ف يه  م ْن ح ْرَمت ه  إ الَّ نَ   .(4)«َصَره  اَّللَّ  يف  َمْوط ن  حي  ب  ف يه  ن ْصَرَته  َويـ نـْ

                                  
 (.4/174ثري: تفسري القرآن العظيم )(، ابن ك57 /8، 6/47( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1)
املسؤولية جراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند احلاجة يف الفقه والقانون املسمى بـ "إغاثة  ( انظر: الكيالين، مجال:2)

 (.194امللهوف" )ص: 
(، 3/128( )2442ه )ح: ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل والغصب، ابب ال يظلم املسلم  املسلَم وال يسلم3)

 (.4/1996( )2580اب، ابب حترمي الظلم )ح: ومسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلد
، وأبو داود يف سننه، كتاب األدب، ابب من رد عن مسلم (26/288) (16368( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح: 4)

قال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد: "إسناده و (، 4735(، والطرباين يف املعجم الكبري )ح: 6/572( )4884غيبة )ح: 
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:  َعَلى َمْن ن ْصَريت  ًَي َرس وَل اَّللَّ ؟، »...م: النيب صلى هللا عليه وسل رجل يسألجاء  - قَاَل يـَق ول 
 .(1)«ْسل م  َعَلى ك لّ  م ْؤم ن  َأْو م  »أَرَأَْيَت إ ن  اْسرَتَقَّين  َمْواَلَي؟ فـََقاَل َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم: 

وجعلت  عظَّمت األحاديث حقوق املسلمني على بعضهم،وجه الداللة من األحاديث: 
ًعا، واحلصار ظلم، فهو يهدد مصاحل الناس املكفولة شرًعا، مما نصرة املظلوم على املسلمني مجي

 ، فقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال يظلمه" أي ال(2)نصرة احملاصرين وتوفري احتياجاهتم يوجب
يؤذيه، وال خيذله يف مصيبة نزلت به، فإن فجأه  يكون سبًبا لظلمه، وال يسلمه أي ال يرتكه ملن

، أما ترك نصرته وإعانته فهي من اخلذالن الذي توعد النيب صلى (3)عدو أو حنوه وجبت نصرته
 " فقال: "من تركهيسلمه، وعلق ابن حزم على حديث "وال (4)هللا عليه وسلم فاعليه ابخلذالن

 .(5)قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه"ُيوع ويعرى وهو 

السعي يف فكاكهم : قياس احملاصرين على األسرى، من حيث وجوب نصرهتم و ملعقولمن ا -3
وختليصهم مما هم فيه، وقد نقل العز ابن عبد السالم رمحه هللا قول بعض العلماء: "إذا أسروا 

، مث قال: "فما الظن (6)هلم حىت خنلصه أو نبيدهم"مسلًما واحًدا وجب علينا أن نواظب على قتا

                                  
صحيح اجلامع الصغري وزًيدته  األلباين: " انظر:حسن(، وقال عنه الشيخ األلباين: "7/267)حسن" انظر: 

(2/993). 
(، وأبو داود يف سننه، 2/894( )2680)ح: ( أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الدًيت، ابب من مثل بعبده فهو حر 1)

(، وقال عنه األلباين: "حسن" انظر: 4/176( )4519كتاب الدًيت، ابب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه )ح: 
 (.6/180صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )

 (.129( انظر: أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 2)
(، القسطالين: إرشاد 15/576لقن: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )(، ابن امل5/97( انظر: ابن حجر: فتح الباري )3)

 (.4/255الساري لشرح صحيح البخاري )
 (.117ظر: ابن دقيق: شرح األربعني النووية )ص: ( ان4)
 (.4/282( ابن حزم: احمللى )5)
 (.10/216( النووي: روضة الطالبني )6)
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، وأحسب أن احلصار ال خيتلف عن األسر يف احلكم، (1)إذا أسروا خلًقا كثريًا من املسلمني!"
وعة من املسلمني، ومعلوم أن جالسجن أو كان منطقة كبرية حتيط مبفكالمها حبس سواء ضاق 

األموال، وفك أسرهم من احلصار و  نفسألا افتداء األسرى من األعداء واجب ولو كلف بذل
وفني أن املصلي عليه قطع صالته لو استغاث إبغاثة احملتاجني واملله شريعة، ومن عناية ال(2)مثله

، وهلذا (3)به ملهوف أو غريق أو حريق، وُيب عليه إغاثته إذا مل يغلب على الظن إنقاذ غريه له
 كل وسيلة مقدور عليها.وجب على املسلمني إنقاذ إخواهنم احملاصرين ب

على حق املرور الثابت  قياس حق احملاصرين يف املرور والتنقل ودخول االحتياجات إليهم،ميكن  -4
، فاحلصار مينع عن حقوق االرتفاقفقهاء ال ويستنبط ذلك من كالملصاحب األرض احملبوسة، 

ون للبلد مثل هذه هذه احلقوق جملموع احملاصرين، وكما يكون للعقار حقوق ارتفاق، فكذلك يك
 فيجب عندها. نهم،احلقوق، فالضرر حاصل يف الصورتني، وال يتأتى رفعه إال بكسر احلصار ع

 مسؤولية رعاية هذا احلق: -ب
إن واجب مناصرة احملاصرين وكسر احلصار املفروض عليهم يتنقل بني كونه واجًبا عينيًا 

سؤولية ابتداًء، حملاصرين، وتقع عليهم املواجب عيين على املسلمني ا وواجًبا كفائًيا، فالسعي إليه
كل  حسب استطاعته،   لى األقرب منهم فاألقرب،أما من هم خارج البقعة احملاصرة فيتعني النصرة ع

فإن مل يكن فيهم كفاية ومقاومة تعينت النصرة على من واالهم، وإن عصى من  ووفق املمكن،
على املسلمني  ق الكفاية، أو ينسحب الوجوبنت على من بعده إىل أن تتحقواالهم فلم يعن تعيَّ 

ي واملعنوي، وإمدادهم ابلسالح وسائر ، وجتب مناصرهتم بكل وسائل الدعم املاد(4)مجيًعا

                                  
 (.97)ص: ( ابن عبد السالم، العز: أحكام اجلهاد وفضائله 1)
ه والقانون املسمى بـ "إغاثة ( انظر: الكيالين، مجال: املسؤولية جراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند احلاجة يف الفق2)

 (.195امللهوف" )ص: 
 (.1/654( انظر: ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار )3)
(، العيين: عمدة 412، 17/411(، اجلويين: هناية املطلب )1/463( انظر: ابن عبد الرب: الكايف يف فقه أهل املدينة )4)

(، أمحد: جرمية 276عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: (، التسويل: أجوبة التسويل 290 /12القاري )
 (.28(، الداية: جرمية احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية )ص: 132حصار غزة )ص: 



  160 

متطلبات اجلهاد واإلعداد اليت تعني على كسر احلصار، فالعاجز عن اجلهاد بنفسه ُيب عليه 
 .(1)اجلهاد مباله إن كان مستطيًعا
فكل شخص مسؤول بقدر استطاعته، حيات، تالف القدرات والصالوتتنوع الواجبات ابخ

ختتلف عن واجبات املؤسسات واألفراد، ومسؤولية احملاصرين ختتلف فمسؤوليات الدول واألنظمة 
عن واجبات املسلمني خارج احلصار، ومسؤوليات الرجل غري مسؤوليات املرأة، والقادر ختتلف 

تليق أبهل العزائم وأخرى للمرتخصني، ومن يعذر لعجزه واجباته عن العاجز، وهناك مسؤوليات 
 اإلعداد، فالتخلي عن نصرة املسلمني من الكبائر، والواجب عن اجلهاد ال يعذر عن تقصريه يف

أن ينصر كل مسلم احملاصرين من موقعه، ووفق ختصصه، فالقائد يناصر من موقعه بسلطته 
ا، والعامل بفتواه وعلمه ومواقفه، والداعية بتبصري الناس وقراراته، مالًيا وسياسًيا وعسكرًًي وإعالميً 

ام هبا، واإلعالمي بنشر احلقيقة، وإدانة احلصار، وحشد الناس بواجباهتم وحثهم على القي
للمناصرة، واملؤسسات بتقدمي املناصرة اخلريية واحلقوقية والسياسية والعلمية والدعوية واإلعالمية، 

املتاحة، من إقامة املناشط السلمية املشروعة، وإنشاء الوقفيات واستثمار كل وسائل النصرة 
س، وإطالق املبادرات املساندة هلم يف اجملاالت املختلفة، ومناصرهتم يف احملافل واملستشفيات واملدار 

الدولية الرمسية والشعبية، مثل رفع الدعاوى القضائية على عدوهم، وغريها من الوسائل اليت ال 
اليت ختضع ملتطلبات الزمان واملكان، مبا يضمن وضعها يف مبادرات مجاعية حتقق ميكن حصرها، و 

 .(2)ا، وتبقي دميومتهاأهدافه
والصراع على الشعوب  ،قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: "أيها القادة: إن النزاع قد تفاقم 

فالواجب السعي والظلم قد فشا،  ،واألحكام اليت حتكم هبا األمم قد اهتزت ،الضعيفة قد تعاظم

                                  
 ول حصار غزة يف الفقه اإلسالمي.( انظر: فياض: مقال ح1)
وما بعدها(،  4ور راغب السرجاين )ص: (، فلسطني واجب األمة للدكت129: فقه اجلهاد )ص: ابن عبد هللا( انظر: 2)

(، بيان هيئة علماء فلسطني يف اخلارج مبناسبة مرور عشر سنوات 62سلطان، صالح: األزهر بني اجلدار والعار )ص: 
 . http://cutt.us/zF9Goقطاع غزة، املنشور على موقع اهليئة، ورابطه: على احلصار اجلائر ل

http://cutt.us/zF9Go
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حممود قوله: "أستحي  ن قل عن السلطان نور الدين، و (1)رد املظامل وإعطاء كل ذي حق حقه" يف
 .(2)من هللا تعاىل أن يراين متبسًما واملسلمون حماصرون ابلفرنج"

بل إن الواجب األخالقي اإلنساين ُيعل املسؤولية على غري املسلمني أيًضا، فعقالء قريش 
 قة الظلم واجلور وفك احلصار عن املسلمني يف شعب أيب طالب.سعوا لنقض وثي

 حتياجات الالزمة للمحاصرين.اال: توفري املطلب الثاين
إن العجز عن كسر احلصار املفروض على املسلمني ال يعفي من القيام ابلواجبات امليسورة  

واستنقاذهم من  األخرى، واليت من أمهها العمل على توفري احتياجاهتم ومستلزمات حياهتم،
املهالك، والعمل على إجناء املضطرين الواقعني يف مهلكة قلة الطعام والشراب، فمن مل يستطع 

ة يف كسر احلصار، لن يعجز عن بذل املال واجلهد واخلربة واملبادرات التخصصية اليت تعزز املسامه
 . (3)صمود احملاصرين

واملسكن، فالتعليم والتوعية والرعاية  وال يقتصر االحتياج على املطعم واملشرب وامللبس
تشفيات واملرافق أيًضا، وذلك ببناء املدارس واملس ي من االحتياجات الواجب توفريهاالصحية ه

العامة اليت متس احلاجة إليها، وال يستغىن عنها، وال ي قتصر على إزالة قدر الضرورة فحسب، بل 
 ُيب رعاية احلاجات أيًضا.
حتقيق ذلك، سواء كان التكافل بني املسلمني  الوسائل الفاعلة يف ويعد التكافل من أهم

احملاصرين ومن هم خارج احلصار، أو التكافل بني احملاصرين أنفسهم، فقد كانت أحداث احملاصرة 
ق يف الشعب تزيد من التالحم املادي واملعنوي بني املؤمنني، وكان النيب صّلى هللا عليه وسلم ينف

، وهلذا فإن التخلف عن حتقيق التكافل امللزم عند احلاجة، (4)هللا عنهامن مال خدُية رضي 

                                  
 (.89/34الرئسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء: جملة البحوث اإلسالمية ) منقول عن( 1)
 (.2/143والصالحية )( أبو شامة: عيون الروضتني يف أخبار الدولتني النورية 2)
ء االمتناع عن تقدمي الواجب (، الكيالين، مجال: املسؤولية جرا17/394( انظر: اجلويين: هناية املطلب يف دراية املذهب )3)

 (.137أمحد: جرمية حصار غزة )ص: ، (188)ص: العام عند احلاجة 
 (.145: ( انظر: كرمي، أمحد: اإلدارة يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم )ص4)
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 .(1)انفكاك عن االرتباط اجلماعي، ومعصية تستوجب العقوبة
 األدلة على هذا احلق: -أ

 ميكن االستدالل هلذا احلق أبدلة كثرية لعل منها:

لْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى  تُ واَلسَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفِقُوا فِي }من القرآن الكرمي: قوله تعاىل:  (1

[، وقوله: 36]احلج:  {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ }[، وقوله: 195]البقرة:  {التَّهْلُكَةِ 

 [.8]اإلنسان:  {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسرِيًا}

من أموال هللا اليت احتياج ُيب معونتهم يتيم واألسري أصحاب وجه الداللة: املسكني وال
عموم االحتياجات وإن خص ابلذكر أصنافًا حمددة،  اآلًيت ، وتشمل(2)استخلف الناس فيها

فيلحق احملاصرون هبم يف احلاجة واالستحقاق، فاحلصار أسر مجاعي يف مساكنهم وبلدهم، وقد 
 ،(3)مع القدرة عليها، مما يدل على وجوهباتوعد هللا عز وجل ابلويل مانع املال واملنفعة عن حمتاجها 

، فإذا تعينت احلاجة تبني مقدار وإمنا كل واقعة تقاس حبسبهامقدارًا حمدًدا  ومل تعني الشريعة
، فإن أطعم اجلائع مبا ال يرفع عنه اجلوع فالطلب ابق  إىل أن ترفع احلاجة اليت جاء االحتياج فيها

 . (4)الطلب من أجلها ابتداءً 
بوية: روي عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: نة النمن الس (2

َعااًن َوَجار ه  َجائ ع  إ ىَل َجْنب ه  » ْلم ْؤم ن  الَّذ ي يَب يت  َشبـْ َمْن َكاَن َمَعه  »، وقوله: (5)«لَْيَس اب 
                                  

ون املسمى بـ "إغاثة ( انظر: الكيالين، مجال: املسؤولية جراء االمتناع عن تقدمي الواجب العام عند احلاجة يف الفقه والقان1)
 (.203، 199امللهوف" )ص: 

 (.1/341: النوازل الكربى )الوزاين(، 24/98( انظر: الطربي: جامع البيان )2)
 (.8/497(، ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )20/215لقرآن )( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام ا3)
 (.1/248( انظر: الشاطيب: املوافقات )4)
(، وقال 2/15( )2166اكم يف املستدرك، كتاب البيوع، من حديث إمساعي بن جعفر بن أيب كثري )ح: ( أخرجه احل5)

(، غري أن معناه اثبت 1/511خمتصر تلخيص الذهيب )عنه ابن امللقن: "فيه عبد العزيز بن حيىي وليس بثقة" انظر: 
 يف أحاديث كثرية.
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اَل َظْهَر َله ، َوَمْن َكاَن لَه  َفْضل  زَاد  فـَْليَـع ْد ب ه  َعَلى َمْن اَل َفْضل  َظْهر  فـَْليَـع ْد ب ه  َعَلى َمْن 
 .(1)«زَاَد َله  

وجه الداللة: أنكر النيب صلى هللا عليه وسلم عدم تكافل املسلمني فيما بينهم، ونفى 
نني اإلميان عن الذي ال يشعر إبخوانه فيأكل ويتمتع وجاره معدوم، فاألحاديث فيها حث املؤم

حلاجة على إخواهنم احملتاجني، واحلصار مظنة وقوع العوز وا مهعندفضل واإلنفاق مما على الصدقة 
والضيق واجلوع والعطش، مما يستلزم تكافاًل وتعاواًن وتعاضًدا وترامحًا بني املسلمني أفراًدا ودواًل، 

ا فلم فكما يكون اجلوار بني األفراد يكون أيًضا بني الدول، فإذا رأى املسلمون إخواهنم جياعً 
َفذََكَر م ْن َأْصَناف  الثاين: "، وقد قال أبو سعيد راوي احلديث (2)يغيثوهم فما حققوا الرتاحم بينهم

نَّا يف  َفْضل   ََحد  م   .(3)"اْلَمال  َما ذََكَر َحىتَّ رَأَيـَْنا أَنَّه  اَل َحقَّ أل 
 رعاية هذا احلق:مسؤولية  -ب

مسؤولية رعاية مصاحل احملاصرين على ويل أمر املسلمني، واجلهات املسؤولة يف البقعة  قعت
ين ة احملاَصر تجب مساعدفسلمني يف خارج البقعة احملاصرة، احملاصرة واحملاصرين أنفسهم، وابقي امل

 .(4)مادًًي ومعنوًًي، وهو حق هلم سيطالبون به يوم القيامة من مل يؤده
وكما تقع املسؤولية على األفراد فهي واقعة على الدول أيًضا، فالتكامل االقتصادي بني   

البلدان اإلسالمية يعد أمًرا حتمًيا يف الظرف الدويل احلايل واملستقبلي؛ للحفاظ على اهلوية 
استدامة الرسالة السماوية، وهو حق من حقوق األخوة، وواجب من واجبات احلضارية وضمان 

 .(5)ار، وقيمة أخالقية وأدبية واجتماعية وحضارية تعزز متاسك اجملتمع وتراحم األمةاجلو 

إن سد حاجات احملاصرين إضافة لكوهنا واجًبا شرعًيا، فهي حتد  أمام املسلمني، ففي واقعنا 

                                  
 (.3/1354( )1728ب املؤاساة بفضول املال )ح: ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اللقطة، ابب استحبا1)
ص: (، أمحد: جرمية حصار غزة )12/33(، النووي: شرح النووي على مسلم )4/282( انظر: ابن حزم: احمللى ابآلاثر )2)

136.) 
 (.3/1354( )1728( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اللقطة، ابب استحباب املؤاساة بفضول املال )ح: 3)
 .(15/66واستشارات اإلسالم اليوم )(، الددو، حممد احلسن: فتاوى 1/338: النوازل الصغرى )لوزاينا( انظر: 4)
 (.28، 27مية يف االقتصاد اإلسالمي )ص: ( انظر: براهيمي، عبد احلميد: العدالة االجتماعية والتن5)



  164 

هذه احلاجات اإلنسانية  غري املسلمنيمون هذه الثغرات والفجوات استغل املعاصر إن مل يسد املسل
 . (1)التغريب وطمس اهلوية اإلسالمية، ونشر األفكار اهلدامةيف 

جاء  ،هذا الواجب يف أداء الواجب ليس مسوًغا لرتك وإن غياب اإلمام أو جوره وتقصريه
العامة إال األئمة ونواهبم، فإذا تعذر عن العز ابن عبد السالم: "ال يتصرف يف أموال املصاحل 

ا من مال املصاحل، ن يصلح لذلك من اآلحاد أبن وجد شيئً القيام هبا ممقيامهم بذلك، وأمكن 
فليصرف إىل مستحقيه على الوجه الذي ُيب على اإلمام العدل أن يصرفه فيه، أبن يقدم األهم 

أمهها فأمهها، ويصرف ما وجده فاألهم، واألصلح فاألصلح، فيصرف كل مال خاص يف جهاته 
أصلحها فأصلحها، ألان لو منعنا ذلك لفاتت مصاحل صرف من أموال املصاحل العامة يف مصارفها 

تلك األموال إىل مستحقيها، وألمث أئمة اجلور بذلك وضمنوه، فكان حتصيل هذه املصاحل ودرء 
 .(2)هذه املفاسد أوىل من تعطيلها"

ساسية اليت ختتل حياة املسلم شراب أو غريه من احلاجات األفإذا وجد مضطر إىل طعام أو 
وعنده فضل عن حاجته أن يعطيه ما يكفيه ولو استغرق كل  ،وجب على من علم بهبفقدها، 

، جاء يف النوازل الصغرى: "إن مل تسع الزكاة الفقراء فإن املواساة للمحتاجني (3)ما معه من الفضل
باجوري: "بيع الطعام للمضطر إليه نه أخذه بثمنه، قال ال، فإن كان املضطر معه مث(4)واجبة"

فإن مل  ،(6)وقال زكرًي األنصاري: "وللعطشان أخذ املاء من مالكه قصرًا عليه ببدله" ،(5)واجب"
قال اجلويين رمحه هللا: "فإن مل يبلغهم نظر اإلمام وجب على يكن معه مثنه لزم القادرين عليه، 

دار إىل دفع الضرار عنهم، وإن ضاع فقري بني ظهراين موسرين، حرجوا ذوي اليسار واالقتدار الب

                                  
 (.106( انظر: حبنكة: أجنحة املكر الثالثة )ص: 1)
 .(82 /1قواعد األحكام يف مصاحل األانم )( انظر: ابن عبد السالم: 2)
 (.227( انظر: سلطان، صالح: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 3)
 (.1/338): النوازل الصغرى الوزاين( 4)
 (.1/338: النوازل الصغرى )الوزاين(، 2/592( الباجوري: حاشية الباجوري )5)
 (.1/27األنصاري، زكرًي: فتح الوهاب )( 6)
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 .(1)من عند آخرهم، وابءوا أبعظم املآمث"
ويكون سد هذه االحتياجات من أموال املسلمني املرصودة يف بيت املال للمصاحل العامة، 

املقدرة من فإذا شغر بيت املال عن السهم املرصد هلا، ثبت فرض الكفاية على أصحاب الثروة و 
اجلويين رمحه هللا: "وإذا كان جتهيز املوتى من ، قال (2)ابب التكافل والتعاون على الرب والتقوى

، بل يرى عدد من (3)فروض الكفاًيت، فحفظ مهج األحياء، وتدارك حشاشة الفقراء أمت وأهم"
هددهم اجلوع العلماء أن التخلي عن حج النافلة؛ للتربع بنفقات حجهم إىل املسلمني الذين ي

ملستضعفني فريضة على األمة اإلسالمية، والعري واملرض أوىل؛ ألن التضامن مع املسلمني ا
 .(4)والفريضة املتعلقة حبق اجلماعة أوىل من النافلة املتعلقة حبق الفرد

فإن مل تكف الزكاة فقراءهم، فحقهم اثبت يف مال املصاحل، فإن مل يكفهم فحقهم اثبت 
 ،(6)يكفي حاجة احملتاجنيوللحكومات احلق يف األخذ من أموال األغنياء ما  ،(5)اءيف أموال األغني

قال ابن حزم رمحه هللا: "وفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، وُيربهم 
السلطان على ذلك، إن مل تقم الزكوات هبم، وال يف سائر أموال املسلمني، فيقام هلم مبا أيكلون 

ومبسكن يكنهم من املطر،  ت الذي ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك،من القو 
، وجاء عن اجلويين رمحه هللا: "فالواجب إنقاذ املشرفني على (7)والصيف والشمس، وعيون املارة"

الردى من املسلمني، فإذا فرض بني ظهراين املسلمني مضرور يف خممصة، أو جهة أخرى من 
، ولو (8)على اجلملة" واستمكن املثرون املوسرون من إنقاذه أبمواهلم وجب ذلك جهات الضرورة،

كانت الشدة واقعة على اجلميع، وال يعلم احملاصرون مىت تنقشع، فيمكن لألغنياء أن أيخذوا ما 

                                  
 (.234( اجلويين: الغياثي )ص: 1)
 (.108(، أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 17/394( انظر: اجلويين: هناية املطلب يف دراية املذهب )2)
 (.234ث األمم )ص: ( اجلويين: غيا3)
 (.514اجلهاد )ص:  ابن ابن عبد هللا: فقه( انظر: 4)
 (.241( انظر: سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 5)
 (.55( انظر: عودة، عبد القادر: اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص: 6)
 (.4/281( ابن حزم: احمللى )7)
 (.503( اجلويين: الغياثي )ص: 8)
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يكفيهم مدة ميكن معها أن تزول الشدة، ويصرفوا الباقي إىل ذوي الضرورة واالحتياج، فإن مل 
ظن، ويقدرها اجلويين اجتهاًدا ة اليت ينتهي فيها القحط والشدة فيأخذوا ما يكفيهم ابليعرفوا املد

 .(1)بسنة، فهي مدة مرعية يف الشرع كما يف الزكاة، ومظنونة عقال الحتمال تغري األحوال
وللفقهاء كالم نفيس يف رعاية مصاحل املفاليس، فإذا مل ُيد املفلس بيًتا يستأجره ففي بيت 

فإن ، (2)على مياسري املسلمنيإن مل يكن يف بيت املال أو مل يكن للمسلمني بيت مال، فاملال، ف
قد يلحقهم  كانت الشريعة التفتت ملصاحل شخص واحد فكيف مبصاحل جمموعة من املسلمني

ضرر فوق ما يلحق املفاليس، مع أن املفلس وقع يف الدين بتفريط منه غالًبا، فكيف مبن تعرض 
 .(3) تقصري ودون سبب، بل فرض عليه احلصار عدوااًن وظلًماملثل حالته بغري

 شروعة.مبختلف الوسائل امل يف احلصاراملسامهني  مدافعة: املطلب الثالث
الضغط على العدو الفارض للحصار حىت تستوجب يعد احلصار جرمية مجاعية سلبية،  

عليه،  مي رده وعقوبتهينبغ عدوانفهو من الكفار  فإن وقع احلصار يرفع حصاره، ويوقف عدوانه،
وكذلك احلصار الواقع من دولة مسلمة بغري وجه حق، فهو من قبيل البغي واحلرابة، قال الدسوقي: 

وإن مل  ،واالنتفاع ابملرور فيها ،احملارب وهو من أخاف الطريق ألجل أن مينع الناس من سلوكها"
املمنوع من سواء كان  ،رور فيهايقصد أخذ مال من السالكني بل قصد جمرد منع االنتفاع ابمل

ا كما إذا منع كل أحد مير فيها أو عامً  ،ا كفالن أو كان كل مصرياالنتفاع ابملرور فيها خاصً 
 .(4)"إىل الشام مثاًل 

ر للمسلمني عقاب ومن وسائل إتالف أمواله، وإحلاق الضرر  يه:الضغط علو  العدو احملاص 
حاصر العدو املسلمني أو أخذوا عليهم إذا ه هللا: "قتل أسراه، فقد سئل اإلمام أمحد رمحو  به،

                                  
 (.236انظر: اجلويين: الغياثي )ص: ( 1)
 (. 2/680،638( انظر: الباجوري: حاشية الباجوري )2)
 فهد العجالن أحد أعضاء جلنة املناقشة ضمن ملحوظاته املقيدة على الرسالة.أفاد هبذا امللحظ فضيلة الدكتور ( انظر: 3)
 .(4/348الدسوقي: حاشية الدسوقي )( 4)
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 .(1)"قال: نعم يغيظوهنم به كي خيلوا هلم الطريق يضربون أعناق األسارى؟
اقتصادًًي، وسياسًيا ودبلوماسًيا وعلمًيا، ومقاضاته قانونًيا يف احملافل  ة العدومقاطع وكذلك

يقات املقاطعة يف واقعنا ومن أبرز تطب، ائل اليت ميكن أن ترده عن عدوانهالدولية، وسائر الوس
املقاطعة اليت فرضتها البلدان العربية على االحتالل الصهيوين، بقرار من جملس الدول  ،املعاصر

 .(2)م2000العربية، مث أخذت طابًعا شعبًيا بعد اندالع انتفاضة األقصى عام 
صار، موا يف كسر احلويعد املسلمون الصامتون عن احلصار مقصرين مؤاخذين، إن مل يسه

فإن بعض الفقهاء قالوا جبواز قتال الفقراء لألغنياء إذا  أو إزالة آاثره حال قدرهتم على ذلك،
امتنع أرابب األموال من ذلك، جاء يف النوازل الصغرى: "وللفقراء قتاهلم على أخذ ذلك حىت لو 

األغنياء ساة الفقراء واجبة على ، وجاء فيه أيًضا: "موا(3)قتل الفقري صاحب املال كان دمه هدرًا"
 .(4)إن مل تغنهم زكاهتم، ومن منع املواساة مع حتقق فقر الفقري حىت مات، طولب بدمه دنيا وأخرى"

 :املسامهني يف احلصار والضغط عليهم مدافعةاألدلة على  -أ
 كثرية، منها:  أدلةيشهد لذلك 

 من القرآن الكرمي: -1
 ية، أكتفي آبيتني منها:بعدد من النصوص القرآن ميكن االستدالل

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }األوىل: قوله تعاىل: 

 [5]التوبة:  {وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 
وجه الداللة: ينبغي مواجهة العدو احلريب املعتدي على املسلمني ابلوسائل املشروعة 

م يف معاقلهم وحصوهنم، ومقاطعتهم واليت منها منع التصرف يف بالد املسلمني، وحصرهاملختلفة، 

                                  
 (.2/472اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صاحل )ابن حنبل: مسائل ( 1)
ملقاطعة االقتصادية السعدون: ا، (1/390( انظر: عليش: فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك )2)

 (.63أتصيلها الشرعي، واقعها املأمول )ص: 
 (.1/340: النوازل الصغرى )الوزاين( 3)
 (.1/341) املرجع السابق( 4)
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 .(1)املختلفة، والتضييق عليهم يف كل طريق يسلكونه بصور املقاطعة
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ }الثانية: قوله تعاىل حكاية عن يوسف عليه السالم: 

إِنْ لَمْ تَأْتُونِي ( فَ 59) يْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَ  ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ 

 [60، 59]يوسف:  عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ{ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ 
وجه الداللة: هدد يوسف عليه السالم إخوانه مبنع الطعام عنهم حال عدم جلب أخيهم 

 .(2)إليه، فاستعمل املقاطعة كوسيلة ضغط عليهم، ومل يرد يف شرعنا ما خيالفه فيكون شرًعا لنا
َقد َم َمكََّة قَاَل َله  »أنه ملا أسلم  -هـ عنرضي هللا-لسنة النبوية: ما روي عن مثامة بن أاثل من ا -2

قَائ ل : صبوت، قال: ال، ولكن أسلمت مع حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال وهللا، ال 
 .(3)«أيتيكم من اليمامة حبة حنطة، حىت أيذن فيها النيب صلى هللا عليه وسلم

ع احلنطة عنهم صورة من صور املقاطعة الداللة: هتديد مثامة رضي هللا عنه للكفار بقط وجه
وقد أقره النيب صلى هللا عليه وسلم عليه، مما يدل على  والضغط على األعداء، ،االقتصادية
 .(4)امشروعيته

ختريج موت احملاصرين أو تضررهم بسبب احلصار على ترك اجلائع، وعدم إنقاذ  :من املعقول -3
، فارضني للحصار، أو متعاونني مع الفارضني له فيعاقب املسامهون يف ذلك سواء كانوا الغريق،

 إغاثة احملاصرين شركاء القادرون علىف، مل يعملوا على إزالته مع استطاعتهمو  عن الظلم صامتنيأو 
املوافق على اجلناية شريك اجلاين وإن مل ف ،إن مل يقوموا بواجبهم  هالك املسلمنييف ابلتسبب
البعض على  وأحال ،أن املوسرين أبمجعهم لو تواكلوا وختاذلوا" قال اجلويين رمحه هللا: ،(5)يباشرها

                                  
(، ابن عاشور: التحرير والتنوير 8/73(، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )14/134انظر: الطربي: جامع البيان ) (1)

(10/115 .) 
 (.69ين، خالد: املقاطعة االقتصادية حقيقتها وحكمها )ص: ( انظر: الشمرا2)
 (.69سبق خترُيه )ص: ( 3)
 (.70( انظر: الشمراين: املقاطعة االقتصادية )ص: 4)
 (.6/471القسطالين: إرشاد الساري )( انظر: 5)
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إذ ليس بعضهم ابالنتساب إىل التضييع  ،مالبعض، حىت هلك املضطر، حرجوا من عند آخره
، وعد ابن حزم مانع احملتاج من سد (1)"أوىل من بعض، وقد عمهم العلم، والتمكن من الكفاية

 بكر أبو قاتل وهبذا احلق؛ له الذي أخيه على ابغ احلق نعحاجته ابغًيا ُيوز قتاله، فقال: "وما
ومن  أن مانع الطعام قاتل، ثري من الفقهاءك، وذكر  (2)الزكاة" مانع - عنه هللا رضي - الصديق

وإن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة ال يبقى فيها من غري طعام وال ذلك: قول الشريازي: "
حبسه ومنعه الطعام ابن قدامة: " وقال ،(3)"تل غالباً شراب فمات وجب عليه القود ألنه يق

والشراب مدة ميوت يف مثلها غالًبا، فمات، ففيه القود؛ ألنه يقتل غالًبا، وإن كانت املدة ال 
 ،ا يف القصاصقصد القتل ليس شرطً : "الدسوقي وقال ،(4)"ميوت فيها غالًبا، فهو شبه عمد

 .(5)"لو قصد بذلك التعذيبوحينئذ فيقتص ممن منع الطعام والشراب و 
 :املسامهني يف احلصار مدافعة مسؤولية -ب

أن تكون أبمر اإلمام أو السلطة الرمسية للدولة؛ ألهنا هذه اجلزاءات والعقوابت  األصل يف
صنف من صنوف اجلهاد يف سبيل هللا، ومعلوم أن التصرفات املتعلقة ابجلهاد مرتبطة بويل األمر 

مصلحة املسلمني، وجب طاعته فيها مر مقاطعة على األعداء حتقق ابتداًء، فإذا فرض ويل األ
وااللتزام هبا، أما إن مل تكن أبمر اإلمام، ومل أيمر هبا ومل ينه عنها، وإمنا دعت إليها جمموعة من 

، فيجوز العمل هبا إن كانت حتقق مصلحة املسلمني، وتوقع من املؤسسات املسلمني أو مؤسسة
أما إن ترتب عليها  باب حبسب احلال،حكمها بني الوجوب واالستحدد ويرت  النكاية ابلكفار،

مضرة راجحة، وهنى ويل األمر عنها، فال ُيوز السري إليها، وليس لإلمام أن أيمر بذلك أو ينهى 
عنه إال إن رأى يف ذلك مصلحة عامة ال تقابلها مفسدة أو ضرر يوازيها، فإن نشأ عنها مفاسد 

عرضهم لضغوط دولية تؤدي إىل تفويت ة ليسوا مستعدين خلوضها، أو تتقحم املسلمني يف معرك

                                  
 (.504اجلويين: غياث األمم )ص: ( 1)
 (.4/284ابن حزم: احمللى )( 2)
 (.3/176الشريازي: املهذب )( 3)
 (.3/259ابن قدامة: الكايف )( 4)
 (.4/242الدسوقي: حاشية الدسوقي )( 5)
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عنها شن حرب على املسلمني املستضعفني ال قدرة هلم على مواجهتها،  نشأمصاحل أعظم، أو ي
 .(1)مل جتز الدعوة إليها

 .احلصار عن األضرار الناجتة عن احملاصرين : تعويضاملطلب الرابع
سبق اإلشارة إىل جزء ار جسيمة مادية ومعنوية، وقد تنشأ عن احلصار االقتصادي أضر 

منها عند احلديث عن آاثر احلصار، واألصل صيانة هذه احلقوق وعدم هدرها، وتعويض 
قال ابن تيمية: "والعدّو احملاصر إذا احملاصرين عن احلقوق اليت ضاعت، واألضرار اليت نشأت، 

ه م يدفعون ذلك املال، ويضمنونطلب مال شخص، وإن مل يدفعوه اصطلمهم العدّو، فإهن
، ولو قصر املسلمون يف جندة احملاصرين حىت هلكوا أو تضرروا، فإهنم يعاقبون (2)لصاحبه"

نقل عن الشيخ عبد الباقي املالكي: "أن فقد ويغرمون يف احلالة اليت جتب عليهم املواساة، 
يتأولوا، اجلماعة ابلواحد إن مل  حىت هلكوا، قتل -يقصد الفقراء–األغنياء إذا متالؤوا على منعهم 

ورغم أن الصورة خمتلفة، فالتمالؤ مشاركة يف العدوان، أما  ،(3)فإن أتولوا كان عليهم دية اخلطأ"
 عدم النصرة فتقصري وتفريط، إال أن التعويض عليهم ميكن تردده بني كونه عقوبة أو مواساة،

حيث طبيعة ا يتعلق به من قضاًي من التعويض عن الضرر املرتتب على احلصار، وم وإن دراسة
األضرار اليت ميكن التعويض عنها، واملسؤول عن التعويض أهو العدو الذي فرض احلصار، أم 
الدولة اليت وقع عليها احلصار، أم املسلمون الذين مل يقوموا بدورهم يف نصرة إخواهنم، وغريها 

؛ إذ وبتسد الثغر وتنهض ابملطل من املسائل املتعلقة ابلتعويض، حتتاج إىل دراسة مستقلة
 .درجات املسؤولية متفاوتة مما ُيعل األثر خمتلًفا

 األدلة على هذا احلق: -أ

                                  
وما بعدها(، السعدون:  98مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: الدوسري: املقاطعة االقتصادية 1)

مراين: املقاطعة االقتصادية وما بعدها(، الش 104املقاطعة االقتصادية، أتصيلها الشرعي، واقعها واملأمول هلا )ص: 
 وما بعدها(. 69)ص: 

 (.3/342( ابن تيمية: جامع املسائل )2)
 (.1/340: النوازل الصغرى )الوزاين( 3)
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 مبا يلي: ميكن االستدالل
عموم األدلة الشرعية املتعلقة إبزالة الضرر، فمعاجلة آاثر الضرر وجه من وجوه إزالته، فإذا  -1

ر تضرر احملاصرون ابحلصار املفروض عليهم، وجب على  تعويضهم عن تلك  يناحملاص 
 .األضرار

َأنَّ َرج اًل أََتى أَْهَل َماء  فَاْسَتْسَقاه ْم، فـََلْم َيْسق وه ، َحىتَّ َماَت َعَطًشا، من املأثور: ما روي " -2
َي هللا  َعْنه  الدّ يَةَ   ن فضل عنده ما حيتاجه، إذ يلزم مَ (1)"َفَأَغَرَمه ْم ع َمر  ْبن  اخلَْطَّاب  َرض 

ألهنم مل يسقوه وإن مل  ؛بن اخلطاب رضي هللا عنهفقد أغرمهم عمر ، (2)بذله إليه املضطر
ا، ومينع دخول االحتياجات  يفرضآخر، فكيف مبن مينعوه من البحث عن ماء 

ً
حصارًا ظامل
 واإلعاانت، ويتسبب يف إزهاق األرواح، وإتالف األموال؟!.

قد ذكر الفقهاء أن الرجل ف، يف تعويضهم االشرتاكعلى َمن قصَّر يف نصرة احملاصرين ُيب  -3
ذلك، فعليه ضمان  ه منه إن كان قادرًا علىاول نفس إنسان، ومل خيلصسبًعا يتن الذي يرى

 .(4)اإلنقاذ واجًبا عليه، أوجبوا عليه الضمان فلمَّا كان، (3)ديته إن هلك
 مسؤولية رعاية هذا احلق: -ب

تقع املسؤولية على العدو الذي فرض احلصار، ويكون إلزامه من كل جهة هلا صفة قادرة 
 يجة فقد الطعام والشراب واالحتياجاتكاهليئات الدولية، فإن كان الضرر نتعلى ذلك،  

األساسية، وقدر األغنياء من املسلمني احملاصرين أو غري احملاصرين على سد حاجة املتضررين فلم 
يسدوها فهم شركاء يف املسؤولية، جاء يف النوازل الصغرى: "فإذا عطب الفقراء وهلكوا مع حتقق 

                                  
(، وذكر 6/252( )11851انظر: أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، ابب ما جاء يف النهي عن منع فضل املاء )ح:  (1)

 (.1/88فيض القدير ) املناوي أنه صحيح. انظر: امليناوي:

 (.272انظر: املاوردي: األحكام السلطانية )ص:  (2)

 (.3/224)( انظر: احلطاب: مواهب اجلليل 3)
(، الشيخ، عاطف: األحكام واملسائل الفقهية املتعلقة ابلكوارث )ص: 4/449( انظر: املرداوي: تصحيح الفروع )4)

103.) 
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 .(1)تعذر معايشهم، أخذ هبم األغنياء"احتياجهم، و 
 : سياسة ويل األمر جتاه احلصار االقتصادي.رابعاملبحث ال

السعي فإن البلد احملاصر عليه مسؤولية كبرية يف على بلد مسلم،  اقتصادي إذا وقع حصار
تقدير املصاحل واملفاسد والنفع والضرر  يكون واألصل أن، لكسر احلصار، أو احلد من أتثريه

تقدير  النظر النهائي يف وتقع مسؤولية ،ة يف املكان احملاصرشاورة بني أهل العلم والرأي والقيادم
، وفق ما حيقق املصلحة؛ ألن ما يكون مرجعه إىل عامة املسلمني (2)التدابري املناسبة على ويل األمر

تقدير املصاحل، ولو أوكل يف النفع والضرر فاإلمام منصوب للنظر فيه، فآراء الناس تتفاوت يف 
 .(3)د الناس؛ لتضاربت اجتهاداهتم، وفسدت أحواهلمأمر تقديرها إىل آحا

ك  فإن شغر البلد احملاصر عن إمام يتوىل شؤونه، أو وجد إمام لكنه ال يبلغهم نظره، فال ترت 
، أو وهنميتوىل النظر يف شؤ من مصاحل املسلمني معطلة، وإمنا يتعلق اخلطاب ابملسلمني، لينصبوا 

فال يضيع هذا اعة، فالغرض من اإلمامة استصالح العامة، يبادر من له احلكم فيهم والسمع والط
 . (4)الغرض حبال، وإال اجتمعت عليهم مصائب الدهر، وأزمات احلياة أبشكاهلا املختلفة

تقييد ويل األمر للحقوق حكم  يفصت هذا املبحث لدراسة أثر احلصار االقتصادي وقد خصَّ 
أهم  كما تناولت  الية،رضه للوظائف املومدى مشروعية ف احلرًيت ألجل املصلحة العامة،و 

وطلًبا لالختصار اكتفيت أو ختفيف آاثره،  االقتصادي كسر احلصارالسياسات اليت تسهم يف  

                                  
 (.1/339: النوازل الصغرى )الوزاين( 1)
ر اإللزام يقصد بويل األمر من له سلطة شرعية عامة ُيوز له مبقتضاها إجراء تصرفات ترتتب عليها آاثر شرعية هلا عنص (2)

ويشمل يف النظام الدويل املعاصر السلطات الثالث ، ، ووجوب الطاعة يف حدود رعايتها ألحكام هللاوقوة التنفيذ
علي: منهج اإلسالم يف اإلنفاق على النفس ومدى سلطة ويل األمر يف انظر: الصوا،  .التشريعية والتنفيذية والقضائية

 (.31، 30باح يف قانون األحوال الشخصية وتطبيقاته القضائية )ص: (، الصقر، فتحي: تقييد امل77تقييده )ص: 

تسويل: أجوبة (، ال576السرخسي: شرح السري الكبري )ص:  ،(18/79اجلويين: هناية املطلب يف دراية املذهب ) ( انظر:3)
 (.250التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: 

(، التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري 268، 176، 175( انظر: اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 4)
 (.250عبد القادر يف اجلهاد )ص: 
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مبجامع املسائل اليت هي قطب الرحى يف تدبري ويل األمر جتاه احلصار االقتصادي، فتدبريه إما 
داري فقد يتقاطع مع حرية األفراد يف ذا طابع إداري أو طابع مايل، أما التدبري اإلأن يكون 
ا كان من املباحات، فجعلت املطلب األول لدراسة حكم تقييد ويل األمر للمباح يف التصرف مب

جعلت املطلب الثاين فظل احلصار االقتصادي، بينما التدبري املايل فيصطدم مبلكية األشخاص، 
الوظائف املالية ألجل احلصار االقتصادي،  لدراسة أهم املسائل املتعلقة ابملالية العامة، وهي فرض

لتدبري ويل األمر يف اجملال اإلداري، واالقتصادي، واألمين، مث عرضت يف املطلب الثالث أمثلة 
 يف ثالثة مطالب:  املبحث ءوالعسكري، والسياسي، والدبلوماسي، واإلعالمي، والقضائي، فجا

 وابطه.  املطلب األول: تقييد ويل األمر للمباح، حكمه وض

ما مل تتعارض مع نص شرعي أو مقصد كلي، وهذا األصل يف  جتوز السياسات املصلحية
حكم تدخل ويل األمر يف شؤون البلد وتنظيمها، غري أن تدخله يف بعض القضاًي قد يتعارض 
مع احلقوق واحلرًيت اليت كفلتها الشريعة اإلسالمية يف الظروف االعتيادية، وأهدرت التدابري 

السلطة محاية احلقوق واحلرًيت ومنع االعتداء عليها،  وية اليت تنتقص منها، فمن واجباتالسلط
إال أنه قد تنشأ حاجة للموازنة بني حق األفراد يف التصرف وحق السلطة يف رعاية املصاحل العامة، 
وخاصة يف الظروف االستثنائية، واألزمات السياسية واالقتصادية، كما يف حالة احلصار 

يؤول إىل الفوضى، كما يؤل إطالق التصرف للسلطة  تصادي؛ ألن إطالق التصرف لألفراداالق
 .(1)إىل هدر احلقوق واحلرًيت

وهلذا تناولت يف هذا  من أصول مسائل السياسة الشرعية، (2)ملباحا تعد مسألة تقييدو 
 ، وذلك يف فرعني:ا، وضوابطهاملطلب حكمها

                                  
 (.75، 74لتشريع اإلسالمي )ص: فار، حممود: تقييد السلطة التنفيذية يف ا( انظر: الن1)
يقصد بتقييد املباح: إصدار ويل األمر أو انئبه، أمرًا بفعل مباح مل يوجب الشارع فعله، أو منع مباح  مل يوجب  ( انظر:2)

. لفعل واملنع جللب مصلحة أو درء مفسدةالشارع منعه، فينتقل املباح من التخيري إىل اإللزام ابلفعل أو الرتك، ويكون ا
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 لمباح.الفرع األول: حكم تقييد ويل األمر ل

 تقييد ويل األمر للمباح.الفرع الثاين: ضوابط 

 الفرع األول: حكم تقييد ويل األمر للمباح.

 صورة املسألة:أواًل: 

ينشأ عن وقوع احلصار االقتصادي أزمات مالية، وتقلبات اقتصادية، وارتفاع يف األسعار، 
اهلجرة وترك االستثمار يف ومنازعات مالية بني العمال وأصحاب العمل، ورغبة رؤوس األموال يف 

بلد احملاصر، وغريها من اإلشكاليات اليت تتطلب من ويل األمر التدخل وتقدمي حلول هلا، فهل ال
 على الوجه الذيُيوز لويل األمر تقييد املباحات، ومنع الناس من التصرف يف أمالكهم وحقوقهم 

 فرضاجلربي، ومنع االحتكار، و يريدون، كتقييد حركة التجار ومن عليهم مديونيات، والتسعري 
إلزام رب العمل بزًيدهتا، ووضع قيود على قرار و وحتديد األجور،  القيود على الصادرات،

، وحتديد اإلنتاج وتوجيهه، ترتيب األولوًيت اإلنتاجية واالستريادية أو ختفيف قيودهااملستهلك، و 
 ؟، وغريها من املسائلومنع التعامل االقتصادي مع جهات معينة

 حترير حمل النزاع:اثنًيا: 

اتفق الفقهاء على وجوب طاعة ويل األمر إن أمر مبا أوجبه الشرع، وحرمة طاعته إن أمر 
، غري أهنم اختلفوا يف حكم تقييده للمباح، فإن أمر مبباح هل ُيب فعله، وإن (1)مبحرم ومنكر

 هنى عن مباح هل حيرم خمالفته؟

                                  
 (.46، 18الصقر، فتحي: تقييد املباح يف قانون األحوال الشخصية وتطبيقاته القضائية )ص: ظر: ان

(، املاوردي: احلاوي 3/63ابن رشد: البيان والتحصيل ) ،(5/422( انظر: ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار )1)
 (.8/366ابن قدامة: املغين ) (،2/117ل )جلمل: فتوحات الوهاب املعروف حباشية اجلم(، ا77، 12/75الكبري )
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 حكم املسألة:اثلثًا: 

األمر للمباح على أقوال عديدة، ميكن إمجاهلا يف ويل  يف حكم تقييد اختلف الفقهاء
 اجتاهني أساسيني:

مجهور  إليهُيوز لويل األمر تقييد املباح إذا كان يف ذلك مصلحة، وذهب  االجتاه األول:
، واختلف أصحاب هذا االجتاه يف حاالت التقييد، بني من (1)الفقهاء من املتقدمني واملتأخرين

 .(2)اجلواز يف حاالت دون أخرى واز مطلًقا ومن يرىيرى اجل

ال ُيوز لويل األمر تقييد ما أابحه هللا تعاىل مطلًقا، وهو منسوب إىل ابن  االجتاه الثاين:
 .(5)، وحكاه األلوسي عن بعض الفقهاء دون أن يسميهم(4)، وبعض الشافعية(3)حزم

 أدلة األقوال ومناقشاهتا:رابًعا: 

                                  
(، القرايف: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن 8/366(، ابن قدامة: املغين )23/279( انظر: ابن عبد الرب: التمهيد )1)

ر البهية يف شرح البهجة الوردية (، األنصاري، زكرًي: الغر 29/194(، ابن تيمية: جمموع الفتاوى )41األحكام )ص: 
(، ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار 2/117اجلمل: فتوحات الوهاب املعروف حباشية اجلمل ) (،2/225)
( الطريقي، عبد هللا: من قواعد النظام 160، 25(، الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 5/422)

 (.36 األمر )ص: السياسي يف اإلسالم طاعة أويل
إىل جواز تقييد ويل األمر املباح غري املنصوص عليه خبالف املباح املنصوص عليه، بينما  الرمحن ابن عبد( ذهب الصادق 2)

يرى الدكتور عبد هللا الطريقي جواز تقييد ويل األمر للمباح ابألمر به مطلًقا خبالف النهي عنه فيصح إن كان فردًًي 
(، الطريقي، عبد هللا: من قواعد النظام السياسي 1اح )ص: ، الصادق: معىن تقييد املبابن عبد الرمحنال مجاعًيا. انظر: 

 (.36يف اإلسالم طاعة أويل األمر )ص: 
(، ونسب هذا القول البن حزم عدد من الباحثني، انظر: أبو مزيريق، أمحد: تقييد 8/431( انظر: ابن حزم: احمللى )3)

: فتحي: تقييد املباح يف قانون األحوال الشخصية (، الصقر80ه يف فقه األحوال الشخصية )ص: املباح ومدى اإللزام ب
(، ويالحظ أن ابن حزم كان يتحدث عن مشول النصوص لألحكام يف سياق رده على 47وتطبيقاته القضائية )ص: 

قبيل الزم القول، ونسبة القول إىل  ولعل َمن نسبه إليه عده من تقييد املباح، اآلخذين ابلقياس، ومل أيت  كالمه لغرض
 ة ابإللزام حمل خالف ونظر.األئم

 (.1/439( انظر: البجريمي: حاشية البجريمي على شرح املنهج املسماة ابلتجريد لنفع العبيد )4)
 (.3/64( انظر: األلوسي: روح املعاين )5)



  176 

رآن، والسنة، القائلون جبواز تقييد ويل األمر للمباح ابلقول: استدل أدلة االجتاه األ -أ
 :عقولواملأثور، وامل

 أواًل: من القرآن الكرمي:

 {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }قوله تعاىل:  (1

 [59]النساء: 

وجه الداللة: أمر هللا تعاىل بطاعة ويل األمر، وما أيمر به ويل األمر إما أن يكون مطلوب 
ًجا حتت طاعة هللا رًعا فيكون االمتثال مندر الفعل أو الرتك أو مباًحا، فإن كان مطلوب الفعل ش

وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وطلب ويل األمر له من ابب التأكيد واإللزام وليس  عز وجل
اإلنشاء والتأسيس، وإن كان أمره بفعل  منهي  عنه، فال طاعة له يف ذلك إذ الطاعة ابملعروف، 

مر به من الصالح أو يتناول طاعته يف كل ما أي فتكون طاعته مطلوبة فيما سوى املعصية، وهذا
 .(1)فإذا أمر جبائز وجبت طاعته؛ ألن ذلك ُيلب املصلحة العامة ويدرأ املفسدة، احاملب

، التقييداملناقشة: ال تالزم بني حكم طاعة ويل األمر يف تقييد املباح، وصحة إقدامه على 
ر به، فقد حيرم ابتداًء وليس يف حكم طاعته إذا أمفاخلالف يف حكم إقدامه على تقييد املباح 

مناطها طاعته دفًعا ملفسدة  ل للمكلفني بطاعته فيما قيده؛ حتقيًقا ملصلحة أكربعليه التقييد ويقا
 .(2)الشقاق وليس صحة تقييده

ميكن اإلجابة أبنه وإن مل يكن هناك تالزم، فإن تقييد ويل األمر للمباح اثبت أبدلة أخرى 
 لة األمر بطاعته.غري أد

                                  
(، 7/140(، الكاساين: بدائع الصنائع )23/279واألسانيد )( انظر: ابن عبد الرب: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين 1)

 (.5/72(، املراغي: تفسري املراغي )5/168(، ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار )9/202ابن قادمة: املغين )
 (.91( انظر: أبو مزيريق، أمحد: تقييد املباح ومدى اإللزام به يف فقه األحوال الشخصية )ص: 2)
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 {تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَاا وَلَ }قال تعاىل:  (2
 [85]األعراف: 

ن نشأ عن تصرف اإلنسان ضرر وجب منعه وجه الداللة: اإلضرار ابآلخرين منهي عنه، فإ
الفرن  إحداثتصرفه مباًحا يف أصله، وقد استدل بعض الفقهاء هبذه اآلية على منع  وإن كان

 تصرفلدار أو إنقاص مثنها، مع أن ضرر إبتالف اإبحداثها ، إذا ترتب الدورواحلمام بقرب 
 .(1)وقع يف ملكه متخذها

 اثنًيا: من السنة النبوية:

ْنك ْم »كوع، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: بن األ عن سلمة (1 َمْن َضحَّى م 
ْنه  َشْيء   ْقب ل ، قَال وا: ًَي َرس وَل اَّللَّ ، نـَْفَعل  لَ فَـ « َفالَ ي ْصب َحنَّ بـَْعَد اَثل َثة  َوبَق َي يف  بـَْيت ه  م 

 
مَّا َكاَن الَعام  امل

ي؟ قَاَل:  اض 
َ
لنَّاس  َجْهد ، »َكَما فـََعْلَنا َعاَم امل ر وا، فَإ نَّ َذل َك الَعاَم َكاَن اب  َفَأَرْدت  ك ل وا َوَأْطع م وا َوادَّخ 

 .(2)«َأْن ت ع ين وا ف يَها

ضاحي أكثر من ثالثة أًيم، ر حلوم األصلى هللا عليه وسلم ادخاوجه الداللة: منع النيب 
ابلباقي؛ ملا يف ذلك من مصلحة التوسعة على أهل البوادي، وهذا تقييد  هم أن يتصدقواوأمر 

لو ف االستثنائي وعاد احلكم األصلي،مؤقت لالدخار، فلما جاء العام القادم زال هذا احلكم 
 .(3)يف ملكهم التصرفلزمت املواساة، ولو بتقييد  ،لةوتوافرت الع ،نزلت احلاجة ابلناس

                                  
مى ابإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري احلكام )ص: ر: أبو األصبغ، عيسى: ديوان األحكام الكربى املس( انظ1)

656.) 
(، 7/103( )5569البخاري يف صحيحه، كتاب األضاحي، ابب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود )ح:  ( أخرجه2)

ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد  مسلم يف صحيحه، كتاب األضاحي، ابب بيانوأخرجه  واللفظ له،
 (.3/1563( )1974يف أول اإلسالم )ح: ثالث 

 (.12/48(، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )426، 6/424( انظر: عياض: إكمال املعلم بفوائد مسلم )3)
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َمَثل  »عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  (2
، فََأَصاَب بـَْعض ه ْم أَْعاَلَها م  اْستَـَهم وا َعَلى َسف يَنة  الَقائ م  َعَلى ح د ود  اَّللَّ  َوالَواق ع  ف يَها، َكَمَثل  قـَوْ 

َاء  َمر وا َعَلى َمْن فـَْوقـَه ْم، فـََقال وا: لَ َوبـَْعض ه ْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَّذ يَن يف  َأْسَفل َها إ َذا اسْ 
ْو تَـَقْوا م َن امل

يب َنا َخْرقًا َومَلْ نـ ْؤذ  َمْن فَـ  يًعا، َوإ ْن َأَخذ وا َعَلى َأانَّ َخَرقـَْنا يف  َنص  ْوقـََنا، فَإ ْن َيرْت ك وه ْم َوَما أَرَاد وا َهَلك وا مجَ 
يًعا  .(1)«أَْيد يه ْم جَنَْوا، َوجَنَْوا مجَ 

ستعمال حقهم وحريتهم  اوجه الداللة: اجملتمع كالسفينة، إذا جتاوز بعض األفراد حدهم يف
 .(2)ويل األمرالتقييد لمبا حيقق مصلحة اجلميع، و  فتقيد، ، واختلت موازينهتهخرقوا سفين

 اثلثًا: من املأثور:

خليًجا له من العريض، عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق  (1
له الضحاك: مل متنعين، وهو لك  فأراد أن مير به يف أرض حممد بن مسلمة، فأِب حممد، فقال

ا، وال يضرك، فأِب حممد، فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب فدعا  وآخرً منفعة تشرب به أواًل 
َّللَّ  لََيم رَّنَّ ب ه ، َوَلْو "َواعمر حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي سبيله، فقال حممد: ال، فقال عمر: 

"َعَلى َبْطن َك، َفَأَمَره  ع َمر  َأْن مَي    . (3)رَّ ب ه ، فـََفَعَل الضَّحَّاك 

تصرف  حلريةوجه الداللة: قضى عمر رضي هللا عنه بوجوب إمرار املاء، وهذا تقييد 
 .(4)إضرار ابآلخريننشأ عنه التصرف املباح إذا  فيمنع ملكه، اإلنسان يف

                                  
 (.3/139( )2493( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشركة، ابب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه )ح: 1)
(، أبو احلاج: تدابري األمن الداخلي 4/7شاه: فيض الباري على صحيح البخاري )( انظر: الديوبندي، حممد أنور 2)

 (.87وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء مقاصد الشريعة )ص: 
معرفة السنن واآلاثر (، والبيهقي يف 224(، والشافعي يف املسند )ص: 2/746( )33( أخرجه مالك يف املوطأ )ح: 3)

 (.9/35( )12264)ص: 
 (.13/11(، العيين: عمدة القاري )5/111ر: ابن حجر: فتح الباري )( انظ4)
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القضاء عليه به، كال ينفك عنه السائل  التحتم الذي املناقشة: مقتضى اللزوم هنا ليس 
ألخالق، لعلم عمر رضي هللا عنه أهنما من أهل الفضل وإمنا فتوى يلزم هبا مبقتضى مكارم ا

ابألصل،  و مل يرضيا لكان التمسكقة أبنه ال حينثه، ولللرجوع إىل األفضل ث فأقسم، صافواإلن
 .(1)ليس أحد أحق مبلك املرء منه إال برضاهو إذ اإلرفاق ليس بواجب، 

عصره فكان اتفاقًا منهم اإلجابة: قضى عمر رضي هللا عنه بذلك ومل خيالفه أحد من أهل 
اإللزام القضائي وليس ، فصفة عمر رضي هللا عنه، وسياق الكالم وصيغته، ترجح (2)على ذلك

 .اإللزام األخالقي

، تزوج حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يهودية، فكتب إليه عمر: "أن خل سبيلها" (2
: "إين ال أزعم أهنا حرام، فكتب إليه حذيفة: "إن كانت حراًما خليت سبيلها"، فكتب إليه عمر

 .(3)ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات منهن"

بن اخلطاب رضي هللا عنه التزوج ابلكتابيات، ملا فيه من إفضاء إىل عمر منع وجه الداللة:  
 .(4)مفسدة يف بعض الظروف، وهذا تقييد للمباح

 :من املعقولرابًعا: 

أموال الناس  يف التصرفقياس املصلحة العامة على الضرورة اخلاصة، من حيث جواز   (1
ت الناس وتقييد املباحات للضرورة عند خوف اهلالك، فكذلك إذا كان التدخل يف حرًي

                                  
(، الشاطيب: املوافقات 6/47(، الباجي، أبو الوليد: املنتقى شرح املوطأ )7/197( انظر: ابن عبد الرب: االستذكار )1)

 (.17/117ر )(، ابن عاشور: التحرير والتنوي247، 5/246)
 (.5/111( انظر: ابن حجر: فتح الباري )2)
(، 3/474( )16163( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب النكاح، من كان يكره النكاح يف أهل الكتاب )ح: 3)

 (.6/301وقال عنه الشيخ األلباين: "هذا إسناد صحيح". إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )
 (.111لطة الدولة يف تقييده )ص: ، الدريين: احلق ومدى س(2/16صاص: أحكام القرآن )ظر: اجل( ان4)
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، قال ابن تيمية: "واألصل أن إعانة الناس بعضهم لعبض على الطعام (1)إلحياء أنفس كثرية
، وقد جاء عند السرخسي ما (2)، ولإلمام أن يلزم بذلك وُيرب"واللباس والسكىن أمر واجب

ر األعظم، يضر ابستعمال النهيفيد منع الرجل من أن يكري هنرًا يف أرضه إن كان ذلك 
 .(3)، وهي مقدمة على املصلحة اخلاصةلرعايةاب تتعلق املصلحة العامةف

فاألعمال  يف حقهم كما يف النذر، ثبت أن عامة املكلفني هلم حق يف تغيري بعض األحكام  (2
فاألوىل  املنذورة مباحة أو مستحبة قبل النذر، فيأيت النذر وُيعلها واجبة على وجه اإللزام،

 .(4)مر مراعاة للضرورة ودفًعا للفسادتقييد واإلنشاء لويل األأن ُيعل حق ال
جع إىل قاعدة جلب مراعاة املصلحة الشرعية، فاحلكم على احلرية ابإلطالق أو التقييد را  (3

املصاحل ودفع املفاسد، فاحلقوق واحلرًيت تثبت لإلنسان إبثبات الشرع هلا ال حبكم الطبيعة 
ا أدى عدم تدخله إىل مفسدة يق املصلحة العامة، فإذوويل األمر منصوب لتحق البشرية،

ذي عامة حقيقية تفوق مفسدة التدخل يف حق األفراد أو اجملتمع، وجب التدخل ابلقدر ال
 ،(5)يدرأ الضرر العام، فاألعمال الشرعية مل تقصد لذاهتا، وإمنا قصدت للمصاحل الناشئة عنها

صلحة للمتلقي لكنه منهي عنه إرفاقًا ومن نظائر ذلك النهي عن تلقي الركبان، فهو م

                                  
 (.2/188( انظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام )1)
 (.29/194( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )2)
 (.23/175( انظر: السرخسي: املبسوط )3)
اإللزام به يف (، أبو مزيريق، أمحد: تقييد املباح ومدى 41)ص:  ( انظر: القرايف: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام4)

 (.98فقه األحوال الشخصية )ص: 
وما  223، 160، 25(، الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 3/104( انظر: الشاطيب: املوافقات )5)

(، أبو 79ويل األمر يف تقييده )ص: بعدها(، الصوا، علي: منهج اإلسالم يف اإلنفاق على النفس ومدى سلطة 
(، أبو احلاج: تدابري 179، 178رية الفكرية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )ص: فارس، ساجدة: احل

 (.92، 86األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء مقاصد الشريعة )ص: 
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حىت تصان األموال ، من مغادرة البلد إال إبذن غرميه ، كذلك مينع من عليه دين(1)ابلعامة
 .(2)، فكلما زاد الضرر ضاقت أبواب الربا، وتتسع أبواب الربألصحاهب

لعامة ، فحماية املصلحة ا(3)االستدالل بقاعدة: "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"  (4
إذا أدى استعمال احلق الفردي إىل اإلضرار العام يف بعض الظروف، فعلى واجب شرعي، ف

الضرر، وخاصة أن الفساد واالختالل يف العصور ويل األمر التدخل ابلقدر الذي يدرأ هذا 
 .(4)يف املسؤوليات املنضبطة املتأخرة أكثر مما عليه يف العصور املتقدمة، مما يقتضي التوسعة

 :عقوللمباح ابلقرآن، والسنة، واملاستدل القائلون مبنع تقييد ويل األمر لالجتاه الثاين: ة اأدل

 أواًل: من القرآن الكرمي:

 استدلوا مبجموعة من اآلًيت، منها:

 [.87]املائدة:  {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ }قوله تعاىل: 

]األعراف:  {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ }وقوله تعاىل 
32.] 

}وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا له تعاىل: وقو 

 [.116]النحل:  {عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ 

                                  
 (.80لى النفس ومدى سلطة ويل األمر يف تقييده )ص: ( انظر: الصوا، علي: منهج اإلسالم يف اإلنفاق ع1)
(، وهو حبث علمي منشور 2( زغيبة، عز الدين: حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )2)

  8ue54t.us/http://cutيف موقع: االقتصاد اإلسالمي منهج أصيل، وحلول معاصرة: 
 (2/419أبو يعلى: العدة يف أصول الفقه ) (3)
(، أبو مزيريق، أمحد: تقييد املباح ومدى 21( انظر: القرايف: الدريين، فتحي: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 4)

 (.98اإللزام به يف فقه األحوال الشخصية )ص: 

http://cutt.us/54ue8
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]الشورى:  {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }وقوله تعاىل: 
21] 

 حترمي ما أحلهيف  يدخلتقييد املباح و ة: هنى سبحانه عن حترمي ما أحله لعباده، وجه الدالل
 .(1)فيمنع

ما بل هذا من جنس  املناقشة: طاعة ويل األمر يف املباح ال تستلزم حترمي ما أابحه هللا،
على ما رآه من مصلحة أو  يبىن ، فالتقييد ليس منطلًقا من اهلوى والتشهي، وإمناراعاه الشارع

؛ ألن حتصيل املصلحة مأمور هبا، فاملباح حل على التقييد تزيل وصف اإلابحةترتب املصاو مفسدة، 
تدخل ويل  هو الطوارئ وليس احلكم قد يصري واجًبا أو ممنوًعا ابلقرائن اخلارجية، فالذي غريَّ 

 .(2)، ودور ويل األمر إظهار احلكم واإللزام به قياًما بواجبه الشرعياألمر

 اثنًيا: من السنة النبوية:

إ نَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ » ما روي عن أيب ثعلبة اخلشين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: (1
َته ك وَها، َوحََّد ح د وًدا ت َضيّ ع وَها، َوَحرََّم ح ر َمات  فَ فـََرَض فـَرَائ َض َفاَل  َفاَل تـَْعَتد وَها، َوَسَكَت اَل تـَنـْ

َها  .(3)«َعْن َأْشَياَء م ْن َغرْي  ن ْسَيان  َفاَل تـَْبَحث وا َعنـْ

واعتداء  ،، وتقييده إهدار لهعفو من هللا عز وجلوجه الداللة: املسكوت عنه يف الشريعة 
 .(4)عليه فال ُيوز

                                  
 (.3/64(، األلوسي: روح املعاين )1/439البجريمي: حاشية البجريمي )(، 8/431( انظر: ابن حزم: احمللى )1)
(، زيدان، عبد الكرمي: القيود الواردة على امللكية اخلاصة للمصلحة العامة )ص: 1/203( انظر: الشاطيب: املوافقات )2)

 (.84(، أبو مزيرق: تقييد املباح ومدى اإللزام به )ص: 84
روضة احملدثني  "، انظر:(، وقال عنه الشيخ عبد القادر األرانؤوط: "حديث حسن5/326( أخرجه الدارقطين يف سننه )3)

(3/127). 
(، أبو مزيريق، أمحد: تقييد 384، 383( انظر: ابن عمر، عمر: مقاصد الشريعة عن اإلمام العز ابن عبد السالم )ص: 4)
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فيمكن مناقشة االستدالل أبن نا بصحته ، ولو سلم(1)املناقشة: احلديث خمتلف يف صحته
، فيزول بزوال دائًماكما أن التقييد مؤقت وليس حظر لبعض أفراده وليس جلنسه،   باحتقييد امل

 .(2)الظرف الطارئ الباعث عليه

فقال الناس: ًي رسول هللا سعر لنا، فقال:  عن احلسن قال: غال السعر مرة ابملدينة (2
،إ نَّ اَّللََّ ه َو اخْلَال  » ، اْلَقاب ض  ، َوإ يّن  أَلَْرج و َأْن أَْلَقى اَّللََّ، اَل َيْطل ب ين   ق ، الرَّاز ق  ط ، اْلم َسعّ ر  اْلَباس 

، َواَل َمال   ه  يف  أَْهل  َْظل َمة  ظََلْمتـ َها إ ًيَّ ََحد  مب   .(3)«أل 

عليه وسلم من التسعري ملا فيه من تقييد ما أابحه هللا، وجه الداللة: امتنع النيب صلى هللا 
 تسعري؛ خمافة أن يظلم الناس يف أمواهلم، إذ التسعري تقييد للملكية وتصرفرغم وجود حاجة لل

 .(4)بغري إذن أهلها، فلو كان جائزًا لفعله صلى هللا عليه وسلم

م قيدوا املباح، فيحمل املناقشة: ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم وبعض خلفائه أهن
جود مصلحة يف ذلك، فغالء األسعار الذي امتناعه صلى هللا عليه وسلم عن التسعري على عدم و 

وإمنا لقلة السلع املعروضة، فلم ميتنع أحد منهم عن بيع ما حدث يف زمانه مل يكن بدافع اجلشع 
 .(5)حيتاجه الناس

 :من املعقولاثلثًا: 

                                  
 (.86يف فقه األحوال الشخصية )ص: املباح ومدى اإللزام به 

 (.6/324الدارقطين: علل الدارقطين ): ( انظر1)
 (.87، 86: تقييد املباح ومدى اإللزام به يف فقه األحوال الشخصية )ص: ( انظر: أبو مزيريق، أمحد2)
 (.8/205( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )3)
(، الصنعاين: سبل 2/263(، البيضاوي: حتفة األبرار شرح مصابيح السنة )8/373( انظر: ابن عبد الرب: االستذكار )4)

 .(6/400)ابن عابدين: رد احملتار  (، انظر:2/33السالم )
(، أبو مزيريق، أمحد: تقييد املباح ومدى اإللزام به يف فقه األحوال 206( انظر: ابن القيم: الطرق احلكمية )ص: 5)

 (.88الشخصية )ص: 
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تقييد املباح قد يستغلها للتصرف وفق  حيةإعطاء ويل األمر صالفاالستدالل بسد الذريعة: 
 .(1)ا للذريعةيف استعمال احلق، وهلذا مينع من تقييد املباح سدً  هواه، ويتعسف

املناقشة: إن إغالق هذا الباب ينشأ عنه فوات مصاحل كبرية، وهلذا إن كان مستند ويل 
أصول الشريعة ومقاصدها جاز ذلك، فإن وقع التقييد لغري غرض معترب فال  األمر يف تقييد املباح

 .(2)ئذه عندإلزام ألمره وال اجتناب لنهي

 سبب اخلالف:خامًسا: 

 على أنه تشريع حكم شرعي،تقييد املباح  نظر إىل االختالف يف تكييف التقييد، فمن
عده من قبيل التشريع الذي خيتص به هللا وحده، فقال حبرمة التقييد، أما من نظر إليه أبنه سلطة 

العامة، فقال  اجبه يف رعاية املصاحلحىت يستطيع القيام بو  ؛إلزام منحها هللا تعاىل إىل ويل األمر
 جبوازه.

 

 الرتجيح ومربراته:سادًسا: 

ميكن عد اخلالف يف مسألة تقييد املباح معتربًا بعد عرض االجتاهات وأدلتها ومناقشتها، 
إذا كان التقييد من غري ويل األمر يف الظروف العادية املستقرة، أما التصرف من ويل األمر يف 

احلروب والنوازل والكوارث واألزمات االقتصادية، وكل ظرف يغلب على الظن الظروف الطارئة ك
لراجح جواز تدخل ويل األمر فيه، وتقييده للحرًيت ، فافيه فوات املصلحة العامة بعدم التدخل

واملباحات لألشخاص احلقيقيني واالعتباريني، إذا كانت أوضاع البالد االقتصادية واألمنية 

                                  
 (.89يف فقه األحوال الشخصية )ص: ( انظر: أبو مزيريق، أمحد: تقييد املباح ومدى اإللزام به 1)
(، أبو مزيريق، أمحد: تقييد 1/221(، الزرقا، مصطفى: املدخل الفقهي العام )3/64( انظر األلوسي: روح املعاين )2)

 (.89املباح ومدى اإللزام به يف فقه األحوال الشخصية )ص: 
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نوًعا من التقييدات، لدفع خطر طارئ، وفق ضوابط حتقق املصلحة العامة، واالجتماعية تتطلب 
 .(1)ولة وهزميتهاحىت ال تستغل احلقوق واحلرًيت يف إضعاف الد

وابلنظر إىل هذا االعتبار فإن احلصار على قطاع غزة يعد ظرفًا طارًئ تنشأ عنه أزمات 
املباحة مفاسد كثرية، وهلذا ُيوز للقائمني اقتصادًًي، وقد يرتتب على إطالق احلرًيت يف التصرفات 

ضوابط الشرعية اليت على حكم قطاع غزة تقييد املباحات يف ظل احلصار إذا انضبط التقييد ابل
 سريد ذكرها.

 ويرجع اختيار الباحث جواز تقييد املباح لألسباب التالية:

اع، خبالف أدلة املانعني قوة أدلة القائلني جبواز التقييد، فهي يف معظمها خاصة يف حمل النز  (1
 فمعظمها عامة.

من حتقيق  متكنهاالسلطة الشرعية عليها واجبات، وحىت تستطيع القيام هبا حتتاج صالحيات  (2
املصلحة، وإقامة العدل، ومنع اجلور والتعسف يف استعمال احلق، فالشريعة ال تعرتف ابحلق 

لى حق الغري فرًدا كان أم مجاعة، فإذا الفردي كسلطة مطلقة، وإمنا تعرتف به يف حدود احملافظة ع
ية الضرر وإزالته عن وقع اإلخالل وجب على السلطة الشرعية حتقيق املصلحة فعاًل وترًكا، وتنح

 .(2)، ولو بتقييد ما كان مباًحااجملتمع، ومنع التعسف ملناقضته قصد الشارع يف التشريع
يضبط شرًعا لًقا يف التصرف وفق رغباته، بل القول جبواز تقييد املباح ال يعطي ويل األمر حرية مط (3

احملرمات الشرعية انتهاك ألفراد ل فكما ال حيقمصلحة اجملموع دون اعتداء على األفراد،  حيفظ مبا

                                  
(، أبو احلاج، حسام: تدابري األمن الداخلي 240، 110( انظر: الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 1)

 (.92يف ضوء مقاصد الشريعة )ص:  وقواعده العامة يف الدولة
وما بعدها(، أبو فارس، ساجدة: احلرية الفكرية يف  223( انظر: الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 2)

أبو احلاج: تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة (، 179، 178اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )ص: 
 (.86قاصد الشريعة )ص: يف الدولة يف ضوء م
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 ليس لويل لكفكذحرية األفعال والتصرفات املباحة،  بذريعةالواجبات اجملتمعية،  والتقصري يف
 أجيز له. األمر التعسف يف استعمال احلق يف غري ما

 الفرع الثاين: ضوابط تقييد ويل األمر للمباح. 

التوازن اجلماعي، أما التقييد  حتققإن حرية التصرف حق مكفول لكل فرد ضمن حدود 
 فاستثناء ينبغي أن يقع ضمن ضوابط الشريعة، ولعل من أهم الضوابط ما يلي:

راجحة، فاحلكم على احلرية يكون التقييد لدفع مفسدة واقعة أو متوقعة، أو جلب مصلحة أن  (1
قاعدة جلب املصاحل ودفع املفاسد، فإذا وقع ما يؤدي إىل إضرار ابإلطالق أو التقييد راجع إىل 

ابلعامة فعلى ويل األمر دفعه ابلتقييد عند احلاجة لذلك، حبيث لو أطلقت حرية التصرف حلق 
، وقد جاء عن عمر (1)ملالابلكليات الشرعية من حفظ للدين والنفس والعقل والنسب وا الضرر

َا بن اخلطاب رضي هللا عنه عندما محى الربذة أنه قال: " َوامْي  اَّللَّ  إ هنَّ ْم َلرَيَْوَن َأيّن  َقْد ظََلْمتـ ه ْم، إ هنَّ
َها يف  اجلَْ  َياه ه ْم، قَاتـَل وا َعَليـْ ي ب َيد ه ، َلْواَل  اه ل يَّة ،لَب اَلد ه ْم َوم  ، َوالَّذ ي نـَْفس  ْساَلم  َها يف  اإْل  َوَأْسَلم وا َعَليـْ

رْبًا" ال  الَّذ ي َأمحْ ل  َعَلْيه  يف  َسب يل  اَّللَّ  َمااْلمَ  ، فإحياء املوات مباح (2)مَحَْيت  َعَلْيه ْم م ْن ب اَلد ه ْم ش 
 .(3)يستحقه من سبق إليه، وتقييد بعضه جبعله محى إمنا كان ملصلحة املسلمني وحاجتهم إليه

تقدير ذلك مبشاورة العلماء يكون و  ،(4)تكون املصلحة املتوخاة من جنس ما اعتربه الشارع أن (2
ا لزمته املشاوإقرار أهل احلل و 

ً
 العقد، فإن كان ويل األمر عامل

ً
ا فوجوب ورة، وإن مل يكن عامل

حىت ال يكون التصرف يف شؤون العامة خاضًعا للهوى والتشهي،  ؛االستشارة يف حقه أوجب
 .(5)وذريعة ملصادرة حقوق اجملتمع

                                  
(، أبو احلاج، حسام: تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء 3/104( انظر: الشاطيب: املوافقات )1)

(، الكيالين، عبد هللا: اجتهاد عمر بن 78 ،77(، النفار: تقييد السلطة التنفيذية )ص: 92مقاصد الشريعة )ص: 
 (.8ه ابلسياسة االقتصادية الشرعية )ص: اخلطاب يف أرض السواد وصلت

 (.2/1003( مالك: املوطأ ت: عبد الباقي )2)
 (.4/687(، الزرقاين: شرح الزرقاين على املوطأ )4/321: شرح مسند الشافعي )رافعي( انظر: ال3)
 قيدة على الرسالة.الضابط أحد مناقشي الرسالة فضيلة الدكتور فهد العجالن، ضمن ملحوظاته املأفاد هبذا ( انظر: 4)
(، زغيبة: حرية 88( انظر: أبو احلاج: تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء مقاصد الشريعة )ص: 5)
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التصرف اخلاصة  ةيأن يتعني التقييد وسيلة لدفع الضرر أو جلب النفع، فليس لويل األمر تقييد حر  (3
ذر ذلك إال الوسائل املمكنة لتحقيق املصلحة العامة من غري إكراه أحد، فإن تع دإال بعد استنفا

بتقييد احلرية وإكراه من يقوم ابملصلحة العامة، جاز السري إليه مع التعويض عن احلقوق ما 
املوجودة يف أرض النيب صلى هللا عليه وسلم لصاحب النخلة  ما قاله، ويشهد لذلك (1)أمكن

« أَْنَت م َضار  » ، فقال له:تضرر بدخوله إليهافأِب، وكان غريه ي هبتهاأو  غريه، بعدما أمره ببيعها
 : َلْع خَنَْله  »فـََقاَل َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم ل أْلَْنَصار يّ  النيب صلى  أمره، فما (2)«اْذَهْب فَاقـْ

، وقد نقل عن سحنون يف األرض (3)مل ميتثل طوًعا إلزالة الضرر عندما إالك ذلبهللا عليه وسلم 
يسلكها الناس إىل مرافقهم، وال يستغنون عنها، أن للسلطان إجباره على أخذ هذه اململوكة اليت 

 .(4)األرض ملصلحة املسلمني، ويعطي الرجل قيمتها من بيت املال
املرتبة  استعماله، ويراعى التسوية بني النظراء يفأن حيقق التقييد العدالة من غري تعسف يف  (4

فما يزول هذا التقييد فور زوال الظروف اليت استدعته، وأن لواحدة، فال يقيد حق ويهمل آخر، ا
 .(5)زاد على ما يقتضيه التقييد يعد ظلًما، والظلم مدفوع يف الشريعة

أو ما فيه  ،ات وما يف حكمهاعاوضامل ما حرم اإلنفاق ألجله، أو يفأن يكون التقييد املايل في (5
لغري مصلحة تقتضيه،  النفس أو يف اإلنفاق على تعسف يف استعمال احلق وإضرار ابآلخرين،

سفه يستوجب احلجر دفًعا للضرر العام، ألنه  ؛غرض يعد شيًئا يف نظر العقالء وكل ما ليس له

                                  
  /8ue54http://cutt.us(: 2التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )

(، وهو حبث علمي منشور 2يبة، عز الدين: حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )( زغ1)
  /8ue54http://cutt.usيف موقع: االقتصاد اإلسالمي منهج أصيل، وحلول معاصرة: 

(، وقال عنه الشيخ األلباين: 5/478( )3636ابب من القضاء )ح: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األقضية، ( 2)
 (.3636"ضعيف" صحيح وضعيف سنن أيب داود )ح: 

 (.149ابن رجب: القواعد )ص: (، 4/181انظر: اخلطايب: معامل السنن )( 3)
 (.306التطيلي، عيس: اجلدار )ص: ( انظر: 4)
(، زغيبة: حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل 78 ،77( انظر: النفار: تقييد السلطة التنفيذية )ص: 5)

 /8ue54http://cutt.us(: 2األمر يف تقييدها )

http://cutt.us/54ue8
http://cutt.us/54ue8
http://cutt.us/54ue8
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ألعمال اخلريية له حتجري التربعات واورعاية حلاجة اجملتمع االقتصادية واألمنية واالجتماعية، وليس 
 .(1)خترجها عن مقصدها الشرعيإال إذا حفت هبا مفاسد حقيقية أو تقييدها، 

 املطلب الثاين: فرض ويل األمر وظائف مالية، حكمه وضوابطه.

، رضاهالتعرض ألمواله دون  يمنعفالتزم املسلم أبداء الواجبات املالية اليت تتعلق مباله،  إذا
زمن النيب صلى  معروفةمل تكن الوظائف املالية و  الضرورة واملصلحة الشرعية،ك اقتضت ذل إال إذا

 هللا عليه وسلم؛ لوجود تعاون كبري ورغبة تطوعية يف اإلنفاق، وتوافر موارد أخرى للمالية العامة
 فلم يكن مثة حاجة إىل فرضها، خبالف زماننا، فقد اختلفت الرغبة يفيف الدولة اإلسالمية، 

ة، وخاصة زايدت النفقات العامج، وتاإلنفاق، وتوقفت كثري من موارد امليزانية العامة كاجلزية واخلرا 
جاء هذا املطلب لدراسة حكم فرض ويل األمر وظائف مالية يف ظل  لذلك ،(2)عند األزمات

 احلصار االقتصادي، والضوابط الشرعية املرعية يف ذلك، فوقع يف فرعني:

 ئف املالية.ويل األمر الوظا الفرع األول: فرض

 .الفرع الثاين: ضوابط فرض الوظائف املالية

 الفرع األول: فرض ويل األمر الوظائف املالية.

 صورة املسألة:أواًل: 

اإلنفاق الرتغيب الطوعي يف يتجه املنهج اإلسالمي يف مواجهة التحدًيت االقتصادية حنو 
فإذا مل تف  األموال املبذولة طوًعا لسد  ،فاقةز والالعامة للدولة، وسد العو لتغطية االحتياجات 
كفاية الفقراء، أو القيام حباجات الدولة يف جتهيز اجليوش، وغريها من   حاجة املسلمني، من

                                  
(، زغيبة، 79، 77اإلنفاق على النفس ومدى سلطة ويل األمر يف تقييده )ص:  ( انظر: الصوا، علي: منهج اإلسالم يف1)

 (.2حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )عز الدين: 
 (.42( انظر: ضمريية، عثمان: مدى تدخل الدولة يف فرض الضرائب وتوظيف األموال )ص: 2)
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فهل ُيوز لويل األمر فرض وظائف مالية على املوسرين ملواجهة الطوارئ  احلاجات األساسية،
 ؟كاجملاعة واحلصار  الدامهة

 النزاع:حمل  حتريراثنًيا: 

، واختلفوا يف حكم فرض (1)املسلمنياتفق الفقهاء على حرمة أخذ املكوس الظاملة من 
 ويل األمر وظائف مالية على األغنياء عند احلاجة.

 

 حكم املسألة:اثلثًا: 

 اختلف الفقهاء يف حكم فرض ويل األمر وظائف مالية عند احلاجة، وذلك على قولني:

وفق ضوابط  عند احلاجة على املسلمني األمر فرض وظائف مالية القول األول: ُيوز لويل
، وابن (5)وابن حزم ،(4)، والشافعية(3)، واملالكية(2)، من احلنفيةشرعية، وذهب إليه مجهور الفقهاء

 .(7)من املعاصرين وعدد ،(6)تيمية

                                  
(، ابن 3/390العيين: البناية شرح اهلداية ) (،115الذهيب: الكبائر )ص:  (،632)ص: ظر: ابن سالم: األموال ( ان1)

التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد  (،2/336ابن عابدين: رد احملتار ) ،(2/249يم: البحر الرائق )جن
 (،1/330أحكام أهل الذمة )القيم: ابن ، (246أبو يعلى: األحكام السلطانية )ص: ، (336القادر يف اجلهاد )ص: 

 .(2/619نهى يف شرح غاية املنتهى )الرحيباين: مطالب أويل ال
 . (2/336ابن عابدين: رد احملتار )، (23/175السرخسي: املبسوط )(، 1/162( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )2)
 . (2/619الشاطيب: االعتصام )(، 2/243(، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )4/212) التمهيد ( انظر: ابن عبد الرب:3)
(، 5/216(، الرازي: مفاتيح الغيب )236يل: شفاء العليل )ص: (، الغزا285( انظر: اجلويين: غياث األمم )ص: 4)

 . (7/71ووي: شرح النووي على مسلم )الن
 .(284، 4/281ابن حزم: احمللى )( انظر: 5)
 .(30/337تيمية: جمموع الفتاوى ) ( انظر: ابن6)
، خري العارف: الضرائب (، غياوا181( انظر: سلطان، صالح الدين: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 7)

(، املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب 225يف الفقه اإلسالمي مقارنة مبا عليه العمل يف أندونيسيا )ص: 
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زكاة إال القول الثاين: ال ُيوز لويل األمر فرض وظائف مالية، فليس يف املال حق سوى ال 
، (3)، وصديق حسن خان(2)والقرايف املالكي، (1)أن يتطوع، وذهب إليه الضحاك بن مزاحم

 .(4)وبعض املتأخرين
 أدلة األقوال ومناقشاهتا:رابًعا: 

 أدلة القول األول: -أ
، أكتفي عقولالكتاب والسنة واملأثور واملاستدل القائلون جبواز التوظيف أبدلة كثرية من 

 بطرف منها:
 ن القرآن الكرمي:: مأواًل 

ْالْآلَي سَْ}قوله تعاىل (1 ْوَالْيَو م  ْب اللَّهِ ْآمَنَ ْمَن  ْالْب رَّ ْوَلَكِنَّ ْوَالْمَغْر ب  ْالْمَش ر قِ ْقِبَلَ ْوُجُوهَكُم  ْتُوَلُّوا ْأَن  خِرْ الْب رَّ

ْحُبِّهِ ْعَلَى ْالْمَالَ ْوَآتَى ْوَالنَّب يِّنيَ ْوَالْكِتَاب  ْوَاْوَالْمَلَائِكَةِ ْوَالْيَتَامَى ْالْقُر بَى ْالسَّب يلْ ذَو ي ْوَاب نَ لْمَسَاكِنيَ

وَأَقَامَْالصَّلَاةَْوَآتَىْالزَّكَاةَ{لسَّْوَا  [177]البقرة:  ائِلِنيَْوَفِيْالرِّقَابْ 

وجه الداللة: تفيد اآلية أن يف املال حًقا سوى الزكاة، حيث ذكرت إيتاء املال لذوي القرِب 
كما املقصود هو الزكاة ملا تكررت يف اآلية،   واليتامى واملساكني، مث ذكرت الزكاة، فلو كان اإليتاء

                                  
 (. 91)ص: 

 أقف على مصدر للضحاك حيوي هذا القول. (، ومل4/283( نسبه إليه ابن حزم يف احمللى )1)
 (.9/4096احملصول )( انظر: القرايف: نفائس األصول يف شرح 2)
 (.198( انظر: صديق خان: إكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة )ص: 3)
وهذه النسبة  ( نسب عدد من الباحثني هذا القول إىل املتأخرين على أنه هو املشتهر عندهم حىت ال يكاد يعرف غريه،4)

ملنع. انظر: غياوا، خري العارف: الضرائب يف فيها نظر، فما وقفت عليه من كالم كثري من املتأخرين اجلواز وليس ا
(، املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب 214الفقه اإلسالمي مقارنة مبا عليه العمل يف أندونيسيا )ص: 

 (.79)ص: 
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اإليتاء يكون واجبًا و ذكرت إيتاء املال لذوي القرِب واليتامى، وهؤالء ليسوا من مستحقي الزكاة، 
 . (1)مندواًب، فإذا وجب إخراجه، وامتنعوا من أدائه جاز أخذه منهم قهرًا أو

مَقوله تعاىل (2 حَقٌّْ  [25، 24]املعارج:  {وَالْمَح رُوم ْ(ْلِلسَّائِلْ 24ع لُومٌْ):}وَالَّذِينَْفِيْأَم وَالِه مْ 

وجه الداللة: ذهب فريق من أهل العلم إىل أن احلق املراد يف اآلية مال واجب سوى الزكاة، 
 .(2)واملواساة يف العسرة فك األسري، وإطعام املضطر،مثل ما يدفع يف 

 اثنًيا: من السنة النبوية: 

َمْن َضحَّى م ْنك ْم »، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: رضي هللا عنه عن سلمة بن األكوع (1
ْنه  َشْيء   ْقب ل ، قَال وا: ًَي َرس وَل اَّللَّ ، نـَْفَعل  « َفالَ ي ْصب َحنَّ بـَْعَد اَثل َثة  َوبَق َي يف  بـَْيت ه  م 

 
فـََلمَّا َكاَن الَعام  امل

ي؟ قَاَل:  اض 
َ
ر وا، فَإ نَّ َذل  »َكَما فـََعْلَنا َعاَم امل لنَّاس  َجْهد ، َفَأَرْدت  َك الَعاَم  ك ل وا َوَأْطع م وا َوادَّخ  َكاَن اب 

 .(3)«َأْن ت ع ين وا ف يَها
وجه الداللة: إطعام اجلوعى واجب، وحترمي االدخار من حلوم األضاحي بعد ثالث معلل 
أبنه من أجل الدافة، وميكن أن يعود منع االدخار إذا أصيب الناس ابجلوع، ووقعت العلة اليت 

 .(4)حلاجة، ورأى اإلمام ذلك، وتكررت امن أجلها جاء التحرمي
عندما أحاط املشركون فما روي من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم حصار األحزاب للمدينة،  (2

نَ إىَل ع   -َلْيه  َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ  عَ  -بـََعَث َرس ول  اَّللَّ  »ابخلندق،  َع يَـيـْ ْنه  َأْن يـَْرج  ْصن ، َوطََلَب م  َة ْبن  ح 

                                  
(، 5/216(، الرازي: مفاتيح الغيب )1/89(، ابن العريب: أحكام القرآن )1/162آن )( انظر: اجلصاص: أحكام القر 1)

 (.2/243لقرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )ا
 (.7/71(، النووي: شرح النووي على مسلم )5/11( انظر: ابن عبد الرب: االستذكار )2)
 (.265سبق خترُيه )ص: ( 3)
(، القاضي عياض: إكمال املعلم 6/31ن بطال: شرح صحيح البخاري )(، اب239( انظر: الشافعي: الرسالة )ص: 4)

 (. 13/129(، النووي: صحيح مسلم )6/426بفوائد مسلم )
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َار  اْلَمد يَنة  َفَأيب  إالَّ النّ ْصفَ ْن مب َ  فـََلمَّا َحَضَر ر س ل ه  ل َيْكتـ ب وا  َمَعه  َعَلى َأْن يـ ْعط َيه  ك لَّ َسَنة  ثـ ل َث مث 
د  قَاَم َسيّ َدا اأْلَْنَصار  َسْعد  ْبن  م َعاذ ، َوَسعْ  -َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيه  َوَسلََّم  -الص ْلَح َبنْيَ َيَدْي َرس ول  اَّللَّ  

َي اَّللَّ  َعنـْه َما  -ن  ع َباَدَة بْ  ، َوقَااَل ًَي َرس وَل اَّللَّ  إْن َكاَن َهَذا َعْن َوْحي  فَاْمض  ل َما أ م ْرت ب ه ، -َرض 
َيْطَمع وَن يف   ا اَل َوإ ْن َكاَن رَْأًًي رَأَْيته فـََقْد ك نَّا حَنْن  َوه َو يف  اجْلَاه ل يَّة  ملَْ َيك ْن لََنا َواَل هَل ْم د ين  َفَكان و 
ْم  لدّ ين  َوبـََعَث ف يَنا َرس وَله  نـ ْعط يه  رَاء  َأْو ق ًرى، فَإ َذا أََعزَّاَن اَّللَّ  اب  َار  اْلَمد يَنة  إالَّ ب ش  الدَّن يََّة اَل نـ ْعط يه ْم مث 

َدة  َفَأْحبَـْبت   َربَ إيّن  رَأَْيت اْلعَ  -َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيه  َوَسلََّم  -إالَّ السَّْيَف فـََقاَل  َرَمْتك ْم َعْن قـَْوس  َواح 
ت ْم َذل َك َفأَنـْت ْم َوأ ولَئ َك اْذَهب وا َفاَل نـ ْعط يك ْم إالَّ السَّْيفَ   .(1)«َأْن َأْصر فـَه ْم َعْنك ْم فَإ َذا أَبـَيـْ

رين للمدينة  حلة صامبوجه الداللة: أراد النيب صلى هللا عليه وسلم دفع شر األعداء احملاص 
أهل غطفان على ثلث مثار املدينة، ومثار املدينة مل تكن مملوكة له صلى هللا عليه وسلم، وإمنا 
كانت ملًكا ألهلها، ومل يكن يف بيت املال ما يبذل منه بدليل ما جاء من اجلوع الشديد الذي 

ملسلمني ا حةض له املسلمون وهم حيفرون اخلندق، فلو مل يكن أخذ الوظائف املالية ملصلتعرَّ 
 .(2)النيب صلى هللا عليه وسلم بفعله العامة جائزًا ملا همَّ 

إ نَّ اَّللََّ فـََرَض َعَلى أَْغن َياء  »روي عن علي رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  (3
َا ي َضيّ ع   اْلم ْسل م نَي يف  أَْمَواهل  ْم ب َقْدر  الَّذ ي َيَسع  فـ َقرَاَءه ْم، َوَلْن جت َْهَد اْلف َقرَاء  إ َذا َجاع وا َوَعر وا إ الَّ مب 

بـ ه ْم يَـ  َسااًب َشد يًدا، مث َّ يـ َعذّ هَب ْم َعَذااًب أَل يًماأَْغن َياؤ ه ْم، َأاَل َوإ نَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ حي َاس   .(3)«ْوَم اْلق َياَمة  ح 

                                  
أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر، ابب مهادنة من يقوى على قتاله (، و 226ذكره أبو يوسف يف اخلراج )ص: ( 1)

، وأورده ابن ( طبعة مكتبة مصطفى الباب احلليب2/223بوية )(، ابن هشام: السرية الن13/412( )18674)ح: 
 (.12/55(، وانظر: التهانوي: إعالء السنن )4/238وسكت عنه. انظر: ) حجر يف التلخيص احلبري

(، املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب 204( انظر: سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 2)
 (.89)ص: 

(، وذكر أنه 4/48) (3579(، ويف املعجم األوسط )ح: 1/275( )453خرجه الطرباين يف املعجم الصغري )ح: ( أ3)
تفرد به اثبت من حممد، وقال اهليثمي: "اثبت من رجال الصحيح، وبقية رجاله وثقوا، وفيهم كالم". جممع الزوائد 

 (.1/238(، وقال عنه األلباين: "ضعيف" ضعيف الرتغيب والرتهيب )3/62
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يف املال حًقا سوى الزكاة، وعلى أغنياء كل بلد القيام وجه الداللة: يدل احلديث على أن 
، وإن الضعف يف إسناد احلديث (1)بفقرائهم، وُيربهم ويل األمر على ذلك إن مل تقم الزكاة هبم

الية، فالنصوص القرآنية واألحاديث الصحيحة ري من القول بوجوب فرض الوظائف املال يغ
 .(2)األخرى حجة كافية

 ر:اثلثًا: من املأثو 

ثبت عن كثري من الصحابة القول أبن يف املال حًقا سوى الزكاة، وذكر ابن حزم إمجاع 
يب اتفاق العلماء القرط ، ونقل(3)الصحابة على أن أهل كل بلد ُيب عليهم أن يقوموا بفقرائهم

، وأكتفي بنقل (4)على أنه إذا نزلت ابملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة، وجب صرف املال إليها
 ما نقل عن بعض الصحابة واخللفاء:بعض 

ن ْطع م  َما َوَجْداَن "روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال وهو يطعم الناس زمن الرمادة:  (1
د ، إ ىَل َأْن أيَْ ْن أَْعَوَزاَن َجَعْلَنا َمَع أَْهل  ك لّ  َأْن ن ْطع َم، فَإ   هَت ْم مم َّْن اَل ُيَ  د  ع دَّ َ اَّللَّ   بـَْيت  مم َّْن ُيَ  يت 

حْلََيا فرأى عمر رضي هللا عنه أن ي طعم املسلمون وقت اجملاعة من فضل ما عند إخواهنم  ،(5)"اب 
 .(6)من اجلوعى ما تستطيع فتكفل كل عائلةاملسلمني، إذا مل يبق يف بيت املال شيء، 

ن َياء  فـََقسَّْمتـ َها اْستَـْقبَـْلت  م ْن أَْمر ي َما اْسَتْدبـَْرت أَلََخْذت ف ض وَل أَْمَوال  اأْلَغْ  وْ لَ وروي عنه أنه قال: " (2
ر ينَ  لصاحل الفقراء، يدل على ، فندمه على عدم أخذ فضول أموال األغنياء (7)"َعَلى فـ َقرَاء  اْلم َهاج 

                                  
 (.284، 4/281( انظر: ابن حزم: احمللى )1)
 (.242، 2/241م القرآن )( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكا2)
 (.4/283( انظر: ابن حزم: احمللى )3)
 (.2/242( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )4)
 (.3/316( ابن سعد: الطبقات الكربى )5)
 (.233، 232فرض وظائف مالية )ص: ( انظر: سلطان: سلطة ويل األمر يف 6)
 "هذا إسناد يف غاية الصحة واجلاللة". (، وقال عنه ابن حزم:5/164( ابن حزم: احمللى )7)
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 .(1)سوى الزكاة، ُيوز توظيفه على األغنياء اأن يف املال حقً 
َوى الزََّكاة  روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال: " (3 ، فتكون الوظائف (2)"يف  َمال َك َحق  س 

 املتعلقة يف املال، وإن أدى املسلم الزكاة.املالية من احلقوق 
أن زادهم فين فأمرهم  -رضي هللا عنهم  -صح عن أيب عبيدة بن اجلراح وثالمثائة من الصحابة  (4

 .(3)ى السواءأبو عبيدة فجمعوا أزوادهم يف مزودين، وجعل يقوهتم إًيها عل

أخذه ألجل املصاحل  وجه الداللة من اآلاثر: إذا جاز أخذ املال ألجل الفقراء، فيجوز
 .(4)الضرورة لعموم املسلمني

 :ملعقولمن ا رابًعا:

قياس املصلحة العامة على الضرورة اخلاصة، يف جواز أخذ األموال عند الضرورة، حتقيًقا ملبدأ  (1
ضامن والتعاون، فإن مل يقم األفراد بواجبهم طوًعا جاز األخذ التكافل االجتماعي واإلخاء والت

قال العز ابن عبد السالم: "املصلحة العامة كالضرورة اخلاصة، ولو دعت ضرورة  ،(5)منهم قهرًا
بل ُيب عليه إذا خاف اهلالك جلوع أو حر أو برد،  ،واحد إىل غصب أموال الناس جلاز له ذلك

، ويرى ابن حزم أنه ال ُيوز (6)دة، فما الظن إبحياء نفوس"وإذا وجب هذا إلحياء نفس واح
ل حلم خنزير أو ميتة وهو ُيد طعاًما فضل عن غريه؛ ألن إطعام اجلائع فرض ملسلم اضطر أن أيك
 .(7)على صاحب الطعام

                                  
 (.83( انظر: املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب )ص: 1)
ده صحيح" إرواء الغليل (، وقال عنه األلباين: "إسنا4/283(، ابن حزم: احمللى )2/789( ابن زجنويه: األموال )2)

(3/380.) 
 (.4/283( ابن حزم: احمللى )3)
 ذا امللحظ فضيلة الدكتور فهد العجالن أحد أعضاء جلنة املناقشة ضمن ملحوظاته املقيدة على الرسالةأفاد هب( انظر: 4)
 (.5/216( انظر: الرازي: مفاتيح الغيب )5)
 (.2/188)( ابن عبد السالم: قواعد األحكام 6)
 (.4/284( انظر: ابن حزم: احمللى ابآلاثر )7)
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قياس فرض الوظائف املالية لالستعانة هبا يف كسر احلصار وختفيف آاثره على فرضه لفك أسرى  (2
ال ابن سلمون الكتاين: "فواجب على اإلمام أن يفتك أسرى املسلمني من بيت املسلمني، ق

، فما يقال (1)م، فما قصر عنه بيت املال تعني على مجيع املسلمني يف أمواهلم على مقاديرها"ماهل
 واوإن عجز وسيلة ممكنة، العمل على افتكاك احملاصرين بكل  فيجبيف األسر يقال يف احلصار، 

توفري احتياج احملاصرين، وفك املعوزين من أسر احلاجة والشدة، ولو  وجب، عن كسر احلصار
 إىل فرض وظائف مالية. أدى

قياس أخذ الوظائف املالية على جواز رمي الرتس، فإذا أبيح قتل أسرى املسلمني املعصومني إذا  (3
صوم عند االضطرار صلحة املسلمني، فألن يباح أخذ املال املعمل حتقيًقاترتس هبم الكفار يف القتال 

 .(2)إليه من ابب  أوىل
مة، فإن مل يكن يف بيت املال ما ينفق منه يف سد احلاجات، فيما يصلح العا للنظرمنصوب  اإلمام (4

املسلمني على ذلك؛ ألن الزكاة ال تغين  يلزمأن وإصالح القناطر واجلسور، وجتهيز اجليوش، فله 
دة، خبالف الوظائف املالية اليت تنفق يف املالية عن الوظائف املالية، فمصارفها اجتماعية حمد

 .(3)لزامينفقون على ما كانت مصلحته عامة من غري إ العامة للدولة، وعموم الناس قل ما
كما توفر الدولة احلماية و صاحل العامة، امليف الغرم ابلغنم، فاألموال اليت جتَب من األفراد تنفق  (5

ئف املالية اليت تستعني هبا يف تقدمي خدماهتا، وحل األزمات ملواطنيها، فعليهم أن يلتزموا ابلوظا
 فرادف األلو ك لّ  و  فالعالقة بني الدولة واألفراد تبادلية يف احلقوق والواجبات، هلا، تتعرضيت ال

 .(4)للوظائف املؤدية إىل محاية دًير اإلسالم يدفعوهموال أكثر مما حبماية أنفسهم لدفعوا من األ

                                  
 (.565يما ُيري بني أيديهم من األحكام )ص: ( ابن سلمون: العقد املنظوم للحكام ف1)
 (.178، 177( انظر: الغزايل: املستصفى )ص: 2)
قارنة مبا عليه العمل يف (، غياوا، خري العارف: الضرائب يف الفقه اإلسالمي م23/175( انظر: السرخسي: املبسوط )3)

 (.209أندونيسيا )ص: 
املودودي، أبو األعلى: نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون )ص: (، 87( انظر: انظر: جملة األحكام العدلية )م/4)

(، املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض 263سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص:  (،313
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ألجل دفع الضرر العام، فعند وجود ظرف طارئ، وحاجة عامة للمال،  صااخلتحمل الضرر ي   (6
قد تنشأ أضرار ابلغة ابألرواح واملمتلكات حال ترك رعاية بالدهم، كدخول العدو إىل دًير 

الف أنفسهم وأمواهلم، فيكون فرض الوظائف املالية على األغنياء املسلمني، وانتهاك أعراضهم، وإت
دون الضرر العام الذي ميكن أن يلحق  موهذا الضرر اخلاص الالحق هب فيه ضرر جزئي عليهم،

 .(1)األخف الضرر بعموم املسلمني، ومعلوم أن الضرر األعظم يدفع ابرتكاب
 أدلة القول الثاين:   -ب

 :عقولض وظائف مالية، ابلسنة، واملاستدل القائلون بعدم جواز فر  

 أواًل: من السنة النبوية:

اَل حيَ ل  َمال  اْمر ئ  إ الَّ ب ط يب  نـَْفس  »عليه وسلم قال:  أن النيب صلى هللا عن أيب حرة الرقاشي (1
ْنه    .(2)«م 

حرمة التعدي على أموال الناس، فال حيل أخذها بغري يدل احلديث على وجه الداللة: 
، وإضرار هبم، فال حيل نهم، والقول جبواز فرض الوظائف املالية فيه مصادرة ألمواهلمطيب نفس م

 .(3)أخذ هذه الفرائض املالية وإن صرفها ويل األمر يف موضع حسن

                                  
 (.90 الضرائب )ص:

الشاطيب: االعتصام  (،5/473البابريت: العناية شرح اهلداية )(، 30/342ابن تيمية: جمموع الفتاوى )( انظر: 1)
الدريين: (، 74(، ابن جنيم: األشباه والنظائر )ص: 338العيين: منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك )ص:  (،2/619)

 .(114احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 
ال (، وق3/140( )1570(، وأبو يعلى يف مسنده )ح: 34/299( )20695( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )ح: 2)

 سني سليم أسد: "إسناده ضعيف".عنه حمقق مسند أيب يعلى ح
(، املصري، نداء: 198(، صديق خان: إكليل الكرامة )9/4096( انظر: القرايف: نفائس األصول يف شرح احملصول )3)

 (.88سلطة احلاكم يف فرض الضرائب )ص: 
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ل احلديث على صدقة التطوع أو على أخذ املال غري الواجب، أما الفرائض املناقشة: حيم
وهذا أخذ  األموال الواجبة كالزكاة من مانعها ابلقوة، ميكن أن تؤخذو  املالية فهي من الواجبات،
  .(1)ومثلها كل ما كان واجًبا هلا من غري طيب نفس،

عن أيب هريرة، أن أعرابًيا جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: ًي رسول هللا، دلين على عمل  (2
َ الَ ت ْشر ك  ب ه  »إذا عملته دخلت اجلنة، قال:    تـَْعب د  اَّللَّ

َ
ًئا، َوت ق يم  الصَّاَلَة امل ْكت وبََة، َوتـ َؤدّ ي الزََّكاَة َشيـْ

َْفر وَضَة، َوَتص وم  َرَمَضانَ 
، قَاَل النَّيب   َصلَّ « امل ي ب َيد ه  الَ أَز يد  َعَلى َهَذا، فـََلمَّا َوىلَّ ى قَاَل: َوالَّذ ي نـَْفس 

 .(2)«َمْن َسرَّه  َأْن يـَْنظ َر إ ىَل َرج ل  م ْن أَْهل  اجلَنَّة ، فـَْليَـْنظ ْر إ ىَل َهَذا»هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم: 

داء الزكاة املفروضة، ويف عليه وسلم األعرايب على اكتفائه أبوجه الداللة: أقر النيب صلى هللا 
 .(3)، وما سوى ذلك فهو على سبيل االستحبابهذا دليل على أنه ليس يف املال حق سوى الزكاة

املناقشة: الزكاة هي احلق املفرتض املوصوف احملدود املتعلق ابألعيان، وهي ما جتب يف 
 عند الطوارئ اليت ب من املسلم غريها على جهة الوجوب، إالاألحوال العادية املستقرة، وال يطل

أسري، أو فكاك الوفاء هبا فرًضا على الكفاية، كجائع مضطر،  ويكونال حيد هلا وقت وال قدر، 
 .(4)فيجب حينئذ على من ميكنه املواساة بذل ما تزول به الضرورة

                                  
 (.4/284( انظر: ابن حزم: احمللى )1)
(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 2/105( )1397اة )ح: كتاب الزكاة، ابب وجوب الزك  ( أخرجه البخاري يف صحيحه،2)

 (.1/44( )14اإلميان، ابب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة )ح: 
 (.1/269( انظر: العيين: عمدة القاري )3)
(، 7/172الدارمي ) (، الغمري، نبيل: فتح املنان شرح وحتقيق كتاب3/402( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري )4)

(، غياوا، خري العارف: الضرائب يف الفقه اإلسالمي مقارنة 85داء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب )ص: املصري، ن
 (.217مبا عليه العمل يف أندونيسيا )ص: 



  198 

َوى »ل: عن فاطمة بنت قيس أهنا مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقو  (3 لَْيَس يف  اْلَمال  َحق  س 
 .(1)«الزََّكاة  

وجه الداللة: الزكاة هي القدر الواجب يف املال، أما غريها فعلى وجه الندب ومكارم 
 .(2)األخالق من غري إلزام؛ ألن األصل براءة الذمة

مستمر  ليس يف املال حق اثبت فمقصودهلمنا بصحته، يث ضعيف، ولو ساملناقشة: احلد
، تثبت بوجود ال مينع من وجود حقوق أخرى عارضةسوى الزكاة، وهذا  أصالةُيب بسبب املال 

: "ويف املال حق سوى الزكاة ابتفاق املسلمني، منه ما يلزم من يف أحكام القرآنجاء ، (3)أسباهبا
املضطر، ومحل املنقطع اان فقريين، وعلى ذوي أرحامه، وما يلزم من إطعام النفقة على والديه إذا ك

 .(4)به، وما جرى جمرى ذلك من احلقوق الالزمة عند ما يعرض من هذه األحوال"

 

 

 :عقولاثنًيا: من امل

                                  
حجر (، قال عنه ابن 1/570( )1789( أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الزكاة، ابب ما أدى زكاته ليس بكنز )ح: 1)

(، وقال عنه األلباين: "ضعيف منكر"، 3/1319أبو محزة ميمون األعور،.. وهو ضعيف" )تلخيص احلبري" فيه اليف 
 (. وقال عنه األرنؤوط يف حتقيقه لسنن ابن ماجه: "إسناده4/289صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )

 (.3/9ضعيف جًدا" )
الزركشي: شرح الزركشي على  (،9/4097ايف: نفائس األصول )(، القر 7/71( انظر: النووي: شرح النووي على مسلم )2)

 (.6/414(، العيين: شرح أيب داود )2/587خمتصر اخلرقي )ص: 
(، ابن 462(، ابن العريب: القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس )ص: 4/389( انظر: الكيا اهلراسي: أحكام القرآن )3)

 (.48ظيف األموال )ص: ل الدولة يف فرض الضرائب وتو (، ضمريية: مدى تدخ7/316تيمية: جمموع الفتاوى )
 (.5/295( اجلصاص: أحكام القرآن )4)
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على أموال الناس بغري حق، وينشأ عنه مفاسد عظيمة،  اعتداءالقول بفرض الوظائف املالية 
حىت ال يتعدى أحد على مال  حيرم؛ما نت ما حيل و أحكاًما لصيانة املال، وبيَّ  فالشريعة وضعت

 .(1)آخر، وال سلطان لويل األمر يف ذلك

ما ورد يف النهي عن فرض الوظائف املالية ال يعد أكاًل ألموال الناس ابلباطل، و املناقشة: 
ائف املالية ملصاحل الوظ ، أما(2)بغري وجه حقأخذ املال بغري طيب نفس، حممول على ما يؤخذ 

ال خيل ابمللكية الفردية، فاملال له وظيفة اجتماعية يف اإلسالم، وللجماعة حق  ففرضهااملسلمني، 
 .(3)فيه، فالفرد مل يكسب ماله إال هبا، فكما كانت سبًبا يف منائه فليكن سبًبا يف سد حاجتها

 سبب اخلالف:خامًسا: 

 سباب التالية:ع لألة يرجلعل اختالف الفقهاء يف املسأل

إال النهي عن أخذ شيء من أموال الناس  عمل أبدلةتعارض ظواهر النصوص الشرعية، فمن  (1
لى إيتاء حق سوى الزكاة، محل النصوص الشرعية اليت حتث ع البطيب نفس، وأنه ليس يف امل

إبيتاء أتمر اليت على االستحباب من غري إلزام، أما الذين رأوا أن النصوص  املال عند وجود ابعث
 وجه حق.غري ب أخذ األموال ظلًمااملال على سبيل الوجوب، فحملوا أدلة النهي على 

اختالف الفقهاء يف مدى تعلق حق يف املال سوى الزكاة، فمن ذهب إىل أنه ال حق يف املال  (2
م ، فقال بعداملكوس ويف حكمألموال الناس ابلباطل،  ما يؤخذ بعد الزكاة أكاًل سوى الزكاة، عد 

                                  
(، صديق خان: إكليل الكرام يف تبيان مقاصد اإلمامة 9/4096( انظر: القرايف: نفائس األصول يف شرح احملصول )1)

 (.198، 197)ص: 
 (.2/249( انظر: ابن جنيم: البحر الرائق )2)
(، غياوا، خري العارف: 294التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: ويل، علي: أجوبة ( انظر: التس3)

 (219الضرائب يف الفقه اإلسالمي مقارنة مبا عليه العمل يف أندونيسيا )ص: 
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أبن املنهي عنه هو املكوس  سوى الزكاة فقال اأن يف املال حقً  من رأىوظيف املايل، أما جواز الت
 .(1)اجلائرة، أما الوظائف املالية املستوفية للشروط والضوابط الشرعية فتجوز

 الرتجيح ومربراته:سادًسا: 

صار االقتصادي إن دائرة اخلالف ليست متسعة يف مسألة فرض الوظائف املالية يف ظل احل
يف الظروف العادية وليس  املسألة ميكن قبولهالذي يرافقه حاجة عامة، فأصل اخلالف يف 

كما يف احلصار املفروض على قطاع   االستثنائية، أما إذا وقعت ابملسلمني انزلة، وحلت هبم انئبة،
يه مجهور ذهب إلالذي  جح املذهب األولرت ر املوسرون يف القيام بواجبهم طواعية، فيصَّ وق غزة،

افظ وفق ضوابط شرعية حت ،عند احلاجة القائل جبواز فرض ويل األمر للوظائف املالية الفقهاء،
لألسباب ويعود الرتجيح ، على حرمة األموال اخلاصة دون إجحاف ابألغنياء وال إضرار ابلفقراء

 التالية:

، هري علماء السلف واملذاهبامج قال بهواز، وسالمتها من االعرتاضات، و قوة أدلة القائلني ابجل (1
 .حال االضطرار أو احلاجة النازلة منزلتهايف 

مسألة فرض التزامات مالية إضافية هي من أفراد السياسة االقتصادية الشرعية املبنية على املصاحل،  (2
، والقول ابجلواز حيقق مقاصد الشريعة يف مواجهة التحدًيت (2)التعبدية الثابتةوليس من املسائل 

ن املصلحة العامة للدولة زمات، وينسجم مع القواعد الفقهية، ويراعي مآل األفعال، ويصو واأل
 اإلسالمية، ويعزز مبدأ التكافل االجتماعي.

شرعية حتول دون التعرض ألموال  إن ترجيح جواز فرض الوظائف املالية عند احلاجة مقيد بضوابط (3
د ابلنفع على جمموع املسلمني عند حاجة الناس بغري وجه حق، مما ُيعل الوظائف املالية تعو 

 الوظائف. دفعواالدولة للمال، فيستفيد منها من 

                                  
 (.80( انظر: املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب )ص: 1)
 (.20اخلطاب يف أرض السواد )ص: عمر بن  ( انظر: الكيالين، عبد هللا: اجتهاد2)
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اخلالف يف فرض الوظائف املالية فرع عن اخلالف يف مدى وجود حق يف املال سوى الزكاة،  (4
لرتتب حق يف املال سوى الزكاة قصدوا نفي املكوس اجلائرة اليت تفرض تضييًقا ويظهر أن النافني 

 .(1)، فكأهنم منعوا ذلك سًدا لذريعة التعسف واجلورهالناس من غري حاجة تقتضيعلى ا

 الفرع الثاين: ضوابط فرض الوظائف املالية.

كفاية امة، كثنائية لتحقيق مصلحة عإن التوظيف إجراء مؤقت ال يتم إال يف ظروف است
لة يتطلب توظيًفا لتجهيز ت واحلروب واألزمات، أو عند إحداق خطر ابلدو احملتاجني نتيجة اجملاعا

، وُيب ضبطه ابلضوابط الشرعية حىت يسهم يف حتقيق مقصده، (2)لمعركةاجلند واالستعداد ل
متعلقة بصحة صيانة امللكية اخلاصة لألفراد، وميكن تقسيم هذه الضوابط إىل ضوابط ألجل و 

 .(3)التوظيف، وضوابط متعلقة بطريقة التوظيف، وأخرى متعلقة بصرف التوظيف
  أواًل: ضوابط صحة التوظيف:

أن تكون الوظائف تدبريًا مؤقًتا تدعو إليه املصلحة العامة للمجتمع، مقدرة بقدر الضرورة واحلاجة  (1
ال  ل على أموال الناس من غري حاجةالنازلة منزلتها، وتنتهي بزوال العلة الباعثة عليها، فاحلم

ن ال، وتوقف عمارة األرض، فهو وإن كاف االستثمار، ويؤدي إىل هترب األمو اضعإ ُيوز، وفيه
 .(4)فيه قوة من انحية ففيه ضعف من انحية أخرى، كالذي يصلح سطح داره برتاب أساسها

 ،ألموال الناس يتعرضة، فال وجود حاجة شرعية عامة واقعة أو متوقعة، أما إن كانت حمتملة متومه (2
إال حبق اثبت معروف يف املواطن ألجل أمر مقدر على أني وبعد، فليس لإلمام أخذ شيء مملوك 

                                  
 (.987: فقه الزكاة )ص: ابن عبد هللا( انظر: 1)
 ( انظر: صالح، عبد الفتاح: مدخل لدراسة االقتصاد اإلسالمي، مقال منشور: 2)

41959etail/http://alphabeta.argaam.com/article/d  
 وما بعدها(. 333( انظر: سلطان: سلطة الدولة يف فرض وظائف مالية )ص: 3)
(، ضمريية: مدى تدخل 296، 288( انظر: التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: 4)

 (.50الدولة يف فرض الضرائب وتوظيف األموال )ص: 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/94195
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، قال الشاطيب رمحه هللا: "إان إذا قرران إماما مطاًعا مفتقرًا إىل تكثري اجلنود لسد (1)اليت تلزمهم
ل وارتفعت حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم، الثغور ومحاية امللك املتسع األقطار، وخال بيت املا

ا هلم يف احلال، إىل أن يظهر مال غنياء ما يراه كافيً أن يوظف على األ - إذا كان عداًل  -فلإلمام 
، من هذا القبيل، فإذا جاز فرض الوظائف املالية حلفظ الثغور ففرضه يف احلصار (2)بيت املال"

 املفاسد املرتتبة على استمراره.ألنه مظنة زًيدة احلاجة وعظم 
مام خيف على الكليات اخلمس، أن يتعني التوظيف طريًقا لسد احلاجات، حبيث إذا مل يفرضها اإل (3

 ُيز له فرضها.فإن استطاع سدها ابحلث الطوعي مل 
عدم كفاية بيت املال أو اخلزينة العامة هلذه احلاجة، أو توقع عدم الكفاية، وأن يرد احلاكم  (4

، قال (3)ويستغنوا عن النفقات الكماليةوحاشيته ما عندهم من أموال فائضة إىل بيت املال، 
إذا خلت األيدي من األموال ومل يكن من مال املصاحل ما يفي خبراجات هللا: " الغزايل رمحه

لعسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا ابلكسب خليف دخول الكفار بالد اإلسالم أو خيف ثوران ا
الفتنة من أهل العرامة يف بالد اإلسالم، فيجوز لإلمام أن يوظف على األغنياء مقدار كفاية 

العز ابن عبد السالم أنه قال للسلطان عندما شاوره يف أخذ األموال من عن قل ون  ، (4)اجلند"
ار لتجهيز اجليش: "إنّه إذا طرق العدّو بالد اإلسالم وجب على العامل قتاهلم، وجاز لكم أن التج

أتخذوا من الرعّية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط أاّل يبقى يف بيت املال شيء، وتبيعوا 
ا وائص املذهبة واآلالت النفيسة، ويقتصر كّل اجلند على مركوبه وسالحه ويتساوو مالكم من احل

هم والعاّمة. وأّما أخذ األموال من العاّمة مع بقاًي يف أيدى اجلند من األموال واآلالت الفاخرة 
 .(5)فال"

                                  
(، اجلويين: الغياثي 2/209، املزين: خمتصر املزين مطبوع هبامش األم للشافعي )(65)ص:  ( انظر: أبو يوسف: اخلراج1)

 (.265)ص: 
 (.2/619( الشاطيب: االعتصام )2)
(، ضمريية: مدى تدخل الدولة يف فرض الضرائب 334( انظر: سلطان: سلطة الدولة يف فرض وظائف مالية )ص: 3)

 (.50وتوظيف األموال )ص: 
 (.177ى )ص: املستصف ( الغزايل:4)
 .، ومل أقف على النقل يف كتب العز(7/72( ابن تغري، أبو احملاسن: النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة )5)
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 اثنًيا: ضوابط يف طريقة التوظيف:
هللا: "إان إذا قدران إماًما مطاًعا، مفتقًرا  أن تكون الوظائف على قدر احلاجة، قال الغزايل رمحه (1

ن مقدار كفايتهم أيديهم، فلإلمام أن يوظف على األغنياء ما وخلت ع ، ...تكثري اجلنود إىل
 .(1)ا هلم يف احلال، إىل أن يظهر مال يف بيت املال"يراه كافيً 

لى حسب دخله وحاله، أن تؤخذ ابلعدل والسوية مما فضل عن كفاية األفراد، مبا يالئم كل فرد ع (2
ال يكون الظلم مضاعًفا، أما  ة؛ حىتفال توضع على جمموعة دون أخرى ممن هم ضمن فئة واحد

عليهم فقد يكون ذلك من العدل، فقد كان عمر رضي  اختالف نسبها بتفاوت حال املفروض
ئف اليسرية هللا عنه يفرض الوظائف الثقيلة على العنب الذي هو فاكهة األغنياء يف وقته، والوظا

الطرطوشي رمحه هللا: "وال يؤخذ من الرعية ، قال (2)على التمر الذي هو طعام الفقراء يف زمانه
 .(3)إال ما فضل عن معاشها ومصاحلها مث ينفق ذلك يف الوجوه اليت يعود نفعها عليها"

ري دوري، تركوا للوظائف املالية، وال قدرًا معيًنا هلا، وإمنا هي مورد غ ومل حيدد الفقهاء كيفيةً 
لوب األنسب لتطبيقها، والقدر املعقول فيها، األسكيفيتها إىل ويل األمر خيتار مع مستشاريه 

 فهي ختتلف ابختالف األحوال واحلاجات، وتتغري بتغري العصور واملستجدات، وما جاء من كالم
ااًل دون مال، وال م فهو يف سياق االقرتاحات اليت من شأهنا حتقيق العدل، فال خَي ص هبا للفقهاء

فعها، مع مراعاة الوقت املالئم ألخذها، وعدم وأن تكون على قدر طاقة دا ،قوًما دون قوم
اإلجحاف ابلناس يف طلبها، وذلك ابختيار األسلوب الطيب يف أخذها، وحسن انتقاء املسؤولني 

 اليسار، جلر ذلك حزازات  اإلمام أقواًما من ذوي: "ولو عنيَّ رمحه هللا ، قال اجلويين(4)عن جبايتها

                                  
 (.236( الغزايل: شفاء الغليل )ص: 1)
ل )ص: (، ضمريية: مدى تدخل الدولة يف فرض الضرائب وتوظيف األموا28( انظر: ابن تيمية: املظامل املشرتكة )ص: 2)

 (.98(، املصري، نداء: سلطة احلاكم يف فرض الضرائب )ص: 49
 (.123( الطرطوشي، أبو بكر: سراج امللوك )ص: 3)
وما بعدها(، غياوا، خري العارف:  436وما بعدها،  333( انظر: سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 4)

 (218أندونيسيا )ص: مل يف الضرائب يف الفقه اإلسالمي مقارنة مبا عليه الع
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واحلدوس، وإذا رتب على الفضالت والثمرات والغالت قدًرا يف النفوس، وفكرًا سيًئا يف الضمائر 
 .(1)قريًبا كان طريًقا يف رعاية اجلنود، والرعية مقتصدة مرضية"

خريية، أو دعم  وميكن لويل األمر أن يغري شكل الوظائف، فتجعل أسهًما يف مشاريع
ون على نفوس الرعية يف العمل التطوعي؛ ألن ذلك أه البدنية، أو االستفادة اجتماعيةمبادرات 

 .(2)من فرض األموال وتوزيعها، وأبعد عن هتمة ويل األمر
 اثلثًا: ضوابط صرف الوظائف:

الذي مجعت من أجله، وعلى عموم الوجه  على الوجه املشروع إنفاق املالأن يقع التصرف يف  (1
ستحق، ثر مما ياحلاجة، فال تنفق يف سرف، وال يعطي من ال يستحق أو أكالذي تنطبق عليه 

فليس األمر مطلًقا للوالة يفرضوا على الرعية ما تنوء به الكواهل من الواجبات اليت تدخل إىل 
خزائن املرتفني ابسم املصلحة العامة، وال حيل صرفها يف غري ما أخذت من أجله إال إذا طرأت 

يل األمر وكيل لها إىل ما هو أوىل منها، فتجوز مبوافقة األمة أو ممثليها، فو ظروف استلزمت حتوي
 .(3)عن األمة، والوكيل ال ُيوز خمالفة موكله إال لوجود مصلحة أقوى

قال مراعاة فقه األولوًيت يف صرف األموال املفروضة، فتقدم احلاجات األساسية على غريها،  (2
فيقام هلم مبا  ...اء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ابن حزم رمحه هللا: "وفرض على األغني

أيكلون من القوت الذي ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك، ومبسكن يكنهم 
م أن ، وقال اجلويين رمحه هللا: "فلست أرى لإلما(4)من املطر، والصيف والشمس، وعيون املارة"

 .(5)"حية حرزًا، ويقتين ذخرية وكنزًاين يف كل انميد يده إىل أموال أهل اإلسالم ليبت

                                  
 (.285( اجلويين: الغياثي )ص: 1)
 (.295( انظر: التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: 2)
(، سلطان: سلطة الدولة يف فرض 288( انظر: التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: 3)

 (.50(، ضمريية: مدى تدخل الدولة يف فرض الضرائب وتوظيف األموال )ص: 339: وظائف مالية )ص
 (.4/281( ابن حزم: احمللى ابآلاثر )4)
 (.286( اجلويين: الغياثي )ص: 5)
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وينبغي ضبط ذلك كله أبن تكون الوظائف املالية فرًضا وقدرًا وصرفًا مبشاورة أهل الرجاحة   
 من العلماء وأهل احلل والعقد، ومتارس الرقابة يف ذلك كله؛ حىت ال تكون ذريعة ألخذ املال

 .(1)ظلًما
 مر جتاه احلصار.املطلب الثالث: تدابري ويل األ

وضع اإلسالم سلطات تقديرية واسعة بيد ويل األمر، ميلك مبقتضاها التصرف والتدبري مبا 
 حصار اقتصاديتضيها املصلحة العامة، فإذا وقع يالئم ظروف العصر من أنظمة وإجراءات تق

وكسر على بلد مسلم وجب عليه اختاذ سائر التدابري اليت تسهم يف تعزيز صمود احملاصرين، 
فكل أسلوب  متاح  ميكن له أن يسهم يف فك احلصار عن احلصار عنهم، وتقليل آاثره عليهم، 

املسلمني كلًيا أو جزئًيا، يتوجب األخذ به، ما مل يكن فيه خمالفة شرعية، أو ترتب عليه مفسدة 
ية، وهناك تدابري كثرية إدارية، واقتصادية، وسياسية، ودبلوماس، (2)ظم من مفسدة احلصارأع

غري أن املقام ال ، ون يف العلوم املختلفةوأمنية، وعسكرية، وإعالمية، ميكن أن ُيود هبا املتخصص
الدراسة بيان احلدود الشرعية العامة لصالحيات ويل األمر يف فرض  تسع لذلك، فهدفي

 بعض التدابري اخرتتمن شأهنا اإلسهام يف كسر احلصار وتعزيز صمود احملاصرين، وهلذا  سياسات
وهي  الداخلية واخلارجية، اليت ميكن لويل األمر القيام هبا يف ظل احلصار االقتصادي،اإلمجالية 

يف  تدابري عامة يف معظمها جتب يف احلصار وغريه، إال أهنا حالة احلصار أوجب، وبيان ذلك
 ني:فرع

 الفرع األول: التدابري الداخلية.  

حد من كفاءة استعمال املوارد واإلمكاانت تتمحور التدابري الداخلية حول حتقيق أقصى 
ملتاحة، لتأمني االحتياجات الضرورية للحياة اليومية للسكان، واحملافظة على التوازن يف أسواق ا

                                  
 أفاد هبذا امللحظ فضيلة الدكتور فهد العجالن أحد أعضاء جلنة املناقشة ضمن ملحوظاته املقيدة على الرسالة.( انظر: 1)
 (.513(، الزًين، رمضان: األساليب النبوية يف كسر احلصار )ص: 109: الدوسري: املقاطعة االقتصادية )ص: ظر( ان2)



  206 

اجة اإلنفاق املتزايد، والوفاء مبتطلبات الدولة، السلع الضرورية، وإُياد موارد مالية جديدة لتلبية ح
ية واملادية والعلمية والتصدي له، وهتيئة مجيع املوارد البشر  ومساعدهتا يف الصمود أمام احلصار

، ولوال خشية التطويل الجتلبت يف هذا (1)االقتصادي والسياسي والعسكري صمودلتحقيق ال
، وبيان ذلك اقتصرت على عشر نقاط خمتصرة ذاوهلالفرع من املسائل ما يفي ببحث مستقل، 

 على النحو التايل:

 ة اإلميانية:أواًل: التسلح ابلقو 

إن من واجبات ويل األمر حث احملاصرين على الصرب والثبات والتوبة واإلقبال على هللا 
 ،إذ احلصار مل يقع على املسلمني غالًبا إال لضعفهم وتقصريهم يف األخذ أبسباب القوةتعاىل، 

 عن يف مواجهة الكوارث واألزمات منهج شرعي أصيل، وهو ليس بدياًل  سبحانه االستعانة بهو 
 وإمنا مكماًل هلا.ألسباب املادية األخرى، األخذ اب

، ومجع صفهمعلى توحيد  وعملهقدوة هلم،  قيامهتثبيت ويل األمر للمحاصرين  ومن
؛ ألن التنازع يؤدي إىل هدر القوة، روابط اليت جتمعهم حتت هدف واحدكلمتهم، وتقوية ال

وحثهم  ،بني املسلمني رتاحمل والوالتكاف التعاون تعزيزوتشتت املسلمني وضعهم، وعليه أيًضا 
وطمأنتهم من اخلوف والفقر والبطالة وارتفاع األسعار؛ حىت ال  على أداء ما افرتض هللا عليهم،

، فالنيب صلى هللا عليه وسلم حقق هذه املعاين يوم ُيد املنافقون ثغرة إلاثرة البلبلة بني املسلمني
اًت وتالمحًا، حىت عاد الكفار عن حصارهم، رة تزيدهم ثباحاصره املشركون يف مكة، فكانت احملاص

وخرج املسلمون منه أشد قوة، وأكثر إصرارًا، فمعركة احلصار معركة إرادة تتطلب ثبااًت وصربًا، 
 .(2)وهذا حيصل بوجود قيادة مسيطرة، وأهداف واضحة، وجيش مؤهل

                                  
 (.331، 320انظر: التمام، غازي: اقتصادًيت احلرب يف اإلسالم )ص:  (1)
ة )ص: غز أمحد: جرمية حصار  (،236(، خطاب، حممود: الرسول القائد )ص: 233انظر: اجلويين: الغياثي )ص:  (2)

الزًين، رمضان: األساليب النبوية  ،(145، كرمي، أمحد: اإلدارة يف عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم )ص: (121
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 اثنًيا: وضع خطط للطوارئ:

، واستحداث أجهزة إدارية جديدة، يف البلد احملاصر ميكن إعادة تشكيل أجهزة احلكومة 
تراعي طبيعة الظروف االستثنائية، واملخاطر املختلفة، وجتعل رؤيتها منطلقة من االعتماد على 
الشركات واملصانع احمللية أكثر من االعتماد على اخلارج، واستثمار طاقات األمة املختلفة يف 

سد و دل التجاري، وإُياد البدائل يف توفري االحتياجات، وتفعيل التباكسر احلصار االقتصادي، 
النفقات غري االعتيادية الناشئة عن احلصار وما يرتتب عنه من آاثر كاألزمات االقتصادية 

، (1)متطلبات مقاومة احلصار ابلوسائل املختلفةواجملاعات، وتوفري التمويل الالزم لإلنفاق على 
اإلمام أن ُيهز جيًشا فإن كان يف بيت املال سعة فينبغي له قال السرخسي رمحه هللا: "لو أراد 

أن ُيهزهم مبال بيت املال وال أيخذ من الناس شيًئا، وإن مل يكن يف بيت املال سعة كان له أن 
 .(2)يتحكم على الناس مبا يتقوى به الذين خيرجون إىل اجلهاد؛ ألنه نصب انظرًا هلم"

 ات احلياة، ومحاية األسواق:اثلثًا: أتمني احلد األدىن من مقوم

ُيب على ويل األمر أن يسعى لتأمني حاجات احملاصرين من طعام وشراب ودواء، وأن 
فإذا احتاج الناس إىل الطعام ووجد من حيمي األسواق من االحتكار والتالعب يف األسعار، 

على بيع ما عندهم حيتكره، فلويل األمر منع االحتكار إذا أضر ابجملتمع، وله أن يكره احملتكرين 
بقيمة املثل عند ضرورة الناس إىل ما عندهم، وإن امتنع احملتكر ابع عليه القاضي، وله تعزيره إن 

                                  
 (.506يف كسر احلصار )ص: 

(، 193، 122(، سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 28/594( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )1)
(، السرجاين، راغب: 88(، التمام: اقتصادًيت احلرب يف اإلسالم )ص: 595، 565)ص:  اد: فقه اجلهابن عبد هللا

(، الشيخ، عاطف: األحكام واملسائل الفقهية املتعلقة ابلكوارث 9/7دروس الدكتور راغب السرجاين برتقيم الشاملة )
 (.131)ص: 

 (.139( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 2)
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، قال ابن تيمية رمحه هللا: "لوىل األمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة (1)تكرر منه ذلك
ه والناس يف خممصة، فإنه ُيرب على املثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام ال حيتاج إلي

، وال يقتصر ذلك على الطعام فحسب، فالضرر العام الذي ع قل معناه (2)بيعه للناس بقيمة املثل"
من حترمي االحتكار ُيعل احلكم عاًما إذا حتققت علته يف كافة احلقوق الفردية واجلماعية اليت 

، وله التسعري اجلربي وتقييد حرية أرابب (3)يساء استعماهلا، من أقوات ومنافع الصناع وغريها
السلع يف حتديد األسعار مبا حيقق املصلحة ويرفع الضرر، عند التعدي يف قيمة الطعام وما حيتاجه 
الناس، فإذا امتنعوا عن بيع سلعهم إال بغالء ُيعل األغنياء فقط هم القادرين على الشراء، فلويل 

ملا فيه من صيانة حلقوق املسلمني عن الضياع، وينبغي األمر إجبارهم على البيع بثمن املثل 
االقتصار فيه على قدر احلاجة يف السلع األساسية اليت يتضرر الناس برتكها، وأن يستعان أبهل 

، ونظري تسعري السلع، حتديد (4)االختصاص عند التسعري؛ حرًصا على السعر واألجر العادل
ابن تيمية رمحه هللا: "فإذا كان الناس حمتاجني إىل  ، قال(5)أجور العمل واخلدمات عند احلاجة

فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجًبا ُيربهم ويل األمر عليه إذا امتنعوا عنه 
بعوض املثل، وال ميكنهم من مطالبة الناس بزًيدة عن عوض املثل، وال ميكن الناس من ظلمهم 

 .(6)أبن يعطوهم دون حقهم"

                                  
(، الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 4/161دود: االختيار لتعليل املختار )مو ( انظر: املوصلي، ابن 1)

113.) 
 (.76، 28/75( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )2)
(، النفار: تقييد السلطة التنفيذية يف التشريع اإلسالمي 113( انظر: الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 3)

 (.76)ص: 
(، الدريين: 76، 28/75(، ابن تيمية: جمموع الفتاوى )4/161انظر: املوصلي، ابن مودود: االختيار لتعليل املختار )( 4)

(، الكيب، سعد الدين: املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم 113احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 
 (.543، 542)ص: 

 (.549، 548مالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم )ص: عا( انظر: الكيب، سعد الدين: امل5)
 (.28/82( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )6)
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ضبط االسترياد والتصدير مبا حيقق مصلحة احملاصرين، فله منع بيع املنتجات  بغيين كذلك
: "أما منع الصغرىاحمللية يف األسواق اخلارجية إن أضر ذلك بسعر السوق احمللية، جاء يف النوازل 

 القاضي من يشرتي من احلواضر الطعام واإلدام والفواكه ويبيعها من خارج البلد عند شدة الغالء،
 .(1)ان ذلك مضرًا أبهل البلد، فال خالف يف منعهم منه"ن كفإ

 

 

 رابًعا: اختاذ التدابري األمنية اليت تسهم يف حتقيق الطمأنينة واالستقرار:

ر إىل حماولة إحداث القالقل، من خالل أعوانه يف البلد احملاَصر،   قد يلجأ العدو احملاص 
وسائل اجلرمية؛ حىت تنهار الدولة احملاَصرة  وبث الشائعات، وزرع العيون واجلواسيس، وتسهيل

رين ، ويسهل إخضاعها، وهلذا يتوجب على ويل األمر اختاذ السياسات اليت تفشل خمططات احملاص 
افظ على أسرار الدولة، وتبسط األمان يف أرجاء البالد، وتكافح اجلرمية ابلتدابري القضائية، وحت

والعناية قبل ئصالية، ومراقبة املشبوهني، ومعاقبة اجملرمني، والتعازير االحرتازية، واإلجراءات االست
م قبل وقوعها، وتقليل إلجراءات الفكرية واالجتماعية اليت له دور فاعل يف الوقاية من اجلرائاب ذلك

ابلعلم واحلسبة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر كصورة من  جاء األمرآاثرها إذا وقعت، وهلذا 
عنوي إلرساء األمن، وأوجبت الزكاة وحثت على التكافل ملعاجلة مشكلة الفقر صور التكافل امل

 .(2)تمعي يف حفظ األمن تعد أحد أسباب اجلرمية، وشرعت القسامة كوسيلة للتعاون اجملاليت

احلصار االقتصادي مظنة زًيدة اليأس واإلحباط يف أوساط الشباب، ويسهم هذا يف  إن
لوسائل املختلفة اليت من شأهنا اب معاجلة التهديدات األمنية ينبغي وهلذا انتشار الفكر املتطرف،

                                  
 (.1/338: النوازل الصغرى )الوزاين( 1)
 وما بعدها(. 183وما بعدها،  95بري األمن الداخلي )ص: اتدم: ( انظر: أبو احلاج، حسا2)
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م، واعتماد التدرج يف إزالة هذه التهديدات، كمحاورة مهددي األمن للرجوع إىل احلق وبيانه هل
استعمال الوسائل الالزمة يف معاجلة هتديداهتم، والعمل على مواجهة هذه التهديدات ابلوسائل 

منع وصوهلم إىل نقاط القوة العمل على و ية واملادية ألصحاهبا، وارد البشر ، وجتفيف املاملختلفة
 .(1)والتهديد يف الدولة

 :لالعتماد على الذات يف جماالت اإلنتاج املختلفةخامًسا: وضع سياسات اقتصادية 

إن ويل األمر مسؤول عن رسم السياسات املالية مبا يوفر األسباب اليت تنقل اجملتمع من  
لتكفف والركود إىل حالة االعتماد على النفس، وتشجيع العمل وتشغيل العاطلني، وإشراك حالة ا

ملشاريع الصغرية واحلرف اليدوي، وتشجيع الصناعات خلاص يف التنمية اجملتمعية، ودعم االقطاع ا
ة يف الوطنية، وحتفيز االستثمار واإلنتاج احمللي، والسعي لالكتفاء الذايت صناعًيا وزراعًيا، وخاص
، (2)السلع الضرورية؛ ألن االعتماد على استريادها قد يؤدي إىل خضوع املستوردين للدول املصدرة

االستقرار ؛ ألهنا وسيلة الدولة لتحقيق صمود احملاصرينبار كبري يف فالسياسة االقتصادية هلا اعت
ل األمثل للموارد، ، ومن خالهلا ميكن التأثري يف مستوًيت األسعار، وحتقيق التشغي(3)االقتصادي

وارد حنو إعداد القوة الالزمة لالستعداد لظروف ووضع آليات تضمن عدالة التوزيع، وتوجيه امل
 .(4)اج احلريباحلرب، ودعم اإلنت

وتسلك الشريعة وسائل عديدة لدعم إنتاج السلع األساسية، واحملافظة عليها من االحتكار 
، فلويل األمر أن حيمله على زراعتها إذا اقتضت واالستغالل، فلو أمهل رجل أرضه ومل يزرعها

يؤجرها لغريه املصلحة العامة يف تنمية الثروة الوطنية ذلك، فإن تقاعس صاحبها فلويل األمر أن 

                                  
 (.95املرجع السابق )ص: ( انظر: 1)
(، الزًين، رمضان: 91ظر: أمحد، فؤاد: السياسة الشرعية وعالقتها ابلتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا املعاصرة )ص: ان( 2)

 (.125(، أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 508األساليب النبوية والعصرية يف فك احلصار عن الدعوة اإلسالمية )ص: 
 (.18يف أرض السواد وصلته ابلسياسة االقتصادية الشرعية )ص: ب ( انظر: الكيالين، عبد هللا: اجتهاد عمر بن اخلطا3)
 (.260( انظر: التمام، غازي: اقتصادًيت احلرب يف اإلسالم )ص: 4)
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يعمل فيها أبجرة املثل، وميكن فرض وظائف مالية على املوسرين، لالستفادة منها يف التغلب 
 .(1)ألنشطة االقتصادية األخرىعلى احلصار االقتصادي بتشجيع اإلنتاج وا

 

 سادًسا: ترشيد االستهالك، وترتيب أولوايت اإلنفاق:

وإعادة هيكلة النظام اإلداري واملايل مبا يراعي هذه األولوًيت، وذلك ابحلد من التبذير،  
يتالءم مع اقتصاد احلرب، ففي أًيم احلروب تشد األمم وتوجيه أمناط اإلنتاج واالستهالك مبا 

، (2)دمة على غريها من األشياءة على بطوهنا، وُيعلون القيام حباجات املعوزين وكفالتهم مقاألحزم
: "فإن اتفق مع بذل اجملهود يف ذلك فقراء حمتاجون مل تف  الزكاة حباجاهتم، قال اجلويين رمحه هللا

ه السلوكيات حاجة الدول إىل هذف، (3)فحق على اإلمام أن ُيعل االعتناء هبم من أهم أمر يف ابله"
وهلذا فإن الشريعة تسلك  ،يف الوضع العادي، وهي يف ظل األزمات واحلصار أكثر حاجةمهمة 

غيب واإلقناع يف حث املسلم على القيام مبسؤولياته التكافلية، والبعد عن التبذير وإهدار طريق الرت 
ة، فإذا مل خيرت املسلم ليكون قادرًا على ترتيب األولوًيت اإلنفاقية واالستهالكي هاملال، وأتهيل

 تعاىل زامه بتحمل مسؤولياته وفق الضوابط الشرعية، فإن هللااملليء ذلك طوًعا، فلويل األمر إل
كما منح احلق يف التصرف لألفراد، منح الدولة حق الطاعة على الرعية يف حدود رعايتها ألحكام 

كما يف احلصار   اية ملصلحة أعلىاحلد الشرعي، أو التعسف فيه، أو رع األفراد عند جتاوزهللا، 
 .(4)االقتصادي

                                  
(، سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية 113( انظر: الدريين: احلق ومدى سلطة الدولة يف تقييده )ص: 1)

 (.80لشرعية وعالقتها ابلتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا املعاصرة )ص: ا (، أمحد، فؤاد: السياسة393، 392)ص: 
: فقه اجلهاد )ص: ابن عبد هللا(، 504( انظر: سلطان، صالح الدين: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 2)

563.) 
 (.233( اجلويين: غياث األمم )ص: 3)
(، الصوا، علي: منهج اإلسالم يف اإلنفاق على 130لية )ص: ا( انظر: سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف امل4)



  212 

 : تنظيم جباية الزكاة وموارد بيت املال:سابًعا

دور فاعل يف حل املشكالت االقتصادية، وهلذا ينبغي على ويل األمر ختصيص  إن الزكاة هلا 
جهاز كامل إلحصائها وأخذها وإنفاقها يف وجوهها، واحلث على تقدمي إخراجها عند احلاجة 

ها، ووضع آليات فاعله لنقلها إىل البلد احملاصر، وتشجيع الناس على دفعها للدولة وإلزامهم إلي
ن ميلك املال وال يعرف ما ُيب عليه فيه، ومنهم من يبخل، فيتوجب على بذلك، فمن الناس م

 .(1)ويل األمر بعث السعاة ألخذها

 اثمًنا: مراقبة النشاط االقتصادي، وتوظيف األمناء األكفاء:

ُيب إعطاء الوالًيت من هو أحق هبا؛ ألن ذلك مظنة العدل واإلحسان ووصول احلقوق  
إىل أصحاهبا، فأعظم ما يدخل الفساد والضعف على الدول، وُيرئ األعداء عليها تقليد األعمال 

، قال ابن تيمية رمحه هللا: "ُيب على ويل األمر أن يويل على كل عمل من (2)من ليسوا هلا أهاًل 
املسلمني أصلح من ُيده..، وقد ال يكون يف موجوده من يصلح لتلك الوالية فيختار  لأعما

عليه مراقبة النشاط االقتصادي وتطبيق أحكام ، كما (3)األمثل فاألمثل يف كل منصب حبسبه"
 الشريعة فيه، ومنع املعامالت املالية احملرمة كالراب واالحتكار، وضبط املقاييس واملواصفات املعيارية

، وهذه الواجبات (4)اليت حيتاجها الناس يف أسواقهم، ومنع الغش، ومنع مظاهر الرتف واإلسراف
مطلوبة يف كل األوقات، وهي يف ظل احلصار أوجب؛ ألن احلاجة يف احلصار أكرب، واملوارد 

 شحيحة، واحتمالية االستغالل والظلم رمبا تزيد عن الوضع االعتيادي.

                                  
 (.77، 64النفس ومدى سلطة ويل األمر يف تقييده )ص: 

 (.49، 48(، سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 251 /8( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1)
 (.28/573ية: جمموع الفتاوى )يم(، ابن ت141( انظر: الطرطوشي: سراج امللوك )ص: 2)
 (.12( ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص: 3)
 (.138( انظر: التمام: اقتصادًيت احلرب يف اإلسالم )ص: 4)
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 حتجيم آاثر احلصار: عالم يفاالستفادة من اإلاتسًعا: 

يعد اإلعالم وسيلة فاعلة يف التأثري الرمسي والشعيب، فهو أساس أي جهد سياسي يهدف 
إىل تقويض احلصار االقتصادي، وهلذا ينبغي على ويل األمر وضع رؤية إعالمية تسهم يف كسر 

شد الرأي العام العاملي وح، صرين وعذاابهتماحملا احلصار أو التقليل من آاثره، وذلك إببراز معاانة
إدانة جرمية احلصار، واستنكار الظلم الواقع على احملاَصرين، والدعوة إىل رفعه عنهم، و لتأييدهم، 

رين، وإبطال ذرائعهم امللفقة، ومواجهة إعالم العدو الذي ينشر الشائعات،  وتفنيد شبه احملاص 
ين يسعون لتمرير  والسياسيني الذار على اإلعالمينيوحياول الفتك ابهلمم والعزائم، واإلنك
قال الشاطيب رمحه  ،يضعف املسلمني، وحيبط معنوًيهتم سياسات األعداء، ومنعهم من نشر ما

هللا: "ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علًما 
ال  الشريعة، ومنه مار، وهو غالب علم ابألحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النش

 .(1)يطلب نشره إبطالق، أو ال يطلب نشره ابلنسبة إىل حال أو وقت أو شخص"
إن القيام هبذا اجلهد يتطلب عماًل منهجًيا مدروًسا، وتوجيًها دقيًقا للوسائل اإلعالمية  

ى جوانب س آاثر احلصار علاملقروءة واملسموعة واملرئية، وإعداد دراسات حتليلية واسرتاتيجي لقيا
ملختلفة، واستضافة املختصني واملثقفني واملفكرين يف الفضائيات واإلذاعات للحديث عن احلياة ا

ذلك، وإجراء املقابالت معهم، وإعداد التقارير امليدانية اليت تثبت حجم األضرار الناشئة عن 
 .(2)احلصار، وتوضح واجب املسلمني جتاهه

 :كسر احلصارستفادة منها يف  ار اإلبداعية واالعاشًرا: حتفيز األفك

                                  
 (.5/167( الشاطيب: املوافقات )1)
ور نش(، الريفي، حممد: احلصار االقتصادي املضروب على غزة، وهو مقال م130( انظر: أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 2)

 (.94، 93، يف الصفحات )61يف جملة الفرقان، العدد 
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 إن دعم املبادرات النوعية، وتشجيع االكتشافات العلمية، يسهم يف كسر احلصار 
أو التخفيف من آاثره، وهلذا ينبغي لويل األمر أتسيس مراكز حبثية خاصة بدراسة  االقتصادي

اجلوائز احلوافز و ، وإعطاء قتصادياخلطط املقرتحة لإلنتاج الصناعي والزراعي يف ظل احلصار اال
ملن يقدمون إضافات حقيقية ترفع من واقع البالد احملاصرة، وقد حتدث الفقهاء قدميًا عن التنفيل 

"والنفل زًيدة  املالكي: عبد الوهابللجند كوسيلة للتحفيز واملكافأة على األعمال املميزة، قال 
مام لرأي يراه، وخي ،على السهم ملن ليس من أهل السهم و ص به إنسااًن بعينه حلراسة أيفعله اإل 

، (1)حماصرة أو جتسيس أو ختربًا وزًيدة عناء أو حسن بالء أو غري ذلك مما يؤديه اجتهاده إليه"
وكذلك جاء عند السرخسي: "لو حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول األمري: من تقدم إىل 

نفيل مستقيم ملا فيه من معىن ىل حصر احلصن فله كذا، فذلك تالقتال، أو إىل الباب، أو إ
، وميكن عد ما تفعله بعض املؤسسات اخلريية يف البالد احملاصرة من هذا القبيل، (2)التحريض"

وذلك إبعطاء العاملني يف مجع التربعات نسبة من األموال اجمللوبة كوسيلة لتشجيعهم على جلب 
اج إىل ضبط من حيث إذن آاثر احلصار، على أن ذلك حيت الكفاالت والصدقات للتخفيف من

مر يف ذلك، وأي األموال اليت يصح ذلك معها وأيها ال يصح، ومدى اشرتاط علم املتربع ويل األ
 بذلك. 

 الفرع الثاين: التدابري اخلارجية.

تدور التدابري اخلارجية حول إضعاف العدو، واحليلولة دون حصوله على موارد وإمكاانت 
ة؛ إلرابكه وتقليل قدرته على ة، واستهداف قدراته االقتصاديزيد قوته العسكرية واالقتصاديت

                                  
 (.607: املعونة على مذهب عامل املدينة )ص: ابن علي، عبد الوهاب( 1)
 (.622( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 2)
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، وحشد الرأي العاملي ضده، ومقاطعته اقتصادًًي وسياسًيا، إلجباره على الرتاجع مواصلة حصاره
 ، وبيان ذلك كاآليت:(1)عن حصاره

 : أواًل: حماولة التأثري يف العدو احملاِصر لريجع عن حصاره

ه من الوسائل املمكنة، وينبغي الدفع، سواء بقتال أو غري  يعد احلصار عدوااًن يستوجب
رين قبل املناهضة، وأتخري احلرب ما أمكن، فإهنا إذا نشبت كانوا  على ويل األمر استمالة احملاص 

هم، بعدها أكثر جرأة وأسكن روًعا وآنس هبا، ويعني على استمالتهم معرفة أسرارهم، ومتكن إخافت
وخيتار ملخاطبتهم الداهية املهيب  م، ويؤيسهم من النصر والظفر،كأن يدس فيهم من يصغر شأهن

احملتال، وعليه حماورهتم وحماولة إقناعهم برتك احلصار، وميكن إغراؤهم مالًيا بعقد شراكات اقتصادية 
إىل ملك العدو،  وأما هدية السلطان، قال الطرسوسي: "(2)متبادلة، أو دفع املال هلم لدفع شرهم

وقوته، ويف اهلدية له دفع شره، فال أبس أبن  أن ملك العدو، خيشى من شوكته فإن كان يعلم
، وسيأيت حكم مصاحلة احملاصرين لألعداء على ما فيه (3)"مع إظهار عزة اإلسالم ،يهدي إليه

 عدائهم.ألضيم للمسلمني يف املبحث املتعلق خبضوع احملاصرين 

رين دون احليل واخلدع األمنية والعسكرية ل ااستعم إنَّ  حرب مطلب رجاء رد األعداء احملاص 
شرعي، فالنيب صلى هللا عليه وسلم فرَّق األحزاب من غري قتال، وذلك ابختاذ اخلندق الذي أشار 

، وإرساله نعيم بن مسعود رضي هللا عنه إىل قريش وهوازن واليهود، (4)به سلمان رضي هللا عنه
، وقد ذكر ابن بطال عن بعض أهل السري أن (5)ةاألحزاب اليت كانت حتاصر املدين وتفريقه بني

                                  
 (.324، 320انظر: التمام، غازي: اقتصادًيت احلرب يف اإلسالم )ص:  (1)
هيكل، حممد  ،(1/166، ابن األزرق: بدائع السلك يف طبائع امللك )(30/347) ( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى2)

 (.636خري: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: 
 (.56ل يف امللك )ص: الطرسوسي: حتفة الرتك فيما ُيب أن يعم (3)
 (.4/107انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى ) (4)
 (.8/108النبوية )انظر: ابن تيمية: منهاج السنة  (5)
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، (2)كان يوم األحزاب ملّا بعث نعيم بن مسعود  (1)«احلَْرب  َخْدَعة  »قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
يدس إليهم ثقات؛ ليتعرف على أخبار العدو، و ومن احليل اليت ذكرها الفقهاء، اختاذ اجلواسيس ال

فهم، وأن يكتب على السهام أخبارًا مزورة، ويرمى هبا يف جيش العدو، بعض األخبار اليت ختوّ  
فإنفاق األموال يف احليل واملكايد، أوىل من إنفاق األرواح يف احلروب والشدائد، فاملماكرة يف 

املهمة يف الوسائل د اإلعالم يف واقعنا املعاصر من ، ويع(3)احلرب أنفع من املكابرة واملكاثرة
، والتقليل من جدوى حصاره، وحماولة ثنيه عن االستمرار فيه، وإاثرة الرأي التخذيل عن احملاصرين

 .(4)العام ضده

 اثنًيا: استثمار دور املنظمات احلقوقية والقوانني الدولية يف كسر احلصار:

صر، وتوظيفها يف فك ليت تدين احلصار يف واقعنا املعاينبغي استثمار القوانني الدولية ا
سلمني احملاصرين، وكذلك الدخول يف أحالف عسكرية وسياسية واقتصادية ميكن احلصار عن امل

ر، وإجباره على الرتاجع عن حصاره، دون أن يتنازل املسلمون عن  من خالهلا ردع العدو احملاص 
مني، وال حرج إن سلمني أن تكون مع إخواهنم املسلعقيدهتم ومبادئهم، واألصل يف حتالفات امل

سلمني حال ضعف املسلمني، فإن احملاصرين يف شعب أيب طالب توحدت كانت مع غري امل
كلمتهم يف رفض احلصار والعمل على كسره، ومل يكونوا مجيًعا مسلمني، بل كان بعضهم من 

ئل ما حاول املسلمون التحالف مع قبااملشركني الذين دفعتهم خنوهتم لنصرة قرابتهم املظلومة، ك
إىل أن هيأ هللا لكسر حصار  منهم، وخاصة يف موسم احلج،أخرى غري قريش، وشراء الطعام 

                                  
(، ومسلم يف صحيحه، 4/64( )3030أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب احلرب خدعة )ح: ( 1)

 (.3/1361( )1739)ح: كتاب اجلهاد والسري، ابب جواز اخلداع يف احلرب 
 (.5/186( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري )2)
(، التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد 5/187بخاري )( انظر: ابن بطال: شرح صحيح ال3)

 (.922(، العتييب، سعد: فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني )ص: 225)ص: 
 (.516( انظر: الزًين: األساليب النبوية يف كسر احلصار )ص: 4)
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بن عمرو، واملطعم بن عدي، الكفار الكارهني للحصار، كهشام  شعب أيب طالب جمموعة من
وشعبية مع الدول  خارجية رمسيةوينبغي العمل على إقامة عالقات ، (1)وأبو البخرتي بن هشام

فقد خرج النيب صلى هللا عليه وسلم السياسية واإلنسانية منهم،  ندةوتلقي املسا ،صارالرافضة للح
 ،بعدما حاصرها كفار قريش يف مكةإىل الطائف؛ لدعوة أهلها، وإُياد منفذ لدعوة اإلسالم، 

   .(2)الذي كان حيميه ويدافع عنه ، وخاصة بعد وفاة عمه أيب طالبوشددوا األذى على املسلمني

 :اإلعاانتتلقي ادر التمويل والدعم املايل و حشد مص اثلثًا:

إن الواجب على املسلمني االعتماد على أنفسهم يف متويل احتياجاهتم اإلنسانية واجملتمعية 
والعسكرية، غري أن الضرورة قد تعوزهم إىل تلقي اإلعاانت من اآلخرين، سواء كانت هذه 

يرتتب عليها مفسدة شرعية، فهي من قبيل  عاانت من املسلمني أو من غريهم، ما دام الاإل
، فإن ترتب عليها (3)بات واهلداًي، وقد قبل النيب صلى هللا عليه وسلم هبات وهداًي املشركنياهل

 مفسدة أكرب من املصلحة، كأن تكون سبياًل للدعوة إىل أدًيهنم الباطلة، أو يرتتب عليها مواالة
والية على املسلمني، فال  تتضمناحل املسلمني، أو للجهات الواهبة، أو فيها اشرتاطات متس مص

 .(4)ئذُيوز أخذها عند

 رابًعا: االقرتاض مبا يعني على جتاوز آاثر احلصار:

                                  
 وما بعدها(. 507يف كسر احلصار )ص:  ( انظر: الزًين: األساليب النبوية1)
 (.4/242انظر: فتاوى الشبكة اإلسالمية ) (2)
وكساه برًدا وكتب له ببحرهم" ( جاء يف صحيح البخاري أنه أهدى ملك أيلة للنيب صلى هللا عليه وسلم بغلة بيضاء 3)

لك ما روي عن أنس (، وكذ2/125( )1481أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب خرص الثمر )ح: 
رضي هللا عنه عن أكيدر دومة اجلندل )ملك الروم( أهدى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبة سندس.." أخرجه 

 (.3/163( )2616اهلدية من املشركني )ح: البخاري يف صحيحه، كتاب اهلبة، ابب قبول 
وما بعدها(، الشيخ، عاطف:  840، 823ية )ص: ( انظر: املرزوقي، عمر: اهلبات اخلارجية يف نظر الشريعة اإلسالم4)

 (.121األحكام واملسائل الفقهية املتعلقة ابلكوارث، دراسة فقهية مقارنة )ص: 
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، إذا غلب واالستعانة ابألموال يف مواجهة احلصار، د احلاجات العامةُيوز االقرتاض لس
، فقد (1)فاسد املرتتبة عليهالقدرة على الوفاء، وكانت مصاحل االقرتاض أكثر من املعلى الظن 

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه اقرتض واستعار من غري املسلمني، فعن أمية بن صفوان 
ْنه  يـَْومَ   ح َننْي  أَْدرَاًعا، قَاَل: َغْصب  بن أمية، عن أبيه، َأنَّ َرس وَل هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم اْستَـَعاَر م 

لست أمنع اإلمام من "، وجاء عن اجلويين رمحه هللا: (2)«َبْل َعار يَة  َمْضم ونَة  »؟ قَاَل: ًَي حم َمَّد  
الوصول إىل ، وتوصاًل إىل تيسري االقرتاض على بيت املال، إن رأى ذلك استطابة للقلوب

ن حيث حاالت اجلواز رية حباجة إىل دراسة وحترير، معلى أن االقرتاض فيه مسائل كث ،(3)املال"
وضوابطه، فحكم االقرتاض الداخلي ميكن أن خيتلف عن االقرتاض اخلارجي، واالقرتاض غري 

 فائدة املشروط من املسلمني ليس مثل االقرتاض املشروط من غري املسلمني، كذلك ما يكون بغري
واقعنا ع األخذ ابالعتبار أن معظم القروض يف خيتلف يف احلكم عن االقرتاض بفائدة، مربوية 

املعاصر تقوم على الراب، وتعطى ألهداف سياسية بقصد استغالل خريات الدول املقرتضة، وفرض 
قيمة النقود من اهليمنة عليها، سواء يف القرار السياسي أو العالقات االقتصادية، وأن اختالف 

وهلذا فإن احلكم يتأثر هبذه االعتبارات،  (4)،بلد آلخر ومن وقت ألخر قد يؤدي إىل غنب كبري
بن عبد السالم لوسائل األخرى، وقد روي عن العز ومدى قدرة الدولة على االستغناء عنها اب

كره األرض، أنه رمحه هللا ملَّا دهم التتار البالد عقيب احتالل بغداد، وضاقت ابلسلطان وعسا 
إن املال يف خزانيت  النصر، فقال له السلطان: اخرجوا وأان أضمن لكم على هللاقال للسلطان: "

                                  
 (.394(، سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 30/347( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )1)
بو داود يف سننه، كتاب البيوع، ابب يف تضمني العارية )ح: (، وأ24/12( )15302( أخرجه أمحد يف مسنده )ح: 2)

( 5745(، والنسائي يف السنن الكربى، كتاب العارية والوديعة، ابب تضمني العارية )ح: 5/414( )3561
(، وقال عنه شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود "حديث حسن"، وقال عنه األلباين: "صحيح" 5/331)

 (.5/344إرواء الغليل )
 (.277اجلويين: الغياثي )ص:  (3)
 (.329( انظر: سلطان: سلطة ويل األمر يف فرض وظائف مالية )ص: 4)



  219 

ن أموال التجار، فقال له الشيخ: إذا أحضرت ما عندك وعند حرميك، قليل وأان أريد أن أقرتض م
اجليش، ومل يقم  وأحضر األمراء ما عندهم من احللي احلرام، وضربته سكة ونقًدا، وفرقته يف

 .(1)"ذلك فال وأما قبل ،بكفايتهم ذلك الوقت، اطلب القرض

 خامًسا: استعمال القوة يف دفع العدو احملاِصر:

إذا مل تنجح األساليب الناعمة يف فك احلصار، فعلى ويل األمر البدء بتجهيز اجليش 
ر،وأتهيله وتدريبه وتوفري احتياجاته؛ ليكون قادرًا على دفع العدو احمل قال الدكتور حسن أبو  اص 

ضرين، مث لًما أو حملة قوم، وجب اجلهاد على القادرين من احلاغدة: "إذا حاصر العدو بلًدا مس
، وقد استعمل النيب صلى هللا عليه وسلم (2)من وراءهم، وذلك أبن يعينوهم أبنفسهم وابلسالح"

ات ملهامجة قوافل قريش التجارية، وسائل عديدة يف مقاومة حصار املشركني، كبعث السراًي والغزو 
على أن يكون املرجع يف ، (3)مواهلا، وهذا يدخل يف ابب املعاملة ابملثلواالستيالء عليها، وأخذ أ

تقدير املصاحل واملفاسد، واختيار اخلطط املناسبة يف ذلك، إىل ويل األمر وفق اجتهاده، قال ابن 
ده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، وينبغي قدامة: "وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتها

، وأيمر بعمل حصوهنم، برتتيب قوم يف أطراف البالد يكفون من إبزائهم من املشركني أن يبتدئ
وحفر خنادقهم، ومجيع مصاحلهم، ويؤمر يف كل انحية أمريًا، يقلده أمر احلروب، وتدبري 

 .(4)اجلهاد"

قال التسويل املالكي: "إذا نزل عدّو صار على املستطيع، فإن مل يكن هلم إمام تعني دفع احل
اً الدخول إليها، فإن اجلهاد فرض عني على أهل ذلك دين أبرض اإلسالم، أو قريباً منها مريدال

                                  
 (.8/215السبكي: طبقات الشافعية الكربى ) (1)
 (.2/172بو غدة، حسن: معجم ألفاظ ومصطلحات العالقات الدولية )أ (2)
   (.189دعوة حىت هناية العهد األموي )ص: انظر: حسني، يوسف: احلصار االقتصادي من بداية ال (3)
 (.9/202ابن قدامة: املغين ) (4)
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البلد، وعلى إمامهم، ... وال يتوقف قتاهلم للعدّو النازل على مشورة اإلمام، وال سّيما إن بعد 
 -البلد أهل ذك -مام تعنّي عليهم مدافعته ونصب اإلمام، فإن مل يقدرمنهم، بل وإن مل يكن هلم إ

ئمة إليهم، وعلى رعّيته أن يعينوهم، فإن مل مع إمامهم، على مقاومة العدّو، تعنّي على أقرب األ
ا وجب: على من واالهم، وهكذا حىت أييت الوجوب منسحبً  -أيضاً  -تكن فيهم كفاية ومقاومة

 .(1)على مجيع املسلمني"

  

                                  
 (.276( التسويل: أجوبة التسويل عن أسئلة األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: 1)
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 .طهوضواب حكمه، :اجلهات احملاِصرة: اخلضوع ملطالب امساملبحث اخل
رة إن اخلضوع يكون مبراتب خمتلفة، فمنه ما هو استسالم يؤول  ملطالب اجلهات احملاص 

شروطه أو  إىل األسر أو القتل أو النفي، ومنه ما هو مصاحلة ومهادنة يفرض العدو فيها جلَّ 
على املسلمني، فإن موقفهم منه يرتاوح بني عدة احتماالت،  اقتصاديحصار إذا وقع فبعضها، 

لبعض شروطه وعقد صلح  معه، تدور بني االستسالم للعدو الذي فرض احلصار، أو االستجابة 
أو مواجهته ورفض االنصياع له، واختيار جماهدته؛ سعًيا لكسر احلصار املفروض، فما الذي ُيوز 

 حيرم؟ الذي وما االحتماالتمن هذه 

من خالل االستسالم، أو يتناول هذا املبحث حكم االستجابة للعدو ابخلضوع التام له 
حكم مواجهته فموضع دراسته املبحث املتعلق أبثر احلصار اخلضوع اجلزئي وعقد صلح  معه، أما 

رين ويقع هذا املبحث يف مطلبني، يدرس األول منهما: استسالم احملاصَ ، (1)يف أحكام اجلهاد
فيه ضيم، حكمه  دو، حكمه وضوابطه، أما الثاين فيدرس: مصاحلة احملاصرين للعدو مباللع

 وضوابطه، وهي كما يلي:

   .رين للعدو، حكمه وضوابطهاملطلب األول: استسالم احملاصَ 

 :ثالثة فروعويقع يف 

 الفرع األول: حكم استسالم احملاصرين لعدوهم.

 صورة املسألة:أواًل: 

على جمموعة من املسلمني يف بلدة أو حصن، وطالبهم العدو  اقتصاديحصار إذا وقع 
ر ، أو االستسالمنفاد طعامهم وشراهبمتسالم، ومل يبق أمامهم إال املصابرة حىت ابالس ، للعدو احملاص 

                                  
 ، فكال املبحثني طرف، فإذا قلنا حبرمةاجلهاد ملن وقع عليه احلصار حكم اخلضوع ملطالب اجلهات احملاصرة حبكم يرتبط( 1)

، وميكن أن يكون وجوب اخلضوع أو اجلهاد حكمني حلالتني فإن مل ُيب اجلهاد جاز اخلضوعاخلضوع وجب اجلهاد، 
  بعضها قد يكون اخلضوع مطلًبا.خمتلفتني، ففي بعض الصور يتحتم الدفع واجلهاد، ويف
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املصابرة أو ُيب عليهم  ،سماح أبسرهمالاخلضوع ملطالبه، و و  ،فهل ُيوز هلم االستسالم لألعداء
 .(1)؟واملقاتلة

 حترير حمل النزاع:اثنًيا: 

وعجزهم عن التخلص ، ينطة العدو ابحملاصر على جواز االستسالم حال إحا اتفق الفقهاء
عدم إمكان  م، وترجح عندههبه، وال جناة إال ابالستجابة ل مأنه ال طاقة هل مواهلرب، وعلاب منه

، لكنهم اختلفوا (2)ضررقتل أو الخالص من ال االستسالمدفعهم أو إحلاق الضرر هبم، وكان يف 
 املصابرةمع إمكان  ويطمعون ابلنجاة  ضعف،يف مسألة االستسالم للعدو عندما يكون ابملسلمني

ُيوز  يتوجب املصابرة واإلضرار ابألعداء أو ألعداء قبل ظفرهم ابملسلمني، فهلواإلضرار اب
ا يطلق عليه الفقهاء يف األسر، وهو م احملاصرين أو بعضهم وقوع ولو أدى إىل االستسالم

 ؟"االستئسار"

 حكم املسألة: اثلثًا: 

 ثالثة على وذلك ،بعدوهمملسلمني الذين ال طاقة هلم  حكم استسالم ااختلف الفقهاء يف
 أقوال: 

، إن طمعوا يف النجاة، وذهب إليه واالستئسار االستسالم للعدو جوازالقول األول: 
واختاره  ،(6)، واملذهب عند الشافعية(5)، ومذهب املالكية(4)ند احلنفية، وهو قول ع(3)األوزاعي

                                  
 (.113تفاقية جنيف )ص: ( انظر: جواد، علي: أحكام األسرى يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، ملحًقا اب1)
اجلويين:  (،4/554املواق: التاج واإلكليل ملختصر خليل )، (4/127( انظر: ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار )2)

 .(9/317ابن قدامة: املغين ) (،9/236ابن حجر: حتفة احملتاج ) (،17/411)هناية املطلب 
 (.14/294)( العيين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3)
 (.125(، السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 319( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )ص/4)
 (.2/564رشد: البيان والتحصيل )(، ابن 3/54( القريواين، ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )5)
بيين حبالة علمه أنه يقتل إن مل قيده الشر و  (.6/23(، الشربيين: مغين احملتاج )9/236( انظر: ابن حجر: حتفة احملتاج )6)
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، (3)، والدكتور حممد خري هيكل(2)ملعاصرين الدكتور وهبة الزحيليليه من ا، وذهب إ(1)الشوكاين
 .(4)وآخرون

 ،(6)عند احلنابلة املذهبوهو ، (5)االستسالم للعدو، وذهب إليه الثوري كراهةالقول الثاين:  
 .(7)وذهب إليه من املعاصرين الدكتور صالح الصاوي

عند  روايةو  ،(9)عند الشافعيةوجه ، وهو (8)ستسالم للعدوالقول الثالث: حرمة اال
 . (10)احلنابلة

 أدلة األقوال ومناقشتها:رابًعا: 

بـالقرآن، والسنة، لعدو أدلة القول األول: استدل القائلون إبابحة االستسالم ل
 :عقولوامل

 أواًل: االستدالل من القرآن:

                                  
 .يستسلم

 (.7/300( انظر: الشوكاين: نيل األوطار )1)
 (.467( انظر: الزحيلي، وهبة: آاثر احلرب )ص: 2)
 (.1577هاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: ( انظر: هيكل: اجل3)
 (.  72إلسالمية )ص: ( انظر: األمحد، سهيل: املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة ا4)
 (.14/294( انظر: العيين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5)
، املرداوي: (9/319ابن قدامة: املغين ) ،(2/469واية أيب داود السجستاين )( انظر: أبو داود: مسائل اإلمام أمحد ر 6)

 .(4/125اإلنصاف )
  http://cutt.us/HkXgLورابطها: ( انظر: موقع فتاوى الصاوي: فتوى حول حكم االستئسار، 7)
واالستسالم من ابب  أوىل، فاالستئسار أشد وطأة من رغم أن هذا القول يف االهنزام إال أنه حيمل على االستئسار  (8)

 االهنزام والتويل، فإذا حرم االهنزام األخف، فحرمة االستسالم األشد أوىل.

 (.6/23الشربيين: مغين احملتاج ) ،(17/411(، اجلويين: هناية املطلب )82املاوردي: األحكام السلطانية )ص:  ( انظر:9)
 .يف حق املرأة إن خشيت امتداد األيدي إليهاد بعض الشافعية احلرمة وقيَّ 

 .ت: إحياء الرتاث (4/125( انظر: املرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )10)

http://cutt.us/HkXgL
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 {.وَال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }قال تعاىل:      

وجه الداللة: إذا كان املسلمون على إًيس من كسر احلصار، وتوقعوا أن أعداءهم سيصلون 
من  منفسهحفظًا أل؛ االستسالم غلب على الظن أسرهم دون قتل، جاز هلمو إليهم ال حمالة، 

 .(1)التهلكة

 الل من السنة:اثنًيا: االستد

َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم َعَشَرَة َرْهط  َسر يًَّة  َعَث َرس ول  اَّللَّ  بَـ » ن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال:ع
ًنا م  ْبن  ع َمَر ْبن  اخَلطَّاب  َعيـْ َم ْبَن اَثب ت  األَْنَصار يَّ َجدَّ َعاص   ، فَاْنطََلق وا َحىتَّ «، َوأَمََّر َعَلْيه ْم َعاص 

هلََدأَة ، َوه َو َبنْيَ ع ْسَفاَن َوَمكََّة، ذ ك   ، يـ َقال  هَل ْم بـَن و حَلَْياَن، فـَنَـَفر وا هَل ْم إ َذا َكان وا اب  ر وا حل َيّ  م ْن ه َذْيل 
، فَاقـَْتص وا آاَثَره ْم َحىتَّ َوَجد وا َمْأَكَله ْم مَتْرًا اَئيَتْ َرج ل  ك ل ه ْم َرام  َد يَنة ، فـََقال وا:  َقر يًبا م ْن م 

تـََزوَّد وه  م َن امل
م  َوَأْصَحاب ه  جَلَئ وا إ ىَل َفْدَفد  َوَأَحاَط هب  م  الَقْوم ، َهَذا مَتْر  يـَْثر َب فَاقْـ  َتص وا آاَثَره ْم، فـََلمَّا َرآه ْم َعاص 

َْيد يك مْ فـََقال وا هَل ْم: اْنز   ، َواَل نـَقْ ، َوَلك م  الَعْهد  وَ ل وا َوأَْعط واَن أب  م  ْبن  امل يثَاق  ت ل  م ْنك ْم َأَحًدا، قَاَل َعاص 
ْ َعنَّا نَب يَّ اَثب   لنـَّْبل  ت  أَم ري  السَّر يَّة : أَمَّا َأاَن فـََواَّللَّ  الَ أَْنز ل  اليَـْوَم يف  ذ مَّة  َكاف ر ، اللَّه مَّ َأْخرب  َك، فـََرَمْوه ْم اب 

َعة   ًما يف  َسبـْ نْـ فـََقتَـل وا َعاص  ، م  لَعْهد  َوامل يثَاق  ه ْم خ بَـْيب  األَْنَصار ي ، َواْبن  ، فـَنَـَزَل إ لَْيه ْم َثالَثَة  َرْهط  اب 
ْم َفَأْوثـَق وه ْم، فـََقاَل الرَّج ل   يّ ه  نـْه ْم َأْطَلق وا َأْواَتَر ق س  ، فـََلمَّا اْسَتْمَكن وا م  : َهَذا  َدث َنَة، َوَرج ل  آَخر  الثَّال ث 

َوًة ي ر يد  الَقتـَْلى، َفَجرَّر وه  َوَعاجلَ وه  َعَلى َأْن ل  الَغْدر ، َواَّللَّ  اَل َأْصَحب ك ْم إ نَّ يل  يف  َهؤ اَلء  أَل سْ َأوَّ 
َكََّة بـَْعَد َوقـَْعة  بَدْ  َا مب  ، َواْبن  َدث َنَة َحىتَّ اَبع ومه   .(2)"ر  َيْصَحبَـه ْم َفَأَِب فـََقتَـل وه ، فَاْنطََلق وا خب  بَـْيب 

                                  
 (.16/416ر: ابن الرفعة: كفاية النبيه يف شرح التنبيه )( انظ1)
(، 4/67( )3045يستأسر، )ح: ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب هل يستأسر الرجل ومن مل 2)

 حتقيق: حممد زهري الناصر.
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لرتخص يف إحياء نفسه، وجه الداللة: ُيوز للمقاتل األخذ ابلشدة ورفض األمان، كما له ا
ففي نزول خبيب وصاحبه جواز أن يستأسر الرجل، حيث رفض بعض الصحابة االستسالم، 

على أي من الفريقني من الصحابة، فكان  -صلى هللا عليه وسلم-واختاره آخرون، ومل ينكر النيب 
 .(1)ا مبشروعية تصرفهم مجيًعاإقرارً 

 :من املعقولاثلثًا: االستدالل 

 مهها:ستدالل بعدة أدلة، أكتفي بذكر أميكن اال

ميكن قياس االستسالم واالستئسار على جواز التويل حال زًيدة عدد األعداء على ضعف عدد   (1
 نونة.يف احلالتني، والنجاة فيهما مظ فهم، جبامع ترك للقتالاملسلمني، أو عند ضع

االستدالل على إابحة االستسالم ابلضرورة، جاء يف النوادر: "ومن أحاط به العدو وهو وحده،   (2
"وإن قوله:  (3)ابن سحنون، ون قل عن (2)وهو يدعى إىل األسر، فله أن يقاتل وله أن يستأسر"

سر جناة ومفاداة وقد ل، فإن طمعوا أن يف األال قوة هبم على القتا ابلغ هبم اجلوع والعطش مبلغً 
عرف ذلك من العدو يف غريهم، فليخرجوا إليهم، وإن كانوا يقتلوهنم فليصربوا للموت جوعاً 

 .(4)وعطشاً"

                                  
رح صحيح البخاري لقاري ش(، العيين: عمدة ا7/384( انظر: ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري )1)

 .(1575هيكل: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص:  ،(14/294)
 (.3/54والزًيدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات )( القريواين، ابن أيب زيد: النوادر 2)
مالكي حافظ مناظر، هو: حممد بن عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي، والده سحنون جامع املدونة، وهو فقيه ( 3)

هـ، من تصانيفه: آداب املعلمني، أجوبة حممد بن سحنون، السري، الرسالة 256هـ، وتويف سنة 202ولد سنة 
(، خملوف: شجرة النور الزكية 6/204(، الزركلي: األعالم )157السحنونية. انظر: الشريازي: طبقات الفقهاء )ص: 

 (.1/105يف طبقات املالكية )
 (.3/54ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات ) ( القريواين،4)
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املسلم مطالب ابحملافظة على نفسه، واملكافحة استعجال للقتل، فجاز أن يؤسر، ومل نقل   (3
   .(1)ص من األسر حمتملابلوجوب؛ ألن اخلال

 :ملعقولون بكراهة االستسالم للعدو ابأدلة القول الثاين: استدل القائل

حتكم الكفار ابملسلمني، وتعذيبهم، واستخدامهم فذهبوا إىل أن االستسالم لألعداء فيه 
ة وفتنتهم، كما فيه تفويت الفوز ابلشهادة يف سبيل هللا، وقد ت نتزع منه معلومات وأسرار خطري 

، -خاصة إذا كان صاحب مكانة -املسلمنيني، وقد يضعف معنوًيت تلحق الضرر ابملسلم
، ومل يقولوا ابلتحرمي حلديث أيب (2)بينما ثباته يلهم اآلخرين، واستشهاده حيفزهم على االقتداء به

 .(3)هريرة الذي استدل به القائلون ابإلابحة

 .(4)ا"كن من نفسه إال جمبورً قال اإلمام الثوري: "أكره لألسري املسلم أن مي

 . (5)وقال اإلمام أمحد: " إذا علم أنه يؤسر، فليقاتل حىت يقتل أحب إيل"

رآن، والسنة، واملأثور، أدلة القول الثالث: استدل القائلون حبرمة االستسالم، ابلق
 :عقولوامل

 أواًل: االستدالل من القرآن:

( 15) مُ الْأَدْبَارذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّ يَاأَيُّهَا }قوله تعاىل: 

 اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ

 [.16، 15]األنفال:  ({16بِئْسَ الْمَصرِيُ )وَ 

                                  
 (.9/236يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )( اهليتمي، ابن حجر: حتفة احملتاج 1)
 (.77( انظر: األمحد، سهيل: املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة اإلسالمية )ص: 2)
 (.9/319ر: ابن قدامة: املغين )( انظ3)
 (.14/294( العيين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )4)
 (.2/469أمحد رواية أيب داود السجستاين )( أبو داود: مسائل اإلمام 5)
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، (1)االهنزام عن مثليه إال متحرفًا لقتال أو متحيزًا إىل فئة للمسلم وجه الداللة: ال ُيوز
 واالستسالم ليس حترفًا وال حتيزًا فال ُيوز.

محمول ، ولو مل ينسخ ف(2)النص منسوخ، فيصابر ما أمكنه وينهزم عند العجز املناقشة:
إليه  د، واختلفت القوة، فأقصى ما ميكن الذهابالة كون األعداء مثلني، أما إن زاد العدعلى ح

 .(3)جواز املقاومة واحلمل على األعداء من غري إُياب

 اثنًيا: االستدالل من السنة:

ليس منا من استأسر للمشركني من غري »: - صلى هللا عليه وسلم –قال رسول هللا 
 .(4)«حاجة

وجه الداللة: ال ُيوز للمسلم االستئسار، فإن خشي األسر قاتل حىت يقتل، وال 
 .(5)يستسلم

                                  
 (.7/380( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1)
 (.82( انظر: املاوردي: األحكام السلطانية )ص: 2)
 (.7/380رطيب: اجلامع ألحكام القرآن )( انظر: الق3)
 ضعفاء الرجال من رواية حممد بن عبد احلديث يف كتب السنة املعتمدة، وأورده اجلرجاين يف الكامل يف ( مل أقف على4)

القيسراين يف ذخرية  ه(، وأورد7/344( وذكر أن حممًدا بن عبد امللك كان يضع احلديث )7/350امللك األنصاري )
( مث قال: "حممد مرتوك احلديث"، واحلديث وارد يف كتب الفقهاء، حيث ذكره الزركشي بلفظه 4/2040احلفاظ )

(، مث قال: "ذكره ابن حزم لكنه ضعيف"، وذكره املرداوي بلفظ آخر يف الفروع 6/559قي )يف شرحه على خمتصر اخلر 
لق عليه حمقق الكتاب الدكتور (، بلفظ "من استأسر ومل تثخنه جراح فليس منا"، وع10/243وتصحيح الفروع )

 عبد هللا الرتكي بقوله: "مل أقف عليه". 
 (.6/559اخلرقي )( انظر: الزركشي: شرح الزركشي على خمتصر 5)
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يكون  ماميكن مناقشته: إن احلديث مل يثبت، ولو سلمنا بصحته، فإن االستسالم احملرم 
 إىل االستسالم دون وجود حاجة، وإن صار قاتل أو احملاصر حاجة، وال ي ظن أن يسري املمن غري

  نتحدث عنها تعد من قبيل احلاجة.إليه بغري حاجة فهو حمرم، والصورة اليت

 ار الشعب، فلم يستسلمالنيب صلى هللا عليه وسلم يف حص ( ميكن االستدالل بصرب2
ملطالب قريش عندما حاصروه رغم التجويع والشدة، ولو كان ُيوز للنيب صلى هللا عليه وسلم 

 .(1)لصرب واملصابرة، فيجب علينا االقتداء بهاالستسالم لفعله، لكنه اختار ا

على عدم جواز   يدل فعلهلعزمية والا فعلصلى هللا عليه وسلم النيب : أبن مناقشتهوميكن 
، فحال النيب صلى هللا عليه وسلم ختتلف عن حال غريه، فلو ترخص ابالستسالم ألجل الرتخص

 كله، وليس احلال كذلك يف حق غريه.ما وقع له من حصار فرمبا أدى ذلك إىل ضياع اإلسالم  

 اثلثًا: االستدالل من األثر:

 .(2)"من استأسر برئت منه الذمةأنه قال: " -هـرضي هللا عن-روي عن عمار 

 .االستئسار، فرباءة الذمة إمنا تكون من فعل حمرم ال جائز ميكن توجيه الداللة أبنه: حيرم

يقصد هبا عدم حتمل املسلمني مسؤولية فدائه وفكاكه،  منه وميكن اإلجابة: أبن براءة الذمة
 يف األثر دليل على حرمة الفعل.عالن حرب أو دفع مال، وليس إب

 :من املعقولرابًعا: االستدالل 

                                  
 (.120( انظر: أمحد: جرمية حصار غزة )ص: 1)
السنة، وجاء ، ومل أقف عليه يف كتب (3/57(، البهويت: كشاف القناع )247( أبو داود: مسائل اإلمام أمحد )ص: 2)

يف غري  معناه عند القيسراين يف ذخرية احلفاظ أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ليس منا من استأسر املشركني
 (.4/2040خراجه"، وقال: "رواه حممد بن عبد امللك األنصاري عن ابن عمر، وحممد مرتوك احلديث". انظر: )



  229 

إن أحس املسلم أنه مقتول ابملكافحة أو االستئسار، أو تردد بني القتل واألسر، فليدفع 
 ن نفسه وال يستسلم؛ ألنه ابالستسالم يعرض نفسه لفتنة الكفر قبل أن يتعرض حملنة القتل،ع

: "إن ظن كما هو ظاهر أن ابن حجر، قال (1)شهيًدا خري له من املوت مستسلًما أسريًا فموته
تنع ز األسر والقتل ومل يعلم أنه يقتل إن اممن أخذ قتل عيًنا امتنع عليه االستسالم، وكذا إن جوَّ 

 .)2(ن غري خوف على النفس خبالف ما إذا علم ذلك"عن االستسالم؛ ألنه حينئذ ذل ديين م

الدفع إن أمكنه إيالم  ووجوباالستسالم  ةرمأبنه قد يصح القول حب: وميكن مناقشته
فإن مصابرته  وعجز عن الفرار األعداء، وكان ال يستطيع اهلرب منهم، أما إذا مل ينك  فيهم

ستسالم حال مظنة النجاة فرمبا يكون سبًبا خلالصه تتسبب يف هالكه، بينما االومقاومته قد 
وقد  ،(3)القتل احملقق إىل مصري ال يكون القتل فيه إال احتمااًل  قل ابستسالمه من، فينتالحًقا

:" أن الثبات إن كان فيه اهلالك احملض من عن الضعف جاء يف "كفاية النبيه" فيما إذا زاد العدد
احتمال  وازه؛ ألنجب، إال أننا ال نقول بلزوم االستسالم هنا وإمنا (4)اية يف الكفار لزم الفرار"غري نك

 ، ونفوذ حكم الكفار على املسلمني.ذلة ومهانة فيه االستسالم أن، إضافة ظهرالنجاة يف الفرار أ

 سبب اخلالف:خامًسا: 

 يرجع اختالفهم لعدة أسباب لعل من أمهها:

                                  
ر، عبد اللطيف: أحكام األسرى والسباًي يف احلروب اإلسالمية )ص: (، عام6/23( انظر: الشربيين: مغين احملتاج )1)

219.) 
 (.9/236املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ) ( اهليتمي، ابن حجر: حتفة احملتاج يف شرح2)
 (.219( انظر: عامر، عبد اللطيف: أحكام األسرى والسباًي يف احلروب اإلسالمية )ص: 3)
 (.16/416بيه يف شرح التنبيه )( ابن الرفعة: كفاية الن4)
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هنزام والتويل حال الضعف وخوف القتل، فمن رأى التزام نص يف جواز اال: االختالف أواًل 
ن الَضعف ليس مربرًا للفرار أو االستسالم إن مل يزد العدد عن ضعفهم، أما ماآلية ذهب إىل أن 

 .قال جبواز ترك املصابرة عند الضعفرأى العربة ابلقوة ال ابلعدد ف

، وحجم النكاية نتيجة االستسالم ملسلمنياب الالحق: اختالفهم يف تقدير الضرر ااثنيً 
م يف حالة معينة قال ، فمن رأى ترجح مصلحة االستسال(1)حال املصابرة يف األعداء املتوقعة
ابختالف  ر قال بكراهة االستسالم أو حرمته، ومن تغلبت عنده املضار يف بعض الصو جبوازها
 احلالة.

 الرتجيح ومربراته:سادًسا: 

امل كثرية، منها: القدرة على إحلاق الضرر ف حكمه ابختالف عو إن االستسالم خيتل
لعدو أو اليأس من ذلك، ومدى قوة املسلم مقارنة بقوة عدوه، واملآالت املرتتبة على استسالمه، اب

واحتمال جناته أو أسره، ومكانة الشخص عند احملاصرين، وحجم األسرار واملعلومات اليت حبوزته، 
كون ، هلذا فإن بعض الصور قد ت(2)احلصول على األسرار اليت حبوزتهومدى متكن األعداء من 

جائزة، وبعضها حمرًما، غري أن حكم املسألة العام يف حق من ال طاقة له بعدوه إابحة االستسالم 
واالستئسار، وينتقل احلكم من اإلابحة إىل الوجوب أو احلرمة بقدر القرائن اليت حتف احلالة، فقد 

ستئسار أو "ووجوب اال، قال الدكتور عبد اللطيف عامر: مسةالتكليفية اخل تعرتيه األحكام
إابحته أو منعه تتوقف فيما أرى على تصور مقدار الضرر املرتتب عليه، فإذا عرف املسلم أو 

ح أنه ابالستئسار سينجو من اهلالك، وكان بني خيارين: املقاومة حىت املوت أو الوقوع يف رجَّ 
ولكنه ضرر يه أن يستأسر، ...، أما إذا تيقن أن سيصيبه ضرر ابالستئسار، األسر فإنه ُيب عل

دون املوت، وأنه سيثبت له فال يتحول عن دينه، فإن االستئسار حينئذ يكون مباًحا، ويكون 

                                  
 (.73اإلسالمية )ص: ( انظر: األمحد، سهيل: املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة 1)
 (.73( انظر: األمحد، سهيل: املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة اإلسالمية )ص: 2)
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آخًذا ابلرخصة،...، فإن أحس أنه مقتول إن كافح، ومقتول إن استأسر، فال يباح له حينئذ أن 
 .(1)يستأسر"

لفرد يقال يف جمموع احملاصرين، قال الدكتور حممد خري هيكل: "إن مجاعة يف ا يقال وما
املسلمني يف إقليم من أقاليمهم، أو مدينة من مدهنم، إذا أحاط هبم العدو ومل تبق هلم معه حيلة 
لدفعه، ُيوز هلم بوصفهم اجلماعي، أو الفردي، أن يقاتلوا حىت يقتل منهم من يقتل، ويقع يف 

، وما يقال يف احلصار (2)غًما عنه، كما ُيوز هلم ابتداًء أن يستسلموا للعدو"يقع ر ر من األس
احلريب والقتال من حيث جواز االستسالم، يقال يف احلصار االقتصادي، إذ املسألة من أفراد 

 السياسة الشرعية املبنية على املصاحل واملفاسد.

 ويعود ترجيح اإلابحة لألسباب التالية:

 ابإلابحة ثبواًت وداللة، وسالمتها من االعرتاضات، وهي خاصة قائلنيلة القوة أد (1
ابملوضوع حمل الدراسة، بينما األدلة اليت استدل هبا أصحاب األقوال األخرى فبعضها غري اثبت، 

 وبعضها عام. 
مدار احلكم يف هذه املسألة متوقف على املوازنة بني املصاحل واملفاسد املتعارضة،  (2

مساحة أوسع يف الواقع، فاملباح ميكن أن يتحتم شرًعا ويصل إىل الوجوب  يعطي ابحةوترجيح اإل
 يف بعض احلاالت، كما إنه ميكن أن يصبح حمرًما إذا ترتبت عليه مفاسد ابعتبار سد الذرائع. 

يظهر أن معظم كالم الفقهاء جاء تفاعاًل مع أحوال خمتلفة، وصور متعددة، فقد  (3
ني فيها، مما ُيعل كالم العلماء عن املسألة يرتدد بني كونه ملسلمقوة اعاشوا يف ظروف تفاوتت 

حكًما عاًما أصلًيا، أو فتوى حلالة معينة، فجاءت أقواهلم ظاهرها التعارض، إال أن غالبها ليس 
  هي حاالت خمتلفة تطلبت اختالف األحكام والفتاوى.متعارًضا، وإمنا 

                                  
 (.219احلروب اإلسالمية )ص: ( انظر: عامر، عبد اللطيف: أحكام األسرى والسباًي يف 1)
 (.1577( انظر: هيكل: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: 2)
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 : ناستسالم احملاصريضوابط الفرع الثاين: 

جح إابحة االستسالم مبجموعة من الضوابط، اليت يؤدي اختالل بعضها إىل االنتقال رت ت
 ابملسألة إىل حكم آخر، وهذه أهم الضوابط:

ضعفاء غري أكفاء للمخاطرة وإيقاع الضرر ابلعدو، أو يكونوا  اصرونأواًل: أن يكون احمل
ن يكون عدد من ي قتلوا إذا رفضوا أقوًيء غري أن خماطرهتم ال حتقق النفع واملصلحة للمسلمني، كأ

لى االستسالم كبري مقارنة مبن ميكن أن يقتلوا لو استسلموا، أو أ حكم عليهم اخلناق، وغلب ع
 .(1)اومة وإحداث نكاية يف العدو، أو الفرار منهالظن عدم استطاعتهم املق

د ملقارعة العدو ، والتمكن من العو ابالستسالم اخلالص من القتل اثنًيا: أن يرجو احملاصرون
إن غلب على ، أما (3)الفاحشة إن هي أ خذت النساء من وقوعأتمن و، (2)ني حصول الفرصةح

إىل  متعذيًبا يفضي هب مسيوقع ضررًا ابلًغا ابحملاصرين، أو أن العدو سيعذهب االستسالمأن  الظن
رب أسريًا من جاء يف شرح السري الكبري: "ولو أخذ أهل احل، (4)املوت، فال ُيوز االستسالم

ا من حصون املسلمني فقالوا له: دلنا على موضع نفتح منه هذا املسلمني، وهم حماصرون حصنً 
ذلك، فليس حيل أن يفعل هذا، ملا فيه من إعانة املشركني على املسلمني، احلصن، وهو يعرف 

وا ابحلصن فإن هددوه ابلقتل على ذلك فإن كان أكرب الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفر 

                                  
(، األمحد، سهيل: 1573(، هيكل: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: 464انظر: الزحيلي: آاثر احلرب )ص: ( 1)

 (.103املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة اإلسالمية )ص: 
 (.1573(، هيكل: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: 464( انظر: الزحيلي: آاثر احلرب )ص: 2)
 (.2/493( انظر: األنصاري، زكرًي: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير )3)
( انظر: القسم العلمي بشبكة الدرر الشامية: مقال حول: فقه االستئسار يف انزلة الشام، ورابطه: 4)

11739http://eldorar.net/science/article/  

http://eldorar.net/science/article/11739
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فقتلوا املقاتلة وسبوا الذرية فليس يسعه أن يدهلم؛ ألن يف فعله ذلك هالك املسلمني، وليس 
 .(1)مجاعة املسلمني وقاية لروحه" للمسلم أن ُيعل روح

، كأن يكونوا على (2)إىل هزمية املسلمني وانكسارهم احملاصريناثلثًا: أال يؤدي استسالم 
عداء حال اف املسلمني خلفهم، أو على ابب حصن، ي فتح لألثغر يؤدي استسالمهم إىل انكش

 .تسليمهم
ر من علماء األمة ووالة أمرها، فتقدير رابًعا: أن يكون تقدير املصاحل واملفاسد والنفع والضر 

، ويصعب وضع حد منضبط له؛ (3)ما هو ميسور مما هو معسور حيتاج إىل دراية ابلواقع وأهله
ر، والباعث اصرين ومكانتهم وصربهم، واختالف حال العدو احملاص  الختالفه ابختالف حال احمل

 على احلصار، وما يقبل به العدو من مطالب لفك احلصار.
، (4)منفسهأ راءأم م، وهاملناسب هلم ونيقدر  ون، فاحملاصر مل يكن للمسلمني إمامن فإ

شخص نفسه، فالرخص اليت ال يوجد هلا حد شرعي يضبطها، يعود تقدير األخذ هبا إىل ال
ر، وليس اإلكراه يف القول فاملشاق متفاوتة، وليس اإلكراه على املعصية كاإلكراه على الكف

الفعل، وال اإلكراه على فعل ما يتعلق حبق النفس كاإلكراه على فعل ما يتعلق حبق كاإلكراه على 
إىل العزمية أو  ، والناس خيتلفون مكانة وصربًا، وقوة وضعًفا، وشجاعة وجبًنا، ومياًل (5)الغري

 .(6)إليه وااألصلح صار  كانالرخصة، فمرد األمر فيها إىل فقه احلال، وحيث  

 ناط االستسالم للعدو يف واقع حصار غزة:الفرع الثالث: حتقيق م

                                  
 (.1481( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 1)
 (.16/415( انظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه يف شرح التنبيه )2)
 (.198، 188: االستضعاف )ص: (، املشوخي2/267: مقاصد الشريعة اإلسالمية )انظر: ابن عاشور( 3)
 (.104عة اإلسالمية )ص: ( انظر: األمحد، سهيل: املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشري4)
 (.217( انظر: انظر: املشوخي، زًيد: االستضعاف وأحكامه )ص: 5)
 (.185(، املشوخي: االستضعاف وأحكامه )ص: 1/485( انظر: املوافقات )6)
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يف عند النظر يف ضوابط استسالم احملاصرين للعدو احملاصر هلم، من حيث مدى انطباقها 
 ، يظهر اآليت:واقع حصار غزة

وإن استمرار االحتالل الصهيوين وأعوانه أكرب من قوة املقاومة يف قطاع غزة،  : قوةأواًل 
، وميكن رفع احلصار سائر املادية واملعنوية لدى الشعب احملاصراحلصار قد ينتج عنه مزيد من اخل

عن الشعب حال استسالم املقاومة الفلسطينية وخضوعها لشروط االحتالل الذي يفرض حصاره 
 .على الشعب

اثنًيا: قد ينشأ عن استسالم املقاومة يف قطاع غزة مفاسد كربى، مثل تسليم سالح املقاومة، 
عدد كبري من اجملاهدين،  م، واعتقال2005أخرى بعد أن حترر عام  واحتالل قطاع غزة مرة

ملكتسبات اليت حققتها املقاومة طيلة السنوات املاضية، من حتسن احلالة الدينية، وتضييع ا
 القية، واألمنية، واجلهادية.واألخ

قاومة يف اثلثًا: املقاومة اإلسالمية يف فلسطني تعد أماًل لألمة اإلسالمية، وإن استسالم امل
عامة، وعلى الشعب الفلسطيين خاصة، كما قطاع غزة سيعود ابإلحباط واالنتكاسة على األمة 

مة، فالقضاء على آخر قالع سيجعل إمكانية حترير فلسطني أبعد بكثري مما لو استمرت املقاو 
من  تاج إىل عقوداملقاومة يف فلسطني سيجعل استعادة العمل اجلهادي مرة أخرى أمرًا صعًبا حي

 الزمن.

ر لغزة أو الصرب  رابًعا: تتفاوت آراء القوى الفلسطينية جتاه االستسالم لالحتالل احملاص 
ضوع واالستسالم، أما املوقف الرمسي والصمود، فالتوجه الرمسي للسلطة الفلسطينية مييل إىل اخل

من خياراهتا القابلة الستسالم ضللفصائل املقاومة اليت هلا النفوذ والسيطرة يف قطاع غزة فال تضع ا
 للدراسة.
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جمموع وأمام هذا التداخل من املصاحل واملفاسد يظهر يل أن املفاسد الناشئة عن استسالم 
يف قطاع غزة تتجه  وخاصة أن تقديرات أصحاب القرار ة،املقاومة يف غزة أكرب من املصاحل املرجو 

املقاومة  فيمكن ملن له قرارإىل عدم االستسالم، إال إذا نشأت مفاسد أكرب ابستمرار احلصار، 
، فاملسألة الفلسطينية إعادة تقدير املصاحل واملفاسد يف حينها، واختاذ القرار املناسب جتاه املسألة

 .البةية املبنية على حتقيق املصاحل الغمندرجة حتت السياسة الشرع

    .للعدو مبا فيه ضيم، حكمه وضوابطهاملطلب الثاين: مصاحلة احملاصرين 

جعلت هذا املطلب لدراسة حكم مصاحلة احملاصرين للعدو الذي فرض احلصار عليهم، مبا 
 ني، وضوابط ذلك، وجاء يف فرعني:مسلمفيه ضيم لل

 لعدو مبا فيه ضيم.لاصرين الفرع األول: حكم مصاحلة احمل

خيتلف حكم املسألة ابختالف صور الضيم الالحقة ابحملاصرين، وطبيعة املطالب اليت 
رون، و  إن دراسة كل صورة من صور الضيم، والقدر الذي تندفع به احلاجة يضعها األعداء احملاص 

ة يف الواقع ليست افة إىل أن حتقيق مناط املسألفيها، حيتاج إىل دراسة مستقلة تنهض هبا، إض
قيه وحده، وإمنا مردها إىل اختيار ويل األمر، بعد معرفة احلدود الشرعية اليت ُيوز له مسؤولية الف

سأعرض صورة  على تقديرات املختصني من السياسيني الثقات، لذلك الوقوفالتحرك فيها، و 
احلصار االقتصادي  وقعوم مشروعية الصلح مع األعداء،ومناط  لة، وحترير حمل النزاع فيها،املسأ

، دون التعرض للمسائل اخلالفية اليت ال مثرة مباشرة لذكرها من مناط املسألة، واالستدالل لذلك
 .هذا املوضعيف 

 صورة املسألة:أواًل: 
، ومل يكن للمحاصرين قوة ذاتية متكنهم من دفع العدو، وال بلًدا مسلًماإذا حاصر العدو 

لتخلي عن السالح، أو دفع املال له، أو ابهم، وطالبهم العدو مدد من اخلارج يرفع احلصار عن
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تغيري املواقف السياسية، أو تسليم املطلوبني له، أو التنازل عن أرضهم، والعيش حتت سلطته، أو 
فهل ُيب عليهم ، من الشروط اليت ميكن أن يقرتحها منها، وغريها اإلبعاد خارج البلد، واهلجرة

مع ما  ، وعقد هدنة معهعدوأسري، أو ُيوز هلم مصاحلة الوا بني قتيل و الثبات والقتال ولو انته
 فيها من ضيم؛ إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من حقوقهم؟

 حترير حمل النزاع:اثنًيا: 
ع األعداء عند الضرورة إذا كان حيقق مصلحة اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الصلح م

اختلفوا يف مناط مشروعية و ، (1)وليس هلم مصلحة فيهاملسلمني، وحرمته إذا كان املسلمون أقوًيء، 
، وقد وقع (2)الشروط اليت ميكن قبوهلا والشروط اليت ال تقبلو  ،االصلح، واحلاالت اليت ُيوز فيه

 أقوال:ثالثة يف العلة اليت ت شرع ألجلها مصاحلة األعداء ومهادنتهم، على اختالفهم 

، (3)احلنفية وذهب إليهورة واحلاجة، القول األول: مهادنة األعداء مشروعة للضر 
 .(4)واألوزاعي

                                  
الشافعي: األم  (،3/150(، اخلرشي: شرح خمتصر خليل )108، 7/106ين: بدائع الصنائع )( انظر: الكاسا1)

(، أبو زهرة، حممد: العالقات الدولية يف 9/296ابن قدامة: املغين ) ،(6/87(، الشربيين: مغين احملتاج )4/199)
قه املتغريات يف عالئق (، العتييب، سعد: ف77(، خالف، عبد الوهاب: السياسة الشرعية )ص: 79اإلسالم )ص: 

 (. 1/357الدولة اإلسالمية بغري املسلمني )
 (.15ي، مخيس: املعاهدات السلمية يف ضوء الواقع املعاصر )ص: ( انظر: املصر 2)
(، الكاساين: بدائع الصنائع 1607(، السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 3/189( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )3)

(7/106 ،) 
 (.2/150ابن رشد: بداية اجملتهد ) ( انظر:4)
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، وهو لذلكالقول الثاين: مهادنة األعداء مشروعة للمصلحة الشرعية، ولو مل تقم ضرورة 
، (5)، واختاره ابن القيم(4)، واحلنابلة(3)، والشافعية(2)، وذهب إليه املالكية(1)قول  عند احلنفية

 .(6)وآخرون

اء أسباب القتال، من غري اشرتاط وجود ألعداء مشروعة عند انتفالقول الثالث: مهادنة ا
حاجة وال مصلحة، وإمنا للعودة إىل حالة السلم أو تقريره وتثبيته، ما مل يكن فيها ضرر على 

، والدكتور وهبة (8)، والشيخ عبد الوهاب خالف(7)الشيخ حممد أبو زهرةوذهب إليه سلمني، امل
 .(9)الزحيلي

 اصرين لألعداء على ما فيه ضيم للمسلمني من املناطات:احلة احمل: موقع مصاثلثًا

بعد عرض مساحة خالف العلماء يف مناط الصلح مع األعداء، ظهر أن مسألتنا املتعلقة 
مبصاحلة األعداء على ما فيه ضيم للمسلمني حال الضعف، تدخل يف حدود املناطات الثالثة، 

 عالقة املسلم بغريه احلرب، فال يكون العدول عن فالقول األول والثاين يفرتض أن األصل يف
بقيام مسوغ ومربر، وهذا املربر موجود يف مسألتنا كما سيأيت، أما القول م إال على قوهلاحلرب 

لتاليف احلرب،  مالثالث فريى أن األصل يف عالقة املسلم بغريه السلم، وعليه فاملعاهدات عنده
الة قوة املسلمني فضاًل عنها يف حالة ت جائزة يف حأن املعاهدا وهم يرونوتثبيت السلم، 

                                  
 (.4/396م: فتح القدير )(، ابن اهلما10/87( انظر: السرخسي: املبسوط )1)
(، اخلرشي: شرح 3/54( انظر: القريواين، ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات )2)

 (.2/206الدسوقي على الشرح الكبري )(، الدسوقي، ابن عرفة: حاشية 3/150خمتصر خليل )
 (.6/87غين احملتاج )(، الشربيين: م4/199( انظر: الشافعي: األم )3)
 (.4/211(، املرداوي: اإلنصاف )9/296( انظر: ابن قدامة: املغين )4)
 (.3/304( انظر: ابن القيم: زاد املعاد )5)
 (.331( انظر: ابن املناصف: اإلجناد يف أبواب اجلهاد )ص: 6)
 (. 79( انظر: أبو زهرة، حممد: العالقات الدولية يف اإلسالم )ص: 7)
 (.77انظر: خالف، عبد الوهاب: السياسة الشرعية )ص: ( 8)
 (. 94( انظر: الزحيلي، وهبة: العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة ابلقانون الدويل احلديث )ص: 9)
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مسألتنا داخل حدود هذا القول واضح، وتبقى احلاجة إىل بيان مدى اندراج  قوعو ، و (1)الضعف
 مسألتنا حتت القول األول والثاين، وبياهنا كما يلي:

 موقع احلصار من جواز مصاحلة األعداء للحاجة والضرورة: -أ

ضرورة، وعلى هذا القول فإن ن الصلح ُيوز للحاجة واليرى أصحاب القول األول أ
، وغالًبا ما يقع (2)مسألتنا تدخل فيه دخواًل أولًيا، حيث مثلوا حلالة الضرورة بضعف املسلمني

ف إما أن يكون واقًعا احلصار على الدول الضعيفة، أو على الدولة القوية هبدف إضعافها، فالضع
، وضرورةلبهم حال الضعف، يعد حاجة عداء، واخلضوع ملطا، وهلذا فإن مصاحلة األأو متوقًعا

 وبذلك جاءت فتاوى كثري من فقهاء اإلسالم، أكتفي بذكر مناذج منها:

ا من املسلمني يف حصن فخافوا على وإن حصر قوم من العدو قومً قال أبو يوسف: "
ويشرتطوا هلم أن يردوا أنفسهم ومل يكن هلم قوة عليهم؛ فال أبس أبن يوادعوهم ويفتدوا منهم مبال 

 .(3)"اهلم من جاء منهم مسلمً 

قال الشريازي الشافعي: "وُيوز عقد اهلدنة على مال يؤخذ منهم؛ ألن يف ذلك مصلحة 
للمسلمني، وال ُيوز مبال يؤدي إليهم من غري ضرورة؛ ألن يف ذلك إحلاق صغار ابإلسالم، فلم 

اط الكفار ابملسلمني وخافوا االصطالم، ُيز من غري ضرورة فإن دعت إىل ذلك ضرورة أبن أح
 .(4)ا رجالً من املسلمني وخيف تعذيبه جاز بذل املال الستنقاذه"أو أسرو 

                                  
اعد دراسة أتصيلية تطبيقية مع موازنة بقو  -الئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني( انظر: العتييب، سعد: فقه املتغريات يف ع1)

 (.358القانون الدويل )ص: 
 (.11/334(، ابن املنذر: األوسط يف السنن واإلمجاع )7/106( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )2)
 (.226أبو يوسف: اخلراج )ص: ( 3)
 (.3/323الشافعي ) ( الشريازي: املهذب يف فقه اإلمام4)
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وقال ابن قدامة احلنبلي: "وأما إن صاحلهم على مال نبذله هلم، فقد أطلق أمحد القول 
 حال الضرورة، ابملنع منه، وهو مذهب الشافعي؛ ألن فيه صغارًا للمسلمني، وهذا حممول على غري

 .(1)ن خياف على املسلمني اهلالك أو األسر فيجوز"فأما إن دعت إليه ضرورة، وهو أ

وقال ابن تيمية: "والعدّو احملاصر إذا طلب مال شخص، وإن مل يدفعوه اصطلمهم العدّو، 
 .(2)فإهنم يدفعون ذلك املال، ويضمنونه لصاحبه"

والضرورة ضيم على املسلمني جائزة للحاجة  وقال الشوكاين: "مصاحلة العدو ببعض ما فيه
 .(3)دفًعا حملذور أعظم منه"

وإن كان من خالف ميكن أن يقع يف املسألة فهو من حيث توافر شروط العمل ابحلاجة 
؛ لرتتب ال ُيوز الرتخص أحيااًن برخصها سلَّم أهنا ضرورة غري أنهوالضرورة يف هذه احلالة، فقد ي  

، وحمل دراسة ذلك ضوابط خصالرت  شرط آخر من شروط، أو اختالل عمال الرخصةإيضرر أكرب 
 مصاحلة العدو الفارض للحصار حال ضعف املسلمني.

 موقع احلصار من مصاحلة األعداء للمصلحة: -ب

الصور اليت نبحثها تدخل ضمنها؛ و أن الصلح يكون للمصلحة،  يرى كثري من الفقهاء
ء كشرط الضوابط اليت يضعها الفقهاد ذلك ، ويؤكاملصلحةألن املسألة مفرتضة حال حتقق 

 ها، وأقوال الفقهاء يف ذلك كثرية، أكتفي ببعضها:جلواز عند اخنرامللجواز، حيث يرتفع ا

                                  
 (.9/297( ابن قدامة: املغين )1)
 (.3/342املسائل )( ابن تيمية: جامع 2)
 (.8/44( الشوكاين: نيل األوطار )3)
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قيل لألوزاعي: أرأيت لو وقعت فتنة بني املسلمني فخاف إمام املسلمني عدوهم عليهم، 
هم يف كل عام؛ ليدفع بذلك وترك الناس مكانتهم، أيسعه أن يصاحل العدو على شيء يدفعه إلي

 .(1)سلمني وعن حرمتهم؟ قال: "ال أرى بذلك أبًسا"عن امل

وقال حممد بن احلسن الشيباين من احلنفية: "فإن كان املسلمون مبدينة قد حاصرهم هبا 
ا يف كل سنة، أحيل للمسلمني ا معلومً العدو فسأهلم العدو املوادعة سنني على أن يؤدوا إليهم شيئً 

املشركني وهم خيافون اهلالك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح وهم ويؤدوا ذلك إىل أن يوادع
 .(2)خري هلم؟ قال: ال أبس هبذا إذا كان على هذا الوجه"

يف صلح  -صلى هللا عليه وسلم   -جاء يف الذخرية للقرايف املالكي: "إمنا التزم رسول هللا و 
املؤمنني واملؤمنات احلالني  وهي قتل ،فاسد عظيمةاحلديبة إدخال الضيم على املسلمني دفًعا مل

ألنه أهون  ؛فاقتضت املصلحة أن ينعقد الصلح على أن يرد إىل الكفار من جاء منهم إليه ،مبكة
 .(3)من قتل املؤمنني"

حال حتقيقها مصلحة جتوز وعليه فإن املصاحلة على ما فيه ضيم للمسلمني عند ضعفهم، 
 من حيث تعلق ابالجتهاد التطبيقي،امل لالف يف بعض املسائخلاقد يقع راجحة للمسلمني، و 

تقدير املصلحة واملفسدة والراجح منهما، ومدى حتقق الضعف املسوغ لبحث املسألة ضمن 
أحكام احلاجة والضرورة، وما هي صور الضيم اليت ميكن قبوهلا؟ وما القدر الذي تندفع به احلاجة 

ظم كالم الفقهاء يف املسألة جاء تفاعاًل ، فمعها يف الواقعاطورة؟ واالختالف يف حتقيق منأو الضر 
مبا  ضوء النماذج احلاضرة يف ذهنه، مع وقائع عرضت، وأسئلة وردت، فيجيب العامل والفقيه يف

                                  
 توثيق (.670الزحيلي، وهبة: آاثر احلرب )ص:  ه( نقل1)
 (.7/471( الشيباين: األصل )2)
 (.13/355( القرايف: الذخرية )3)
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لي، لكنهم يتفق جمموعة من العلماء حول حكم املسألة األص فقديصلح لتنزيلها على واقعه، 
 .(1)واقعة حمددة حكمخيتلفون يف 

طلب الصلح من األعداء مهانة، ودفع املال إليهم صورة من صور الضيم، وهبذا يظهر أن 
 وهذا ال ُيوز إال استثناًء لباعث معترب، وحتقيًقا ملصلحة أكرب، ودفًعا لشر أعظم.

 : أدلة اجلواز:رابًعا

 :واملعقولميكن االستدالل جلواز مصاحلة احملاصرين لعدوهم، من القرآن، والسنة، 

 ن:ل من القرآتدالاالس -أ

]األنفال: ْ{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }قوله تعاىل:  -1

61.] 

وجه الداللة: تدل اآلية على جواز مساملة األعداء، ويقيد العلماء هذه اآلية ابلصلح 
، فإذا كان يف مصاحلة احملاصرين ألعدائهم (2)احملقق مصلحًة للمسلمني، أو الصلح حال الضعف

 مصلحة جاز.

                                  
وخاصة  على ذلك ما وقع من خالف بني العلماء يف حكم الصلح مع االحتالل الصهيوين،( ومن األمثلة املعاصرة 1)

ومرجع اخلالف يعود لعدد من األسباب من أمهها  م،1993معاهدة السالم اليت تعرف ابتفاقية "أوسلو" املنعقدة عام 
يرى جوازه  -هـرمحه الل-ابن ابز تباين اآلراء يف تقدير املصلحة واملفسدة ومدى حتقق الضرورة، فالشيخ عبد العزيز 

صيلي من املسألة املتمثل يف جواز املصاحلة للضرورة أو املصلحة متفق عليه إذا كان فيه مصلحة للمسلمني، والشق التأ
عند أطراف اخلالف مجيعها، غري أن عدًدا من العلماء يرى أن املصلحة تكمن يف عدم مصاحلة االحتالل الصهيوين، 

طوات اليت متت أن السالم سيكون إلسرائيل على حساب املسلمني، وأن اخل -هـرمحه الل-لزرقا حيث ذكر الشيخ ا
ابن ابز، عبد العزيز: حكم الصلح انظر:  .تتحقق شروط الضرورة لالعرتاف به ليس فيها أي مصلحة إسالمية، وأنه مل

( نقاًل عن: 1117الشيخ الزرقا )ص: (، الزرقا: مقاالت وحماضرات 13مع اليهود يف ضوء الشريعة اإلسالمية )ص: 
 .(909: فقه اجلهاد )ص: ابن عبد هللا

(، الكاساين: بدائع الصنائع 3/163(، الكيا اهلراس: أحكام القرآن )4/255( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )2)
(7/109.) 
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ْ{ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وْنَ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَ} -2
 [.35]حممد: 

، (1)رورة، كأن يكون هبم ضعفالضوجه الداللة: تنهى اآلية عن مهادنة الكفار إال عند 
 واحلصار مظنة الضعف فيجوز فيه مصاحلة األعداء إن كان ذلك أنفع للمحاصرين. 

 االستدالل من السنة: -ب

عندما أحاط املشركون فما روي من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم حصار األحزاب للمدينة،  -1
َع َيينَ إىَل ع   -َعَلْيه  َوَسلََّم  اَّللَّ  َصلَّى  -بـََعَث َرس ول  اَّللَّ  »ابخلندق،  ْنه  َأْن يـَْرج  ْصن ، َوطََلَب م  َة ْبن  ح 

َار  اْلَمد يَنة  فََأيب  إالَّ النّ ْصفَ  َْن َمَعه  َعَلى َأْن يـ ْعط َيه  ك لَّ َسَنة  ثـ ل َث مث   .(2)«... مب 
س االبتداء ملَّا أحإىل الصلح يف  -صلى هللا عليه وسلم-وجه الداللة: مال رسول هللا  

رضي -فحني رأى القوة فيهم مبا قاله السعدان  ؛ سعًيا لكسر احلصار عنهم،الضعف ابملسلمني
 .(3)امتنع من ذلك، فلو مل يكن ذلك جائزًا ما شاورهم فيه -هللا عنهما

: هات -صلى هللا عليه وسلم-ما روي يف صلح احلديبية، أنه ملا جاء سهيل بن عمرو، قال للنيب  -2
يم  »كتااًب، فدعا الكاتب، فقال: اكتب بيننا، وبينكم   َهْيل : فـََقاَل س  « اْكت ْب ب ْسم  اَّللَّ  الرَّمْحَن  الرَّح 

مسْ َك اللَّه مَّ، َكمَ  ا ك ْنَت َتْكت ب  فـََقاَل اْلم ْسل م وَن: أَمَّا الرَّمْحَن  فـََواَّللَّ  َما أَْدر ي َما ه َو؟ َوَلك ن  اْكت ْب اب 
يم  فـََقاَل النَّيب   َصلَّى هللا  َعَليْ َواَّللَّ  اَل َيْكتـ بـ َها إ الَّ ب ْسم  اَّللَّ  الرَّمْحَن  الرَّ  مسْ َك اللَّه مَّ »ه  َوَسلََّم اْكت ْب: ح  « اب 

، فـََقاَل س َهْيل : َواَّللَّ  َلْو ك نَّا نـَْعَلم  أَنََّك َرس ول  اَّللَّ  « َّللَّ  َهَذا َما فَاَصَل َعَلْيه  حم َمَّد  َرس ول  ا»مث َّ قَاَل: 
، َواَل قَاتـَْلَناَك، َوَلك ن  اْكت بْ َما َصَدْداَنَك َعن  ا : حم َمَّد  ْبن  َعْبد  اَّللَّ ، فـََقاَل النَّيب   َصلَّى هللا  َعَلْيه  ْلبَـْيت 

بـْت م وين  َواَّللَّ  إ يّن  لَ »َوَسلََّم:  َذل َك قَاَل الز ْهر ي : وَ « حم َمَّد  ْبن  َعْبد  اَّللَّ  »، اْكت ْب: « َرس ول  اَّللَّ ، َوإ ْن َكذَّ

                                  
 (.4/375( انظر: الكيا اهلراسي: أحكام القرآن )1)
 (.280سبق خترُيه )ص: ( 2)
 (.4/604)(، املواق: التاج واإلكليل ملختصر خليل 10/87ر: السرخسي: املبسوط )( انظ3)
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َهااَل َيْسأَل وين  خ طًَّة »ل َقْول ه :  تـ ه ْم إ ًيَّ ْيه  فـََقاَل النَّيب   َصلَّى هللا  َعلَ « يـ َعظّ م وَن ف يَها ح ْرَمَة اَّللَّ  إ الَّ َأْعطَيـْ
، فـََنط وف  ب ه  »َوَسلََّم:  نَـَنا َوَبنْيَ اْلبَـْيت  َل وا بـَيـْ ْذاَن فـََقاَل س َهْيل : اَل « َعَلى َأْن خت   تـََتَحدَّث  اْلَعَرب  َأانَّ أ خ 

، َفَكَتَب، فـََقاَل س َهْيل : َوَعَلى أَنَّه  اَل أَيْت يكَ َضْغطَ  َن اْلَعام  اْلم ْقب ل  نَّا َرج ل ، َوإ ْن  ًة، َوَلك ْن َذل َك م  م 
َنا، فـََقاَل اْلم ْسل م وَن: س ْبَحانَ  َقْد َجاَء اَّللَّ  َكْيَف يـ َرد  إ ىَل اْلم ْشر ك نَي وَ  َكاَن َعَلى د ين َك إ الَّ َرَدْدَته  إ لَيـْ

 . (1)"م ْسل ًما؟
من  الصلح على مصاحلة قريش مع ما يف -وسلمصلى هللا عليه -وجه الداللة: وافق النيب 

، واحلصار مظنة ضعف املسلمني، وقد (2)ضيم يف الشروط والصيغة؛ وذلك حتقيًقا ملصلحة أكرب
 يكون يف مصاحلتهم لألعداء دفع مفسدة أكرب.

 :من املعقولاالستدالل  -ج

قياس إعطاء األعداء الفارضني للحصار شيًئا ألجل كسر حصارهم، على إعطاء املؤلفة قلوهبم  -1
 . (3)املسلمنيمن الصدقة لدفع ضررهم عن 

املصاحلة ف قياس مصاحلة املسلمني للعداء على جواز االهنزام ابلفرار أو االستئسار عند االضطرار، -2
كن أن ينتج عن ثبات املسلمني ومصابرهتم إذا كانت القوى غري متكافئة، ومي، فهماأهون من

حلصار بكل وسيلة تعرض اجلماعة للهالك من غري إحداث نكاية يف األعداء، فينبغي اخلروج من ا
ممكنة ضمن الضوابط الشرعية؛ ألن التغرير ابلنفوس إمنا جاز ملا فيه مصلحة إعزاز الدين، فإذا مل 

                                  
( أخرجه ابن حبان يف صحيحه، ابب املوادعة واملهادنة، ذكر ما يستحب لإلمام استعمال املهادنة بينه وبني أعداء هللا 1)

وردت يف كثري من األحاديث  وأشار ابن حجر إىل القصة يف التلخيص احلبري، وذكر أهنا (،11/216( )4872)ح: 
الشيخ شعيب األرنؤوط: "إسناده صحيح على  حمقق صحيح ابن حبانوقال عنه  (،3/272الصحيحة. انظر: )

 (: "صحيح".6/94( )1608شرط الشيخني"، وقال عنه الشيخ األلباين يف صحيح أيب داود )ح: 
 (.8/126( ابن بطال: شرح صحيح البخاري )2)
 (.10/87املبسوط )( انظر: السرخسي: 3)
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واملصاحلة مبا فيه ضيم ، (2)أعظم من حرمة الدار حرمة املسلمف ،(1)حتصل النكاية وجب االهنزام
 قد تكون من أخف درجات االهنزام.

ضرورة ُيوز معها الرتخص، فإذا رأت قيادة احلاالت  بعضيف قد يكون االنصراف عن القتال  -3
، (3)دفع اهلالك أبي طريقة ممكنة جاز هلم صابرةيف العدول عن امل البلدة احملاصرة مصلحة

 .(4)كاالنسحاب املنظم، أو املهادنة واملصاحلة
 منداء األع متكنخري من  دفع بعض املالاالستدالل بقواعد الرتجيح بني املصاحل واملفاسد، ف -4

ظهروا على النفوس، وأخذوا األموال، فدفع بعض املال ليسلم املسلمون يف  ، فإن متكنوااملسلمني
حملذور أعظم منه؛ ألن حياة النفوس أوىل من دفع  ودفع   أيسر املكروهني، ، وسائر أمواهلمذراريهم

سد فإن أمكن ، قال العز ابن عبد السالم: "إذا اجتمعت مصاحل ومفا(5)وأحق ابلتقدير املال
... وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت املفسدة أعظم حتصيل املصاحل ودرء املفاسد فعلنا ذلك،

"وقد جتوز املعاونة  وقال يف موضع آخر: ،(6)املصلحة درأان املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة"من 
ة كونه وسيلة إىل على اإلمث والعدوان والفسوق والعصيان ال من جهة كونه معصية، بل من جه
، (7)مباح لباذليه"مصلحة، وله أمثلة منها ما يبذل يف افتكاك األسارى، فإنه حرام على آخذيه 

مجاعة من املسلمني وما يقال يف افتكاك األسرى يقال يف فك احلصار، بل إن ما يتعلق بفكاك 
 .أحق ابلعناية مما يتعلق آبحادهم

                                  
 (.1/111) املرجع السابق( انظر: 1)
 (.6/24( انظر: الشربيين: مغين احملتاج )2)
 (.7/119(، العيين: البناية شرح اهلداية )10/87( انظر: السرخسي: املبسوط )3)
 (.753( انظر: الزحيلي: آاثر احلرب )ص: 4)
(، غمق، نظرية احلرب يف اإلسالم )ص: 1692كبري )ص: (، وله شرح السري ال10/87( انظر: السرخسي: املبسوط )5)

326.) 
 (.1/98( ابن عبد السالم، العز: قواعد األحكام يف مصاحل األانم )6)
 (.1/128) املرجع السابق( 7)
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 ألعدائهم على ما فيه ضيم للمسلمني: الفرع الثاين: ضوابط مصاحلة احملاصرين

ختتلف مطالب العدو من حالة إىل أخرى، احلصار تتفاوت شدة وضعًفا، كما  إن حاالت
هلذا يصعب وضع ضوابط تنطبق على كل احلاالت، إال أهنا تدور ابجلملة حول ضوابط إعمال 

 إذ ضبطهابيل التقريب الضرورة واحلاجة واإلكراه واملوازنة بني املصاحل واملفاسد، وهي على س
 ، وميكن إمجال أهم الضوابط كاآليت:  (1)متعذر

 منزلتها قائمة عند الصلح:  النازلةتكون الضرورة أو احلاجة  أنأواًل: 

صلح األعداء على ما فيه ضيم إذا كان املسلمون أقوًيء، قال املرداوي: "ال يصح  ال ُيوز
كان هبم ضعف، وعجزوا عن دفع العدو،   إنف ،(2)عقد اهلدنة إال حيث جاز أتخري اجلهاد"

وكانت الضرورة اليت هتدد الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو املال قائمة، وتعينت املصاحلة 
سبياًل للنجاة منها، وال وسيلة لدرء مفسدة احلصار إال ابخلضوع ملطالب العدو، أو تكون السبل 

م مصاحلته استثناًء، مبا يدفع الضرورة دون هلز األخرى مفاسدها أعظم من مفسدة الصلح، فيجو 
فاحلصار يفرض عادة على الضعيف، وال مينع التمادي يف احلكم مبا يزيد عن القدر املطلوب، 

من اخلروج منه إال الضعف، وهلذا أجاز كثري من الفقهاء عقد الصلح على دفع املال من املسلمني 
 .(3)لعدوهم حال الضرورة

ق الضوابط الشرعية اخلاصة هبا، قال الشيخ عبد الوهاب وفة وُيب إعمال الضرور 

                                  
 (.184(، املشوخي، زًيد: االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )ص: 2/15)ص:  املرجع السابق( انظر: 1)
 (.4/211إلنصاف )( املرداوي: ا2)
(، اخلرشي: شرح خمتصر 7/108الكاساين: بدائع الصنائع )، (1692ري )ص: خسي: شرح السري الكب( انظر: السر 3)

(، املصري: املعاهدات السلمية يف 9/296(، ابن قدامة: املغين )6/87(، الشربيين: مغين احملتاج )3/150خليل )
(، فرحات، 670آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة )ص:  ( الزحيلي، وهبة:60ضوء الواقع املعاصر )ص: 

 (.94انهض: الشروط العامة للمعاهدات يف الشريعة اإلسالمية )ص: 
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خالف: "وال حيل الكف عن قتاهلم إال للضرورة، أبن كان ابملسلمني ضعف ومبخالفيهم قوة 
، مع مالحظة أن (1)فحينئذ جتوز املساملة املؤقتة للضرورة وُيب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها"

 .(2)يف حق الواحد رةرو احلاجة يف حق العامة تنزل منزلة الض
وجتدر اإلشارة إىل أنه ال تالزم بني احلصار وبني الضرورة واحلاجة، فاحلصار قد يكون 

ينبغي وهلذا جزئًيا، مما ُيعل الضرورة متحققة يف بعض احلاالت وغري متحققة يف أخرى،  أوكلًيا 
إال استثناًء، دون التمادي  وزجتمراعاة مدى حتقق الضرورة أو احلاجة امللحقة هبا يف املسائل اليت ال 

ذكر الشافعي حالة خوف املسلمني ، وقد (3)ضرورةال يف مرتبةجبعل كل القضاًي املتعلقة ابحملاصرين 
أن يقتلوا عند قلتهم وكثرة عدوهم، مث قال: "ال أبس أن يعطوا يف تلك احلال شيًئا من أمواهلم 

، فال (4)ُيوز فيها ما ال ُيوز يف غريها" اتور على أن يتخلصوا من املشركني؛ ألنه من معاين الضر 
إذا انتهى األمر إىل خوف  اجتوز لكل عذر، من مضرة تتقى، أو مصلحة ترجتى، وإمنا يصار إليه

 .(5)االستئصال، إبحاطة العدو القوي، وحتقق العجز عن مقاومته
 ابملصاحلة، واندفاع الضرر عنهم:  أن يغلب حتقق مصلحة املسلمنياثنًيا: 

الضرورة واحلاجة، فقد توجد ضرورة  وقوعاط حتقق املصلحة يعد شرطًا مضافًا إىل اشرت إن 
، لكنه ال يرتتب على األخذ ابلرخصة مصلحة، وهلذا فإن املصلحة املشرتطة عدو احملاص رملصاحلة ال

املصاحلة مقصدها الذي من حتقق هنا متعلقة ابلعمل ابالستثناء الذي خرج عن األصل، حىت 
وتنجي من الضرر الواقع أو املتوقع، فاهلدنة سبب ألمان الناس على أنفسهم  دت،عق أجله

قال ابن العريب: "إن كان للمسلمني مصلحة يف الصلح؛ النتفاع ُيلب ، (6)وأمواهلم خالل مدهتا
                                  

 (.73( خالف، عبد الوهاب: السياسة الشرعية )ص: 1)
 (.478( انظر: اجلويين: غياثي األمم )ص: 2)
 (96 الشريعة اإلسالمية )ص: ( انظر: فرحات، انهض: الشروط العامة للمعاهدات يف3)
 (.4/199)( الشافعي: األم 4)
 (.333( انظر: ابن املناصف: اإلجناد يف أبواب اجلهاد )ص: 5)
 (.327( غمق، ضو: نظرية احلرب يف اإلسالم )ص: 6)
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به، أو ضر يندفع بسببه، فال أبس أن يبتدئ املسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن ُييبوا إذا دعوا 
 .(1)"إليه

ولضمان حتقق املصلحة ينبغي توثيق الشروط اليت هي مظنة مصلحة املسلمني بكتاب 
، أو نكوث عقد ميتد، وميكن التنازع حولهالبينهم، وأتكيدها بكل وسائل التأكيد؛ ألن هذا 

 .(2)العدو فيه

ع، ق الونشريسي املالكي بني مهادنة األعداء يف جهاد الطلب ومهادنتهم حالة الدفوقد فرَّ 
ع مهادنتهم ومصاحلتهم إن كان العدو طالًبا للمسلمني، وانزاًل أبرضهم، وإن وقعت وجب فمن

نقضها؛ ألن العدو حيث نزل أو قارب النزول فاجلهاد متعني، والصلح ممتنع؛ ألن مصلحته تعود 
على العدو، بينما تعود على املسلمني مفسدته، وإن ظهر فيه مصلحة، فهي للعدو أعظم، 

، وأرجع التسويل منعها لعدم الوثوق هبم عند قوهتم، واستشهد بوقائع (3)مدهتا التن طوخاصة إ
املعاهدات التارخيية حال اختالف موازين القوة، فكثريًا ما كانت معاهدات الدول الكافرة حمطات 

ري اسرتاحة بني مراحل احلرب، فتنقضها مىت توفرت الفرصة املناسبة هلا، فقال جوااًب عن سؤال األم
القادر اجلزائري: "وإمنا جاز الصلح واهلدنة: إذا كانوا مطلوبني يف أراضيهم، ألن الغلبة والظفر  عبد

حينئذ للمؤمنني، فالعهد حينئذ منا إليهم، ال منهم إلينا، فاملؤمنون هم املوفون ابلعهود، ... وكيف 
قبل هذا  -م هللادكأيّ -يكون للمغلوب على غالبه عهد ويشرط؟!، وقد مسعنا: أنكم صاحلتموه 

ا للنقض، وقد كانت عهود من الطاغية األوان، فصار يطلبكم مبطالب ال تسمحون هبا، فكان سببً 

                                  
 (.2/876( ابن العريب: أحكام القرآن )1)
 (.1780( انظر: السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 2)
 (.273التسويل: أجوبة التسويل على مسائل األمري عبد القادر )ص: (، 2/208نشريسي: املعيار املعرب )( انظر: الو 3)
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ا، لفرصة ا إمنا يطلب العهود مع كونه غالبً ألهل األندلس، فلم يتم هلم شيء منها، فهو دائمً 
 .(1)ة"ا على املسلمني ابملفسدينتهزها، أو حيلة يستعملها، فيكون الصلح عائدً 

وال يظهر للباحث أن هذا القول يتجه إىل حرمة الصلح حرمًة أصلية على الدوام عند 
ضعف املسلمني ونزول العدو أبرضهم، فقد علل املنع بعدم حتقق املصلحة للمسلمني، فاملفسدة 
يف حقهم أرجح، وهذا وفق ما ظهر له يف زمانه من التجارب اليت عاينها أو قرأ عنها، وحاصل 

 لف مع ما عليه مجاهري العلماء الذين يقولون جبوازها حال ترتب املصلحة عليها،ل ال خيتهذا القو 
وما قد يقع من خالف مرده حتقيق مناط املصلحة يف  دون تفريق بني حالة الدفع والطلب،

 الواقع، فاحتمالية املفسدة عند مصاحلة العدو حال ضعف املسلمني ال تعين احلرمة الدائمة، فقد
أال ترى أن قوًما من املسلمني لو االت تالفًيا ملفسدة أكرب، قال السرخسي: "بعض احل جتوز يف

حاصرهم املشركون، ومل يكن للمسلمني هبم طاقة، فدعوهم إىل الصلح واألمان كان أفضل 
 .(2)للمسلمني أن يصاحلوهم ويقبلوا أماهنم"

 حة اجمللوبة:أو املصلاملدفوع أال يرتتب على املصاحلة ضرر أكرب من الضرر اثلثًا: 

ينبغي أن يكون ارتكاب احملظور أقل ضررًا من األخذ ابلعزمية، فاخلضوع الذي قد يرتتب 
فالضرر ال يزال مبثله وال أبكثر  عليه ختلف املصلحة، أو ترتب مفسدة أكرب من املصلحة مل ُيز،

رونكأن يوشك املسلمون على فك احلصار، وقد أخذ احمل  منه، رين، صَ ني احملاض املسلمبع اص 
وطلبوا من احملاصرين االستسالم واملصاحلة، وإال قتلوا األسرى، فعليهم النظر يف املصلحة وقتها، 
فإن غلب على الظن إمكان دفع األعداء وفك احلصار، جاز هلم االستمرار ولو أدى إىل قتل 

على ما  املسألة ريج هذهاألسرى؛ ألن قتل البعض مع إمكان الدفع عن اجملموع مقدم، وميكن خت

                                  
 (.275، 274( انظر: التسويل: أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد )ص: 1)
 (.1607( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 2)
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جاء يف الشرح الكبري: "... لو حاصر أهل مدينة عظيمة وأشرف على فتحها، فقال له ملك 
العدو: انصرفوا على أن نعطيكم أسراكم الذين يف أيدينا، فإن اإلمام ينظر يف ذلك فيفعل الذي 

ألصلية ال ملسألة اا؛ ألن ا، فمسألتنا أحق ابجلواز من املسألة املخَّرج عليه(1)هو خري للمسلمني"
 . يرتتب عليها استيالء األعداء على بالدان، خبالف مسألتنا

كذلك إذا ترتب على الصلح إسقاط حقوق اآلخرين، كالتنازل عن األرض، ومتكني 
راحمل من االستمرار يف غصبه وعدوانه، فهذا ال ُيوز إذا كانت مفسدته أكرب، وكان استعادة  اص 

 .(3)، فمنع املبادي أهون من قطع التمادي(2)ن غري تنازلسر منه ماألرض أعاحلق ابلتنازل عن 

أما إن كان الضيم ال تنشأ عنه مفسدة كربى موازنة مع املصاحل، فيجوز قبوله يف حدود 
وإذا مل تتيسر السالمة من املفاسد كلها فيكون االجتهاد يف السالمة من  ما تندفع به احلاجة،

ق منها ما أمكن الكربى فالكربى إذا مل يتيسر هكذا املصاحل حيقوأكربها إمثًا، و أشدها خطرًا، 
حتصيلها كلها، وتراعى مراتب الكليات، فاملصاحل الدينية مقدمة على املصاحل الدنيوية، واملصاحل 

 .(4)الضرورية مقدمة على املصاحل احلاجية
 
 

   :وال الضرورةاليت ال جتيزها احلاجة أن خيلو عقد الصلح من الشروط الفاسدة رابًعا: 

                                  
 (.1761( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 1)
 (.292، 290، 289)ص:  ( انظر: املشوخي: االستضعاف2)
 (.184( انظر: اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 3)
 203املشوخي: االستضعاف )ص: ، (5/293عالمة عبد العزيز بن ابز )( انظر: ابن ابز، عبد العزيز: جمموع فتاوى ال4)

 وما بعدها(.
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، وقد (1)معاهدة الصلحيف  ،واألحكام الثابتة ،ال ُيوز اشرتاط ما يصادم النصوص الشرعية
موها إىل شروط صحيحة وشروط فاسدة، حتدث الفقهاء عن شروط الصلح واملعاهدات، وقسَّ 

، وهذا (2) بطالهناا، وشروط خمتلف يفهنوقسمها بعض الباحثني إىل شروط متفق على بطال
عقد الصلح يف الظروف الطبيعية عندما ال يكون يف املعاهدة ضيم على املسلمني،  قسيم يناسبالت

 أما يف مسألتنا فيمكن تقسيمها كما يلي:

مثل أن يشرتط عليهم اإلمام القسم األول: شروط متفق على جوازها يف احلاالت املختلفة، 
 . (3)جتهم إليهممااًل، أو معونة املسلمني عند حا

 : شروط متفق على حترميها يف احلاالت املختلفة، مثل اشرتاط رد املسلماتالثاينالقسم 
 .(4)إىل غري املسلمني

القسم الثالث: شروط متفق على منعها ابتداًء، وخمتلف فيها عند الضرورة واحلاجة، كأن 
 .(5)يشرتط عليهم العدو ختلية أرض  له

بذل مال وز عند الضرورة واحلاجة، كخمتلف يف حكمها ابتداًء، وجتالقسم الرابع: شروط 
 .(6)هلم

                                  
(، ضمريية، عثمان: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد 6/88معرفة معاين ألفاظ املنهاج ) ( الشربيين: مغين احملتاج إىل1)

 (.68بن احلسن الشيباين )ص: 
 (.60( انظر: املصري، مخيس: املعاهدات السلمية يف ضوء الواقع املعاصر )ص: 2)
 (.9/300( انظر: ابن قدامة: املغين )3)
(، ابن قدامة: 3/324 فقه اإلمام الشافعي )(، الشريازي: املهذب يف104هية )ص: ( انظر: ابن جزي: القوانني الفق4)

 (.60(، ضمريية، عثمان: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين )ص: 9/300املغين )
ي، مخيس: (، املصر 673(، الزحيلي، وهبة: آاثر احلرب )ص: 1758( انظر: السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 5)

 (.61، 60ء الواقع املعاصر )ص: املعاهدات السلمية يف ضو 
(، الشريازي: املهذب يف فقه اإلمام 104(، ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: 7/471( انظر: الشيباين: األصل )6)
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القسم اخلامس: شروط خمتلف يف حكمها ابتداًء، وخمتلف فيها عند الضرورة واحلاجة، 
 .(2)، أو رد الرجال املسلمني إىل األعداء(1)كزًيدة املدة عن عشر سنني

يف احلاالت  ابلشروط املتفق على حترميهاويف ضوء هذا التقسيم فإن القسم الثاين املتعلق 
"إذا صاحل اإلمام  -رمحه هللا–شروط اليت ُيب خلو املصاحلة منها، قال الشافعي املختلفة هي ال

 .(3)على ما ال ُيوز فالطاعة نقضه"

أما غريها من الشروط املختلف يف جوازها مع وقوع احلاجة والضرورة، فإهنا جتوز عند من 
عليه حال متضي حبسب ما حيصل االتفاق األصل يف شروط املصاحلة أن ترجحت لديه؛ ألن 

الشروط يف عقد اهلدنة من املسائل اليت مل يرد بشأهنا ، وذلك ألن (4)حتقيقها مصلحًة للمسلمني
، فهي من املسائل املتغرية، املندرجة حتت ما يناسب احلال والظرف، يدبرها دليل خاص متعنيّ  

حجر: "وأما ما يتعلق ابجلهاد،  افظ ابن، قال احل(5)املصلحة الشرعيةاإلمام وفق ما تقتضيه 
فاملوادعة فيه ال حد هلا معلوم ال ُيوز غريه، بل ذلك راجع إىل رأي اإلمام، حبسب ما يراه األحظ 

 .(6)واألحوط للمسلمني"

  أن يعقد الصلح اإلمام عند وجوده أو انئبه ما أمكن: خامًسا: 

ينيبه اإلمام، وقد وقع خالف للعلماء األصل يف عقد املعاهدات أن يتواله اإلمام أو من 

                                  
 (.9/297(، ابن قدامة: املغين )3/323الشافعي )

 (.9/300( انظر: ابن قدامة: املغين )1)
(، ابن 104(، ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: 6/2619املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )لقاري، علي: مرقاة ( انظر: ا2)

 (.60(، ضمريية، عثمان: املعاهدات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين )ص: 9/300قدامة: املغين )
 (.4/203( الشافعي: األم )3)
 (.3/24( انظر: القرايف: الفروق )4)
 (.442، 441يب، سعد: فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني )ص: ( انظر: العتي5)
 (.6/282( ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري )6)
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، إىل أن (3)، واحلنابلة(2)، والشافعية(1)ا من غريمها، فذهب اجلمهور من املالكيةيف صحة عقده
، إىل أنه ُيوز أن يتوىل عقدها غريه دون (4)بعض احلنفيةعقدها مما خيتص به اإلمام، بينما ذهب 

 إذنه إذا حتققت املصلحة فيه.
الصلح من القضاًي بنظر اإلمام وما يراه من املصلحة، فعقد  يتعلقذلك  واملستقر أن

، فآراء الناس تتفاوت يف تقدير يه فيها، مل ُيز االفتيات علالعامة اليت نصب اإلمام للنظر فيها
أمر تقدير ما يتعلق ابملصلحة العامة إىل آحاد الناس؛ لتضاربت اجتهاداهتم،  وكلفلو  املصاحل،

م، ونشأ عن ذلك فساد التنازع والشقاق واالختالف؛ فما يراه جمموعة من وتناقضت اختياراهت
يعده غريهم مفسدة، فكان هلم حق املشورة وإبداء الرأي، دون إبرام العقد،  دالناس مصلحًة ق

لدى  وافرةرار، واختص ذلك ابإلمام أو انئبه، فاملعطيات املتعلقة مبصلحة الصلح متوفرض الق
 . (5)أن يكون أصوبغالًبا، واملظنة يف قراره اإلمام أكثر من غريه 

ك مصاحل املسلمني معطلة، بل يتوىل  فإن شغر البلد احملاصر عن إمام يتوىل شؤونه، فال ترت 
أن يكون تقدير املصاحل واملفاسد ، على (6)، والسمع والطاعةالنظر يف شؤوهنم من له احلكم فيهم

ة يف املكان احملاصر، وعند فقد املتويل ميكن العمل والنفع والضرر من أهل العلم والرأي والقياد
اء عند بعض احلنفية من عدم اشرتاط إذن اإلمام، فيقوم جمموعة من استثناًء ال أصاًل مبا ج

الكاساين: "وال يشرتط إذن اإلمام ابملوادعة، حىت لو وادعهم اإلمام، املسلمني هبذا الواجب، قال 
ل عليه كون عقد املوادعة إلمام جازت موادعتهم؛ ألن املعوَّ أو فريق من املسلمني من غري إذن ا

                                  
 (.206(، الدسوقي، ابن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )ص/3/449( انظر: القرايف: الذخرية )1)
 (.8/106(، الرملي: هناية احملتاج )12/301ب اإلمام الشافعي )اين: البيان يف مذه( انظر: العمر 2)
 (.4/211(، املرداوي: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )9/337( انظر: ابن قدامة: املغين )3)
 (.2/196ة )(، البلخي، وآخرون: الفتاوى اهلندي7/108( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4)
فرحات، انهض: الشروط العامة للمعاهدات يف الشريعة اإلسالمية  ،(576انظر: السرخسي: شرح السري الكبري )ص: ( 5)

 (.77، 75)ص: 
 (.268( انظر: اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 6)



  253 

 .(1)مصلحة"
 أال تؤدي املصاحلة إىل استمراء حالة الضعف والضيم:سادًسا: 

واحلاجة يف مرحلة معينة، فال ينبغي البقاء على هذه احلالة، إذا جاز األخذ ابلضرورة 
الركون إىل االستضعاف، والتساهل والتوسع يف الرتخص، واستمراء اخلضوع ملطالب األعداء، و 

كثرية،   يف التعاطي مع االستثناء حىت يغدو كأنه أصل، فقواعد تقييد العمل ابلضرورة واحلاجة
 لرفع الضيم،  لشروط األعداء العمل على إعداد العدة؛والواجب على املستضعفني اخلاضعني

 .(2)لتخلص من هذه الضرورةوا
 املسلمني يف مكةحلال سلمني الذين حاهلم مشابه ي كلف املستضعفون من امل فكما ال

العمل على اخلروج من هذا الضيم واجب يف أعناق املسلمني، سواء من وجد زمن  فإنابلقتال، 
ن تلبس تى بعده، وال يرفع اإلمث بعدم اخلروج من حالة الضعف إال عمَّ وقوع الضيم، أو من أ

ق مباشر أو غري مباشر، حىت يصلوا إىل حالة ابلعمل املؤدي إىل إعادة سيادة املسلمني، بطري
: "ُيب االستعداد رمحه هللا قال ابن تيمية، (3)تعينهم على اخلروج من تسلط األعداء القوة اليت

لعجز، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو ل هوة ورابط اخليل يف وقت سقوطللجهاد إبعداد الق
 .(4)واجب"

ه ضيم، ينبغي أن يكون خطة مرحلية، وفرتة ما فيعلى  ألعدائهم إن مصاحلة املسلمني
: "يشرع الصلح رمحه هللا دائًما، وتسليًما ابلواقع القائم، قال الونشريسي انتقالية، وليس مبدأً 

                                  
 (.7/108( الكاساين: بدائع الصنائع )1)
الصاليب، أسامة: الرخص الشرعية أحكامها  ،(1578)ص: لسياسة الشرعية ال يف ا( انظر: هيكل: اجلهاد والقت2)

 (.200(، املشوخي: االستضعاف )ص: 131وضوابطها )ص: 
(، عبد العظيم، سعيد: حتصيل الزاد 1578( هيكل: اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية )ص: 1( انظر: هامش رقم )3)

 (.24لتحقيق اجلهاد )ص: 
 .(28/259موع الفتاوى )ابن تيمية: جم( 4)
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ت مجع من هلذا أقَّ ، و (1)واملساملة حال ضعف الدولة اإلسالمية، مع العمل على تقوية اجليش"
األحوال تتغري، ومن يكون ضعيًفا اليوم ال يلزم أن يكون  ؛ ألنَّ (2)العلماء الصلح مبدة معلومة

ذكر املاوردي حاالت املسلمني عند إرادة اهلدنة، وعد منها حالة ضعف  وقدكذلك غًدا، 
املسلمني وعجزهم عن قتال املشركني وقال: "فيجوز أن يهادهنم اإلمام إىل مدة تدعوه احلاجة 

 .(4)دعو إليها احلاجة على حسب االجتهاد"املدة اليت تال يزاد على "أ، وقال ابن جزي: (3)إليها"

 يف واقع حصار غزة: مصاحلة احملاصرين ألعدائهمالفرع الثالث: حتقيق مناط 

يف واقع بعد عرض ضوابط مصاحلة احملاصرين للعدو احملاصر هلم، من حيث مدى انطباقها 
 ، ظهر يل اآليت:حصار غزة

استمر فحصار غزة ال متوقعة، وهي حقيقية ال ومهية،  أواًل: احلاجة ملصاحلة العدو واقعة
إحدى عشر سنة، وال يزال مستمرًا عند تسطري هذه الكلمات، فقد بلغت الشدة مبلًغا شديًدا، 
نشأ عنها هجرة عدد من العقول والكفاءات، وموت بعض املرضى واجلرحى الذين حيتاجون 

اجلناًيت واخلالفات العائلية والطالق،  عالًجا يف اخلارج ومل يسمح هلم ابخلروج، وتضاعفت
دت نسبة البطالة والعزوبية والعنوسة، واستمرار احلصار ُيعل اخلسائر أكرب، بل ميكن أن وازدا

 يصل قطاع غزة إىل حالة من االهنيار.

                                  
 (.2/207( الونشريسي: املعيار املعرب )1)
( اختلف الفقهاء يف مدة اهلدنة على قولني: فاألول قيدها أبربعة أشهر إذا مل يكن ابملسلمني ضعف، فإن كان هبم ضعف 2)

(، 7/108ع الصنائع )انظر: الكاساين: بدائ .ها مبدة ما دامت تقتضيها املصلحةفتجوز لعشر سنني، والثاين مل يقيد
(، ابن قدامة: املغين 3/323(، الشريازي: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي )104ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: 

 (.63(، املصري: مخيس: املعاهدات السلمية يف ضوء الواقع املعاصر )ص: 9/297)
 (.14/351( املاوردي: احلاوي الكبري )3)
 (.104قهية )ص: ابن جزي: القوانني الف( 4)
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اثنًيا: املصاحل واملفاسد اليت ميكن ترتبها على مصاحلة االحتالل نسبية، وهي حمتملة وظنية 
شورة فيها، وتفاوتت اجتهاداهتم وليست قطعية، وقد تعددت آراء أصحاب الرأي وامليف معظمها 

جتاهها، وخاصة أن الشروط اليت يشرتطها االحتالل والدول الشريكة يف احلصار ليست اثبتة، 
فتزيد أحيااًن مبا يصل إىل طلب تسليم سالح املقاومة، وتوطني الالجئني، وتنقص أخرى مبا ُيعلها 

 اهلدوء املتبادل، وإجراء صفقة تبادل أسرى.تدور حول 

لثًا: حيتمل ترتب مفاسد أكرب من املصاحل حال مصاحلة االحتالل على هدنة طويلة اث
األجل، يتاح فيها فرصة لالحتالل بتجنيد عيون له، وكشف خطط املقاومة، وحماولة إهلاء الشباب 

مبا  ،لتستمرئ حالة الضعف واخلنوعومة بعيًدا عن ميادين اجلهاد واإلعداد، وترويض القوى املقا
 واالنقضاض عليها يف حلظة ضعف وغفلة.ادرًا على مباغتتها ُيعله ق

متيل معظم فصائل العمل الوطين يف فلسطني إىل مصاحلة االحتالل مقابل رفع رابًعا: 
احلصار عن قطاع غزة، دون التنازل عن الثوابت واليت يف مقدمتها عدم االعرتاف بشرعية 

 تسليم سالح املقاومة له.حتالل، أو التنازل له عن بقعة من األرض، أو اال

يظهر يل أن القول  ، والتفاوت يف تقدير املصاحل واملفاسد،وأمام هذا التشعب للمسألة
ابجلواز أو احلرمة خيتلف ابختالف الشروط اليت يقبل هبا االحتالل، وحجم الضماانت امللزمة 

رة برفع احللوفاء االحتالل وشركائه بت صار كاماًل مع بقاء عهداهتم، فإن قبلت األطراف احملاص 
سالح املقاومة، وعدم اشرتاط شروط حتد من قدرة املقاومة على اإلعداد والتسليح، أو التنازل 

، على عن أي جزء من أرض فلسطني، فإن املصلحة املرتتبة على املصاحلة أكرب، فتجوز عندئذ
من املستقبل ، واستشراف مجاعي اليت حباجة إىل تقدير موقف أن هذه املسألة من املسائل

أصحاب التخصصات املختلفة، قبل اختاذ املوقف النهائي جتاهها، وما أوردته هنا موقف مبدئي 
 يبني مساحة التحرك املقبولة وفق اجتهادي، وهللا تعاىل أعلم.
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 الباب الثاين:

 أثر احلصار االقتصادي يف األحكام الشرعية. 
 

 وفيه أربعة فصول:

 احلصار االقتصادي يف العبادات واجلهاد.الفصل األول: أثر 

 الفصل الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف املعامالت.

 الفصل الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف األنكحة.

الفصل الرابع: أثر احلصار االقتصادي يف الغذاء والتداوي 
 والعقوابت.
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 الشرعية.األحكام حلصار االقتصادي يف الباب الثاين: أثر ا

ومشل  ،ويزداد التأثري إذا امتد زمن احلصاريؤثر احلصار االقتصادي يف جوانب احلياة املختلفة، 
خيرج كثريًا من التصرفات عن مما  كما يف احلصار املفروض على قطاع غزة،  القطاعات املختلفة،

اليت يتقلب  الشريعة تغطي خمتلف األحوال أحكام وألن إىل أحكام استثنائية، األصلي، حكمها
هبا اإلنسان، فإهنا تقدم إجاابت ألسئلة احملاصرين املختلفة، فكان هذا الباب لدراسة أثر احلصار 

 االقتصادي يف األحكام الشرعية. 

ليس ليست لصيقة ابحلصار، فاحتمال وقوعها فيه  املدروسة يف هذا الباب كثريًا من اآلاثر  إن
ووقوع  ،ختالل األمنكااالستثنائية،   ر وغريه من الظروف، وبعضها يقع مع احلصازمهلوامن  الزًما

وهلذا سريكز حبثي على مدى  هلا،  أن احلصار مظنة لوقوعها، وسببإال وقلة املوارد، ،اخلوف
تطويل يف استعراض اخلالف املوجود يف املظان  من غريأتثري احلصار االقتصادي يف األحكام 

تأثري احلصار يف األحكام، ب، أو اخلوض يف املسائل اليت ليس هلا عالقة مباشرة رىخاألالفقهية 
 .فروع اليت ال حاجة هلا يف الواقعمع استبعاد ال

حمل لة وصورهتا، وحترير يتمثل يف ذكر املسأيف معاجلة مسائل هذا الباب، واملنهج املتبع 
، وأتييد ذلك ابألدلة حكمها ر االقتصادي يفمدى أتثري احلصا ، وبيانوأقوال العلماء فيهاالنزاع 

 ، مث حتقيق مناط املسألة يف واقع حصار غزة.إن وجدت عقليةنصية والال
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 الفصل األول: 

 أثر احلصار االقتصادي يف العبادات واجلهاد.
 

 وفيه أربعة مباحث:

 والصيام. الصالة،املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف 

 ي يف الزكاة.ر احلصار االقتصاداملبحث الثاين: أث

 املبحث الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف املناسك.

 املبحث الرابع: أثر احلصار االقتصادي يف اجلهاد، واهلجرة.
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 جلهاد.الفصل األول: أثر احلصار االقتصادي يف العبادات وا

ره هللا، ال خيتلف األصل أن املسلم احملاَصر يتوضأ ويصلي ويصوم ويؤدي عبادته وفق ما أم
اتًيا للرتخص، واألصل يف العبادات أهنا ال يف ذلك عن غريه من املكلفني، فاحلصار ليس سبًبا ذ

قة العبد ستغىن عنها يف إدامة عالتسقط حبال، وإمنا تؤدى وفق اإلمكان، فهي الصلة اليت ال ي  
عجز عنها، يقوم عبادات مع الفالعزم يف البربه، فإن وقع العجز الكلي فليس أقل من العزم عليها، 

مقام األداء يف عدم اإلمث، ومع العجز اجلزئي يفي املمكن املقدور عليه، فتبقية ربط الشرع على 
 .(1)ملمكنأقصى اإلمكان أصوب من حل رابط التكاليف، فيكلف املتمكن، ويقع التكليف اب

ألوامر الشرعية على فإذا نشأ عن احلصار االقتصادي موانع طارئة، يعسر معها القيام اب
ع احلرج، وإزالة املشقة، عند توافر أسباب وجهها األصلي، فتفتح الشريعة ابب الرتخص لرف

هو  التخفيف، كالعجز أو اخلوف أو الضرر، فاحلصار االقتصادي ليس سبًبا ذاتًيا للتخفيف وإمنا
 .(2)مظنة وقوع أسباب التخفيف الشرعي

ن إحلاقها ة بعض صور احلصار وحاالته اليت ميكويرتكز جهدي يف هذا الفصل حول دراس
 .بادات، وتناولتها يف أربعة مباحثأبسباب التخفيف يف الع

  

                                  
 (.2/392(، البهويت: كشاف القناع )443(، وله: غياث األمم )ص: 1/16( انظر: اجلويين: الربهان يف أصول الفقه )1)
 (.54( انظر: أبو احلاج، حسام: تدابري األمن الداخلي وقواعده العامة يف الدولة يف ضوء مقاصد الشريعة )ص: 2)
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 املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف الصالة، والصيام.
احتمالية أتثريه يف أحكام الطهارة والصالة والصيام أكرب من إذا كان احلصار شاماًل فإن 

ار اجلزئي، إال أن احلصار اجلزئي ميكن أن يستقل ابلتأثري يف بعض الصور، احتمالية أتثري احلص
 ذلك إن شاء هللا خالل املطالب التالية:وسيتضح 

 املطلب األول: طهارة احملاصر:
 أواًل: صورة املسألة:

أو يزيد سعره عن مثن إذا وقع حصار اقتصادي على بلد مسلم، فقد ينقطع املاء عنهم، 
ز احملاصرون عن فصلها عنه؛ لعدم دخول املياه يف القطر احملاصر أبخالط يعج املثل، أو ختتلط

وخاصة إذا امتد  ،أو يكون املوجود ال يكفي للوضوء والشرباآلالت واملعدات الالزمة لذلك، 
 فكيف يتطهر احملاصرون يف هذه احلالة؟ًنا طوياًل، احلصار زم

 اثنًيا: حترير حمل النزاع: 

د العجز عن الوصول إىل املاء بسبب عدو أو سبع، مشروعية التيمم عناتفق الفقهاء على 
 .(1)الضرر عند طلبه املكلف أو خاف

وصفة طلب  ،واختلفوا يف وجوب التيمم لكل صالة، ومدى طلب املاء عند عدم وجوده
املاء، والوقت الذي ُيوز التيمم عنده، أهو أول الوقت أو آخره أو وسطه؟، وهل يلزم املصلي 

 ؟(2)تيمم اإلعادة عند زوال العذر أو الابل

                                  
(، الشافعي: األم 1/145مالك: املدونة ) (،1/47الكاساين: بدائع الصنائع )، (1/114سرخسي: املبسوط )( انظر: ال1)

 .(1/175(، وله: املغين )1/123ابن قدامة: الكايف ) ،(1/98النووي: روضة الطالبني ) (،1/63)
 (.80( انظر: عطيف، إبراهيم: آثر اخلوف يف األحكام الفقهية )ص: 2)
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وليس من هدف الدراسة تتبع املسائل اخلالفية يف هذا املوضوع والوصول إىل القول الراجح 
قدميًا وحديثًا، فالقصد بيان مدى أتثري احلصار يف فيها، فهذه املسائل مطروقة عند الفقهاء 

 ؟الطهارة، وهل يعد سبًبا للتيمم بداًل عن الوضوء أو ال

 اثلثًا: أثر احلصار يف الطهارة:

األصل أن تكون الطهارة ابملاء للمستطيع، وال خيتلف احلكم يف ذلك بني أن يكون اإلنسان 
إن نشأ بسبب احلصار عجز عن استعمال املاء حقيقة حماصرًا أو غري حماصر ما دام قادرًا عليه، ف

أو كان يباع  م اآللة اليت خيرج هبا،عجز عن استخراجه عند عديفقد املاء، أو يأو حكًما، كأن 
بسعر  أكثر من مثن مثله بزًيدة كبرية، أو احتاجه للشرب وما يلحق به كالعجني، أو خاف العدو 

ال أو الغري يف احلال أو املآل، كأن خياف شرود دابته بطلبه، سواء كان خوفه على النفس أو امل
ز له التيمم، وال يلزمه أن يطلب املاء مع كل أو سرقتها، أو خياف على أهله لًصا أو فاسًقا، جا

 .  (1)د املاءصالة إن مل يفارق مكانه، ومل يطرأ ما ميكن معه احتمال وجو 

طش، أو شرب رفيقه أو هبائمه، أو بينه قال ابن قدامة: "وإن وجد ماء حيتاج إىل شربه للع
كه وذهب إىل املاء، فله وبينه سبع أو عدو خيافه على نفسه أو ماله، أو خاف على ماله إن تر 

، فالعذر الناشئ عن احلصار االقتصادي أيخذ حكم (2)التيمم ألنه خائف الضرر ابستعماله"
 األعذار اليت نص عليها الفقهاء.

 

 

                                  
(، 3/286(، املرداوي: اإلنصاف )242، 1/241شرح الكبري على منت املقنع )قدامة، عبد الرمحن: ال( انظر: ابن 1)

 .(1/27البلخي: الفتاوى اهلندية ) (، جمموعة من العلماء برئسة1/38الزيلعي: تبيني احلقائق )
 (.1/123( ابن قدامة: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )2)
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 صار يف الطهارة:رابًعا: أدلة أتثري احل

 [6]املائدة:  {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}قوله تعاىل:  (1

، وصور فقد املاء بسبب (1)وجه الداللة: شرع هللا تعاىل التيمم عند فقد املاء واإلعواز إليه
حيول بينه وبني احلصار يعد بعضها فقًدا حقيقًيا عند عدم وجوده، وبعضها فقًدا حكمًيا، كأن 

 .(2)ئذ، فيجوز التيمم عنداستعماله عدو، أو يزيد سعره عن مثن املثل زًيدة فاحشة

ن نَي، »عليه وسلم: ى هللا قوله صل (2 ، َوإ ْن مَلْ جتَ د  اْلَماَء إ ىَل َعْشر  س  إ نَّ الصَّع يَد الطَّيّ َب َطه ور 
ْلَدكَ فَإ َذا َوَجْدَت اْلَماَء، َفَأم سَّه    .(3)«ج 

عند فقده  بطهارة املاءباح وجه الداللة: التيمم ابلرتاب بديل يف الطهارة يستباح به ما يست
 ، فإذا تسبب احلصار يف فقد املاء جاز التيمم.(4)امً ا أو حكحسً 

اية املاء املوجود للشرب، يعد فقًدا زًيدة مثن املاء عن سعر املثل زًيدة فاحشة، أو عدم كف (3
ًسا على املرض، جبامع حلوق الضرر ابالستعمال، فالضرر الالحق حكمًيا للماء قيا

مبن ال يكفيه املاء للشرب، أما الزًيدة ابملريض ضرر جسدي ومثله الضرر الالحق 
 .(5)الفاحشة يف الثمن فهي ضرر مايل

 

                                  
 (.5/216رطيب: اجلامع ألحكام القرآن )(، الق1/48ن للشافعي )( انظر: البيهقي: أحكام القرآ1)
 (.55( انظر: أبو احلاج، حسام: تدابري األمن الداخلي )ص: 2)
، والرتمذي يف سننه، أبواب (1/248( )333ب اجلنب يتيمم )ح: ( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، اب3)

ال عنه الشيخ األلباين: "صحيح" صحيح (، وق1/211( )124املاء )ح: الطهارة، ابب التيمم للجنب إذا مل ُيد 
 (، وقال عنه الشيخ شعيب األرنؤوط حمقق سنن أيب داود "صحيح لغريه".2/152أيب داود )

 (.1/446(، ابن حجر: فتح الباري )2/261( انظر: انظر: ابن رجب: فتح الباري )4)
 (.1/123أمحد )( انظر: ابن قدامة: الكايف يف فقه اإلمام 5)
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 :يف واقع حصار غزةرة خامًسا: حتقيق مناط أثر احلصار يف الطها

إن حصار غزة له أتثري على املياه، سواء فيما يتعلق مبنع اآلالت املستعملة يف إخراجها من 
األرض أو تكريرها وتنقيتها، إال هذا التأثري مل يبلغ مبلًغا يتأثر به جمموع احملاصرين مبا ُيعلهم 

مبىن عض أفراد احملاصرين، و فاقدين للماء، وإن وقع فقد يف بعض احلاالت فهو فقد مؤقت لب
بلغ أتثريه درجة فقد املاء األحكام على الغالب ال على النادر، وهلذا فال يظهر يل أن حصار غزة 

من عموم احملاصرين، وعليه فال يرتخص برخص الطهارة إال أن يزداد أتثري احلصار يف املياه عن 
 الوضع القائم.

 املطلب الثاين: صالة احملاصر: 

ع يتعلق ابجلم فمثاًل ما صالة اليت يؤثر احلصار فيها،مسائل ال ر كثري منميكن تصوي
وصالة اخلوف، والقنوت إذا وقع احلصار، وغريها من  عة واجلماعة،والقصر، والتخلف عن اجلم

سأقتصر على جمامع املسائل اليت تتعلق ابلواجبات دون التعرض ملا يقع يف و املسائل اليت تطول، 
 كما يلي:  النوافل، وبياهنا

 ورة املسألة:أواًل: ص

فكيف يصلي احملاَصر؟ هل ، في على املسلمني، ونزل هبم اخلو إذا وقع حصار اقتصاد
وهل ُيوز أتخري الصالة عن  يصلي صالة املسافر أو صالة املقيم؟ وصالة اخلوف أو األمن؟

سقط عنهم وقتها أو مجعها مع غريها من الصلوات؟ وهل ُيب عليهم الصالة يف مجاعة أو ت
 اجلمعة؟.اجلماعة و 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
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 .(1)اتفق الفقهاء على جواز ترك اجلماعة واجلمعة حال املرض والسفر واخلوف

، وهلذا سأذكر اآلراء يبىن أثر احلصار يف املسألة عليهاواختلفوا يف عدد من املسائل اليت 
ل إىل أثر احلصار يف هاء، متهيًدا للوصو حول هذه املسائل، بغرض بيان مساحة اخلالف عند الفق

 املسألة، وذلك كما يلي:

 املسألة األوىل: حكم صالة اجلماعة:

اشرتاطها لصحة الصالة، وذلك على  من حيث يف حكم صالة اجلماعة، اختلف الفقهاء
 أقوال عديدة، حاصلها اجتاهان:

، (2)مجاهري الفقهاء يهإل ذهبو  االجتاه األول: صالة اجلماعة ليست شرطًا لصحة الصالة،
 مستحبة. أو، فرض كفاية أوفرض عني،  أهي على اختالف بينهم يف مرتبتها،

 .(3)احلنابلة يف رواية إليه ذهبو  صالة اجلماعة شرط لصحة الصالة، االجتاه الثاين:

 :مشروعية صالة اخلوف بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلماملسألة الثانية: 

وذلك  ة صالة اخلوف بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم،شروعييف م اختلف الفقهاء
 على قولني:

                                  
(، ابن 1/218الشافعي: األم )، (1/389الدسوقي: حاشية الدسوقي ) ،(1/258كاساين: بدائع الصنائع )( انظر: ال1)

أبو اخلطاب:  ،(439يوطي: األشباه والنظائر )ص: الس (،4/139املنذر: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف )
 .  (3/118) آلاثرابن حزم: احمللى اب، (1/495البهويت: كشاف القناع ) (،102)ص:  اهلداية

(، 2/210(، املرداوي: اإلنصاف )184، 4/183(، النووي: اجملموع )1/155( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )2)
 (. 1/319الدسوقي: حاشية الدسوقي )

 (.2/210( انظر: املرداوي: اإلنصاف )3)
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القول األول: صالة اخلوف جائزة بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم على الصفة املأثورة 
 .(1)إليه مجاهري الفقهاءذهب و  عنه،

  .(2)املزين من الشافعية إليه وذهب القول الثاين: صالة اخلوف منسوخة،

 :الصالة: أثر احلصار يف ثًااثل

الواجب األصل أن احلصار االقتصادي خيتلف عن احلصار احلريب فال يؤثر يف الصالة، ف
إال أنه إذا كان احلصار  على املكلف أن يؤدي كل صالة يف وقتها اتمًة يف مجاعة مع املسلمني،

ات إىل احملاَصرين، فقد حتياجل االشاماًل، أو كان اقتصادًًي وش دّ د فيه واستعملت القوة ملنع دخو 
ينشأ خوف واضطراب، واختالل يف جوانب احلياة املختلفة، وقلة يف املوارد قد تصل إىل اجملاعة، 

 فيمكن وقتها التأثري يف أحكام الصالة على النحو التايل:
 أثر احلصار يف حكم ترك صالة اجلماعة واجلمعة: -أ

ة ال ينشأ عنه أثر مباشر يف مسألة الصاللصحة إن القول أبن صالة اجلماعة ليست شرطًا 
صالة احملاصرين، فالصالة تقع صحيحة على هذا القول، غري أنه يقع اإلمث على اترك اجلماعة 

فيمكن أن  أثر احلصار يف املسألةعند من قال بتعينها أو أبهنا فرض كفاية إذا مل يؤدها أحد، أما 
القادر عليها يف الظروف الطبيعية  يف حقوهذا القول أبهنا شرط لصحة الصالة،  علىيظهر 

املستقرة عند عدم العذر، أما عند وجود عذر معترب شرًعا فيجوز التخلف عنها، فهل يعد احلصار 
 االقتصادي عذرًا من أعذار التخلف عنها؟

ذكر الفقهاء أعذارًا كثرية لرتك اجلمعة واجلماعة، بعضها متفق عليه وبعضها حمل خالف، 
فعة األخبثني، وشدة اجلوع والعطش حبضرة الطعام وهو حمتاج إليه، والتأذي ومدا ملرض،منها: ا

                                  
(، ابن أيب زيد: الرسالة 33اخلرقي )ص:  (، اخلرقي: خمتصر1/242ألم )(، الشافعي: ا1/240( انظر: مالك: املدونة )1)

 (.46(، القدوري: خمتصر القدوري )ص: 48)ص: 
 (.2/49( انظر: النووي: روضة الطالبني )2)
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بنزول املطر أو كثرة الوحل يف الطرقات، أو فقد لباس الئق، أو كان له رفقة خيشى فواهتا، أو له 
مال خيشى ضياعه، أو له حمل جتاري ال قفل له، أو له خبز يف التنور خيشى احرتاقه، أو خاف 

اله أو عياله، كأن خياف عدًوا أو لًصا أو سبًعا أو سياًل أو حريًقا أو عقوبة أو أو م نفسه على
 .(1)غرميًا، وغريها مما يؤدي إىل إتالف النفس، أو إحلاق الضرر هبا، أو تفويت املصاحل عليها

قال الشافعي رمحه هللا: "وإن وما يقال يف اجلماعة يقال يف اجلمعة؛ ألن اجلماعة شرط هلا، 
يرجو يف ختلفه عن اجلمعة دفع ذلك، أو تدارك شيء فلت  صابه غرق، أو حرق، أو سرق وكانأ

منه فال أبس أن يدع له اجلمعة وكذلك إن ضل له ولد، أو مال من رقيق، أو حيوان أو غريه فرجا 
قال أبو اخلطاب رمحه هللا: "ويعذر يف ترك اجلمعة واجلماعة ، و (2)ختلفه تداركه كان ذلك له"يف 

 ، (3)املريض، ومن له مال خياف ضياعه، أو قريب خياف موته،.."

واملالحظ أن احلصار االقتصادي ال يندرج يف هذه األعذار ابتداًء، إال أنه إذا اشتد ووقع 
حتصيل احلاجات األساسية كالطعام والشراب عند شدة احلاجة  اخلوف، أو انشغل احملاصرون يف

ص عليه الفقهاء، وُيوز التخلف ألجلها ال ألجل احلصار، إليها، فتدخل هذه األعذار فيما ن
رين أن يلحقوا هبم يف احلكم عند وجود األسباب السابقة، وكذلك ميكن للمنشغلني إبغاثة احملاص

 .(4)عن املمرض إحلاقًا له ابملريض عند احتياجه إليه قياًسا على سقوط اجلماعة واجلمعة

 وقصرها: أثر احلصار يف حكم اجلمع بني الصلوات -ب

                                  
(، اجلويين: هناية املطلب 4/143(، ابن املنذر: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف )1/181( انظر: الشافعي: األم )1)

(، احلجاوي: اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد 102ية على مذهب اإلمام أمحد )ص: (، أبو اخلطاب: اهلدا2/368)
 .(2/155، الرملي: هناية احملتاج )(1/164(، الشربيين: اإلقناع )1/174)

 (.1/218( الشافعي: األم )2)
 (.102( أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 3)
 (.28واملسائل املتعلقة ابلكوارث )ص: (، الشيخ، عاطف: األحكام 1/164( انظر: الشربيين: اإلقناع )4)
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يف األسباب املبيحة جلمع الصلوات يف احلضر، كاخلوف على النفس واملال  الفقهاء اختلف
ن األعذار والعيال، وخشية فوات الرفقة، والتأذي بنزول املطر، وكثرة الوحل يف الطرقات، وغريها م

 .(1)اليت أوردها الفقهاء

للخوف، إن كانوا ال  ميكن أن يلحق حكم اجلمع يف بعض صور احلصار حبكم اجلمعو 
ا، فقد يكون خوفهم على أنفسهم أو ماهلم أو غريهم ممن يتمكنون من أداء كل صالة يف وقته

يّتصل  قتال ه هلم إىل الغروب قال ابن تيمية رمحه هللا: "إذا كان املسلمون إبزائهم عدو  ، (2)يعولون
صل خريًا  مث يدخلوا يف اجلهاد املتكان أن ُيمعوا بني الصالتني  ،مصافًَّة أو حماصرًة أو غري ذلك

 .(3)روا الصالَة إىل بعد الغروب"من أن ي ؤخ
واملالحظ أن احلصار االقتصادي ليس سبًبا ذاتًيا للجمع، وهو دون احلصار احلريب منزلة،  

 إال أن ينشأ عنه أحد أسباب اجلمع فيجوز ألجلها.

ها بني صالة املسلم احملاَصر أما قصر الصالة فهي رخصة للمسافر فقط، وهلذا يفرق في
ر، فاحملاَصر إ ص اإلقامة كاجلمع بني الصلوات عند قيام ن كان يف بلده فتدخل عليه رخواحملاص 
سئل الشيخ محد بن عتيق رمحه هللا عن صالة أهل البلد إذا حاصرهم عدو،  أسباهبا دون القصر،

ع عن أنفسهم وبالدهم وذراريهم، فأجاب: "املستوطنون ببالدهم إذا جاءهم عدو، واشتغلوا ابلدف
 .(4)ُيمعون وال يقصرون"

ر املسلم أما فإن كان خارًجا عن بلده فيرتخص برخص املسافر،  غري العاصي حبصاره، احملاص 
كذلك فيجمع ويقصر وتسقط يف حقه اجلمعة وإن طال حصاره؛ ألنه غري عازم على اإلقامة،  

                                  
(، الرملي: هناية 102(، أبو اخلطاب: اهلداية على مذهب اإلمام أمحد )ص: 2/368( انظر: اجلويين: هناية املطلب )1)

 (.1/368(، الدسوقي: حاشية الدسوقي )2/6: كشاف القناع )البهويت(، 2/155احملتاج )
 (.35لكوارث )ص: انظر: األحكام واملسائل املتعلقة اب( 2)
 (.6/352( ابن تيمية: جامع املسائل )3)
 (.433، 4/432( جمموعة من علماء جند: الدرر السنية يف األجوبة النجدية )4)
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سئل سحنون أرأيت إن أقاموا ، (1)فر ال للحصرمن وقع عليه حصار أثناء سفره فيقصر هنا للس
العدو شهرين أو ثالثة أيقصرون الصالة؟ قال: "قال مالك: نعم  على حصن حاصروه يف أرض

ناين: "وإذا دخل العسكر أرض احلرب فنووا اإلقامة هبا قصروا ي، وقال املرغ(2)يقصرون الصالة"
وبني أن ينهزم فيفر فلم  ،قربني أن يهزم فيا؛ ألن الداخل وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنً 

 .(3)ا حاصروا أهل البغي يف دار اإلسالم يف غري مصر"تكن دار إقامة، وكذا إذ
 أثر احلصار يف صالة اخلوف: -ج
ترتبط صالة اخلوف ابخلوف الشديد، فهي هلا كيفية خاصة، وتؤدى إبمام واحد، ولعل  

، فال تغري كيفيتها إىل هذه (4)لالجتماع واالئتالفذلك سًدا لذريعة التفرق واالختالف، وطلًبا 
خوف هالك النفس أو فوات أحد األطراف، أو حلوق ضرر ابلغ، فمىت حتقق هذا اهليئة إال عند 

الشرط كان موجًبا للرتخص، وال يقتصر اخلوف املؤثر يف األحكام على اخلوف من األعداء أثناء 
 .(5)اليت يقارب فيها اخلوف تلك احلالةالقتال، وإمنا يتعداه إىل غريه من الصور 

اخلوف على القول بنسخها، أما على القول ببقائها فيمكن أتثري وال أثر للحصار يف صالة 
الة اخلوف بسبب احلصار جواز ص عدم للباحث والذي يظهر احلصار فيها عند قيام أسباهبا،

 .االقتصادي
 :أدلة أتثري احلصار يف الصالةرابًعا: 

 وص الشرعية املتعلقة ابلتخفيف والتيسري وربط التكليفبعموم النصاالستدالل  (1

[، وقوله: 286]البقرة:  {}لَاْيُكَلِّفُْاللَّهُْنَفْسًاْإ لَّاْوُس عَهَاابالستطاعة، مثل قوله تعاىل: 

                                  
(، 10/75)(، السرخسي: املبسوط 433م2(، اجلويين: هناية املطلب )3/295( انظر: ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )1)

 (.1/80: اهلداية )املرغيناين(، 1/310ابن قدامة: الكايف )
 (.1/209( مالك: املدونة )2)
 (.1/80: اهلداية )املرغيناين( 3)
 (.3/116) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 4)
 (.146( انظر: عطيف، إبراهيم: آاثر اخلوف يف األحكام الفقهية )ص: 5)
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إ نَّ الدّ يَن »[، وقوله صلى هللا عليه وسلم: 16]التغابن:  {طَع تُم ْ}فَاتَّقُواْاللَّهَْمَاْاس تَْ

، َوَلْن ي َشادَّ الدّ يَن َأَحد  إ الَّ َغَلَبه    .(2)التيسري"، وقول الفقهاء: "املشقة جتلب (1)«ي ْسر 

وجه الداللة: احملاصرون ومن وقعت عليهم الكوارث واألزمات من أكثر الناس مشقة 
وعرضة للكرب، فتسقط صالة اجلمعة واجلماعة يف حقهم عند عجزهم عنها، أو دخول املشقة 

 .(3)عند قيام البواعث املعتربة شرًعا الزائدة عليهم، وُيوز هلم اجلمع بني الصلوات

صة جبمع الصلوات، واليت منها: ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنه أنه األدلة اخلا (2
يًعا، َواْلَمْغر َب َواْلع َشاَء »قال:  َصلَّى َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم الظ ْهَر َواْلَعْصَر مجَ 

يًعا، يف  َغرْي  َخوْ  ، َواَل َسَفر  مجَ   .(4)«، َواَل َمطَر  يف  َغرْي  َخْوف  »، ويف رواية: «ف 

، (5)وجه الداللة: جواز اجلمع بني الصالتني يف احلضر لعذر حيرج به صاحبه ويشق عليه
، فجوازه للمحاصر إذا قام العذر وإذا جاز اجلمع للمقيم اآلمن يف غري خوف وال مطر وال سفر

 أوىل. يهلاخلائف املضطرب احملتاج إ

صلى  -ر، واليت منها ما روي أن رسول هللا ص  األدلة اخلاصة بقصر الصالة للغازي احملا (3
 .(6)«أَقَاَم ب تَـب وَك ع ْشر يَن يـَْوًما يـَْقص ر  الصَّاَلةَ » -هللا عليه وسلم 

                                  
 (.1/16( )39)ح: البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب الدين يسر ( أخرجه 1)
(، املرداوي: التحبري شرح التحرير 1/123(، الزركشي: املنثور يف القواعد )1/49( السبكي: األشباه والنظائر )2)

 (.64(، ابن جنيم: األشباه والنظائر )ص: 76(، السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 8/3847)
 (.28رث )ص: الشيخ، عاطف: األحكام واملسائل املتعلقة ابلكوا ( انظر:3)
، 1/489( )705( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر )ح: 4)

490.) 
 (.2/170( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري )5)
 (.3/23وقال عنه الشيخ األلباين: "صحيح" إرواء الغليل )(، 22/44( )14139( أخرجه أمحد يف مسنده )ح: 6)
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يقصر، فاتفق املقام هذه  نيب صلى هللا عليه وسلم يرقب الفتح وكانة: أقام الوجه الدالل
املدة، والظاهر أنه لو زاد انتظار الفتح لتمادى على سجيته؛ ألنه ال يتمكن من التوطن فإنه بني 

رين القصر إن كانوا خارج أرضهم.(1)أن يهزم عدوه فيقر أو ينهزم فيفر  ، فيجوز للمحاص 

 :يف واقع حصار غزةر يف الصالة مناط أثر احلصاخامًسا: حتقيق 

إن حصار غزة مل يبلغ أتثريه املباشر يف األحكام درجة استباحة رخص الصالة املتعلقة 
ابجلمع والقصر واخلوف، ابستثناء أوقات احلرب اليت ختللت احلصار، والتأثري فيها يكون بسبب 

رخص الصالة يف حق أتثري حصار غزة يف وهلذا فال يظهر يل احلرب وليس بسبب احلصار ذاته، 
جمموع احملاصرين، وإن وقع أتثري فهو ليس مباشرًا غالًبا، ويتعلق ببعض احملاصرين ال مبجموعهم، 

 وميكن قيامه يف أوقات حمدودة وليس يف عموم وقت احلصار.

 املطلب الثالث: صيام احملاصر:

 أواًل: صورة املسألة:

قطاع احلاجات األساسية من طعام شح يف املوارد، واناحلصار االقتصادي  قد ينشأ عن
 ؟الصوم الواجبوشراب، وخوف اهلالك، فهل يعد احلصار االقتصادي سبًبا لإلفطار يف 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:

 .(2)اتفق الفقهاء على أن السفر املشروع واملرض الشاق الذي يزيد ابلصوم عذر للفطر

                                  
 (.1/248(، السرخسي: املبسوط )2/433(، اجلويين: هناية املطلب )3/67( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري )1)
 (،2/369النووي: روضة الطالبني ) ،(1/535الدسوقي: حاشية الدسوقي ) (،2/94( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )2)

 .(3/156ابن قدامة: املغين )
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رض املبيح للفطر، وال حاجة لتتبع ة بشروط السفر وامل مسائل أخرى متعلقواختلفوا يف
 اخلالف يف هذه املسائل، فهي مبسوطة يف مظاهنا. 

 :صياماثلثًا: أثر احلصار يف ال

تعد القدرة على القيام ابلتكليف من شروط الصيام، فإذا قدر احملاصر على الصيام دون 
ألن احلصار االقتصادي مل ُيز له الفطر؛  ه مشقة غري معتادة،حلوق الضرر به، ومل يرتتب على صيام

ليس رخصة ذاتية لإلفطار، فالصيام امتناع عن تناول املفطرات، فإن تسبب احلصار يف نقص 
الطعام والشراب فهذا يقوي ابعث الصيام نفسًيا، إال أنه قد تنتج عن احلصار بعض األعراض، 

ُيد احملاصر   بعض احلاالت، فالت، واختالل األمن يفكنقص الطعام والشراب، وحدوث اجملاعا
الطعام والشراب يف أوقات منتظمة، أو مل ُيد طعاًما ووجد املاء فقط، أو احتاج إىل جهد يف 
البحث عن الطعام والشراب، فاحلركة حتتاج إىل طاقة ونشاط، واجلوع والعطش يؤثر عليها، فتنزل 

املرض، فيجوز أو خيشى على نفسه  ابلغة غري معتادة، ابحملاصر أمور تعنته، وتقع عليه مشقة
عندها للصائم الفطر، فحكمة اإلفطار يف السفر واملرض متوافرة يف هذه احلالة، فيكون خوف 

، قال الشربيين: "وملن غلب عليه اجلوع (1)املرض والضرر له حكم املريض الذي خياف زًيدة مرضه
 .(2)أو العطش حكم املريض"

، فهل ُيوز الفطر؟ ذكر اخلالل ببلد والصوم يضعفهمي: "لو أحاط العدو وقال املرداو 
 .(3)روايتني"

                                  
(، 2/369النووي: روضة الطالبني ) ،(1/535الدسوقي: حاشية الدسوقي ) (،2/94اين: بدائع الصنائع )( انظر: الكاس1)

 .(3/156ابن قدامة: املغين ) (،2/378أبو يعلى: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )
 (.1/245)( الشربيين: اإلقناع 2)
 (.3/286( املرداوي: اإلنصاف )3)
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وقال ابن قدامة: "والصحيح الذي خيشى املرض ابلصيام، كاملريض الذي خياف زًيدته يف 
إابحة الفطر؛ ألن املريض إمنا أبيح له الفطر خوفًا مما يتجدد بصيامه، من زًيدة املرض وتطاوله، 

 .(1)اه"جتدد املرض يف معن فاخلوف من

وقال النووي: "من غلبه اجلوع أو العطش، فخاف اهلالك، فله الفطر وإن كان مقيًما 
 .(2)صحيح البدن"

 .(3)وقال ابن احلاجب: "فلو طرأ عذر كالتقوي على العدو أو اجلهاد أبيح اتفاقًا"

نتيجة املرض يقع فاحتمال الضرر معترب يف جواز الرتخص ابلفطر، فكما يقع الضرر 
وجاز  واملرضع الفطر عند اخلوف على النفس أو اجلنني والولد،أخرى، فقد جاز للحامل  أبسباب

فإذا نشأ عن صوم احملاصرين ضرر  للمجاهد الفطر إن خشي تسبب الصوم يف هزمية املسلمني،
 .(4)ذئفيجوز للمحاصر الفطر عند

مباشر فيها،  لها، إذ ليس للحصار أثرأما ما يتعلق ابلقضاء والفدية فال حاجة لتفصي 
 ها يف مظاهنا الفقهية.فريجع إلي

 :يف الصيام رابًعا: أدلة أتثري احلصار

 ابألدلة التالية: لصيامميكن االستدالل لتأثري احلصار يف ا

عموم أدلة التخفيف ورفع املشقة يف القرآن والسنة، والقواعد الفقهية املتعلقة ابلتيسري ودفع  -1
 املشقة وإزالة الضرر.

                                  
 (.3/156املغين )( ابن قدامة: 1)
 (.2/369( النووي: روضة الطالبني )2)
 (.176ابن احلاجب: جامع األمهات )ص:  (3)

 .(3/149ابن قدامة: املغين ) ،(1/535الدسوقي: حاشية الدسوقي ) ( انظر:4)
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يف جواز  الذي خيشى مرضه أو ضرره على املريض واحلامل واملرضعصر الصحيح قياس احملا -2
 .(1)الفطر، والعلة اجلامعة بينهما احتمال الضرر وزًيدة املرض، أو امتداد زمنه

لى قياس احملاَصر احملتاج إىل التقوي يف مواجهة احلصار على اجملاهد احملتاج إىل التقوي ع -3
ضر وكان يف الفطر قوة هلم م: "... فلو اتفق مثل هذا يف احلعدوه يف اجلهاد، قال ابن القي

على لقاء عدوهم، فهل هلم الفطر؟ فيه قوالن: أصحهما دلياًل: أن هلم ذلك،... وال ريب 
أن الفطر لذلك أول من الفطر جملرد السفر، بل إابحة الفطر للمسافر تنبيه على إابحته يف 

نا له وللمسلمني، وة هناك ختتص ابملسافر، والقوة هالة، فإهنا أحق جبوازه؛ ألن القهذه احل
وألن مشقة اجلهاد أعظم من مشقة السفر، وألن املصلحة احلاصلة ابلفطر للمجاهد أعظم 

 .(2)من املصلحة بفطر املسافر"

  

                                  
 (.1/245(، الشربيين: اإلقناع )3/156)( انظر: ابن قدامة: املغين 1)
 (.2/50ابن القيم: زاد املعاد )( 2)
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أثر احلصار يف الصيام 

جيات احلا وتة، وأن احلصار يؤثر يفجلوع متفايف حصار غزة يظهر له أن الشدة واإن الناظر 
الضرورًيت، وهلذا مل يصل احلد يف احلصار إىل فقد الطعام والشراب يف حق  أكثر من أتثريه يف

للحصار أثر إبابحة االت فهي اندرة معدودة، فال يكون احلعموم احملاصرين، وإن وجدت بعض 
ئم هم جاز الرتخص للوصف اجلديد القااصرين، فإن قام الباعث لرتخص بعضترخص جمموع احمل

 به وليس لوصف احلصار.

 املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف الزكاة.
ابالستحقاق  تتعلقميكن للحصار االقتصادي أن يؤثر يف أحكام الزكاة من جوانب عديدة، 

للزكاة، وحكم أو التوقيت أو املكان، ومن أهم املسائل املتعلقة بذلك: مدى استحقاق احملاصرين 
قبل وجود سبب وجوهبا، وحكم نقلها إىل البلد احملاصر، وسيرتكز جهدي يف هذا  هلم تعجيلها

 ف فيها.املبحث على إظهار أثر احلصار االقتصادي يف هذه املسائل دون تتبع تفاصيل اخلال

 املطلب األول: إعطاء احملاصرين من مال الزكاة:
 أواًل: صورة املسألة:

قتصادي، فمنعت الصادرات والواردات، وتضرر احملاصرون، سلمني حصار اإذا وقع ابمل
دت أرصدهتم البنكية، فهل ُيوز إعطاء جزت أموال كثري منهم خارج البلد احملاصر، أو مجّ  وح  

 زكاة؛ لالستفادة منها يف توفري حوائجهم أو يف كسر احلصار عنهم؟احملاصرين من أموال ال

 اثنًيا: حترير حمل النزاع: 
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يف قوله  ،(1)القرآن حددهااتفق الفقهاء على أن مصارف الزكاة خمصصة ابألصناف اليت 

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ : }تعاىل

 [.60]التوبة:  {السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَالْغَارِمِيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

 واختلفوا يف حدود هذه املصارف، ومدى إحلاق غريهم هبم ممن هو يف معناهم.

 :مصارف الزكاةاثلثًا: أثر احلصار يف 

صور احلاجة وأشكاهلا ومقاديرها وفئاهتا، وقد حددت الشريعة مصارف الزكاة  تنوعت
مني األحرار ية اليت تعد أصول االحتياج الفردي واجلماعي، مبا يشمل الفقراء واملساكني والغار الثمان

تاجني املسافرين الذين انقطعت هبم السبل، املقيمني، والعبيد واملكاتبني الذين أسرهم الرق، واحمل
ها وصرفها ومشلت املصارف ما يقوم مبصلحة اجلهاد وإقامة الدين، وجعلت للعاملني يف شؤون مجع

 سهًما منها.

ابختالف شرائح املتضررين  ويؤثر احلصار االقتصادي يف صور عديدة لالستحقاق، ختتلف
مدى استحقاق  وضّ حعرض مصارف الزكاة الثمانية، وأمنه، وصور االحتياج الناشئة عنه، وهلذا سأ

 احملاصرين من كل مصرف منها.

 الفقراء واملساكني: -أ

ذا فقد احملاصرون ما يسدون به يف زًيدة نسبة الفقر، فإ إن احلصار االقتصادي يؤثر
حاجتهم، جاز هلم أن أيخذوا من سهم الفقراء واملساكني؛ لعلة الفقر واملسكنة وليس لوصف 

                                  
(، 2/77ألم )ا(، الشافعي: 2/280ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات ) (،59( انظر: القدوري: خمتصر القدوري )ص: 1)

 .(4/267ابن حزم: احمللى )، (148أبو اخلطاب: اهلداية )ص: (، 3/89ابن املنذر: اإلشراف على مذاهب العلماء )
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، وحتل هلم املسألة وقتها، قال العظيم آابدي: "من أصاب ماله آفة مساوية (1)هم حتت احلصاروقوع
ث مل يبق له ما يقوم بعيشه حلت له املسألة حىت حيصل له ما أو أرضية كالربد والغرق وحنوه حبي

 .(2)يقوم حباله ويسد خلته"

ستحقاق الفقري، فالفقري وميكن للحصار أن يؤثر أيًضا يف الشروط اليت وضعها الفقهاء ال
القادر على الكسب ال يعطى من الزكاة ابتداًء، غري أن هذا الشرط ميكن جتاوزه يف ظل احلصار 

ت البطالة، وشحت فرص العمل، ومل ُيد اإلنسان كسًبا يليق به، أو كان له دي، إذا عمَّ االقتصا
 .(3)مال ال يستطيع الوصول إليه

 العاملون عليها: -ب

املني عليها ليشمل جامع الزكاة والقائم على توزيعها، وكل من يقوم مبصلحة يتسع معىن الع
لذين يبعثهم اإلمام ألخذها من "وهم السعاة ا قال ابن قدامة:، (4)الزكاة وإيصاهلا إىل مستحقيها

أرابهبا، ومجعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها وحيملها، وكذلك احلاسب 
ال والوزان والعداد، وكل من حيتاج إليه فيها، فإنه يعطى أجرته منها؛ ألن ذلك والكاتب والكي

 .(5)من مؤنتها"

العاملني يف منح ، و هذا السهمجلمعيات اخلريية الزكوية من فهل ُيوز إعطاء املوظفني يف ا
جلب األموال لتعزيز صمود  تشجيًعا هلم على ؛مجع التربعات نسبة من األموال الزكوية اجمللوبة

 احملاصرين وكسر احلصار عنهم؟  

                                  
(، فتوى بعنوان: حكم دفع الزكاة للجمعيات 36لكوارث )ص: ( انظر: الشيخ، عاطف: األحكام واملسائل املتعلقة اب1)

 (.11/15364تاوى الشبكة اإلسالمية برتقيم الشاملة )اليت ترسل معوانت إىل أهل غزة، وهي ضمن ف
 (.5/36( العظيم آابدي: عون املعبود )2)
 (.249( انظر: املليباري، أمحد: فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين )ص: 3)
: نوازل الزكاة (، الغفيلي، عبد هللا2/361(، البغوي: تفسري البغوي )196( انظر: املاوردي: األحكام السلطانية )ص: 4)

 (.372دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاة )ص: 
 (.6/473( ابن قدامة: املغين )5)
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اختلف الفقهاء املعاصرون يف إحلاق العاملني يف املؤسسات اخلريية الزكوية بسهم العاملني 
ق بعضهم بني اجلمعيات اليت أذنت ، وفرَّ (2)، ومنعها آخرون(1)عليها، فأجازها جمموعة من العلماء

 أتذن هبا، فأجازوا حال أذنت هلم الدولة ابلعمل، ومل أيخذوا راتبًا هبا الدولة واجلمعيات اليت مل
 . (3)منها

السهم، ال يظهر أثر فعلى القول بعدم جواز إعطاء العاملني يف املؤسسات الزكوية من هذا 
أما على القول جبواز إعطائهم عند وجوب ابعث لذلك، فيظهر أتثري احلصار  للحصار يف املسألة،

فإن مل تقم حاجة إلعطائهم من مال الزكاة، واستطاعت املؤسسات توفري رواتب يف املسألة، 
احلصار سببًا يف قيام  العاملني فيها وحوافزهم من موارد أخرى غري الزكاة فال يعطون منها، فيكون

احلصار االقتصادي تتولد عنه حاجة شرعية تتطلب احلاجة اليت يعطى العاملون يف الزكاة بسببها، ف
املسلمني على كسره، فيجوز إعطاء العاملني يف مجع التربعات والزكوات مبلًغا مقتطًعا، أو حتفيز 

ر االقتصادي أو التخفيف من آاثره، راتًبا اثبًتا، أو نسبة حمددة؛ تشجيًعا هلم على كسر احلصا
ن، م  لث  راتًبا من الدولة، وأن يكون القدر املدفوع ابملعروف، كأن ال يزيد عن ا يتقاضوابشرط أال 

 ويكون حتديد آليته من ويل األمر ومن ينزل منزلته عند غيابه.

 املؤلفة قلوهبم: -ج

                                  
فون جبمعية خريية من سهم العاملني عليها (، وفتوى بعنوان: هل أيخذ املوظ378( انظر: الغفيلي: نوازل الزكاة )ص: 1)

 ./128635https://islamqa.info/arيف الزكاة، موقع اإلسالم سؤال وجواب، رابط: 
وجواب، رابط: ( انظر: فتوى بعنوان: حكم االتفاق على أخذ نسبة مما يقوم بتوفريه من التربعات، موقع اإلسالم سؤال 2)

167555https://islamqa.info/ar/  ، وفتوى بعنوان: هل أيخذ املوظفون جبمعية خريية من سهم العاملني
، وفتوى بعنوان:  128635slamqa.info/ar/https://iعليها يف الزكاة، موقع اإلسالم سؤال وجواب، رابط: 

 ، رابط: أجور العاملني يف اجلمعيات اخلريية، موقع إسالم أون الين
 74401https://fatwa.islamonline.net/   

 مذكرة منشورة على موقع الشيخ.( وهي 45، 44( انظر: املشيقح، خالد: فقه النوازل يف الزكاة )ص: 3)

https://islamqa.info/ar/128635
https://islamqa.info/ar/167555
https://islamqa.info/ar/128635
https://fatwa.islamonline.net/74401
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أوسع التعريفات أهنم:  ومنع، ق وموسّ  تعددت تعريفات الفقهاء للمؤلفة قلوهبم بني مضيّ  
"السادة املطاعون يف عشائرهم ممن يرجى إسالمهم، أو خيشى شرهم، أو يرجى بعطيتهم قوة 

يشمل ف، (1)إسالم نظريهم، أو جباية الزكاة ممن ال يعطيهم، أو الدفع عن املسلمني"إمياهنم، أو 
م يعطون على الراجح، هذا التعريف املسلمني وغريهم، فمىت كانت املصلحة يف إعطائهم فإهن

ني، واستنقاذ الكافرين من النار، ابقية إىل والعلل املقصودة من شرع هذا املصرف، كنصرة املسلم
 .(2)اعة، فإذا مل يكن هلا حاجة يف زمن فال يعين انتفاءها يف سائر األزمانقيام الس

ر، ومن  يرجى منه فإذا وقع ابملسلمني حصار اقتصادي، فهل ُيوز إعطاء العدو احملاص 
ر عنهم، كالعاملني يف حسن بالء يف توفري احتياجات احملاصرين، وإعانتهم يف كسر احلصا

 املهربني، من سهم املؤلفة قلوهبم؟املؤسسات الدولية واحلقوقية و 

مل أقف على من حتدث عن هذا احلكم من الفقهاء، غري أن الذي يظهر للباحث جواز 
م واملسلمني الدينية والدنيوية، لوهبم حتقيق مصلحة اإلسالذلك؛ ألن العلة من إعطاء املؤلفة ق

عليه الفقهاء، من إعطاء رفع احلصار عنهم مطلب شرعي، وميكن إحلاق هذه املصلحة مبا نص ف
من يرجى كف شره عن املسلمني، فاملصلحة املرتتبة على أتليف من تطلب نصرته ال تقل عن 

إذا كان إمام املسلمني حمتاًجا إيل رمحه هللا: "ف ، قال الشوكاين(3)مصلحة أتليف من يكف شره
ويصري نصريًا له  ،التأليف ملن خيشى من ضرره على اإلسالم وأهله، أو يرجو أن يصلح حاله

وللمسلمني كان ذلك جائًزا له، وهكذا ُيوز لرب املال مع عدم اإلمام أن يتألف من خيشى منه 
 .(4)سلمني"الضرر على نفسه أو ماله أو على غريه من امل

                                  
 (.2/696)( ابن قدامة، عبد الرمحن: الشرح الكبري على منت املقنع 1)
 (.403، 393( انظر: الغفيلي، عبد هللا: نوازل الزكاة دراسة فقهية أتصيلية )ص: 2)
 (.406( انظر: الغفيلي، عبد هللا: نوازل الزكاة دراسة فقهية أتصيلية )ص: 3)
 (.252السيل اجلرار )ص: ( الشوكاين: 4)
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 يف الرقاب: -د

أو  ،نياملكاتب أو رقاب رقاب األرقاء املسلمني، أهياختلف الفقهاء يف املراد ابلرقاب، 
؛ ابعتبار أن املال املدفوع (2)، وأحلق بعض الفقهاء فكاك األسرى بسهم يف الرقاب(1)تشملهم؟

 يدخل، فهل (3)ن الَدينإىل األسري يف فك رقبته من العدو، كاملال املدفوع للغارم لفك رقبته م
 احملاصرون يف هذا السهم ابعتبار فكهم من أسر احلصار؟

لة من قبل، غري أن عدًدا من املعاصرين ذهب إىل جواز مل أقف على من حبث هذه املسأ
، والذي يظهر (4)صرف الزكاة من سهم الرقاب لفكاك الشعوب املسلمة احملتلة من الكافرين

ر عن األسر، وميكن خلون يف سهم الرقاب؛ الختالف حالة احلصاللباحث أن احملاصرين ال يد
 املقصود دون حاجة إىل التأول البعيد.دخول احملاصرين يف مصارف أخرى للزكاة حتقق 

 الغارمون: -ه

ن عليهم دين، على اختالف بني العلماء يف اقتصار مفهوم الغارمني يقصد ابلغارمني مَ 
ه منه، أو يشمل كل من كان عليه دين سواء كان له على من عليهم دين وليس هلم مال يقضون

من الغارمني: رجل ذهب السيل مباله، ثالثة ، قال جماهد: "(5)عرض حيتمل دينه أو ليس له عرض
 . (6)"ورجل أصابه حريق فذهب مباله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو يدان وينفق على عياله

                                  
(، الطحاوي: خمتصر اختالف 3/91العلماء ) (، ابن املنذر: اإلشراف على مذاهب2/74انظر: الشافعي: األم ) (1)

 (.3/9(، السرخسي: املبسوط )3/384(، ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )1/482العلماء )

(، الزركشي: شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي 3/162ى )انظر: انظر: ابن تيمية: املستدرك على جمموع الفتاو  (2)
(4/624) 

 وما بعدها(. 417: نوازل الزكاة دراسة فقهية أتصيلية )ص: ( انظر: الغفيلي، عبد هللا3)
وبعد الرجوع إىل املصادر  ( نسب الدكتور عبد هللا الغفيلي هذا القول إىل الشيخ حممد رشيد رضا والشيخ حممود شلتوت،4)

 (.427. انظر: الغفيلي: نوازل الزكاة )ص: على أقواهلم فيهامل أقف  عليها، احملال
 (.2/93(، الشافعي: األم )4/70انظر: مالك: املدونة )( 5)
 (.2/424( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )6)
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من و املضيق له، فهل يستحق احملاصرون الزكاة وسواء ترجح عندان املعىن املوسع للغارم أ 
 سهم الغارمني؟

محاصرين، فإذا اشتد احلصار وطال زمانه، يؤثر احلصار االقتصادي يف الوضع املادي لل
تراكم الديون، غري أنه ال تالزم بني احلصار  إحداها:ترتب عليه مشكالت اقتصادية كثرية، 

وأحلق  الزكاة هلذا الوصف إال إذا كانوا غارمني ابلفعل، والدين، وهلذا فال يستحق عموم احملاصرين
أخص من ينطبق عليه وصف إن م الغارمني، فمن سه إعطاؤهميجوز ف احلصار هبم فاقة وديًنا،

قت عليهم األزمات الغارمني الذين فاجأهتم كوارث احلياة، ونزلت هبم جوائح اجتاحت ماهلم، وضيَّ 
ه يف هذاالستدانة ألنفسهم وأهليهم، فاحلصار يلحق ابجلوائح االقتصادية، واضطرهتم احلاجة إىل 

هللا: "وإمنا يعطى الغارمون إذا ة، قال الشافعي رمحه ر من الزكااصاجلزئية، فيحل إعطاء غارمي احل
إ نَّ »:(2)، وحيل هلم املسألة أيًضا، كما يف حديث قبيصة(1)دانوا يف محل دية، أو أصابتهم جائحة"أ

، فـََيْسَأل  ف يَها َحىتَّ  حتَ ل  إ الَّ ل ثَ اْلَمْسأََلَة اَل  ، َوَرج ل  يـ ؤَ  اَلثَة : ل َرج ل  حَتَمََّل مَحَالََة قـَْوم  ك  دّ يـََها مث َّ مي ْس 
 ، َداًدا م ْن َعْيش  ، َأْو س  يَب قـََواًما م ْن َعْيش  َأَصابـَْته  َجائ َحة  اْجَتاَحْت َماَله ، فـََيْسَأل  ف يَها َحىتَّ ي ص 

، أَوْ مث َّ  يَب قـََواًما م ْن َعْيش  ، َوَرج ل  َأَصابـَْته  فَاَقة ، فـََيْسَأل  َحىتَّ ي ص  ك  ، مث َّ   مي ْس  َداًدا م ْن َعْيش  س 
ب ه  س ْحًتا َن اْلَمَسائ ل  س ْحًتا، ًَي قَب يَصة  أَيْك ل ه  َصاح  َوى َذل َك م  ، َوَما س  ك   .(3)«مي ْس 

 يف سبيل هللا: -و

يشمل كل ما كان فيه نفع لفهوم "يف سبيل هللا"، بني معمم له العلماء يف متعددت أقوال 
يف املصاحل العامة، وبني قاصر له على القتال، وأكثر األقوال رجاحة فيما يظهر ختصيصه ابجلهاد، 
 دون تضيق مفهومه وحصره يف القتال، فاجلهاد مبعناه الواسع يرمي إىل حفظ الدين وإعالء كلمة

يكون أيًضا ابلدعوة والبيان، وهذا ما صدر به قرار اجملمع الفقهي  يكون ابلقتالهللا، وكما 

                                  
 (.2/93( الشافعي: األم )1)
(، الشيخ، عاطف: األحكام واملسائل 2/623زكاة ): فقه الابن عبد هللا(، 5/36( انظر: العظيم آابدي: عون املعبود )2)

 (.37، 36املتعلقة ابلكوارث )ص: 
( ت: األرنؤوط، وقال عنه الشيخ األلباين: "صحيح" إرواء الغليل 34/206( )20601( أخرجه أمحد يف مسنده )ح: 3)

(3/371.) 
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، فهل يستحق احملاصرون الزكاة من مصرف "يف (2)من املعاصريننسب إىل كثري ، و (1)اإلسالمي
 سبيل هللا"؟

صار، وإمنا جملرد احل "يف سبيل هللا"ميكن القول أبن احملاصرين ال يستحقون الزكاة من سهم 
تعانة ابلزكاة من هذا السهم يف متويل اجلهود الساعية لكسر احلصار االقتصادي عن وز هلم االسُي

املسلمني، وما يتعلق بذلك من إعداد يف اجلهاد العسكري واالقتصادي واإلعالمي، فاحلصار 
ر يف مفهوم اجلهاد، يقول حم : مد رشيد رضاأداة من أدوات الصراع، وتندرج مواجهة العدو احملاص 

هللا وهو يشمل سائر املصاحل الشرعية العامة اليت هي مالك أمر الدين والدولة، وأوهلا "ويف سبيل 
، (3)وأوالها ابلتقدمي االستعداد للحرب بشراء السالح، وأغذية اجلند، وأدوات لنقل وجتهيز الغزاة"

ابلنفس، يكون اجلهاد ففاستعماالت "سبيل هللا" يف النصوص الشرعية تصدق على اجلهاد، 
ال، واللسان، والدعوة إىل احلق، ورد الباطل، فاحلروب الفكرية واإلعالمية واالقتصادية يف وامل

 .(4)زماننا املعاصر ال يقل أثرها عن احلروب العسكرية

 ابن السبيل:  -ز

                                  
 .(210)ص:  3( انظر: قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، العدد 1)
 (.438( انظر: الغفيلي، عبد هللا: نوازل الزكاة دراسة فقهية أتصيلية )ص: 2)
 (.8/203( رضا: تفسري املنار )3)
 وما بعدها(. 437( انظر: الغفيلي: نوازل الزكاة )ص: 4)
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، (1)اتفق الفقهاء على أن املسافر املنقطع عن ماله يدخل دخواًل أولًيا يف مصرف ابن السبيل
إىل  (2)قيم الذي ال يستطيع الوصول إىل ماله به يف احلكم، فذهب اجلمهوريف إحلاق املواختلفوا 

 فأحلقوه به يف احلكم. (3)عدم إحلاقه به، أما متأخرو احلنفية

صر املسلم املسافر واحتاج إىل املال، فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته، وإن كان فإذا ح  
مون املقيمون احملاصرون فهل يعطون من سهم ل، أما املسلعليه يف احلاله مال يف بلده مل يقدر 

 دت أرصدهتم نتيجة احلصار االقتصادي؟ابن السبيل إذا منعت عنهم أمواهلم، أو مجّ  

ال ُيوز إعطاء احملاصرين من سهم ابن السبيل عند من قصر املفهوم على املسافرين، وإن 
يعطى هبذا الوصف، أما هم م الفقري عندله فهو يف حك مااحتاج املقيم ومل يستطع الوصول إىل

الذين أحلقوا املقيمني غري القادرين على الوصول إىل أمواهلم بسهم ابن السبيل فيدخل احملاصرون 
يف هذا السهم، قال الزيلعي: "وأ حلق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان يف بلده،  على قوهلم

 .(4)يًدا وإن كان غنًيا ظاهرًا"ألن احلاجة هي املعتربة وقد وجدت؛ ألنه فقري 

والذي يظهر للباحث أن احملاصر الذي مل يستطع الوصول إىل ماله يندرج حتت مصارف 
، فهو فقري حكًما، فيأخذ من مال الزكاة بوصف الفقر ال بوصف أخرى من الزكاة غري ابن السبيل

فيعطى القدر الذي ابن السبيل؛ ألن ابن السبيل يصدق على املسافر الذي انقطع عن ماله، 
 يتوصل به للعودة إىل بلده. 

                                  
: احلطاب (،165ابن احلاجب: جامع األمهات )ص:  ،(1/298( انظر: الزيلعي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )1)

(، 8/513ردي: احلاوي الكبري )(، املاو 3/95ابن املنذر: اإلشراف على مذاهب العلماء )، (2/352مواهب اجلليل )
 .(151أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 

احلطاب: مواهب اجلليل  ،(165ن احلاجب: جامع األمهات )ص: (، اب2/39( انظر: ابن رشد: بداية اجملتهد )2)
 (، الروًيين: حبر8/513(، املاوردي: احلاوي الكبري )3/95اف على مذاهب العلماء )ابن املنذر: اإلشر  (،2/352)

 .(1/427ابن قدامة: الكايف )(، 151(، أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 6/349املذهب )
 (.2/343(، ابن عابدين: رد احملتار على الدر املختار )1/298( انظر: الزيلعي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )3)
 (.1/298( الزيلعي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق )4)
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 :يف مصارف الزكاة أتثري احلصاردليل رابًعا: 

}إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ : (1)تعاىل ميكن االستدالل ألثر احلصار يف مصارف الزكاة بقوله

فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ 

 ،[، فمىت انطبق وصف  منها على احملاصرين60]التوبة:  {مٌ حَكِيمٌ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِي

ستدل لعدم أتثري وصف املندرج حتت هذه املصارف، وي   ماستحقوا الزكاة ألجل الوصف القائم هب
تعاىل قصر مصارف الزكاة على املعدودات يف اآلية دون غريها،  ر ذاته يف الزكاة أبن هللااحلصا

 واحلصار ليس منها.

 :يف واقع حصار غزةمناط أثر احلصار يف مصارف الزكاة خامًسا: حتقيق 

االعتماد على  واملالحظ أنإن األثر املايل للحصار يكاد يظهر أكثر من غريه من اآلاثر، 
مواجهة حصار غزة وختفيف أعبائه يعد من أهم املوارد املالية يف ذلك، على أن احلصار  الزكاة يف

الزكاة، فإذا أدى احلصار إىل قيام أوصاف شرعية تندرج حتت ليس سبًبا مباشرًا الستحقاق 
اق الزكاة فيها من هذا االعتبار، والذي يظهر يل أن حصار غزة ميكن أن مصارف الزكاة جاز إنف

، أوصاف تندرج حتت مصارف الزكاة املختلفة ابستثناء مصرف يف الرقاب وابن السبيل تنشأ عنه
 كل مباشر.فال يظهر أن احلصار مؤثر فيها بش

 املطلب الثاين: تعجيل الزكاة لسد حاجة احملاصرين:
 أواًل: صورة املسألة:

عد حاجة احملاصرين إذا مل تف  الزكاة احلالَّة والصدقة الطوعية يف سد حاجة احملاصرين، فهل ت
 مسوًغا لتعجيل الزكاة اليت مل حين وقت وجوهبا؟

                                  
 (.3/480العيين: البناية شرح اهلداية )( انظر: 1)
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 اثنًيا: حترير حمل النزاع: 

ط لوجوب زكاته فيما اشرت  لوجوب إخراج الزكاة،  حوالن احلول اشرتاطاتفق الفقهاء على 
 .(1)احلول

 وذلك على قولني: واختلفوا يف حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها ملن ملك نصاهبا،

 ،(2)من احلنفية اجلمهورإليه ذهب و  القول األول: ُيوز تعجيل الزكاة عن وقت وجوهبا،
مع اختالفهم يف شروط  ،(6)، وعدد من املعاصرين(5)، وابن تيمية(4)واحلنابلة، (3)والشافعية
 .، واملدة اليت ُيوز التعجيل عنهاالتعجيل

، وبعض (7)املالكية إليه هبوذ القول الثاين: ال ُيوز تعجيل الزكاة عن وقت وجوهبا،
 .  (9)، وابن حزم(8)الشافعية

 :تعجيل الزكاةاثلثًا: أثر احلصار يف 

يؤثر احلصار يف املسألة على القول جبواز التعجيل عند احلاجة، أما على القول بعدم جواز 
 .التعجيل مطلًقا، فال أتثري للحصار يف املسألة

                                  
الكاساين: بدائع ، (45السمرقندي: عيون املسائل )ص:  ،(1/455( انظر: الطحاوي: خمتصر اختالف العلماء )1)

م أبو داود: مسائل اإلما ،(3/378البيان )(، العمراين: 4/211) (،335مالك: املدونة )ص: ، (2/50الصنائع )
 .ابن حزم: احمللى ،(2/471ابن قدامة: املغين ) (،121 أمحد رواية أيب داود )ص:

 .(2/50الكاساين: بدائع الصنائع )(، 1/200( انظر: السغدي: النتف يف الفتوى )2)
 .(3/141لرملي: هناية احملتاج )ا(، 2/212(، النووي: روضة الطالبني )3/378( انظر: العمراين: البيان )3)
 .(1/451البهويت: شرح منتهى اإلرادات )4/275(، ابن مفلح: الفروع )2/473( انظر: ابن قدامة: املغين )4)
 .(6/371ابن تيمية: جامع املسائل )( انظر: 5)
 (.44)ص: (، الشيخ: األحكام واملسائل املتعلقة ابلكوارث 2/827: فقه اجلهاد )ابن عبد هللاانظر: ( 6)
 (.1/386عبد الوهاب: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف )ابن علي، (، 1/335( انظر: مالك: املدونة )7)
 (.2/59العبيد )(، البجريمي: التجريد لنفع 2/296( انظر: اجلمل: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب )8)
 (.4/211( انظر: ابن حزم: احمللى )9)
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وز ار أحد مرجحات القول جبواز التعجيل، فيجويظهر للباحث أن احلاجة الناشئة عن احلص
، أو احملاصرين الفقراء حاجات زكاة يف كفايةرضت بواعث تقتضي االستعانة ابلالتعجيل إذا ع

، قال ابن تيمية رمحه هللا: "ُيوز تعجيل زكاة املاشية والنقدين وعروض (1)اإلعداد للجهاد املفروض
 . (2)التجارة إذا ملك النصاب"

 :يف تعجيل الزكاة حلصارلة أتثري ارابًعا: أد

 ة اليت استدل هبا القائلون جبواز التعجيل، واليت من أمهها:االستدالل بعموم األدل

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "بـََعَث النَّيب   َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم ع َمَر ْبَن اخلَْطَّاب   (1
، فـََقاَعَلى الصََّدَقة  فقيل: َمَنَع اْبن  مجَ   ، َوَخال د  ْبن  اْلَول يد ، َواْلَعبَّاس  َل َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى يل 

يل  إ الَّ َأْن َكاَن َفق ريًا، َفَأْغَناه  اَّللَّ ، َوأَمَّا َخال د  ْبن  »هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم:  َما يـَْنق م  اْبن  مجَ 
مَّا اْلَعبَّاس  ، َوأَْعت َده  يف  َسب يل  اَّللَّ ، َوأَ  اْحتَـَبَس أَْدرَاَعه  اْلَول يد ، فَإ نَّك ْم َتْظل م وَن َخال ًدا، فـََقد  

ثْـل َهاَعم  َرس ول  ا  .(3)«َّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم َفه َي َعَليَّ َوم 

وجه الداللة: يدل احلديث على جواز تقدمي الزكاة، فقد تسلف النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ها جاز.، فإذا قامت حاجة احملاصرين إىل تقدمي(4)صدقة عامني من العباس رضي هللا عنه

ل يعجتاالرتفاق به، و  تركل ألجل الرفق ابإلنسان، فيجوز عاحلول حق مايل ج  اعتبار  (2
 . (5)الزكاة قبل أجلها للحاجة

                                  
 (.2/827: فقه الزكاة )ابن عبد هللا(، 2/266كشاف القناع )( انظر: البهويت:  1)
 (.25/86( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )2)
 (.2/676( )983( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب يف تقدمي الزكاة ومنعها )ح: 3)
 (.4/179األوطار )(، الشوكاين: نيل 1/384بن دقيق العيد: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )( انظر: ا4)
 (.  2/296(، اجلمل: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب )2/54( انظر: اخلطايب: معامل السنن )5)
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أثر احلصار يف تعجيل الزكاة 

ل إن احلصار املفروض على قطاع غزة طال زمانه، وتعددت أعوامه، مما ُيعل القول بتعجي
على زكاة األعوام القادمة اليت رمبا ال تقل شدهتا عن األعوام املنصرمة، الزكاة يف أحد األعوام يؤثر 

 وعليه فالذي يظهر يل أن األنسب يف واقع غزة إبقاء إخراج الزكاة يف عامها الذي جتب فيه،
السنوات، أو وهذا من ابب السياسة املالية وليس الفتوى الفقهية، فإن اشتد احلال يف سنة من 

 ء احلصار مع قيام احلاجة اآلنية لزكاة العام املقبل فيمكن تعجيل الزكاة عندها.ترجح اقرتاب انتها

 املطلب الثالث: نقل الزكاة إىل البلد احملاصر: 

 أواًل: صورة املسألة:

ختتلف حال البلدان فقرًا وغىًن، فإذا وقع حصار اقتصادي على بلد مسلم، وبلغت حاجة 
شديًدا، فهل ُيوز حتويل زكاة أموال املسلمني يف األقطار األخرى إىل ني احملاصرين مبلًغا املسلم

 البلد احملاصر؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع: 

 .(1)اتفق الفقهاء على أن األصل تفريق زكاة كل قوم فيهم

 وذلك على قولني: واختلفوا يف نقل الزكاة من بلد إىل آخر،

                                  
(، 2/508رشد: البيان والتحصيل )ابن  (،3/944للخمي: التبصرة )ا ،(3/479( انظر: العيين: البناية شرح اهلداية )1)

اب الروايتني والوجهني أبو يعلى: املسائل الفقهية من كت (،3/431) العمراين: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي
 .(4/262( ابن مفلح: الفروع )1/234)
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مجهور  غري الذي وجبت فيه، وذهب إليهالزكاة إىل بلد آخر  القول األول: ُيوز نقل
على خالف بينهم يف بعض الشروط، حيث أجازه بعضهم إذا فاضت الزكاة عن  ،(1)الفقهاء

 .(3)إىل احلاجة يف البلد الذي ستنقل إليه بعضهم ، ونظر(2)حاجة البلد الذي أخرجت فيه

، (4)بعض املالكية وذهب إليه وجبت فيه، القول الثاين: مينع نقل الزكاة من البلد الذي
 .(6)، واحلنابلة يف قول(5)والشافعية يف قول

 :نقل الزكاةاثلثًا: أثر احلصار يف 

جبواز النقل مطلًقا، وال أثر هلا أيًضا عند  الزكاة على القول ليس للحصار أثر يف حكم نقل
ابشرتاط  على القولا صار مؤثرً يكون احلمن قال بعدم اجلواز مطلًقا، أما من أجازها بشروط، ف

يعد حاجة معتربة ف ،وجود حاجة يف البلد املنقولة إليه، فاحلصار االقتصادي ينشأ عنه ضيق وشدة
فضل عنهم فضل نقلت إىل أقرب البلدان إليهم،  شرًعا تتطلب اإلعانة، روي عن سحنون: "فإن

نزلت هبم أصابتهم سنة أذهبت  ولو أن أهل املدن كانوا أغنياء وبلغ اإلمام عن بلد آخر حاجة
ملسلمني مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة، رأيت ذلك صوااًب ألن ا

تفريق الصدقة يف بلدها؛ ألن هذا حيقق ، فاألصل (7)أسوة فيما بينهم إذا نزلت هبم احلاجة"

                                  
، املزين، خمتصر (2/508(، ابن رشد: البيان والتحصيل )1/336مالك: املدونة )، (3/480العيين: البناية )انظر:  (1)

ابن تيمية: الفتاوى  (،2/501ابن قدامة: املغين )(، 1/319(، الشريازي: املهذب )8/261املزين ملحق ابألم )
. من العلماء والباحثني املعاصرين عدد هرجح، و (2/397ح: املبدع يف شرح املقنع )ابن مفل (،5/370الكربى )

(، بين أمحد، مروان: 50(، الشيخ: األحكام واملسائل املتعلقة ابلكوارث )ص: 2/816): فقه الزكاة ابن عبد هللاانظر: 
 (.91م احلصار يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل )ص: أحكا

 (.2/397(، ابن مفلح: املبدع يف شرح املقنع )2/501( انظر: ابن قدامة: املغين )2)
  .(2/508ان والتحصيل )بن رشد: البي(، ا1/336( انظر: مالك: املدونة )3)
 (.2/508) (، ابن رشد: البيان والتحصيل3/944( انظر: اللخمي: التبصرة )4)
 (.3/317(، البجريمي: حشية البجريمي )1/403(، األنصاري: أسىن املطالب )3/431( انظر: العمراين: البيان )5)
 (.3/200)(، املرداوي: اإلنصاف 4/262( انظر: ابن مفلح: الفروع )6)
 (.1/336( مالك: املدونة )7)
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، ز ذلكلد احملتاج جانقلها إىل البمصلحة املسلمني، فإن تغريت الظروف، وكانت املصلحة يف 
 .(1)"وُيوز نقل الزكاة وما يف حكمها ملصلحة شرعيةقال ابن تيمية: "

ل: الددو عن إرسال الزكاة للمحاصرين يف فلسطني، فقا حممد احلسن ولد وسئل الشيخ
"إن من الواجب على املسلمني عموًما مساعدة املسلمني احملاصرين يف فلسطني مادًًي ومعنوًًي، 

م سيطالبون به يوم القيامة من مل يؤده اليوم، وهم أوىل من غريهم اآلن بصرف فذلك حق هل
 .(2)ع بلدان العامل؛ حلاجتهم املاسة"الزكوات الواجبة إليهم من مجي

 :يف نقل الزكاة حلصاررابًعا: أدلة أتثري ا

اليت  ميكن االستدالل بتأثري احلصار يف جواز نقل أموال الزكاة إىل البلد احملاصر ابألدلة
 استدل هبا القائلون جبواز نقلها عند احلاجة، واليت منها:

ما روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من األمصار إىل املدينة  (1
د اليت وجبت فقراء املدينة من املهاجرين واألنصار، بعدما تفضل عن البالويصرفها يف 

،  فقد، (3)فيها َّ َصلَّى هللا  َعَلْيه  قَاَل: "مح ّ ْلت  مَحَاَلةً روي عن قبيصة بن املخارق  ، َفأَتـَْيت  النَّيب 
َلَها، َوإ مَّا َأْن ن ع يَنَك أَق ْم َحىتَّ أَتْت يَـَنا الصََّدقَ »َوَسلََّم، َفَسأَْلت ه  ف يَها، فـََقاَل:  ة ، فَإ مَّا َأْن حَنْم 

 .(4)«ف يَها

                                  
 .(5/370ابن تيمية: الفتاوى الكربى )( 1)
 (.15/66ها الشيخ الددو ملوقع فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم، ترقيم الشاملة )( فتوى أجاب عن2)
 (.3/479(، العيين: البناية شرح اهلداية )2/502( انظر: ابن قدامة )3)
( ت: األرنؤوط، وقال عنه الشيخ األلباين: "صحيح" إرواء الغليل 34/206( )20601)ح: ( أخرجه أمحد يف مسنده 4)

(3/371.) 
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ا، وترسل وجه الداللة: دل احلديث على أن الصدقة كانت تنقل من البالد اليت جتَب منه
 .(1)إىل املدينة

حددت الشريعة املصارف املستحقة للزكاة ومل حتدد البالد اليت تصرف فيها، ومن كان أكثر  (2
، فيدخل احملاصرون الذين تنطبق عليهم شروط أحد املصارف الثمانية (2)حاجة كان أوىل هبا

 فيها.ضمن املستحقني وإن اختلفت بالد توزيعها عن البالد اليت وجبت 

  

                                  
 (.2/453انظر: الزركشي، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي )( 1)
 .(1/319، الشريازي: املهذب )(3/480( انظر: العيين: البناية )2)
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أثر احلصار يف نقل الزكاة 

اخلارجية، ويقارن واقع غزة مع البلدان  إن الناظر يف حاجة قطاع غزة إىل األموال الزكوية
ة األخرى ذات الفاقة واحلاجة، يظهر له أن كثريًا من بالد املسلمني هبا حاجة لنقل الزكاة اإلسالمي

احلصار  ، وارتباطلكثرة التحدًيت والفاقة فيهإليها، إال أن قطاع غزة من أكثر هذه األماكن؛ 
ل لتثبيت أهلها فيها، وهلذا فالذي يظهر يل جواز نقبقضية اجلهاد يف فلسطني، واحلاجة قائمة 

 نقل املال الزكوي. ضوابطوفق  الزكاة إىل قطاع غزة

 املبحث الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف املناسك. 
: مدى هالعل من أمهمن أحكام املناسك،  عددميكن للحصار االقتصادي أن يؤثر يف 

أحصر، وحكم النيابة عن احملاصرين يف حج  ذااج إى احملاصرين، وما يفعله احلوجوب احلج عل
 الفريضة، وبياهنا كما يلي:

 املطلب األول: مدى وجوب احلج على احملاَصرين.
 أواًل: صورة املسألة:

إذا فرض حصار اقتصادي على بلد مسلم، وعجز احملاصرون عن احلج، أو خافوا من 
ل أبصل االستطاعة فيسقط احلج إن استمرت روج إليه ملنع األعداء هلم، فهل يعد ذلك عجزًا خياخل

روف ومل تتوافر االستطاعة يف املستقبل، أو يؤدي العجز إىل أتجيل وقت األداء، فيثبت هذه الظ
 التكليف ويلزم األداء إذا حتقق الشرط؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
 .(1)اط االستطاعة لوجوب احلجاتفق الفقهاء على اشرت 

شرط وجوب أو شرط أداء، وذلك أهو ذي خيل ابالستطاعة، طريق الأمن ال يفواختلفوا 
 على قولني:

                                  
عبد الوهاب: املعونة على مذهب  علي، (،2/123الكاساين: بدائع الصنائع )، (4/153السرخسي: املبسوط ) ( انظر:1)

(، 3/354الروًيين: حبر املذهب ) (،1/356ايف يف فقه أهل املدينة )ك(، ابن عبد الرب: ال500عامل املدينة )ص: 
 (.2/392(، البهويت: كشاف القناع )1/465(، ابن قدامة: الكايف )7/96انظر: النووي: اجملموع )
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 .(1)القول األول: أمن الطريق شرط لوجوب احلج، وذهب إليه مجهور الفقهاء
وذهب إليه القول الثاين: أمن الطريق شرط لألداء ولزوم الفورية وليس ألصل الوجوب، 

 .(3)، واحلنابلة يف رواية(2)بعض احلنفية
 :احلج وجوب : أثر احلصار يفثًااثل

، وبناءً على ذلك خيتلف أتثريه يف مسألة وجوب هختتلف صور احلصار االقتصادي وأشكال
 احلج على احملاصرين، وميكن إمجال صوره، وبيان أثره فيها، على النحو التايل:

نع معه احملاصرون من اخلروج إىل احلج: إذا  الصورة األوىل ، أو أدى كان احلصار شاماًل مي 
حقيقي خيل أبصل االستطاعة، وينزل منزلة  هنا احلصار إىل انقطاع األزواد والنفقات، فاملنع

احلبس واملرض الذي يرجى زواله، فال ُيب معه احلج ما دام العذر قائًما، ومن مات قبل فك 
س لعدم ، قال ابن رشد: "احلج ساقط يف زماننا عن أهل األندل(4)عنه احلصار مل يلزمه حج غريه

 .(5)االستطاعة"
: إن كان املكلف ميكنه اخلروج إىل احلج مع خوف الطريق، فال ُيب عليه الصورة الثانية

أبن أمن الطريق شرط  وجوب  ما دام اخلوف قائًما، ولو مات قبل حتقق األمن  على القولاحلج 
أن  على القولأما يس عليه شيء، فيؤثر احلصار إبسقاط الفريضة يف هذه احلالة، فهو كالفقري ل

أمن الطريق شرط أداء، فيلزم من قوهلم إُياب احلج على احملاصر، ويلزمه األداء إذا زال احلصار، 
رؤه، وح ج عنه بعد موته، فيكون أو املرض الذي ال يرجى ب   ،أو الوصية إن خاف الفوت ابملوت

                                  
ة ابن عبد الرب: الكايف يف فقه أهل املدين (،2/338الرائق ) حرابن جنيم: الب(، 4/153( انظر: السرخسي: املبسوط )1)

البهويت: كشاف القناع (، 3/354ر املذهب )الروًيين: حب ،(86الفقهية )ص: ابن جزي: القوانني  (،1/356)
(2/392.) 

 (.2/458(، ابن عابدين: رد احملتار )1/133: اهلداية )ملرغيناينا(، 2/123( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )2)
 (.5/240الفروع ومعه تصحيح الفروع ) (، ابن مفلح:1/466( انظر: ابن قدامة: الكايف )3)
 (.2/121( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )4)
 (.2/229اجلديد )( الوزاين، أبو عيسى: النوازل اجلديدة الكربى املسمى ابملعيار 5)
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 .(1)أتثري احلصار يف أتجيل وقت األداء وليس سقوطه
إن استطاع احملاَصرون اخلروج إىل احلج بنفقة إضافية؛ النقطاع املواصالت : الصورة الثالثة

عنهم، وارتفاع أسعار البضائع والنفقات، فيمكن إحلاق هذه املسألة مبا ذكره الفقهاء من أن 
ف يف اآلخر لكنه أطول، أو كان يف الطريق من يكون للحج طريقان، يف أحدمها خوف وال خو 

يه ، فاختلفوا يف ذلك، فألزمه بعضهم؛ ألنه قادر على السري ف)2(رشوةيطلب مااًل للحراسة أو 
د الزًيدة اليت تدفع هلم من مجلة أهبة الطريق إن مل تكن فاحشة، تعمن غري خماطرة بروحه وماله، و 

 .(3)ألداء إال ابلتزام زًيدة مؤنةومل يلزمه اآلخرون؛ ألنه ال يتمكن من ا
ج، أما الصورة وىل والثانية يسقط معها وجوب احلوالذي يظهر للباحث أن الصورة األ

الثالثة اليت تزيد فيها النفقة فال يسقط احلج ما مل تكن الزًيدة فاحشة، وال يلزم اخلروج له مع 
يسقط شرط الوجوب للقدرة، فيبقى استمرار هذه احلالة، فيسقط شرط اللزوم لزًيدة املؤنة، وال 

 ن حيج عنه بعد موته.يف قابل األًيم أدَّى بنفسه، وإال أوصى ماثبًتا يف ذمته، فإن استطاع األداء 
وهبذا يؤثر احلصار يف االستطاعة اليت هي شرط وجوب كما يف الصورة األوىل والثانية، 

 لثة.  ويؤثر يف االستطاعة اليت هي شرط لزوم كما يف الصورة الثا
 :وجوب احلجرابًعا: أدلة أتثري احلصار يف 

اس تَطَاعَْإ لَي هِْسَب يلًاْلَّهِْ}وَلِقوله تعاىل:  (1 الْبَي تِْمَنْ   [97]آل عمران: {ْعَلَىْالنَّاس ْحِجُّْ

ة سواء الداللة: األمر ابحلج مرتبط ابالستطاعة، فما خيل من صور احلصار ابالستطاعوجه 

                                  
اج: (، أبو احل374(، املنيع: أثر االستطاعة يف األحكام الشرعية )ص: 2/123( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )1)

 (.61تدابري األمن الداخلي )ص: 
مدى الطريق، و  ( تعرف هذه املسألة ابخلفارة، ويقصد هبا ما يؤخذ مقابل احلماية، حيث ذكرها الفقهاء يف اشرتاط أمن2)

(، البكري: إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني 2/463انظر: ابن عابدين: رد احملتار ) .أتثري اخلفارة فيه
 (.3/517(، ابن قاسم: حاشية الروض املربع )248البهويت: الروض املربع )ص:  (،2/319)

(، 3/355الروًيين: حبر املذهب )، (2/493اجلليل )(، احلطاب: مواهب 1/174( انظر: ابن العريب: أحكام القرآن )3)
 .(5/239لفروع )(، ابن مفلح: ا2/586الغزايل: الوسيط ) (،1/447األنصاري: أسىن املطالب )
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الستطاعة اليت هي شرط ابملنع احلقيقي، أو اخلوف من العدو، أو ذهاب النفقة، يعد ختلًفا ل
 .(1)وجوب

قياس أمن الطريق على الزاد والراحلة، فاالستطاعة شرط لوجوب احلج، وال استطاعة  (2
ستدل هبا على غريها ي  وص لالستطاعة ابلزاد والراحلة لريق، وتفسري النصدون أمن الط

مكان الوصول إىل البيت، فمن عدم ذلك فهو عاجز عن يف معناها، فالعربة إب مما
ويسقط احلج إذا كان يف الطريق عدو يطلب النفوس ، قال ابن جزي: "(2)الوصول
 .(3)"واألموال

 :يف واقع حصار غزة وجوب احلج خامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف
ظر يف واقع حصار غزة يظهر أن االستطاعة ربطت الشريعة وجوب احلج ابالستطاعة، وابلن

، ألداء النسك من خروج القادرين الراغبني يف احلج جرائية واملالية أتثرت ابحلصار أتثرًا ال مينعاإل
واحد، وإن كان من أتثري للحصار فهو يف ففي سنوات احلصار مل مينع موسم احلج إال يف عام 

 واألشخاص املسموح هلم أبداء احلج، الية للحج،اخنفاض نسبة القادرين على حتمل األعباء امل
وهلذا يظهر يل أن حصار غزة ال يؤثر يف وجوب احلج يف حق جمموع احملاصرين، وإمنا يتعلق أتثريه 

 .آبحاد احملاصر

 حصر.أإذا  املطلب الثاين: ما يفعله احملرم
 أواًل: صورة املسألة:

ني إكمال النسك عدو فرض احلصار على إذا أحرم املكلف ابحلج أو العمرة، وحال بينه وب
واء كان احلصار واقًعا على بلد من بلدان املواقيت، أو أن املكلف أحرم ابلنسك من املسلمني، س

أحرم قبل وقوع احلصار عليه مث وقع احلصار، بلده احملاصر، مث فقد الزاد والنفقة نتيجة احلصار، أو 

                                  
 (.2/123( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )1)
 .(2/392لقناع )ف ا(، البهويت: كشا1/133(، املرغيناين: اهلداية )2/123( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )2)
 (.86( ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: 3)
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د احملاصر ومنع من اخلروج إلكمال نسكه، فما أو أحرم من امليقات مث احتاج إىل دخول البل
 الواجب عليه؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
 .(1)اتفق الفقهاء على أن منع العدو للمحرم من إمتام النسك يعد إحصارًا ُيوز معه التحلل

وجوب اهلدي، وموضع  د حتلله بسبب اإلحصار، من حيثيف الواجب عليه بع واختلفوا 
، وال حاجة (2)، وكيفية التحلل منهك الذي حصر عنه، وأثر االشرتاط يف ذلكحنره، وإعادة النس

 لذكر اخلالف يف هذه املسائل؛ لتعلقها ابإلحصار ال ابحلصار كما سيأيت يف األثر.
 :اإلحصاراثلثًا: أثر احلصار يف 

تفاوتت تعريفات الفقهاء لإلحصار بني مضيق وموسع، فبعض الفقهاء حصره فيما يكون 
 عدو واملرض، وبعضهم جعله من كل مانع أو حابس منع احملرم من الوصول إىل البيت احلراممن ال

املوسعني  عند، واحلصار من قبيل املنع ابلعدو، فيدخل يف مفهوم اإلحصار (3)وأداء الواجب فيه
اء واملضيقني، إال أنه ليس كل حصار يعد إحصارًا ترتتب عليه األحكام الشرعية اليت تناوهلا الفقه

 يف أحكام اإلحصار، حيث اشرتطوا عدة شروط يف اإلحصار بسبب العدو، وهي:
الشرط األول: أن يكون اإلحصار من مجيع الطرق املوصلة إىل احلرم، فإن صد عن طريق 

 .(4)ى الوصول من طريق آخر آمن، مل ُيز له التحللوهو قادر عل
متسع من الوقت ميكن زوال  الشرط الثاين: أن يضيق وقت احملرم ابحلج، فإن كان معه

                                  
 (،2/120ابن رشد: بداية اجملتهد )، (3/124ابن اهلمام: فتح القدير ) (،2/177( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )1)

داية )ص: (، أبو اخلطاب: اهل1/235(، ابن املنذر: اإلقناع )2/173الشافعي: األم )، (3/187القرايف: الذخرية )
 .(1/532ابن قدامة: الكايف )(، 199

 ( انظر: املراجع السابقة.2)
اللخمي: التبصرة  ،(4/436: البناية شرح اهلداية )العيين (،2/193( انظر: الشيباين: احلجة على أهل املدينة )3)

 .(3/21(، الطربي: جامع البيان )2/176الشافعي: األم ) (،3/1258)
اجلويين: هناية املطلب ، (3/128(، خليل: التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب )3/187ذخرية )( انظر: القرايف: ال4)

 .(3/172، النووي: روضة الطالبني )(4/427)
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 .(1)ن من الوصول قبل الوقوف بعرفة مل ُيز له التحللاإلحصار فيه، وعلم أنه يتمك
ر ال ميكن دفعها لك ثرة العدد، أو قوة السالح، الشرط الثالث: أن تكون قوة العدو احملاص 

 .(2)فإن أمكن دفعها فاألوىل الدفع وعدم التحلل
ناق، ال تتوافر فيه شروط تستعمل فيه القوة إلحكام اخل إن احلصار االقتصادي الذي ال

 اإلحصار غالًبا، فال ُيوز معه التحلل ما مل تتحقق الشروط.
البلد احملاصر، أو هلكت النفقة، فإن اشتد احلصار وطال زمنه، ومنع الدخول واخلروج من 
ر، فيجوز التحلل عندها نه يرجى احملاصر أ، فإن ظن (3)وعجز املسلمون عن دفع العدو احملاص 

انتهاء احلصار وإدراك احلج فليس له أن يتحلل، قال الشافعي رمحه هللا: "ولو أن رجاًل أهلَّ ابحلج 
احلج وكانت طريقه آمنة مبكة مل  فحبسه سلطان فإن كان حلبسه غاية يرى أنه يدرك معها

 دد.إىل أجل حم بس األفرادحبإىل وقت مظنون  حبس مجاعي احلصار الذي هو ، فيلحق(4)حيلل"
 :اإلحصاررابًعا: أدلة أتثري احلصار يف 

ميكن االستدالل على أتثري احلصار يف احلج أبدلة جواز التحلل إذا أحصر احملرم بعدو، 
 واليت منها:

فَمَاْاس تَي سَرَْمِنَْالْهَد ي ْقوله تعاىل:  (1 أُح صِر تُمْ   [.196]البقرة: {ْ}فَإ نْ 

وجه الداللة: إذا أحصر احملرم أبي عذر كان، ومل يستطع الوصول إىل البيت احلرام، جاز له 
 . واحلصار قد يكون سبًبا للتعذر، فيأخذ حكمه من حيث جواز التحلل، (5)التحلل

                                  
 .(3/172النووي: روضة الطالبني )، (3/128انظر: خليل: التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ) (1)
، (2/594(، الزرقاين: شرح الزرقاين على خمتصر خليل ومعه حاشية البناين )3/204)( انظر: احلطاب: مواهب اجلليل 2)

 .(3/173النووي: روضة الطالبني )
 (.3/124( انظر: ابن اهلمام: فتح القدير )3)
 (.2/177( الشافعي: األم )4)
 (.373، 2/371(، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1/335( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )5)
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تاج إىل التحلل؛ ألنه منع من االستدالل بقواعد التيسري وإزالة احلرج والضرر، فاحملصر حم (2
وجه ال ميكنه دفعه، فلو مل ُيز له التحلل لبقي حمرًما ال حيل املضي يف موجب اإلحرام على 

  .(1)ذا من الضرر واحلرج ما ال خيفىله ما حظره اإلحرام، ويف ه
املعصومة، وتقدمي حفظها على املضي يف النسك حال  واألموال اعتناء الشريعة حبفظ النفوس (3

ا، فال يستطيع احملرم مباشرة التصدي اخلوف عليها من اهلالك، وإابحة التحلل للدفاع عنه
 .  (2)دفع العدوان واحلصارللمعتدين، فيتحلل ليتمكن من 

 :يف واقع حصار غزةا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف اإلحصار خامسً 
احلصار كن إذا وقع وتصور ذلك مم يرتبط اإلحصار مبن أهلَّ ابحلج مث منع من مواصلته،

على بلد داخل حدود املواقيت، أو كان البلد احملاصر خارج املواقيت، ودخله احملرم حلاجة مث منع 
يس ميقااًت للحج، وعادة حجاجها أن يدخلوا جمتمعني ويعودوا والواقع أن غزة ل من اخلروج منه،

 حصار غزة. جمتمعني، وعليه فال يظهر وجود أثر للمسألة يف واقع

 طلب الثالث: إانبة احملاصر غريه للحج عنه.ملا
 أواًل: صورة املسألة:

بنفسه إن حتققت فيه شروط الوجوب  احلجُيب على املسلم املستطيع أداء مناسك 
، أو استطاع اخلروج منه منعوا منار اقتصادي على املسلمني يف بلد حص واألداء، فإذا وقع

ار، فهل له استنابة غريه للحج عنه يق بسبب احلصفقته يف الطر ن انتهتاخلروج للحج ف املكلف
 حج الفريضة؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
 . (3)اتفق الفقهاء على أن األصل أداء فريضة احلج من املكلف عن نفسه 

                                  
 (.2/177( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )1)
 (.65(، أبو احلاج: تدابري األمن الداخلي )ص: 2/317( انظر: الشربيين: مغين احملتاج )2)
عليش: منح  (،2/496خليل: التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ) (،2/212لكاساين: بدائع الصنائع )( انظر: ا3)



  298 

يرجى زوال عذره، كاملريض الذي يرجى ملن حج الفريضة  النيابة عنواختلفوا يف حكم 
 بني مكة عدو، وذلك على قولني:كاكه، ومن كان بينه و واحملبوس الذي يرجى فزوال مرضه، 

القول األول: ال ُيوز ملن يرجى زوال مرضه أو حبسه استنابة غريه يف حج الفريضة، وذهب 
 . (1)إليه جهور الفقهاء

الحًقا لزمه القول الثاين: ُيوز للعاجز عجزًا يرجى زواله اإلانبة، فإن قدر على احلج بنفسه 
 .(2)إليه احلنفية وإال أجزأه، وذهب

 :إانبة الغري للحج عنهاثلثًا: أثر احلصار يف 
إن احلصار املانع للمكلف من احلج عذر عارض ال أصلي، ويرجو زواله يف أي وقت، 
فيلحق حكم إانبة احملاصرين غريهم للحج عنهم يف الفريضة مبسألة النيابة يف املرض واحلبس الذي 

على قول اجلمهور، فال يؤثر احلصار يف املسألة، أما  صرين غريهمزواله، فال ُيوز إانبة احملا يرجى
 على قول احلنفية جبواز النيابة فيؤثر احلصار يف املسألة. 

والذي يظهر للباحث عدم جواز إانبة احملاصرين غريهم؛ ألن األصل يف احلج األداء من 
دن ء بنفسه أبن كان صحيح البفإن كان قادرًا على األدا: "رمحه هللا املكلف نفسه، قال الكاساين

، وجازت النيابة فيه استثناء عن األصل ملن مات ومل حيج عن (3)"وله مال ال ُيوز حج غريه عنه
نفسه، أو كان مرضه ميؤوًسا، فال يتوسع يف االستثناء، فإن تبدل األحوال والظروف ممكن، 

أن التجارب التارخيية تدلل  نفسهم يف قابل األًيم، وخاصةويرجى أن يتمكنوا من أداء النسك أب

                                  
(، النووي: روضة الطالبني 70الشريازي: التنبيه يف الفقه الشافعي )ص: ، (2/214اجلليل شرح خمتصر خليل )

 .(2/391البهويت: كشاف القناع )(، 1/71أبو يعلى: التعليقة الكبرية ) (،3/12)
عليش: منح  (،1/357(، ابن عبد الرب: الكايف )1/79عبد الوهاب: التلقني يف الفقه املالكي )ابن علي، ( انظر: 1)

(، أبو 3/12(، النووي: روضة الطالبني )4/54(، العمراين: البيان )1/366الشريازي: املهذب ) ،(2/213) اجلليل
 .(2/391اع )البهويت: كشاف القن(، 1/72يعلى: التعليقة الكربى )

 (.3/146)(، ابن اهلمام: فتح القدير 2/212(، الكاساين: بدائع الصنائع )4/153( انظر: السرخسي: املبسوط )2)
 (.2/212( الكاساين: بدائع الصنائع )3)
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لى أن زمن احلصار ال يطول مبا يستغرق متوسط عمر املكلفني، مث إن احلج مرتبط ابالستطاعة، ع
 فإذا انقضى عمر املكلف عاجزًا عن احلج سقط عنه التكليف.

راء املسلمني للظلم الواقع النيابة عن احملاصرين يف احلج يسهم يف عدم استم مبنع ولعل القول
، بل يكون دافًعا هلم لبذل األسباب املعينة على التخلص خبطر استمرار احلصاريهم، ويشعرهم عل

 من العدوان الواقع عليهم، والعمل على كسر احلصار عنهم.
 :النيابة عن احملاصر للحج عنه يف رابًعا: أدلة عدم أتثري احلصار

ذي ال يرجى زوال مشروعية النيابة خاصة ابمليت واملريض الالنصوص الواردة يف  (1
، (1)إال من كان مثلهما، واحملاصر خمتلف عنهما يف احلكمعذره، فال يقاس عليهما 
 وقت. أيفزوال احلصار متوقع يف 

جواز احلج عن الغري ثبت لضرورة العجز الذي ال يرجى زواله، فيتقيد اجلواز به،  (2
يب عاجزًا، فإن زال يطلقه وإمنا جعله موقوفًا على موت املن من قال ابجلواز ملبل إن 

عن وإن بعض فقهاء املالكية ال يرون النيابة ، (2)املوت مل ُيزاملرض أو احلبس قبل 
احلي املريض مرًضا ال يرجى شفاؤه فضاًل عن الذي يرجى شفاؤه، قال ابن عبد الرب: 

، وحيتاط للعبادات (3)حياته" وال حيج أحد عن أحد ال عن صحيح وال عن مريض يف"
 .ط لغريها من األحكامما ال حيتا

أتديب النفس ت املقاصد األساسية للحج اليت ال حتصل إال ابملباشرة، من اإلانبة تفوّ   (3
وهتذيبها ابخلروج عن املعتاد من املخيط وغريه،  وتذكريها ابملعاد، مبفارقة األوطان،

 .(4)حقيقته كرمي اجلماروإظهار االنقياد من العبد ملا مل يعلم 

                                  
 (.75(، قاضي، ابسم: النيابة يف احلج، دراسة فقهية مقارنة )ص: 3/222( انظر: ابن قدامة: املغين )1)
 (.2/213كاساين: بدائع الصنائع )( انظر: ال2)
 (.1/357( ابن عبد الرب: الكايف يف فقه أهل املدينة )3)
 (.3/194القرايف: الذخرية )( انظر: 4)
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 :يف واقع حصار غزةحلصار يف النيابة عن احملاصر مناط أتثري ا خامًسا: حتقيق
عن احملاصر إذا مل يكن املانع له من احلج إال احلصار، وعليه ترجح لدي عدم جواز النيابة 

ويرجى زواله إن شاء هللا ؛ ألن حصار غزة استثناء ال أصل، ُيوز النيابة عن احملاصرين يف غزةفال 
 تعاىل.

 تصادي يف اجلهاد، واهلجرة.  أثر احلصار االقاملبحث الرابع: 

إذا حاصر العدو املسلمني، فإن تعامل املسلمني احملاصرين مع احلصار قد يكون ابملواجهة 
هلجرة وإعالن اجلهاد، أو ابالستسالم واخلضوع ملطالب اجلهات احملاصرة، أو برتك البلد احملاصر وا

سأدرس يف هذا املبحث أثر و هات احملاصرة، منه، وقد سبق دراسة حكم اخلضوع ملطالب اجل
 احلصار االقتصادي يف أحكام اجلهاد واهلجرة، وذلك يف مطلبني:

 املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف أحكام اجلهاد.

 املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف أحكام اهلجرة.

 كما يلي:وبياهنا  

 أحكام اجلهاد. املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف
 أواًل: صورة املسألة:

إذا وقع حصار اقتصادي على بلد مسلم، سواء كان احلصار شاماًل ملنع الدخول واخلروج، 
االقتصادية، وقطع مقومات احلياة عن احملاصرين، أو كان جزئًيا متنع فيه بعض البضائع والعالقات 

رين وجهادهم؟ف  هل يعد عدوااًن يستوجب دفع احملاص 
 حترير حمل النزاع:ا: اثنيً 
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ر للمسلمني فرض عني  .  (1)اتفق الفقهاء على أن دفع العدو املقاتل أو احملاص 
واختلفوا يف بعض احلاالت اليت ُيب الدفع فيها، واحلاالت اليت ُيوز فيها ترك القتال، وما 

رتاط إذن من وسائل الدفع، وحكم االستعانة بغري املسلمني يف الدفع، ومدى اش ُيوز وما حيرم
 .ا الفقهاء يف كتب اجلهاد، وغريها من املسائل اليت تناوهلمن يلزم استئذانه

 :اجلهاديف  االقتصادي اثلثًا: أثر احلصار
لى يؤثر اختالف شكل احلصار الواقع على املسلمني يف طبيعة اجلهاد الواجب، أهو ع

سره، والوسائل املشروعة يف األعيان أو الكفاية، والفئة اليت ُيب عليها الدفع والعمل على ك
وغريها من مسائل اجلهاد، وميكن إمجال أهم أوجه التأثري الدفع، واجملاالت اليت تعد من اجلهاد، 

 يف اجلوانب التالية:
 أثر احلصار يف وجوب اجلهاد: -أ

يعد عدوااًن يستوجب الدفع، وال خيتلف يف احلكم عن حالة إنَّ حصار العدو لبلد  مسلم 
وحنومها من حاالت العدوان اليت ُيب فيها املقاومة والدفع وجواًب عينًيا عند  لقتال،االحتالل أو ا

قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: "إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل البلد ، (2)عدم العذر
صر قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: "إذا حا، و (3)ل ما يستطيعون من قوة"أن يقاتلوا ويدافعوا بك

ار عن بلده، ويف هذه احلال قال العلماء: إنه يكون فرض بلَده العدو فال بد أن يدافع لفك احلص
 .(4)عني؛ ألن هذا كتقابل الصفَّني"

وحيمل الوجوب العيين على احلالة اليت ي ظن معها القدرة على الدفع، فإن ضعف املسلمون 

                                  
(، اجلويين: 3/270الشريازي: املهذب ) (،3/21ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )، (10/3( انظر: السرخسي: املبسوط )1)

 .(5/340ابن حزم: احمللى )(، 138قي: خمتصر اخلرقي )ص: اخلر  (،17/409هناية املطلب )
(، 3/37(، البهويت: كشاف القناع )3/270(، الشريازي: املهذب )149( انظر: ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: 2)

 (.6/331البسام، عبد هللا: توضيح األحكام من بلوغ املرام )
 (.3/187( ابن ابز: جمموع فتاوى ابن ابز )3)
 ( ترقيم املكتبة الشاملة.42/16بن عثيمني: لقاء الباب املفتوح )( ا4)



  303 

، (1)على مصلحة املسلمنيالسلم واحلرب  حبيث يبىن قرارومل يكن هبم طاقة جاز هلم ترك الدفع، 
قال السرخسي: "أال ترى أن قوًما من املسلمني لو حاصرهم املشركون، ومل يكن للمسلمني هبم 

، فدعوهم إىل الصلح واألمان كان أفضل للمسلمني أن يصاحلوهم ويقبلوا أماهنم، وإن أبوا طاقة
 .  (2)إال قتاهلم مل يكن به أبس"

 اجلهاد: ئة اليت جيب عليهاأثر احلصار يف الف -ب
فإن حتققت الكفاية،  رين ابتداًء،يتعني اجلهاد لدفع العدو وكسر حصاره على احملاصَ 

صار سقط الفرض عن غريهم، قال ابن عبد الرب: "إذا قام بدفع العدو وأمكنهم الدفع وكسر احل
و قارب العدو دار أهل الناحية اليت نزل العدو عليها واحتل هبا، سقط الفرض عن اآلخرين، ول

، واحلصار مقاربة لبالد املسلمني، فيأخذ حكمها (3)اإلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج إليه"
 .  من حيث وجوب الدفع

فإن مل تتحقق الكفاية، انتقل الوجوب إىل غريهم عند عجزهم إىل أن تقع الكفاية، ولو 
، قال التسويل املالكي: "إذا نزل (4)سلمنيتعني على األمة كلها املشاركة يف رفع احلصار عن امل

ل أهالدخول إليها، فإن اجلهاد فرض عني على  اا منها مريدً ض اإلسالم، أو قريبً عدّو الدين أبر 
مع إمامهم، على مقاومة العدّو، تعنّي على  -ك البلداأهل ذ -فإن مل يقدر ...،ذلك البلد، 

وجب  -اأيضً  -مل تكن فيهم كفاية ومقاومةفإن أقرب األئمة إليهم، وعلى رعّيته أن يعينوهم، 
 .(5)على مجيع املسلمني" ام، وهكذا حىت أييت الوجوب منسحبً على من وااله

على أن املسؤولية الكربى تقع على والة األمور؛ ألن هللا منحهم صالحيات ليست لألفراد، 
، أو هلم إمام مل يقم بواجبه وعليهم مسؤولية تقدير التدابري املناسبة، فإن مل يكن للمسلمني إمام

                                  
 (.121السلمية يف ضوء الواقع املعاصر )ص:  ( انظر: املصري، مخيس: املعاهدات1)
 (.1607( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 2)
 (.1/463( ابن عبد الرب: الكايف )3)
 مي، مقال منشور على اإلنرتنت.( انظر: فياض، عطية: حصار غزة يف الفقه اإلسال4)
 (.276، 275)ص: ( التسويل: أجوبة التسويل على مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد 5)
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ئن قال املازري: "وترك من تقدم من أئمة املسلمني مدافال يسقط التكليف عن ابقي املسلمني، 
، وما (1)اإلسالم يف أيدي الكّفار، هم بذلك يف حمل العصيان، ال يف حمل االقتداء واالستنان"

 ها حماصرة.يقال يف حكم إبقاء مدائن اإلسالم حمتلة، يقال يف حكم إبقائ
 أثر احلصار يف وسائل اجلهاد وجماالته: -ج

كل  يف موقعه ووفق   يتعني اجلهاد على احملاصرين ومن حتصل هبم الكفاية يف كسر احلصار،
، فاملتعني اجلهاد وليس القتال، (2)سواء بقتال أو غريه من الوسائل املمكنةختصصه وإمكاانته، 

تال، فيشمل كل ما يسد ثغور احملاصرين، ويعينهم على واجلهاد أوسع اباًب وأمشل أفراًدا من الق
وميدهم بكل متطلبات كسر  هلم احتياجاهتم، ويساهم معهم يف اإلعداد، الصمود والثبات، ويوفر

حصارهم، ويساندهم يف اجملاالت املختلفة االقتصادية والسياسية والعسكرية واإلعالمية والقانونية، 
لًيا أو جزئًيا، يتوجب األخذ هم يف فك احلصار عن املسلمني ككل أسلوب  متاح  ميكن له أن يسف

 .(3)من مفسدة احلصار به، ما مل يكن فيه حرمة شرعية، أو ترتب عليه مفسدة أعظم
 :مقاومة احلصار االقتصاديرابًعا: أدلة 

االستدالل بعموم أدلة وجوب دفع األعداء والثبات أمامهم، واليت منها قوله تعاىل  (1
}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ [، وقوله تعاىل 45]األنفال: { آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ا الَّذِينَ}يَاأَيُّهَ 

أَرَضِيتُمْ  هِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّ 

( إِلَّا تَنْفِرُوا 38يَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ )بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْ

 [.39، 38لْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ{ ]التوبة: يمًا وَيَسْتَبْدِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِ 
، (4)وجه الداللة: أتمر النصوص الشرعية ابلثبات أمام األعداء، ودفع ظلمهم وعدواهنم

                                  
 (.279)ص:  املرجع السابق( 1)
 ( انظر: فياض، عطية: حصار غزة يف الفقه اإلسالمي، مقال منشور على اإلنرتنت.2)
 (.513كسر احلصار )ص:   ( انظر: الزًين، رمضان: األساليب النبوية يف3)
 (.3/37( انظر: البهويت: كشاف القناع )4)
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من مجلة العدوان الذي يستوجب الدفع، فيتعني يف  منيالواقع على املسل االقتصادي واحلصار
 حق القادر عليه.

االستدالل من املأثور: ما روي أن قوًما وردوا ماًء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر  (2
ا فأبوا فقالوا هلم: إن أعناقنا وأعناق مطاًيان كادت فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلوً 

َأاَل َوَضْعت ْم ف يه م  »فقال:  -رضي هللا عنه  - عمرفذكروا ذلك لسيدان  ،تقطع فأبوا
اَلحَ   .(1)«السّ 

وجه الداللة: مل ُيز ألصحاب املاء منعه عن املضطر إليه إن مل ُيد غريه، بل ُيوز قتال 
، فكيف إن كان (2)ندفع به اهلالك عنهم، وللمحتاجني له أن أيخذوا منه قدر ما يمنهاملانعني 

ر مينع ويعط حياهتم يف جوانب ن الوصول إىل أمالكهم، ع عنهم احتياجاهتم، وحيجزهم احملاص 
 ؟!.ة املختلفةاحليا

 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أثر احلصار يف اجلهاد 
جوب يف حق إن احلصار املفروض على قطاع غزة هو عدوان ُيب دفعه، ويتعني الو 

جوب على املسلمني احمليطني هبم، مث احملاصرين ابتداًء، ونظرًا لعجزهم عن ذلك فينسحب الو 
ن الواجب على احملاصرين وغريهم من املسلمني الدفع ابلوسيلة ينسحب إىل ابقي املسلمني، على أ

 املقدورة هلم، ووفق احتياج غزة احملاصرة. 

 ي يف أحكام اهلجرة.املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصاد
 أواًل: صورة املسألة:

يؤدي احلصار االقتصادي إىل زًيدة ضيق العيش، وتعدد أشكال املعاانة، فيلجأ بعض 
لرتك بالدهم واهلجرة منها، سواء كانت اهلجرة بشكل فردي أو مجاعي، فهل يعد  احملاصرين
 ؟ااحملاصرة أو يعد خذالاًن وتوليً مسوًغا للهجرة من البالد احلصار 

                                  
 (.199)ص: ( أبو يوسف، يعقوب: اآلاثر 1)
 (.6/189( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )2)
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 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اهلجرة ألجل حفظ الدين واجبة، إن مل يستطع املسلم إظهار 

ة، فإن استوت البالد من حيث وأمكنه اهلجرة إىل بلد إسالمي ميكنه فيه ممارسة شعائره حبريَّ دينه، 
 .(1)إمكان إظهار الدين أو عدمه، فاهلجرة ال جتب وقتها

، ويرجع (2)وا يف حكم اهلجرة اليت تكون ألسباب حياتية كطلب الرزق، وغريهاتلفواخ
 : (3)ةاآلتي إىل املعايريمنعها، جواز اهلجرة أو االختالف يف املسائل من حيث 

املعيار األول: اعتبار الباعث على اهلجرة، فبعض البواعث معتربة شرًعا وبعضها ممنوع، 
بلده عند وجود املأوى له، أو هاجر لتعليم املسلمني أمر دينهم يف  فمن هاجر فرارًا من الفتنة يف

 بل قد ُيب عليه إن تعني هلذه املهمة. ،بالد املهجر جاز له ذلك
املعيار الثاين: اختالف إمكانية إظهار الشعائر بني البلدين األصلي والذي سيهاجر إليه، 

، وبالد يستطيع إظهار شعائره فيهاأداء  وهلذا فرَّقوا يف احلكم بني اهلجرة إىل بالد يعجز عن
 .الشعائر فيها

فاحلكم ابجلواز أو املوازنة بني املصاحل واملفاسد املتحققة للمهاجر هبجرته، املعيار الثالث: 
 .املنع مبين على ترجح املصاحل أو املفاسد

 :جرةيف اهل االقتصادي اثلثًا: أثر احلصار 
حبفظ الدين والقدرة على إقامته وإظهاره،  ما ارتبطتا األصل يف اهلجرة الشرعية املأمور هب

لعلم، بشروط متنع اهلجرة لبواعث أخرى معتربة كالبحث عن الرزق، وطلب ا أن الشريعة ال الإ

                                  
(، 4/169الشافعي: األم ) (،1/375عليش: فتح العلي املالك ) (،3/20( انظر: ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )1)

لألقليات املسلمة (، زردومي: فقه السياسة الشرعية 9/294(، ابن قدامة: املغين )10/282ضة الطالبني )النووي: رو 
 (.154)ص: 

 .وما بعدها( 63رها املعاصرة )ص: ( أبو عليان، عبد هللا: اهلجرة إىل غري بالد املسلمني، حكمها وآاث2)
ة بـ: اهلجرة إىل غري بالد املسلمني، حكمها وآاثرها املعاصرة ( توصلت إىل هذه املعايري يف رساليت للماجستري، املوسوم3)

 وما بعدها(. 84)ص: 



  307 

هذه ، و (1)من أمهها احملافظة على الدين، وترجح مصاحل اإلقامة يف بلد املهجر على املفاسد
فإن كان الباعث  ال جوازًا،احلصار االقتصادي منًعا  البواعث هلا اعتبار يف حكم اهلجرة بسبب

على اهلجرة حمرًما، أو كانت استطاعة إظهار الشعائر يف البلد احملاَصر ممكنة بينما يف البلد الذي 
سيهاجر إليه ممتنعة، وكانت مفاسد إقامته يف بلد املهجر أكرب، فيحرم عليه اهلجرة وقتها، أما إن 

وًعا، كالبحث عن الرزق احلالل، ، فكان ابعث احملاصر على اهلجرة مشر حتققت املعايري السابقة
، فال يكفي دينه يف البلد الذي سيهاجر إليهوتوفري ظروف حياة كرمية، وأمكنه احملافظة على 

 حتقق هذه املعايري للقول ابجلواز، فهناك معياران آخران هلما أتثري يف احلكم الشرعي، ومها:
وق الضرر ابحملاصرين حال اهلجرة اصر، من حيث حلهلجرة على البلد احملاملعيار األول: أثر ا

منه أو ترتب النفع عليهم، فتخضع املسألة العتبارات مصلحية، مردها املصلحة العامة للمسلمني 
 إضافة للمصلحة اخلاصة ابملسلم احملاصر الراغب يف اهلجرة. ،احملاَصرين

عدم قدرهتم  مني وكسر احلصار عنهم، أو غلبة الظناملعيار الثاين: احتمالية انتصار املسل
 ومتكن عدوهم منهم. ،على ذلك

فإن ترتب على اهلجرة إضعاف املسلمني احملاصرين، وتوهني عزائمهم، وإحلاق الضرر هبم، 
وتشجيع ابقي احملاصرين لالقتداء ابملهاجرين وترك أوطاهنم، ومتكني األعداء منها، فيمكن أن 

؛ ألن املطلوب اهلجرةالضرر الناشئ عن  بني احلرمة والكراهة، وذلك ابختالف يرتدد احلكم عندها
من املسلم أن يدافع عن بلده، ويقاوم العدو بكل ما يستطيع، ويصرب ويصابر ويرابط، وال يتخلى 

 .(2)عن وطنه لعدوه إال مضطرًا
يف البلد  بقاؤهمأما إن كانت هجرة احملاصرين أو بعضهم فيها مصلحة للمسلمني، وكان 

د يتنقل حكم اهلجرة بني االستحباب والوجوب، ابعتبار حجم املصلحة هتلكة هلم، فقفيه احملاصر 

                                  
(، أبو عليان، عبد هللا: اهلجرة إىل غري بالد 134( انظر: سالمة: األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام )ص: 1)

 (.88املسلمني حكمها وآاثرها املعاصرة )ص: 
 (.2/882جلهاد ): فقه اابن عبد هللا( انظر: 2)
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 واملفسدة الناشئة، والبدائل املتاحة هلم.
فإن مل يكن الراغب ابهلجرة ي ؤبه ببقائه أو هجرته، وال يرجى منه نفع وإفادة للمحاصرين 

إبمكانية إظهاره شعائره لة وتعود إىل حكمها األصلي املرتبط يف احلالتني، فال يؤثر احلصار يف املسأ
يف بلد املهجر، ومدى مشروعية ابعثه على اهلجرة، وغلبة املصاحل أو املفاسد إبقامته يف تلك 

 البالد.
ومل أقف على من نصَّ على هذه املسألة قبل ذلك، إال أن االعتبار املصلحي يف ثبات 

قهاء السابقني عند حديثهم عن البقاء يف بالدهم، يشهد له كالم الفاحملاصرين، أو توليهم وتركهم 
 احلاالت اليت ُيوز فيها الفرار واالنسحاب والتويل، وأكتفي بنقل بعض أقواهلم:

قال سحنون رمحه هللا: "ولو بلغ هبم من اجلوع حىت ال يقدروا على القتال فإن طمعوا أن 
وا يقتلوهنم كانالعدو يف غريهم؛ فليخرج إليهم، وإن  يف اإلخراج منجاة ومفاداة قد عرف ذلك من 

 .(1)"افليصربوا للموت جوعً 

مل يغلب على  وقال اجلويين رمحه هللا: "إذا جوزان اهلزمية، فاملصابرة أوىل أم اهلزمية؟ ن ظر: فإن
غلبون، هلزمية. وإن غلب على الظن أهنم يغلبون، فاملصابرة أوىل وإن جازت االظن أن املسلمني ي

واحلصار ، خيارًا دائًما يف كل الصراعات، فليس القتال (2)رواح"اهلزمية، وترك التغرير ابأل فاألوىل
عن املصاحل  ن ابتناء حكمه على التدبري الناشئاالقتصادي دون احلرب العسكرية يف املنزلة، فيكو 

 واملفاسد أوىل.
يه النساء واألطفال : "لو حاصروا حصنا من حصون املسلمني فرمحه هللا وقال السرخسي

، (3)للمسلمني قوة على قتال أهل احلرب كانوا يف سعة من أن خيلوا بينهم وبني احلصن"ومل يكن 

                                  
 (.6/249( الصقلي، ابن يونس: اجلامع ملسائل املدونة )1)
 (.17/454ين: هناية املطلب يف دراية املذهب )( اجلوي2)
 (.1565( السرخسي: شرح السري الكبري )ص: 3)
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فالتخلية بني األعداء واحلصن تعين ترك املوضع احملاصر، واهلجرة ال ختتلف عن ذلك، فهي شكل 
 من أشكال الفرار واالنسحاب.

إذا علم أنه يقتل  الزحف مفسدة كبرية لكنه واجبقال العز بن عبد السالم: "التويل يوم و 
من غري نكاية يف الكفار، ألن التغرير ابلنفوس إمنا جاز ملا فيه من مصلحة إعزاز الدين ابلنكاية 
يف املشركني، فإذا مل حتصل النكاية وجب االهنزام ملا يف الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور 

 .(1)ليس يف طيها مصلحة" الثبوت ههنا مفسدة حمضة صار وقد ،وإرغام أهل اإلسالم ،الكفار

: "إذا علموا ابلقرائن القوية أن الكفار غالبون هلم مستظهرون عليهم رمحه هللا وقال الشوكاين
 .(2)فعليهم أن يتنكبوا عن قتاهلم ويستكثروا من اجملاهدين ويستصرخوا أهل اإلسالم"

 :اهلجرةرابًعا: أدلة أتثري احلصار يف 
اهلجرة حال تضرر املسلمني بعموم األدلة الشرعية اليت أتمر تدالل على منع ساال (1

 .بقتال األعداء، وتنهى عن التويل يوم الزحف
االستدالل على جواز اهلجرة عند عدم تضرر املسلمني بعموم األدلة اليت جتيز اهلجرة،  (2

 .وتنهى عن إلقاء النفس يف التهلكةوأتمر حبفظ الدين والنفس واملال، 

د السالم: "التويل يوم الزحف مفسدة كبرية لكنه واجب إذا علم أنه يقتل قال العز بن عب
من غري نكاية يف الكفار، ألن التغرير ابلنفوس إمنا جاز ملا فيه من مصلحة إعزاز الدين ابلنكاية 

ء صدور يف املشركني، فإذا مل حتصل النكاية وجب االهنزام ملا يف الثبوت من فوات النفوس مع شفا
 .(3)وقد صار الثبوت ههنا مفسدة حمضة ليس يف طيها مصلحة" ،إرغام أهل اإلسالمو  ،الكفار

                                  
 (.112، 1/111( ابن عبد السالم، العز: قواعد األحكام يف مصاحل األانم )1)
 (.951ر املتدفق على حدائق األزهار )ص: ( الشوكاين: السيل اجلرا2)
 (.112، 1/111األحكام يف مصاحل األانم )( ابن عبد السالم، العز: قواعد 3)
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ترجيح املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة عند التعارض، فمصلحة احملاصرين بعدم  (3
هجرة بعضهم مصلحة عامة متعلقة ابجملموع، ومصلحة الفرد ابهلجرة وترك معانة 

 مة على املصلحة اخلاصة.قدم املصلحة العااحلصار مصلحة خاصة، فت

 

 

 

 الفصل الثاين: 

 أثر احلصار االقتصادي يف املعامالت.
 

 وفيه ثالثة مباحث:

 املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف االلتزامات املالية.

 املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف حقوق امللكية.

 .العمل والتورقي يف املبحث الثالث: أثر احلصار االقتصاد
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف اهلجرة 
ميكن أن ختتلف ابختالف شكلها  منه اهلجرة حكم ابلنظر إىل واقع حصار غزة يظهر أن

وجهة املهجر، ومدار  ن،نوعية املهاجريو  الباعث عليها، أهي هجرة مجاعية أو جزئية، وابختالف
الناشئة عن اهلجرة، وميكن تفصيلها على ت مبين على حجم املصلحة واملفسدة هذه التفريعا
 النحو التايل:

 احلالة األوىل: اهلجرة اجلماعية جملموع احملاصرين يف قطاع غزة:

-إن مل يكن آخرها-يعد قطاع غزة من آخر حصون اجلهاد ومقاومة االحتالل يف فلسطني 
 فهي مصاحل وما ميكن أن ينشأ عنها من، عظيمةا مفاسد ، وإن اهلجرة اجلماعية منه يرتتب عليه

حتت أتثري احلصار يف ظل  اهلجرة اجلماعيةفردية ال مجاعية، وهلذا حيرم على أهل قطاع غزة 
 املعطيات القائمة، فإن تغريت املعطيات القائمة تغريًا جوهرًًي فيمكن للحكم أن خيتلف عندها.

 د من احملاصرين يف قطاع غزة:احلالة الثانية: اهلجرة اجلزئية لعد

ان إن قطاع غزة الذي يسكنه قرابة مليوين إنسان يعد من أكثر مناطق العامل اكتظاظًا ابلسك 
هجرهتم إىل حلوق  ال تؤدي ال يؤبه هبم، الذين جمموعة من األفراد (1)وإن هجرةمقارنة مبساحته، 
ويسهموا يف تدفق أموال  بة البطالة،، بل ميكن أن ختفف من األزمة القائمة، ونسضرر ابحملاصرين

اهلجرة إن فهؤالء ُيوز هلم  من اخلارج إىل داخل غزة، ويستفيدوا خربة من وجودهم يف اخلارج،
كانت هجرهتم إىل بلد ميكن أن يعيشوا فيه دون أن يفتنوا يف دينهم، وميكنهم أداء شعائرهم 

أما إذا كان األفراد املهاجرون من النخب  فيه، ومناصرة قضيتهم أبشكال املناصرة املمكنة، الدينية
مصلحة  أكرب من ،حال هجرهتمحقيقي عام ادية والتخصصية، ويلحق ابحملاصرين ضرر القي

                                  
يفرق بني اهلجرة والسفر، فالسفر املسبب املوقت كالسفر للعالج أو التعليم أو العمل غري مقصود هنا، وإمنا احلديث  (1)

 رج فيها اإلنسان دون نية يف العودة.عن اهلجرة الدائمة بسبب احلصار، اليت خي
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، فال ُيوز هلم يف احلال أو املآل تؤثر هجرهتم يف اهنيار قطاع غزة وهزميتهوميكن أن  املهاجرين،
 اهلجرة عندئذ.

ن األقدر على ختتلف األنظار يف إدراكه، وهلذا فإ إن تقدير املصلحة واملفسدة أمر نسيب
ائه أكرب من حتديد ذلك الشخص ذاته وقيادة قطاع غزة، فإن رأى الشخص أن مصلحة بق

مصلحة هجرته وجب عليه أن يفعل ما يراه أنفع لدينه ووطنه، وإن رأت اجلهات املختصة أن 
منعهم من اهلجرة، وهلذا فإن  هجرة بعض األفراد فيها مفسدة أكرب من مصلحة هجرهتم فلها

 املوقف االبتدائي مرده إىل الفرد ذاته ما مل يكن ألويل األمر يف غزة تقدير خمتلف.

 صل الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف املعامالت.الف
ميكن للحصار االقتصادي أن يؤثر يف كثري من املعامالت املالية أبشكاهلا خمتلفة، وقد جاء 

أثر احلصار يف املعامالت املرتبطة اباللتزامات املالية، وحقوق امللكية، والعمل  هذا الفصل لدراسة
 وبياهنا على النحو التايل:، يف ثالثة مباحث، ووقع والتورق

 املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف االلتزامات املالية.
ه العام، فإن كانت تتوقف أكثر املسائل املطروقة يف هذا املبحث على طبيعة احلق يف مفهوم

قوة العقد امللزمة دائًما، واليت ال ُيوز املساس هبا حبال من ب التمسك النظرة إليه على أساس
ألحوال، فلن يظهر للحصار أثر يف العقود وااللتزامات؛ ألن أتثريه يعد خرقًا لقاعدة احلقوق، ا

حلق على أنه ممنوح لغاية حتقق واستثناء من مبدأ القوة امللزمة للعقد، أما إن كانت النظرة إىل ا
اليت منها  ، فإن التمسك إبلزامية العقود يف الظروف االستثنائيةلألطراف كافة العدل واملصلحة

حيقق العدل  إُيابًيا متوازانً  ، مما يتطلب تدخاًل املعتربة خيل هبذه الغاية ظرف احلصار االقتصادي
 .(1)يف أحكام املعامالت املالية

                                  
 (.1674الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف الطارئة: حتليل ونقد )ص: ( انظر: الدابغ، أمين: منهج 1)
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إىل احلقوق والعقود مبنية على العدل ورعاية املصاحل العامة  اإلسالمية عةوألن نظرة الشري
زامات املختلفة، العقدية وغري العقدية، سواء كانت دينًا واخلاصة، فإن احلصار يؤثر يف صور االلت

 احلصار االقتصادي لتزامات اليت ميكن أن يؤثر فيهاومن أبرز اال أو عيًنا أو عماًل أو امتناًعا،
وهلذا جعلت كل موضوع منها يف مطلب ، قروض، والشرط اجلزائياوضات املؤجلة، والاملع عقود

 مستقل، وذلك على النحو التايل:

 املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف عقود املعاوضات املؤجلة.

نية ، أما العقود املؤجلة املرتاخية والزمالية الناجزةقتصادي يف العقود املال يؤثر احلصار اال
تصادي أن يؤثر فيها، سواء يف أصل العقود أو الشروط فهي عقود ضعيفة، ميكن للحصار االق

ود املؤجلة اليت ميكن أن تتأثر ابحلصار االقتصادي كثرية، ويطول املقام بتتبع إن العقاملتعلقة هبا، و 
رير النزاع حتو سأكتفي ببيان صور  من املسائل اليت تتأثر ابحلصار، ، و على انفراد كل عقد منها

 .لذلك وأثر احلصار االقتصادي فيها، مع التدليل يف حكمها،

املسماة بشكل منفصل؛ ألن ما ورد يف كثري من ويعود عدم تناويل كل عقد من العقود 
، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، يدور حول أتصيل نظرية (1)الكتاابت حول أحكام اجلوائح
أحكام اجلوائح يف الثمار، والعذر املانع من استيفاء منفعة العني الظروف الطارئة وبنائها على 

من جمموع هذه املسائل على اختالف آراء املذاهب فيها فقون لنقود، مث يلّ  املؤجرة، وتغري قيمة ا
ما ي شاكل نظرية الظروف الطارئة عند القانونيني مع اختالف  يف بعض أحكام النظرية بني الشريعة 

ذا طبَّقوا النظرية يف العقود املؤجلة عقًدا عقًدا، كأثر الظروف الطارئة يف السلم أو والقانون، مث إ
أو املقاولة، وغريها من العقود املرتاخية، كان حديثهم متقاراًب فيها؛ ألن  االستصناع أو التوريد

                                  
( استعمل الفقهاء مصطلح اجلائحة يف دخول اآلفات السماوية على الثمار، وجعل بعضهم اجلائحة يف صنع اآلدمي 1)

يستطاع دفعه، أو  تعريفات هلا تعريف الدكتور عادل مطريات، حيث عرفها أبهنا: "كل ما الأيًضا، ومن أوسع ال
 (.17االحرتاس منه أو تضمينه مما يتلف املبيع أو يعيبه قبل متام القبض" أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي )ص: 
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ميكن مناط التأثري يف هذه العقود واحد، وهو الظرف الطارئ املرهق الذي مل يكن متوقًعا، وال 
يف هذا  ، وهلذا فإن التفصيل يف كل عقد تطويل وتكرار مل أجد له حاجة؛ ألن القصد(1)دفعه

صل أتثري احلصار يف العقود املؤجلة، وليس تتبع كل املسائل اليت يؤثر فيها، املطلب إثبات أ
 وحدود هذا التأثري. 

 أواًل: صورة املسألة: 
جل، املؤجلة كالسلم، واالستصناع، والبيع املؤ  ميكن التمثيل لصور أتثري احلصار يف العقود

املراحبة لآلمر ابلشراء، أبن يتعاقد طرفان على إجناز واإلجارة، وعقد املقاولة، وعقد التوريد، وعقد 
، ومينع استرياد اآلالت، واملواد احلدود واملنافذ أحد هذه العقود، فيقع احلصار االقتصادي، وتغلق

أو يرتفع سعرها ارتفاًعا فاحًشا نتيجة الوفاء ابلعقد عليها،  يت يتوقفالسلع الغريها من اخلام، و 
، أو ميتنع يدي العاملة من الوصول إىل أماكن العمل يف البلد احملاصرشح وجودها، أو تعجز األ

التسليم يف املكان احملدد يف العقد بسبب احلصار، أو يستأجر عقارًا أو أرًضا أو عيًنا فال يستطيع 
أو يعسر على التاجر التزامه بتوريد الكميات املتفق ملنفعة املعقود عليها بسبب احلصار، استيفاء ا

نع تصدير السلع للخارج، عليها تدخل الدولة يف سن أنظمة أو إصدار لوائح طارئة ، أو تأو مي 
 .ملواجهة احلصار، فتؤثر على العقود املؤجلة

تعاقد على مشروع كبري، كبناء جممعات وتظهر احلاجة أكثر لدراسة املسألة عندما يكون ال
إىل مدة طويلة، فيؤدي وقوع صانع ضخمة، أو شق طرق كبرية، حيتاج إنشاؤها سكنية، أو م

                                  
، لعل من أمهها: الدريين، فتحي: النظرًيت ( وصلت إىل هذه النتيجة بعد استقراء عدد من املراجع املتعلقة ابملوضوع1)

(. قباين، حممد رشيد: نظرية الظروف الطارئة. الدابغ، 193 -139ارئة من الصفحات )الفقهية، نظرية الظروف الط
أمين: منهج الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف الطارئة حتليل ونقد. املطريات: عادل: أحكام اجلوائح يف الفقه 

بني القوة القاهرة والظروف الطارئة مي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف الطارئ. بين أمحد، خالد: الفرق اإلسال
دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. دقامسة، واصف: تطبيقات نظرية الظروف الطارئة يف الصريفة 

اآلجلة يف املعامالت املالية. بلقاسم، زهرة: أثر نظرية اإلسالمية. سلمان، مرسي: أثر الظروف الطارئة على العقود 
 ئة على العقود.الظروف الطار 
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فما أثر احلصار االقتصادي احلصار إىل تكبيد املتعهد خسائر فادحة حال االستمرار يف العقد، 
 يف هذه العقود إذا أصبح الوفاء هبا مستحياًل أو متعسرًا؟

 :املسائل اليت يبىن عليها أثر احلصار يف املسألةنًيا: اث
جمموعة من املسائل، وهلذا سأذكر اآلراء حول هذه املسائل، تبىن املسألة حمل الدراسة على 

، وذلك كما وصول إىل أثر احلصار يف املسألةبغرض بيان مساحة اخلالف عند الفقهاء، متهيًدا لل
 يلي:

 ائحة:اجل من قبيل آلدميني يف احلوادث العامةاملسألة األوىل: عد أعمال ا
ائحة للمبيع قبل قبضه، وللعني املؤجرة قبل اتفق الفقهاء على أن العقد يفسخ إبتالف اجل

 .(1)استيفاء منفعتها، ويسقط معها الثمن يف البيع، واألجرة عن املدة املتبقية يف اإلجارة
ائحة، وذلك على اجل من قبيل آلدمينيواختلفوا يف عد ما يقع من احلوادث العامة بفعل ا

 قولني:
 اجليشإتالف كن االحرتاز عنها غالًبا كأعمال اآلدميني اليت ال مي تعد القول األول:

 .(3)، وهو قول لإلمام الشافعي(2)ائحة، وذهب إليه املالكيةاجل للممتلكات من جنس
 .(5)، واحلنابلة(4)فعيةالقول الثاين: اجلائحة يف األمور السماوية فقط، وذهب إليه الشا
 تسليم املسلم فيه:املسألة الثانية: فسخ عقد السلم عند عجز املسلم إليه عن 

اختلف الفقهاء يف فسخ عقد السلم إذا عجز املسلم إليه عن التسليم، لتلف احملصول يف 
 املوعد احملدد جبائحة أو حريق أو غريه، وذلك على قولني:

فسخ العقد والرجوع ابلثمن،  بني الصرب إىل أن يوجد، وبني القول األول: خيري مسلم الثمن
                                  

: ابن علي، عبد الوهاب (،5/166(، الكاساين: بدائع الصنائع )116، 105( انظر: القدوري: خمتصر القدوري )ص: 1)
األنصاري: أسىن  (،5/240، 3/502(، النووي: روضة الطالبني )1093املعونة على مذهب عامل املدينة )ص: 

(، ابن تيمية: جمموع الفتاوى 5/337قدامة: املغين )(، ابن 7/11ابن حزم: احمللى ) (،2/430املطالب )
 (.264، 2/86(، البهويت: شرح منتهى اإلرادات )30/289)

 (.5/193(، اخلرشي: شرح خمتصر خليل )160(، خليل: خمتصر خليل )ص: 3/591( انظر: مالك: املدونة )2)
 (.3/60( انظر: الشافعي: األم )3)
 (.6/10(، اجلويين: هناية املطلب )5/205ملاوردي: احلاوي الكبري )(، ا3/58( انظر: الشافعي: األم )4)
 (.5/76(، املرداوي: اإلنصاف )2/45(، ابن قدامة: الكايف )66( انظر: اخلرقي: خمتصر اخلرقي )ص: 5)
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 .(4)، واملذهب عند احلنابلة(3)عند الشافعية وقول، (2)وهو قول عند املالكية، (1)وذهب إليه احلنفية
، (5)، وذهب إليه املالكية يف قولمبجرد العجز عن التسليم القول الثاين: ينفسخ العقد

 .(7)جهبلة يف و ، واحلنا(6)والشافعية يف قول
 فاء املنفعة:املسألة الثالثة: فسخ عقد اإلجارة ابجلوائح العامة عند تعطل استي

اختلف الفقهاء يف فسخ عقد اإلجارة ابجلوائح العامة اليت يتعطل بسببها استيفاء املنفعة 
 ر وغريها، وذلك على قولني: اصاحلوف و اخلاملعقود عليها، ك

 . (8)ءلفسخ، وذهب إليه مجهور الفقهاالقول األول: يثبت للمستأجر ا
ابجلوائح العامة؛ لعدم اخللل يف املعقود عليه، وهو املذهب القول الثاين: ال تنفسخ اإلجارة 

 .(9)عند الشافعية
 :العقود املؤجلةاثلثًا: أثر احلصار يف 

تتأثر إذا وقع حصار اقتصادي فإن العقود املؤجلة إما أن تتأثر به وإما أال تتأثر، فإن مل 
فإن التأثري إما أن يكون يسريًا بقيت على ما اتفق عليه الطرفان، أما إن أتثرت العقود ابحلصار، 

                                  
الرائق (، ابن جنيم: البحر 5/211(، الكاساين: بدائع الصنائع )3/136( انظر: اجلصاص: شرح خمتصر الطحاوي )1)

(6/172.) 
 (.5/220(، اخلرشي: شرح خمتصر خليل )164(، خليل: خمتصر خليل )ص: 5/277( انظر: القرايف: الذخرية )2)
 (.2/295(، الشربيين: اإلقناع )6/10(، اجلويين: هناية امطلب )2/81انظر: الشريازي: املهذب ) (3)
(، املرداوي: اإلنصاف 6/328وع ومعه تصحيح الفروع )(، ابن مفلح: الفر 255انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص:  (4)

(5/103.) 
 (.5/381(، عليش: منح اجلليل )5/220( انظر: اخلرشي: شرح خمتصر خليل )5)
 (.6/10(، اجلويين: هناية امطلب )2/81( انظر: الشريازي: املهذب )6)
(، املرداوي: اإلنصاف 6/328الفروع ) (، ابن مفلح: الفروع ومعه تصحيح255أبو اخلطاب: اهلداية )ص: ( انظر: 7)

(5/103.) 
املعونة )ص:  وله:(، 2/158(، ابن علي: التلقني )3/247: اهلداية )املرغيناين(، 16/3( انظر: السرخسي: املبسوط )8)

 (.4/30(، البهويت: كشاف القناع )5/339ين )(، ابن قدامة: املغ2/262(، الشريازي: املهذب )1094
 (.6/187(، ابن حجر: حتفة احملتاج )5/240(، النووي: روضة الطالبني )2/262زي: املهذب )( انظر: الشريا9)
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ال مينع من تنفيذ العقد، أو كبريًا ميكن معه تنفيذ العقد مبشقة وعسر، أو كبريًا يستحيل معه تنفيذ 
ال أثر للحصار يف تنفيذ العقد، ف، وال مينع من (1)معتاًدا يف التجارة االعقد، فإن كان التأثري يسريً 

مة رمحه هللا: "ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسري العقود املؤجلة عند إذن، قال ابن قدا
، أما إن كان أتثري احلصار يف تلك العقود كبريًا، فله حالتان، (2)الذي ال ينضبط فال يلتفت إليه"

أن يستحيل تنفيذه، وبيان أثر احلصار يف كال إما أن ميكن معه تنفيذ العقد مبشقة وعسر، وإما 
 احلالتني كما يلي:

 األوىل: أن يكون التأثري كبريًا ميكن تنفيذ العقد معه مبشقة وعسر. احلالة

إذا أدى احلصار االقتصادي إىل إحلاق ضرر ابلغ أبحد املتعاقدين يف العقود املؤجلة، وأمكن 
نظرية الظروف الطارئة اليت حتدث عنها الفقهاء  تنفيذ العقد مع العسر، فتدخل املعاملة حتت

بناءً على ، و (3)وخّرجها أكثرهم على جوائح الثمار، وأعذار استيفاء املنفعة يف اإلجارةاملعاصرون، 

                                  
( اختلفت أنظار الفقهاء يف حد القلة والكثرة يف اجلائحة، فبعضهم قدرها ابلثلث، وبعضهم أرجعها للعرف، والذي يظهر 1)

تغري تبًعا لطبيعة العقد وصورته واألحوال اليت ألة تقديرية، فمعيار اإلرهاق مرن ليس له مقدار حمدد اثبت، يأن املس
حتفه، فقد متثل النسبة املئوية القليلة من قيمة العقد يف املشاريع العمالقة مبلًغا كبريًا يقدر ابملاليني، وهلذا يرد تقديره 

(، 168(، قباين، حممد رشيد: نظرية الظروف الطارئة )ص: 4/81ملغين )الجتهاد القاضي. انظر: ابن قدامة: ا
 (.154منصور، حممد: تغري قيمة النقود وأتثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي املقارن )ص: 

 (.4/81( ابن قدامة: املغين )2)
روف الطارئة أن النظرية تلحق بوضع اجلوائح عند ( ذكر كثري من الفقهاء املعاصرين والباحثني الذين درسوا نظرية الظ3)

نابلة، وأبعذار استيفاء املنفعة يف اإلجارة كما عند احلنفية، إال أن الدكتور أمين الدابغ عد هذا التخريج املالكية واحل
العدل  فيه نظر وعليه مؤاخذات كثرية، ورأى أن األصل املناسب إلعمال نظرية الظروف الطارئة إبرجاعها إىل قواعد

س استثناًء من مبدأ القوة امللزمة للعقد كما هو يف الظروف وحتقيق املصلحة؛ ألن وضع اجلوائح عند القائلني به لي
الطارئة، وإمنا هو اختالف يف حتقيق مناط القبض ومدى وقوعه، فهم متفقون على أن هالك املبيع بسبب مساوي قبل 

ئع، وهالكه بعد القبض ال يتأثر به العقد، ويكون الضمان على القبض يفسخ به العقد، ويقع الضمان على البا
املشرتي، فمن أخذ بوضع اجلوائح مل يتحقق القبض عنده، أما من مل أيخذ به فريى أن القبض قد حتقق. انظر: 

جامعة الدابغ، أمين: منهج الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف الطارئة: حتليل ونقد، وهو حبث حمكم يف جملة 
 دها(.وما بع 1685، )ص: 7، ع28النجاح للعلوم اإلنسانية، مج 
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عد الضرر العام جائحة من اجلوائح يظهر أثر احلصار يف العقود املؤجلة عند القائلني بوضع 
ت السماوية، وجب عنده االلتزام مبقتضى العقد، وعدم اجلائحة، فمن قصر اجلوائح على اآلفا

ائحة، فال يكون للحصار أتثري فيها، أما من عدها جائحة فيلزم من قوله مراعاة التغريات وضع اجل
الطارئة، فيكون للحصار أثر يف العقود املؤجلة على هذا القول، وللقاضي احلق يف ختفيف آاثر 

ء هدين، ورد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول، واختاذ اجلزاهذه اجلوائح، ورفع الضرر عن املتع
، أو تعديل األسعار إىل وضعها الطبيعيالظروف و تعود  املناسب، كتأجيل موعد االلتزام إىل أن

 .(1)العقد بتوزيع الضرر على العاقدين، أو زًيدة االلتزام املقابل، أو فسخ العقد فيما بقي  منه

اجلوائح، كن تضمينه يعد جائحة من صنع اآلدمي الذي ال ميوالذي يظهر للباحث أن 
 احلقوق.و  املصاحل فمبىن العقود يف الشريعة على العدل ورعاية

، ةمل حيصر الفقهاء املعاصرون تطبيق مبدأ وضع اجلوائح عند حد بيع الثمار، وفسخ اإلجار و 
وق وااللتزامات العقدية ذات التنفيذ بل توسعوا فيه، فطبقوه يف خمتلف اجملاالت املالية املتعلقة ابحلق

يؤثر أتثريًا كبريًا يف  بشكل كعقود التوريد واملقاوالت، عند تبدل مفاجئ يف الظروف  املرتاخي،
عدم عد احلصار االقتصادي جائحة فيه أكل  فالتعادل الذي بىن طرفا العقد حساابهتما عليه، 

 توضع اجلائحة، فتضيع احلقوق ويتضرر ألموال الناس ابلباطل، حيث ال ي ضمن بدل الضرر، وال
فينبغي احلكم يف هذه احلالة مبقتضى  ن واملستأجرون، ومعلوم أن الضرر يف الشريعة مرفوع،املتعهدو 

 .(2)العدل، ورفع احلرج، وإزالة الضرر
أدلة نصية، وقواعد شرعية، واجتهادات فقهية، فللفقهاء  لنظرية الظروف الطارئةويشهد 

تيمية إىل فكرة تعديل العقود، ، وقد أشار ابن (3)ثرية مبجموعها تؤيد النظريةالقدماء نصوص ك

                                  
، وما بعدها(، انظر: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 497( انظر: املطريات: أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي )ص: 1)

 (.924املالية اإلسالمية: املعايري الشرعية )ص: 
 (.487والظروف الطارئة )ص: وائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة ( انظر: املطريات، عادل: أحكام اجل2)
( ينطبق كالم الفقهاء القدماء حول العقود املؤجلة على صور العقود البسيطة اليت كانت يف زماهنم، خبالف العقود املركبة 3)
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"فأي وقت نقصت فيه هذه املنفعة، وتوسيع ابب األسباب املؤثرة يف العقد، فقال رمحه هللا: 
بنقص ماء وانقطاعه، أو بزًيدته وتغريقه، أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج، وحنو ذلك مما 

لك مينع املنفعة املستحقة املعقود عليها، ن العادة، ومانًعا من املنفعة املعتادة، فإن ذيكون خارًجا ع
فيجب أن ميلك الفسخ، أو يسقط من األجرة بقدر ما فات من املنفعة كانقطاع املاء، وليس 

 .(1)بني انقطاع املاء وزًيدته وسائر املوانع فرق يصلح الفرتاق احلكم"

الظروف  االقتصادي أتخذ أحكامعسر تنفيذها بسبب احلصار إن العقود املؤجلة اليت ي
 :(2)الطارئة يف العقود إذا حتققت فيها الشروط اليت وضعها الفقهاء للعمل ابلنظرية، وهي

كاإلجارة، واملزارعة، والسلم، واملقاولة، وعقود العمل،   أن يكون العقد من عقود املدة، (1
 وليس عقًدا فورًًي.

املتعاقدين عن املضي يف موجب عجز أحد عقد وقبل التنفيذ، ويأن يطرأ العذر بعد ال (2
 العقد.

 أن يصيب أحد املتعاقدين ضرر حال املضي يف العقد، ُيعل العقد مرهًقا. (3
 أن يكون الضرر غري مستحق ابلعقد. (4

وتطبيًقا لشروط نظرية الظروف الطارئة على احلصار االقتصادي، جنده ظرفًا طارًئ استثنائًيا 
يؤدي إىل إحلاق الضرر ابملتعهد، وإرهاقه يف االلتزام  متوقع وال مستحًقا ابلعقد، عاًما غري

                                  
من املعامالت املعاصرة على صور الضخمة املعقدة يف زماننا، فحمل كالمهم كما هو على واقعنا، وختريج كثري 

ة، وعدها من الزم قوهلم فيه جتو ز، فطبيعة العقود وما يتعلق بتنفيذها يف واقعنا غدا مصحواًب أبمور املعامالت القدمي
عديدة، وتقلبات سريعة، قد ينتج عن التزام اجتهادات السابقني بنصها يف أحكام هذه املعامالت ظلم كبري وإضرار 

فهم منهجية املعاجلة اليت اتبعوها، ومعرفة األصول اليت نه ينبغي االستفادة الكربى من تراثهم النافع يف فاحش، غري أ
أسسوا األحكام عليها. انظر: الدابغ، أمين: منهج الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف الطارئة: حتليل ونقد 

 (.1685)ص: 
 (.30/298( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )1)
 (.155الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي )ص: ( انظر: قباين، حممد: نظرية الظروف الطارئة يف 2)
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 التعاقدي. 
مسألة الضرر يف العقود  مبكة املكرمة يف دورته اخلامسة جممع الفقه اإلسالمي انقشوقد 

 :(1)املؤجلة الناجتة عن احلوادث الطارئة، وقرر فيها التايل

واملقاوالت( إذا تبدلت الظروف  هداتفيذ )كعقود التوريد والتعيف العقود املرتاخية التن( 1"
اليت مت فيها التعاقد تبداًل غري األوضاع والتكاليف واألسعار تغيرياً كبريًا أبسباب طارئة عامة مل 
تكن متوقعة حني التعاقد، فأصبح هبا تنفيذ االلتزام العقدي يلحق ابمللتزم خسائر جسيمة غري 

يكن ذلك نتيجة تقصري أو إمهال من امللتزم يف األسعار يف طرق التجارة، ومل معتادة من تقلبات 
تنفيذ التزاماته، فإنه حيق للقاضي يف هذه احلال عند التنازع وبناء على الطلب، تعديل احلقوق 
وااللتزامات العقدية بصورة توزع القدر املتجاوز للمتعاقد من اخلسارة على الطرفني املتعاقدين، 

تم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل يف القضية ز له أن يفسخ العقد فيما لو يكما ُيو 
املعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب احلق يف التنفيذ، ُيرب له جانًبا معقواًل 
من اخلسارة اليت تلحقه من فسخ العقد حبيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم ويعتمد 

 ي أهل اخلربة الثقات.ي يف هذه املوازانت مجيعاً رأالقاض

حيق للقاضي أيضًا أن ميهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال يف وقت ( 2 
 ."قصري، وال يتضرر امللتزم له كثرياً هبذا اإلمهال

 احلالة الثانية: أن يكون التأثري كبريًا يستحيل معه تنفيذ العقد.

قتصادي فإن املعاملة تدخل حتت نظرية سبب احلصار االالعقد املؤجل ب إذا تعذر تنفيذ 
وقد ذكر الفقهاء تعذر الوفاء ابلعقود املؤجلة سواء كان التعذر دائًما، أو مؤقًتا،  القوة القاهرة،

                                  
 (.122قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي )ص: ( 1)
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املختلفة، غري أين أكتفي بتطبيق منع احلصار استيفاء العقد على عقدي السلم واإلجارة، وبيان 
 :ذلك كما يلي

 احلصار يف عقد السلم:املثال األول: أتثري 
شخص آلخر الثمن على أن يقبض املسلم فيه بعد سنة، فوقع حصار اقتصادي  سلَّمإذا 

قبل القبض، أدى إىل منع توفر املسلم فيه يف موعده، كأن متنع اآلالت الزراعية والبذور 
ابلعقد يف  إليه عن الوفاء املسلم إذا عجزومستلزمات الزراعة من الوصول إىل املكان احملاصر، ف

موعده، فإن أتثري احلصار يظهر عند أصحاب املذاهب املختلفة، سواء القائلني بتخيري املسلم 
إليه، أو القائلني بفسخ العقد، فاخلالف بني الفريقني يف درجة التأثري وليس يف أصله، فالذين 

، فكان أتثريه حمدوًدا اله فال مينع من الوفاءذهبوا إىل التخيري كأهنم جعلوا العجز الطارئ ميكن زو 
قال الشربيين: "ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع وقت حلوله مل  ال يصل إىل درجة االنفساخ،

ينفسخ؛ ألن املسلم فيه يتعلق ابلذمة، فأشبه إفالس املشرتي ابلثمن فيتخري املسلم بني فسخه 
 أبن العقد ينفسخ أما على مذهب القائلني، (1)والصرب حىت يوجد فيطالب به دفًعا للضرر"

 ابلتعذر فيكون أتثري احلصار أكرب.
وما سبق بيانه متعلق ابلتعذر عن الوفاء بكل وجه، أما إن عجز عن تسليم املسلم فيه يف 
املكان املتفق عليه، وأمكن الوفاء يف مكان آخر غري املكان املتفق عليه، فيؤثر احلصار يف عقد 

 مكان التسليم، قال الشربيين: "فلو عنيَّ مكااًن فخرب وخرج عن صالحية التسليمالسلم بتعديل 
، حيث بنيَّ طبيعة التأثري يف عقد السلم عند تعذر التسليم يف (2)تعني أقرب موضع صاحل له"

املكان املتفق عليه، وذلك بتعديل االتفاق، ليكون يف أقرب موضع صاحل، أما عند القائلني أبن 
عند اختالف املكان، وخاصة إذا ترتب عليه زًيدة نفقات، فيكون للحصار أتثري  العقد يفسخ

                                  
 (.2/295( الشربيين: اإلقناع )1)
 املرجع السابق.( 2)
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ما سبق بيانه، وعلى كال القولني يظهر أتثري احلصار يف السلم، سواء ابلفسخ أو التعديل، بل ك
إن احلصار ال يقتصر أتثريه يف عقد السلم حال العجز عن الوفاء فحسب، فقد يؤثر يف منع 

 جاء يف شرح زاد املستقنع: "كأن يسلمداًء حال توقع استحالة تنفيذه يف املآل، انعقاد السلم ابت
يف مكان حماصر ال تدخله سلعة معينة، ولو كانت توجد يف ذلك الزمن لكن ال توجد يف ذلك 

 .(1)املكان، فهذا السلم ابطل ألنه يغلب عدم وجود هذه السلعة يف هذا املكان"
فيه إضرار  يف موعده العجز عن الوفاء مبجردالنفساخ والذي يظهر للباحث أن القول اب

لثمن ألجل احلاجة، وقد يكون أنفقه على زرعه وأهله، ومطالبته به قد ابملسلم إليه، فقد أخذ ا
تدخل املشقة عليه، وخاصة أن الضيق مع احلصار يزداد، أما ترجيح اخليار ففيه مراعاة لظرف 

 املدة والتأثري، واحتمال انتهائه متوقع، فيمنح القول احلصار، وخاصة أن احلصار قد يتفاوت يف
يقدر األنسب له، وهبذا قد يكون ظرف احلصار أحد املرجحات بني ابخليار فرصة للمسلم 

 .  (2)القولني
 املثال الثاين: أتثري احلصار يف عقد اإلجارة:

ن االنتفاع إذا استأجر شخص عقارًا أو أرًضا أو عيًنا، مث وقع حصار اقتصادي منعه م
استيفاء املنفعة ُييز فسخ العقد،  تعذرثر يف العقد عند القائلني أبن ابلعني املؤجرة، فإن احلصار يؤ 

 وال يظهر له أثر عند القائلني بعدم فسخ العقد.
والذي يظهر للباحث أن احلصار يؤثر يف العقد، ويثبت احلق يف الفسخ، قال ابن قدامة: 

 )حتاصر( كىن ذلك املكان الذي فيه العني املستأجرة، أو حتصر"إذا حدث خوف عام مينع من س
روج إىل األرض املستأجرة للزرع وحنو ذلك، فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ... البلد فامتنع اخل

 .(3)فلكل واحد منهما فسخ اإلجارة، وإن أحب إبقاءها إىل حني إمكان استيفاء املنفعة جاز"
، فينفسخ العقد فيما قبض العني املستأجرةو  مدة من العقد يمض وقع احلصار بعد أما إذا

                                  
 (.4/64( اخلليل، أمحد: شرح زاد املستقنع )1)
 (.464تطاعة يف األحكام الشرعية )ص: ( انظر: املنيع، انصر: أثر االس2)
 (.339، 5/338قدامة: املغين )( ابن 3)
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 .(1)املدة اليت استوفاها املستأجر أجرة ، ويلزممن املدة بقي
 :العقود املؤجلةرابًعا: أدلة أتثري احلصار يف 

 ميكن االستدالل لتأثري احلصار االقتصادي يف العقود املؤجلة ابلتايل:
ي عن جابر ون بوضع اجلائحة، واليت منها ما رو عموم األدلة اليت استدل هبا القائل (1

َّ َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم أََمَر ب َوْضع  اجْلََوائ ح  َأنَّ »رضي هللا عنه:   .(2)«النَّيب 
أبن اجلائحة تشمل كل ضرر ال ميكن ضمانه، فيدخل ن توجيه الداللة وجه الداللة: ميك

 صار يف اجلائحة املأمور بوضعها.احل
عموم األدلة اليت استدل هبا القائلون بفسخ اإلجارة للعذر، ومن أمهها قاعدة: املشقة  (2

قال الكاساين: "إن احلاجة تدعو إىل جتلب التيسري، وقاعدة: ال ضرر وال ضرار، 
 للزم صاحب العذر ضرر مل د العذر؛ ألنه لو لزم العقد عند حتقيق العذرالفسخ عن

 .(3)يلزمه ابلعقد"
األمر ابلعدل واإلنصاف، وأن الشريعة جاءت لتحقيق ذلك دون استبداد طرف  على  (3

قال ابن القيم: "واألصل يف العقود كلها إمنا هو العدل الذي بعثت به الرسل ، (4)آخر
 . (5)وأنزلت به الكتب"

                                  
ن تيمية: جمموع الفتاوى اب ،(3/187البجريمي: حاشية البجريمي ) (،1094: املعونة )ص: ابن علي( انظر: 1)

(30/278). 
 (.3/1191( )1554( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب وضع اجلوائح )ح: 2)
 (.4/197الكاساين: بدائع الصنائع ) (3)
(، الدابغ، أمين: منهج الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف 164: الدريين، فتحي: النظرًيت الفقهية )ص: ( انظر4)

 (.1683الطارئة )ص: 
 (.1/292) أعالم املوقعنيابن القيم:  (5)
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االلتزام عند األصل العمل على تصحيح التصرف ما أمكن، وال يتسرع يف إلغاء  (4
القدرة على تعديل العقد مبا حيقق املصلحة والعدل، فإجراء العقود على حكم الصحة 

 .(1)أصل معترب، فإن استحال التنفيذ أو مل يعد لتنفيذه جدوى فيصار إىل إهناء االلتزام

 :يف واقع حصار غزةصار يف العقود املؤجلة خامًسا: حتقيق مناط أتثري احل
اليت حال حصار غزة دون تنفيذها ال ختتلف عن األحكام اليت سبق  إن العقود املؤجلة

ذكرها يف أثر احلصار يف العقود املؤجلة، إال أن العمل هبذا التأثري ميكن أن خيتلف ابختالف من 
 هنا على النحو التايل:له احلق يف إجراء التعديل ومدى التوافق عليه، وبيا

على تعديله أو فسخه وفق ما سبق بيانه يف أثر احلصار احلالة األوىل: أن يتوافق طرفا العقد 
 يف العقود املؤجلة، فيعمل مبا اتفقا عليه، ويكوان اتبعا املنهج األرشد إن شاء هللا.

إىل القضاء الرمسي احلالة الثانية: أن خيتلف طرفا العقد يف تعديله أو فسخه، فيحال األمر 
، ويكون عمل القضاة واحملكمني مبا ورد يف هذا املبحث إرشادًًي -التحكيم- أو القضاء العريف

ال إلزامًيا؛ ألن أحكام القضاة واحملكمني ختضع لعوامل عديدة، فقد تقيد بنظام، أو حتتكم لعرف  
 معترب، أو خيتلف االجتهاد فيها.

 صادي يف القروض.  املطلب الثاين: أثر احلصار االقت
تصادي أن يؤثر يف الديون املختلفة، كالقرض، وبدل املتلفات، والثمن ميكن للحصار االق

املؤجل، واألجرة، والنفقة، والدية، واملهر املؤجل، وقد اكتفيت ابلتمثيل ألثر احلصار فيها ابلتطبيق 
اًل لإلشكال، وما يقال فيه على عقد القرض، ابعتباره من أمهها وأكثرها اشتهارًا وانتشارًا، وحم

 غريه مما يف حكمه. يقال يف

                                  
عايري الشرعية )ص: ة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية: امل(، هيئة احملاسب495( انظر: اجلويين: غياث األمم )ص: 1)

930.) 
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 أواًل: صورة املسألة:
إن أتثري احلصار االقتصادي يف القروض له صور خمتلفة ومتعددة، فقد يؤثر يف صحة 
القرض ابتداًء، وقد يقع القرض صحيًحا غري أن املقرتض يعجز عن الوفاء به نتيجة احلصار، أو 

على املقرض أو املقرتض،  يؤثرمبا  دلنقو احلصار يؤدي إىل تغري قيمة ا أنيستطيع الوفاء به غري 
 يف كل صورة من هذه الصور؟ عالجفما ال

 :املسائل اليت يبىن عليها أثر احلصار يف املسألةاثنًيا: 
 يتعلق أثر احلصار االقتصادي يف القروض مبسائل كثرية، أكتفي بذكر أمهها:

 النقود: عند تغري قيمة : رد بدل القرضوىلاملسألة األ
الفقهاء على أن العمالت اليت تسك من الذهب والفضة، ال ختضع ملسألة تغري قيمة اتفق 

 .  (1)النقود؛ الحتوائها على قيمة ذاتية اثبتة من املعدن النفيس
اليت هلا قيمة اعتبارية ال ذاتية، إذا تغريت  قروض األوراق النقديةواختلفوا يف كيفية رد 

 ابنقطاعها أو كسادها قبل الوفاء، وذلك على قولني: قيمتها 
القول األول: ُيب على املدين رد املثل وال أثر لالنقطاع والكساد، وذهب إليه أبو 

 . (5)الدويل ، واختاره جممع الفقه اإلسالمي(4)، وهو املذهب عند الشافعية(3)، واملالكية(2)حنيفة
صاحبا مثله عند االنقطاع والكساد، وذهب إليه  القول الثاين: ُيب رد قيمة املقبوض وليس

                                  
(، النووي: روضة الطالبني 6/488ابن رشد: البيان والتحصيل )،(2/64( انظر: ابن عابدين: جمموع رسائل ابن عابدين )1)

 .(5/126(، املرداوي: اإلنصاف )4/37)
عابدين: جمموع رسائل ابن (، ابن 7/395ساين: بدائع الصنائع )(، الكا3/35( انظر: السمرقندي: حتفة الفقهاء )2)

 (.2/59عابدين )
(، خليل: التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب 6/488(، ابن رشد: البيان والتحصيل )4/153( انظر: مالك: املدونة )3)

(1/202.) 
 (.3/33: مغين احملتاج )(، الشربيين4/37(، النووي: روضة الطالبني )3/33( انظر: الشافعي: األم )4)
 (.83هـ )ص: 1409قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة اخلامسة، عام ( انظر: 5)
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 .(3)ومذهب احلنابلة ،(2)، وهو قول عند الشافعية(1)أيب حنيفة
، (4)أما إذا كان تغري النقود برخصها أو غالئها فاجلمهور على أنه يلزمه رد مثل ما قبض

بلة يف قول احلنا ، وذهب(5)ابلصلح بني املقرض واملقرتض أو سداد القيمة وهناك قول عند احلنفية
 .(6)إىل أنه يلزمه القيمة

 :(7): اشرتاط سداد القرض يف بلد آخرلثانيةاملسألة ا
 .(8)اتفق الفقهاء على عدم جواز القرض الذي ُير نفًعا مشروطًا للمقرض يضر ابملقرتض

 واختلفوا يف حكم اشرتاط سداد القرض يف بلد آخر، على أقوال كثرية، أكتفي إبيراد أبرزها: 
، (9)القول األول: ال ُيوز اشرتاط الوفاء يف بلد آخر غري بلد القرض، وذهب إليه احلنفية

 .(12)، واملذهب عند احلنابلة(11)، والشافعية(10)واملالكية يف قول

                                  
(، ابن عابدين: جمموع رسائل ابن 7/395(، الكاساين: بدائع الصنائع )3/35انظر: السمرقندي: حتفة الفقهاء ) (1)

 (.2/59عابدين )
 (.4/37البني )( انظر: النووي: روضة الط2)
 (.113(، احلجاوي: زاد املستقنع )ص: 2/72( وله الكايف )4/239قدامة: املغين )انظر: ابن  (3)
ابن رشد: البيان ، (2/206(، مال خسرو: درر احلكام )2/63( انظر: ابن عابدين: جمموع رسائل ابن عابدين )4)

 .(2/72(، ابن قدامة: الكايف )6/488والتحصيل )
 وما بعدها(. 2/63بدين )ن عابدين: جمموع رسائل ابن عا( انظر: اب5)
 (.5/127( انظر: املرداوي: اإلنصاف )6)
( تعرف هذه املسألة عند الفقهاء ابسم: "الس فتجة"، وقد عرفها ابن تيمية بقوله: "أن يقرضه دراهم يستوفيها منه يف بلد 7)

 (.29/455آخر" جمموع الفتاوى )
(، 999(، ابن علي، عبد الوهاب: املعونة )ص: 7/250العناية )البابريت:  (،7/395الصنائع ) الكاساين: بدائعانظر:  (8)

ابن قدامة: الكايف  ،(4/231الرملي: هناية احملتاج ) (،5/356املاوردي: احلاوي ) (،5/231القرايف: الذخرية )
 .(4/199ابن مفلح: املبدع )(، 2/72)

(، ابن عابدين: 8/492(، العيين: البناية )4/175) (، الزيلعي: تبيني احلقائق7/395( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )9)
 (.5/350رد احملتار )

 (.6/532(، املواق: التاج واإلكليل )2/729( انظر: ابن عبد الرب: الكايف )10)
ًي: أسىن املطالب (، األنصاري، زكر 4/34(، النووي: روضة الطالبني )4/433( انظر: الرافعي: العزيز شرح الوجيز )11)

(2/142.) 
(، 4/360(، ابن قدامة، عبد الرمحن: الشرح الكبري )4/240(، وله: املغين )2/72( انظر: ابن قدامة: الكايف )12)
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الوفاء يف بلد آخر إال حال عموم اخلوف جلميع الطرق اليت  القول الثاين: ال ُيوز اشرتاط
 .(1)ملذهب عند املالكيةيتعني على املقرض سلوكها، وهو ا

القول الثالث: ُيوز اشرتاط وفاء القرض الذي ليس حلمله مؤنة يف بلد آخر، وذهب إليه 
 .(4)، واختاره ابن تيمية(3)، واإلمام أمحد يف رواية(2)املالكية يف رواية

 :القرضيف  االقتصادي اثلثًا: أثر احلصار
ى اختالف احلاالت اليت ميكن للحصار خيتلف أثر احلصار االقتصادي يف القروض بناءً عل

 علقه هبا، وهلذا قسمت احلديث عن األثر ابختالف احلاالت على النحو التايل:االقتصادي ت
 : أثر احلصار يف تغري قيمة القرض:وىلاحلالة األ

إذا وقع حصار اقتصادي وأدى إىل تغري قيمة القرض بتغري القوة الشرائية للنقود رخًصا 
ادها وانقطاعها وفقداهنا، سواء كان التغري تلقائًيا أو إبجراءات من السلطة وغالًء، أو بكس

 يؤثر يف القرض، مبا ُيعل وفاء املقرتض مثل ما اقرتضه خيفق يف حتقيق احلاكمة، فإن هذا التغري
ضا األطراف املتعاقدة، فإذا اخنفضت القوة الشرائية للنقود خالل مدة القرض فإن املبلغ املقرتض ر 

سيتم الوفاء به تكون قوته الشرائية أقل من تلك اليت كان ميثلها عند إمتام عقد القرض،  الذي
فما أثر ع للمقرتض وخسارة للمقرض، وحيصل العكس عند ارتفاع القوة الشرائية هلا، وهذا فيه نف

 احلصار االقتصادي يف الوفاء ابلقرض مع هذا التغري؟
جبات ائلني بوجوب التزام املثل يف أداء الواُيب على املقرتض رد مثل ما أخذ عند الق

وااللتزامات املالية، فال يظهر للحصار أتثري يف احلكم عند أصحاب هذا القول، أما على القول 
اسي للديون بعملة أخرى، فيكون للحصار أتثري يف تغري قيمة أبداء القيمة، أو جبواز الربط القي

                                  
 (.3/317البهويت: كشاف القناع )

 .(2/89(، اخلرشي: شرح خمتصر خليل )6/532(، املواق: التاج واإلكليل )165( انظر: خليل: خمتصر خليل )ص: 1)
 (.2/473(، التسويل: البهجة يف شرح التحفة )2/728رب: الكايف )( انظر: انظر: ابن عبد ال2)
 (.4/240(، وله: املغين )2/72(، ابن قدامة: الكايف: )258( انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 3)
 (29/455( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )4)
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ية وقت القرض، أو تعديل االلتزام مبا يراعي مصلحة القرض، يتمثل يف االلتزام ابلقيمة الشرائ
بينهما، أو بتغيري العملة امللتزم هبا، أو ابلصلح الطرفني، سواء كان التعديل بتوزيع العبء الطارئ 

 .(1)بني املقرض واملقرتض
ورغم تبين جممع الفقه اإلسالمي الدويل لكون الوفاء ابلديون الثابتة ابملثل وليس ابلقيمة، 

أنه يرى أن احلاالت االستثنائية يطبق عليها مبدأ الربط مبؤشر تكاليف املعيشة، ومبدأ ربط إال 
قرارات  د الورقية ابلذهب، ومبدأ الصلح الواجب بعد تقرير أضرار الطرفني، كما جاء يفالنقو 

(، ومما جاء فيه: "األخذ يف هذه األحوال 6/9) 89هـ، قرار رقم: 1415الدورة التاسعة عام 
 .(2)ستثنائية مببدأ وضع اجلوائح الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة"اال

والذي يظهر للباحث أن تغري قيمة النقود بسبب احلصار االقتصادي يعد ظرفًا طارًئ 
يتحقق فيه مناط النظرية، ويستوجب املراعاة، فشروط اعتبار نظرية الظروف الطارئة منطبقة على 

، (3)غري طارئ استثنائي، عام، غري متوقع، يلحق ضررًا غري مستحق ابلعقدتغري قيمة النقود، فالت
انتج عن التزام تعاقدي يرتاخى تطبيقه، مما يتطلب رد االلتزام إىل حد االعتدال، سواء  وهو

إبعطاء القيمة، أو ابملصاحلة على مبلغ يوزع الضرر على املقرض واملقرتض، أو ابإلمهال إىل وقت 
 يمة النقود إىل سابق عهدها وقت القرض.ميكن معه عودة ق

على اإلقراض، وهو مطلب يف ظل احلصار الذي تشتد وهذا االختيار فيه حتفيز للمقرضني 
بدأ مل اللظلم عن املقرض، وحتقيقً  افيه رفعً  أن فيه احلاجة، وقد تشح النفوس عن التربع، كما

تسعني، ومن  مته مائة من نوع يساوي: "إذا صار ما كانت قيرمحه هللا العدالة، قال ابن عابدين
آخر مثانية وتسعني، فإن ألزمنا البائع أبخذ ما يساوي نوع آخر ما يساوي مخسة وتسعني، ومن 

التسعني مبائة فقد اختص الضرر به، وإن ألزمنا املشرتي بدفعه بتسعني اختص الضرر به، فينبغي 
خذ احلصار ية الظروف الطارئة اليت أيفهذا التعديل يتفق مع نظر ، (4)وقوع الصلح على األوسط"

                                  
 (.155الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي )ص: ود وأتثر ذلك بنظرية ( انظر: منصور، حممد: تغري قيمة النق1)
 (.174( انظر: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل )ص: 2)
 (.155( انظر: منصور، حممد: تغري قيمة النقود وأتثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي املقارن )ص: 3)
 (.2/67سائل ابن عابدين )( ابن عابدين: جمموع ر 4)
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حتت أفرادها يف بعض احلاالت، دون اجلزم بتدخل حمدد بعض أحكامها يف املعامالت، ويدخل 
قد ُيايف العدل الذي جاز ألجله هذا اجلزاء االستثنائي، فيقال إبحالة األمر إىل تقدير القاضي، 

 .(1)ة يف الواقعة املعروضةلينوع اجلزاء حسب تنوع احلال مبا حيقق العدل واملصلح
 وفاء:احلالة الثانية: أثر احلصار يف العجز عن ال

إذا أدى احلصار االقتصادي إىل عجز املقرتض عن سداد الدين، كأن جتمد أرصدته، أو 
فيعد معسًرا  أو حال اهنيار االقتصاد، متنع أمواله من الدخول إىل البلد اليت وجب الوفاء فيها،

بق ، ويستحق الزكاة، وُيوز له املسألة يف هذه احلالة، كما س(2)صح مطالبتهُيب إنظاره، وال ت
 بيانه يف أثر احلصار يف أحكام الزكاة.

وجتدر اإلشارة إىل اختالف مسألة العجز عن الوفاء ابلقرض عن مسألة العجز عن الوفاء 
لعجز يف العقود مبقتضى العقود املؤجلة، من حيث اجلزاء املرتتب على العجز بسبب احلصار، فا

 الفسخ، أو أتجيل االلتزام إىل وقت يظن املؤجلة تتنوع خيارات اجلزاء فيه، فيخري املتعهد له بني
معه القدرة على الوفاء، خبالف العجز عن الوفاء ابلقرض فال ميكن الفسخ معه، وللمقرض 

وسائل أخرى خارجة  اإلمهال وأتجيل الوفاء إىل وقت يظن معه القدرة على الوفاء، أو اللجوء إىل
 طالبة ابحلجر على املدين.  عن موضوع التعاقد، كاستيفاء القرض من الرهن، أو امل

 : أثر احلصار يف صحة انعقاد القرض:ثالثةاحلالة ال
إذا اقرتض شخص من آخر قرًضا، واشرتط عليه السداد يف البلد احملاصر إن أقرضه خارجه، 

ه داخله؛ لصعوبة دخول األموال إىل البلد احملاصر، أو أو اشرتط سداده خارج احلصار إن أقرض
 على القولحبرمة اشرتاط السداد يف بلد آخر، وجتوز  على القولخروجها منه، فال ُيوز ذلك 

رتاطه، وال يظهر أثر للحصار يف املسألة على هذين القولني؛ ألن احلرمة واجلواز ليست جبواز اش
ظهر األثر عند القائلني بعدم جواز اشرتاط الوفاء يف بلد خاصة حبالة دون حالة عندهم، وإمنا ي

                                  
(، الدابغ، أمين: منهج الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف 164( انظر: الدريين، فتحي: النظرًيت الفقهية )ص: 1)

 (.1695الطارئة )ص: 
 (.6/132(، العمراين: البيان )2/112( انظر: الشريازي: املهذب )2)
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أو دخوهلا، سواء كانت آخر إال عند خوف الطريق، فإذا نشأ عن احلصار خوف خروج األموال 
نقًدا أو مرسلة ابملصارف والبنوك، فيجوز اشرتاط السداد يف بلد آخر مع هذه احلاجة، حممولة 

 عند من قيد اجلواز خبوف الطريق. 
يظهر للباحث جواز اشرتاط سداد الدين يف البلد احملاصر أو خارجه إذا مل يكن يف ذي وال

ساهم يف التيسري على ذلك ضرر على املقرتض، فاإلقراض فيه تيسري على املقرتض، واملقرض امل
اآلخرين أحق من يـ َيسر عليه، فالشريعة ال متنع املقرض من مطلق النفع، وإمنا متنعه من النفع 

الطريق مقصد معترب ال يلزم منه  جائحة ، واملالحظ أن ضمان خطرملقرتضيه إضرار ابالذي ف
صادي مظنة حتقق العلة إضرار ابملقرتض، فقد حيقق هذا الشرط منفعة للطرفني، وإن احلصار االقت

اليت من أجلها أجاز املالكية استثناء اشرتاط السداد يف بلد آخر عند اخلوف من املنع، املتمثلة 
 ، فيأخذ حكمها يف اجلواز.(1)حتقيق مصلحة حفظ املاليف 

 :القرضيف  االقتصادي رابًعا: أدلة أتثري احلصار

ر من أدلة أتثري احلصار يف العقود يستدل لتأثري احلصار يف تغري قيمة النقود، مبا ذك (1
املؤجلة، فتغري قيمة النقود يلتقي مع العقود املؤجلة يف انطباق شروط الظروف الطارئة 

قال ابن حزم: "واخلسارة الحنطاط السعر على كليهما، وكوهنما صورًا من تطبيقاته، 
؛ تغري قيمة النقود، يضاف إليها أدلة القائلني بوجوب القيمة عند (2)جائحة بال شك"

ألن املقرض دفع شيًئا منتفًعا به ألخذ شيء منتفع به، فال يظلم إبعطاء ما ال ينتفع 
اجب يف ابب القرض رد مثل املقبوض، وقد عجز عن لو "ا، قال الكاساين: (3)به

ذلك؛ ألن املقبوض كان مثًنا، وقد بطلت الثمنية ابلكساد، فعجز عن رد املثل؛ فيلزمه 

                                  
 (.5/232( اخلرشي: شرح خمتصر خليل )1)
 (.7/281ابن حزم: احمللى )( 2)
 (.368( انظر: املطريات، عادل: أحكام اجلوائح يف الفقه اإلسالمي وصلتها بنظرييت الضرورة والظروف الطارئة )ص: 3)
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، ومع أن كالمه يف الكساد إال أن الغالء والرخص الفاحش ميكن (1)رد القيمة"
مة تصبح فيها ال ا به يف احلكم، فقد ال تبطل الثمنية لكنها تنخفض إىل قيمإحلاقه

 السابقة. تساوي إال القدر اليسري مقارنة بقيمتها

فَنَظِرَةٌْْ}وَإ ن ْكَانَْذُوْعُس رَة ْ دل إلمهال العاجز عن سداد القرض بقوله تعاىل:تيس (2

[، فكل من وجب 280]البقرة:  {ن ْكُن تُم ْتَع لَمُونَْاْخَي رٌْلَكُم ْإ ْوَأَن ْتَصَدَّقُوْإ لَىْمَي سَرَة ْ

 .(2)عليه التزام مايل، وعجز عن الوفاء به بسبب اإلعسار أنظر
يستدل جلواز اشرتاط سداد القرض يف بلد آخر عند وجود حصار، مبا استدل به  (3

لصيانة األموال؛ ألن القائلون جبواز السفتجة عند اخلوف، من كوهنا حالة ضرورة 
، إضافة (3)مصلحة حفظ املال مقدمة يف االعتبار على مضرة السلف مبا ُير نفًعا

، ملا فيها من مصلحة للمقرض واملقرتض من ألدلة القائلني جبوازها يف كل األحوال
، قال ابن قدامة: (4)رر أبحدمها، وأهنا منفعة من جنس التعاون واملشاركةغري ض

د ر  ألنه مصلحة هلما من غري ضرر بواحد منهما، والشرع ال يَ  "والصحيح جوازه؛
 بتحرمي املصاحل اليت ال مضرة فيها، بل مبشروعيتها، وألن هذا ليس مبنصوص على

، يضاف إىل ذلك أن (5)حترميه، وال يف معىن املنصوص، فوجب إبقاؤه على اإلابحة"
التحايل هبا للوصول إىل الراب، وما حرم علة حترمي اشرتاط املنفعة يف القرض سد ذريعة 

سًدا للذريعة تبيحه احلاجة، فقيام احلاجة يف ظل احلصار االقتصادي سبب إلابحة 
 ل حترمي الوسائل.ما كانت حرمته ضعيفة من قبي

                                  
 (.7/395( الكاساين: بدائع الصنائع )1)
 (.3/96(، ابن عاشور: التحرير والتنوير )3/372( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )2)
 (.5/232(، اخلرشي: شرح خمتصر خليل )6/532ج واإلكليل )( انظر: املواق: التا 3)
 (.29/455( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )4)
 (.4/241( ابن قدامة: املغين )5)
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف القرض 

العمل به يف حصار غزة، وال يظهر اختالف  ورد ذكره يف أثر احلصار يف القرض ميكن ماإن 
وابلنظر إىل ، إال من حيث من اكتمال شروط العمل أو ختلفها فيه بني حالة حصار وأخرى

املستعملة يف  تغري جوهري يف قيمة النقود قرض مل ينشأ عن حصار غزةموضوع اختالف قيمة ال
ظهر يل أن يكون سداد قيمة فيما يحىت تسطري هذه الكلمات، وهلذا فإن املناسب  التداول

 وليس كبريًا فاحًشا. ا معتاًداطبيعيً  ابلقيمة؛ ألن التغري الواقع يعد القرض برد بدله وليس

 .االقتصادي يف الشرط اجلزائياملطلب الثالث: أثر احلصار 

 أواًل: صورة املسألة:
عقود  إذا تعهَّد طرف آلخر، بسداد دين، أو توريد سلعة ، أو إجناز عمل  كما يف 

حال عدم  (1)املقاوالت، واتفق الطرفان على موعد للوفاء، والتزم املتعهد للمتعهد له بشرط جزائي
وقع حصار اقتصادي تسبب يف عدم الوفاء مبا تعهد الوفاء مبا تعهد به خالل املدة احملددة، مث 

 ن تقصري منه، فهل ُيب عليه االلتزام ابلشرط اجلزائي؟به، دو 
 حترير حمل النزاع:اثنًيا: 

مل ينص الفقهاء القدماء على حكم الشرط اجلزائي، فهو من الشروط املعاصرة امسًا وصورًة، 
لشرط اجلزائي يف الديون كالقرض والسلم والبيع وقد فرَّق كثري من الفقهاء املعاصرين بني حكم ا

هورهم إىل منعه يف بثمن مؤجل، وحكمه يف غري الديون كعقود املقاوالت وااللتزامات، فذهب مج
الديون وجوازه يف غري الديون، وأجازه بعضهم يف الديون وغريها، ومنعه آخرون يف الديون وغريها، 

 فتحصل عندان ثالثة أقوال:
اجلزائي يف الديون، ويصح يف غريها على سبيل التعويض عن مينع الشرط  القول األول:

هب إليه كثري من اهليئات والعلماء، منهم: الضرر، ما مل يكن اإلخالل لعذر معترب شرًعا، وذ

                                  
اإلخالل ( يعرَّف الشرط اجلزائي أبنه: "التزام زائد، يتفق مبوجبه املتعاقدان على تعيني التعويض الشرعي الذي يستحق عند 1)

 (.65ضر ابملشرتط" اليمين، حممد: الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة )ص: االختياري امل
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، والدكتور علي (3)، ودار اإلفتاء ابألردن(2)، ودار اإلفتاء املصرية(1)جممع الفقه اإلسالمي
 .(6)، وآخرون(5)دين عفانةر حسام ال، والدكتو (4)السالوس
 

ين معسرًا، القول الثاين: ُيوز الشرط اجلزائي يف األعمال، وُيوز يف الديون ما مل يكن املد
 .(8)، ونسبه إىل هيئة كبار العلماء يف السعودية(7)وذهب إليه الدكتور حممود خبيت

يواًن أو غري ديون، ون سب القول الثالث: ال ُيوز الشرط اجلزائي يف العقود، سواء كانت د
لدكتور ، واختاره ا(11)، وآخرين(10)، والدكتور فتحي الدريين(9)دإىل الشيخ عبد هللا بن زيد آل حممو 

 .(12)حممد اليمين
 :الشرط اجلزائييف  االقتصادي اثلثًا: أثر احلصار

                                  
 (. 223هـ )ص: 1430 -1403( انظر: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل من 1)
 (.6/106انظر: فتاوى دار اإلفتاء املصرية ) (2)
يف عقود العمل جائز، منشورة عرب موقع دار اإلفتاء العام ابمللكة األردنية اهلامشية،  ( انظر: فتوى بعنوان: الشرط اجلزائي3)

 . http://cutt.us/HznrYورابطها: 
 (.136( انظر: السالوس، علي: الشرط اجلزائي وتطبيقاته املعاصرة )ص: 4)
 (.12/114سام عفانة )انظر: عفانة، حسام: فتاوى الدكتور ح( 5)
 (.53( انظر: ملكاوى، حممد: الشرط اجلزائي يف املعامالت املالية دراسة فقهية مقارنة )ص: 6)
 (.71( انظر: خبيت، حممود: الشرط اجلزائي وأحكامه يف األعمال والديون )ص: 7)
ئة كبار العلماء ابلسعودية، والشيخ جبواز الشرط اجلزائي يف الديون وغريها إىل هي( نسب خبيت وابحثون آخرون القول 8)

مصطفى الزرقا، والشيخ عبد هللا املنيع، غري أن التحقيق ينفي نسبته إىل الزرقا واملنيع، وما وقعت من نسبة هلما انجتة 
ومة بـ: الشرط اجلزائي وأثره يف العقود عن خلط، وقد بني سبب هذا اإلشكال الدكتور حممد اليمين يف رسالته املوس

وما بعدها(، أما نسبته إىل هيئة كبار العلماء ابلسعودية فهي حمتملة؛ ألن قرارهم جممل ومل يفرق  211صرة )ص: املعا
 بني الشرط اجلزائي يف الديون وغريها، ومل يصرح بعدم اعتبار الفرق، مما جعل االختالف يف تفسريه ممكًنا.

 .(75)ص:  مكاهنا من الشريعةو  أحكام عقود التأمني ل حممود، عبد هللا زيد:آ ظر:( ان9)
 (.197انظر: الدريين، فتحي: النظرًيت الفقهية )ص:  (10)
( نسب الدكتور حممد اليمين هذا القول إىل املشايخ السابقني وآخرين، وذكر أهنم مل ينصوا على الشرط اجلزائي امسًا، 11)

انظر: اليمين،  التأخر، فهو الزم لقوهلم، وأصله الذي اعتمد عليه، وهو التعويض عن جمرد وإمنا أنكروا جواز جوهره
 (.224حممد: الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة )ص: 

 (.229( انظر: اليمين: الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة )ص: 12)

http://cutt.us/HznrY
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والقائلني  يؤثر احلصار االقتصادي يف الشرط اجلزائي عند القائلني جبوازه يف الديون وغريها،
رمته ابتداًء؛ ألن حترميه مينع جبوازه يف غري الديون، وال أثر له يف الشرط اجلزائي عند القائلني حب

 العمل به يف العقد.
 يان شروط االستحقاق اليت وضعها جميزو الشرط اجلزائي. وحىت يتضح أثره ال بد من ب

 :(1)الستحقاقه، وهيوقد وضع القائلون جبواز الشرط اجلزائي يف الديون شروطًا 
 أن يتحقق وقوع الضرر على الدائن. (1
 أن يكون املدين مليًئا ال معسرًا. (2
 إرهاق للمدين أو جتاوز ملقتضى العدالة.أال يكون يف الشرط  (3
 أال يكون املدين قد أخل ابلتزامه بسبب مشروع أو قاهر.  (4

 :(2)، فهيأما شروط استحقاقه يف غري الديون
 أخر فيه، أو تنفيذ جزء منه، أو التنفيذ املعيب.، بعدم التنفيذ، أو التإخالل امللتزم ابلتزامه (1
 ل دون ضرر مل يستحق.وقوع الضرر ابإلخالل، فإن وقع اإلخال (2
إفضاء إخالل امللتزم إىل وقوع الضرر، فإن كان الضرر من غريه أو ألسباب طارئة مل  (3

 يستحق.
ليه من التزام قبل توقيع الشرط اجلزائي إعذار املتعهد له للملتزم، وإنذاره بوجوب أداء ما ع (4

 عليه.
أن عدم الوفاء ابلعقد  وبعد عرض شروط استحقاق الشرط اجلزائي يف الديون وغريها، يظهر

بسبب احلصار االقتصادي خيل بشرط من شروط استحقاقه يف الديون، وهو أال يكون قد أخل 
بب احلصار االقتصادي يعد إخالله ابلتزامه بسبب مشروع أو قاهر، فاملدين الذي مل يلتزم بس

قاق الشرط مشروًعا لوقوعه بقوة قاهرة أو ظرف طارئة، وكذلك خيل احلصار أبحد شروط استح

                                  
 وما بعدها(. 71عمال والديون )ص: ( انظر: خبيت، حممود: الشرط اجلزائي وأحكامه يف األ1)
 وما بعدها(. 237ليمين، حممد: الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة )ص: انظر: ا (2)
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اجلزائي يف غري الديون، وهو أن يكون إخالل امللتزم هو املفضي إىل وقوع الضرر، فإذا وقع الضرر 
يه فال يصح العمل ابلشرط اجلزائي ابحلصار فال يكون امللتزم هو املفضي إىل وقوع الضرر، وعل

 و يف غريها.يف العقود اليت يتعذر الوفاء هبا بسبب احلصار االقتصادي سواء يف الديون أ
إن العمل ابلشرط اجلزائي حال الظروف الطارئة يتناقض مع منهج الشريعة يف التعامل مع 

ة ابلعذر، وتعديل العقود احلوادث الطارئة واإلعسار، فإقرار مبدأ وضع اجلائحة، وفسخ اإلجار 
واختيار ابلظروف الطارئة، وإمهال املعسر فيه داللة على مراعاة الشريعة لظروف املتعاقدين، 

األصلح هلما، وحماولة رد العقد إىل العدل، أما إعمال الشرط اجلزائي فإنه يراعي الطرف املشرت ط 
جلزائي يتعدى الضرر احلقيقي على حساب الطرف اآلخر، مث إن الضرر الذي يستحق به الشرط ا

وتزيل املشقة، وتبطل إىل املتوقع واملتوهم، والشريعة العادلة ال تقر هذا اإلضرار، فهي ترفع احلرج، 
 (1)!العقد الالزم حتقيًقا للعدالة، فكيف تقبل هبذا الشرط يف هذه احلالة؟

هـ، يف 1421ة، عام وهذا ما أخذ به جممع الفقه اإلسالمي الدويل، يف الدورة الثانية عشر 
ط اجلزائي إذا أثبت من ش رط عليه أن (، حيث جاء فيه: "ال يعمل ابلشر 109القرار رقم: )

 .(2)له ابلعقد كان بسبب خارج عن إرادته"إخال
(: "ُيوز 65هـ، يف القرار رقم )1412وجاء يف قرارات الدورة السابعة للمجمع املنعقد عام 

ائًيا مبقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف أن يتضمن عقد االستصناع شرطًا جز 
 .(3)قاهرة"

 :الشرط اجلزائييف  االقتصادي رابًعا: أدلة أتثري احلصار
ميكن االستدالل لعدم العمل ابلشرط اجلزائي إذا كان اإلخالل بسبب احلصار االقتصادي، 

يها يف املطلب السابق، ويضاف إليها أبدلة أتثري احلصار يف العقود املؤجلة اليت سبق اإلشارة إل

                                  
 (.249انظر: اليمين، حممد: الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة )ص:  (1)
 (.  223هـ )ص: 1430 -1403قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل من  (2)
 (.127هـ )ص: 1430 -1403ي الدويل من ( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالم3)
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 األدلة التالية:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  ظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَ قوله تعاىل  (1

 [.280]البقرة:  {كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

، (1)وجه الداللة: األمر ابإلنظار إىل امليسرة عام يف املعامالت املختلفة، فكل من أعسر أنظر
عسر إىل أن تتيسر أموره، وتسمح لتزامات، فيؤمروا إبمهال املويدخل فيه أصحاب احلقوق واال

ابلشرط اجلزائي مع املتخلف عن الوفاء بسبب احلصار يتعارض مع اإلمهال ظروفه ابلوفاء، والعمل 
 واإلنظار املأمور به شرًعا.

 إذا كانقياس أتثري احلصار االقتصادي يف الشرط اجلزائي على أتثريه يف العقود املؤجلة، ف (2
االقتصادي يؤثر كظرف طارئ أو قوة قاهرة يف أصل العقد الالزم، تعدياًل أو  احلصار

ًخا أو أتخريًا لاللتزام إىل وقت يظن فيه القدرة على الوفاء، فمن ابب  أوىل أن يؤثر يف فس
شروط العقد، واليت يدخل الشرط اجلزائي ضمنها، وال خيرج عن حكمها، فإذا أتخر الوفاء 

تنع ابلكلية، فال يستحق املتعهد له الشرط اجلزائي، وُيب اإلنظار حىت يزول ابلعقد أو ام
إن طال وكان يف انتظار انتهائه ضرر ابمللتزم له، فسخ العقد دون استحقاق احلصار، ف

 .(2)الشرط اجلزائي

 

  

                                  
 (.3/96(، ابن عاشور: التحرير والتنوير )3/372( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )1)
 (.92( انظر: ملكاوى، حممد: الشرط اجلزائي يف املعامالت املالية دراسة فقهية مقارنة )ص: 2)
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار االقتصادي يف الشرط اجلزائي 
ل ابلشرط اجلزائي يف ظل احلصار االقتصادي، وهذا ينطبق على جواز العمترجح عدم 

ريه من احلاالت، ما دام اإلخالل اباللتزام العقدي انشًئا عن احلصار وليس حصار غزة وعلى غ
وإن كان من خالف يقع يف القضاًي التفصيلية اجلزئية فمرده لتعيني املتسبب بتقصري من امللتزم، 
 لتزم أو بسبب احلصار، وسبيل تعيني ذلك التقاضي أو التحكيم.يف اإلخالل أهو امل

 صار االقتصادي يف حقوق امللكية.املبحث الثاين: أثر احل
تنقسم حقوق العباد ابعتبار ماليتها إىل حقوق مالية وغري مالية، وتنقسم احلقوق املالية إىل 

وحقوق يف حكم املال لتعلقها به، حقوق هي مال بذاهتا، كالنقود والعقارات واملنقوالت املادية، 
 .(1)كحقوق االرتفاق، وحقوق التأليف، وحقوق االخرتاع

وقد درست يف املبحث السابق بعض ما يتعلق ابحلقوق اليت هي مال بذاهتا إذا كانت 
مستحقة، من حيث أثر احلصار فيها، وسأحتدث يف هذا املبحث عن أثر احلصار يف احلقوق اليت 

يتصور أتثري احلصار فيها كحقوق التأليف واالخرتاع والعالمة التجارية وبراءة  يف حكم املال، مما
اع وغريها من احلقوق الفكرية املعنوية، اليت تعارف عليها الناس، وأقرهتا املواثيق بشرط عدم االخرت 

معارضتها ألحكام الشريعة، ويطلق على هذه احلقوق أمساء كثرية، منها حقوق االبتكار، واحلقوق 
تصاص ويقصد هبا: "ما يثبت للمبتكر من اخ، (2)ألدبية، واحلقوق الفكرية، واحلقوق املعنويةا

شرعي اببتكاره الذهين، ميكنه من نسبته إليه، والتصرف فيه، واستئثاره ابملنفعة املالية الناجتة عن 
ابلنشر، وحق ويشمل حق امللكية املعنوية حق النسبة، وحق اإلذن ، (3)استغالله استغالاًل مباًحا"

 .(4)دفع االعتداءالتعديل، وحق السحب من التداول، وحق 

                                  
(، ويصح هذا التقسيم عند القائلني 38يف الفقه اإلسالمي )ص: انظر: الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف  (1)

 أبن االبتكار حق مايل كما سيأيت بيانه.  
 (.31( انظر: الزرقا، مصطفى: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي )ص: 2)
 (.215رتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي )ص: ( الشهراين، حسني: حقوق االخ3)
 وما بعدها(. 156انظر: الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي )ص:  (4)
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حقوق معنوية هلا قيمة مالية، ميكن متلكها وبذل االخرتاع واالبتكار فحقوق التأليف و 
العوض فيها، وتعمل الشريعة على محايتها مبا ال يؤدي إىل احتكارها، فكما تسعى إىل محاية 

كها هبا، تعتين ابنتفاع األفراد واجملتمع هبا، مبا ُيعل املؤلَّف أو احلقوق املعنوية، واستئثار مال
 .(1)ط هبذه املنفعةاالخرتاع يرتب

وسأعرض أثر احلصار يف هذه احلقوق بعد تصوير املسألة، وحترير حمل النزاع فيها، مث أبذل 
 جهدي يف االستدالل هلذا التأثري.

 أواًل: صورة املسألة:
عة متنع االعتداء عليه، فيحق ملالكه ق من احلقوق، فإن الشريإذا ثبت استحقاق شخص حل

، أو أغلقت اقتصادي   التصرف املختلفة وفق أحكام الشريعة، فإذا وقع حصار  التصرف فيه أبوجه 
ت احلاجة إىل االنتفاع مبا له حقوق ملكية، كالربامج املعابر، وتدهور الوضع االقتصادي، ومسَّ 

تب العلمية اليت هلا حقوق طبع، والرتاكيب الدوائية اململوكة، اليت منع اإللكرتونية املرخصة، والك
دخوهلا إىل احملاصرين، أو ارتفع سعرها عن مثن مثلها، أو عجز احملاصرون عن مثنها، أو  احلصار

تعذر استئذان أصحاهبا، أو احتاجوا إىل إدخال تعديالت على املنتج األصلي، بتغيري امسه، أو 
اجتة د منع استرياد سلع الدولة احملاَصرة، أو منع توريدها إليها، فهل للتغريات النبلد تصنيعه، عن

عن احلصار قوة مؤثرة يف جواز االستفادة مما له حقوق ملكية أو إجراء تغيري فيه دون إذن مالك 
 .حقه؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
عاصر؛ لعدم اقتضاء واقعهم مل يتناول الفقهاء القدماء دراسة احلقوق املعنوية بوصفها امل

التقدم الصناعي والتقين، وتطلبها نظام  اصرة اليت نشأت معالتطرق هلا، فهي من القضاًي املع

                                  
(، 272(، املصري، رفيق: فقه املعامالت املالية )ص: 17انظر: الدريين، فتحي: حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي )ص:  (1)

ة، سامر: إشكالية التصدي لتعسف صاحب (، الداللع798والقانون )ص:  فقهامللكية بني ال ، حممد: حقوقالشلش
 (.391احلق يف الرباءة يف القانون األردين: دراسة مقارنة )ص: 
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الدولة احلديثة، وابتدأ القانونيون دراستها، مث حَنََت الفقهاء املعاصرون أحكاًما شرعية للصور اليت 
 .(1)حتدث عنها القانونيون

عند عدم املانع، وحيرم التصرف  ن ملكية احلق سبب للتصرفإن الفقهاء متفقون على أ
، وما وقع من خالف للمعاصرين حول احلقوق املعنوية فيدور (2)ن إذهنميف مملوكات اآلخرين دو 

حول مدى عد االبتكار الفكري املعنوي حًقا مالًيا ُيوز التصرف فيه، وهلم يف ذلك أقوال 
 يسني:وتفصيالت كثرية، أمجلها يف اجتاهني رئ

له التصرف فيه، االجتاه األول: لصاحب االبتكار املأذون به شرًعا حق فيما ابتكره، ُيوز 
، والشيخ مصطفى (3)ومنع االعتداء عليه، وذهب إليه أكثر املعاصرين، منهم الشيخ بكر أبو زيد

، (7)عثماين، والشيخ حممد تقي ال(6)، والدكتور وهبة الزحيلي(5)، والدكتور فتحي الدريين(4)الزرقا
 .(9)، واختاره جممع الفقه اإلسالمي الدويل(8)وآخرون

االجتاه الثاين: ال ينطوي االبتكار على حق مايل، فال حيق لصاحب االبتكار منع غريه من 
، وأمحد (10)تكرار صنعه أو نسخه وتصويره، وذهب إليه مفيت ابكستان سابًقا الشيخ حممد شفيع

                                  
 (.2/115( انظر: أبو زيد، بكر: فقه النوازل )1)
(، حسني، حممد علي: هتذيب الفروق 5/187(، ابن عابدين: رد احملتار )8/301( انظر: العيين: البناية شرح اهلداية )2)

(، أبو زهرة: امللكية ونظرية العقد )ص: 3/234السنية يف األسرار الفقهية وهو مطبوع مع الفروق للقرايف )والقواعد 
 (.20(، الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف )ص: 19(، اخلفيف، علي: امللكية )ص: 73

 وما بعدها(. 2/160نوازل )( انظر: أبو زيد، بكر: فقه ال3)
 (.31طفى: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: الزرقا، مص4)
 وما بعدها(. 18( انظر: الدريين، فتحي: حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي )ص: 5)
 (.5/1952جملة جممع الفقه اإلسالمي )( انظر: الزحيلي، وهبة: بيع االسم التجاري والرتخيص، حبث منشور يف 6)
 (.5/1949ين، حممد تقي: بيع احلقوق اجملردة، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي )( انظر: العثما7)
 (.271، 238( انظر: الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي )ص: 8)
 (.84مي الدويل )ص: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسال( انظر: 9)
قطيف من مثرات الصنعة والتأليف، وهي فتوى ابللغة األردية نقلها مرتمجًة الشيخ بكر انظر: شفيع، حممد: مثرات الت (10)

 (.2/122أبو زيد يف كتابه فقه النوازل )
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 .(2)، وآخرون(1)احلجي الكردي
 
 

 :حقوق امللكيةيف  االقتصادي اثلثًا: أثر احلصار
يف حقوق امللكية املعنوية مبين على اختالف العلماء يف حكم  االقتصاديإن أثر احلصار 

احلق املايل هلذه احلقوق، فمن قال بعدم ماليتها يلزم من قوله عدم أتثري احلصار االقتصادي يف 
منها دون عوض أو استئذان، اعتماًدا على أن حكمها، فيجوز للمحاصرين وغريهم االستفادة 

، (3)لتأليف أو االبتكار، فله التصرف فيه مبا شاء من أنواع التصرفاتمن حصل على نسخة من ا
أما القائلون مباليتها فيمكن أن يكون للحصار أثر يف املسألة عندهم، وال يلزم من القول مبالية 

ن إذن أصحاهبا، فقد يذهب بعضهم إىل القول هذه احلقوق منع احملاصرين من استعماهلا دو 
االعتداء عليها، مث يرخص للمحاصرين استعماهلا يف حدود ما تندفع به مباليتها وصيانتها من 

حاجتهم، فالفقهاء الذين وقفت على كالمهم يف املسألة تناولوا احلكم االبتدائي للمسألة وليس 
على من حبث أثر الضرورة أو احلاجة أو الظروف احلكم االستثنائي يف الظروف الطارئة، ومل أقف 

، واليت منها عدم إطالق العمل (4)قوق، إال أهنم حتدثوا عن قيود امللكية املعنويةالطارئة يف هذه احل
مبا يكتب على املؤلفات وبرامج احلاسب اآليل من عبارات تفيد املنع من النسخ مطلًقا، وأن 

                                  
والرتمجة، مقال منشور يف جملة هدي ( انظر: الكردي، أمحد احلجي: حكم اإلسالم يف حقوق التأليف والنشر والتوزيع 1)

 وما بعدها(. 12 )ص: 5،6، ع 23األردن مج  -اإلسالم
 (.238( انظر: الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي )ص: 2)
جملة هدى ( انظر: الكردي، أمحد احلجي: حكم اإلسالم يف حقوق التأليف والنشر والتوزيع والرتمجة، مقال منشور يف 3)

 (14)ص:  5،6، ع 23األردن مج  -اإلسالم
سني الشهراين يف كتابه: حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي، القيود الواردة على حقوق تناول الدكتور ح (4)

لقيود، االخرتاع والتأليف، وقسمها إىل قيود عامة، وقيود خاصة، وقدم حبثه للقيود مبقدمتني أتصيليتني ترجع إليهما ا
واملقدمة الثانية: املصلحة العامة مقدمة على املصلحة  املقدمة األوىل: منح احلقوق وتقييدها إمنا يكون بطريق الشرع،

 وما بعدها(. 308اخلاصة. انظر: )ص: 
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نع مبن كان غرضه التكسب منها، خبالف احملتاج إليها حقوق الطبع والنسخ حمفوظة، فيقيد امل
 .(1)ر له شراء نسخة أصلية منهاممن ال يتيس

ولعل ما جاء يف قيود امللكية يصلح أساًسا لالنطالق يف هذا املوضوع، وختريج حالة  
ة احلصار على بعض صور تقييد امللكية للمصلحة العامة أو اخلاصة، فإقرار مبدأ وجود قيود للملكي

املعنوية ُيعل دراسة أتثري احلصار يف هذه احلقوق أمرًا مقبواًل، ويبقى السؤال حول طبيعة هذا 
 التأثري، وأي احلقوق املعنوية اليت ميكن أتثريه فيها، وحدود التأثري.

وقبل تفصيل أتثري احلصار يف املسألة، أمهد القول ابإلشارة إىل أن حاجة احملاصرين 
قوق ملكية ليست متساوية، فبعض صور االحتياج قد تصل إىل مرتبة للمبتكرات اليت هلا ح

، فال يعمم حكم واحد على استعماالت صور امللكية املعنوية الضرورة، وبعضها يف مرتبة التحسيين
املختلفة، بل قد يكون الشيء الواحد كالكتب العلمية، أو الربامج اإللكرتونية، أو الوصفات 

حاجًة آلخر، وحتسيًنا لثالث، ورمبا انتقلت بني املراتب الثالث العالجية، ضرورًة لشخص، و 
ما يكون يف مرتبة الضرورة مما له تعلق إبنتاج الغذاء والدواء، للشخص الواحد يف أوقات خمتلفة، ف

وغريها من األشياء اليت ختتل احلياة بفقدها، ُيوز فيها استعمال ما له حقوق ملكية دون استئذان  
أما ما يكون يف مرتبة التحسني فال أتثري له يف االستثناء من احلكم األصلي،  عند العجز عنه،

تكون بني املرتبتني فتأخذ حكم املرتبة اليت تقارهبا، فبعض احلاجات تكاد وأما احلاجات اليت 
تقارب الضرورة يف احلكم، وخاصة إذا اتسعت دائرة االحتياج إليها، وانتقلت من الوقوع الفردي 
إىل االحتياج اجلماعي، فتصبح حاجة عامة، تنزل منزلة الضرورة من حيث الرخص اليت تباح 

 .(2)ألجلها

                                  
من ( مل أقف عند القائلني أبن حق االبتكار له قيمة مالية، على من فرَّق بني االستعمال الفردي والتكسب التجاري 1)

، واستأنس يف ذلك بفتوى للشيخ ابن حيث حكم االستعمال دون إذن مالك احلق، سوى الدكتور حسني الشهراين
عثيمني رمحه هللا، تقيد املنع ابلتجارة وليس ابالستعمال الفردي، حيث نقل قوله: "إذا كان النسخ على سبيل التجارة 

 (.514، 326)ص: فال ُيوز". انظر: الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف 
 (.2/188(، ابن عبد السالم: قواعد األحكام )530( انظر: اجلويين: غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 2)
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ل التأثري، فأتناوله من خالل عرض صور االعتداء على حقوق االبتكار، وبيان أما تفصي
موقع استعمال احملاصرين هلذه احلقوق من صور االعتداء، وصواًل إىل حكم استفادهتم منها دون 

 إذن مالكها، وبياهنا كاآليت:
 االقتباس واالنتحال: (1

ذا تقيد املقتبس بشروط األمانة ال يشرتط يف االقتباس من اآلخرين إذن صاحب االبتكار، إ
دون نسبة القول لصاحبه، وانتحال الشخصية  يف البحث العلمي العلمية يف التوثيق، أما االقتباس

 .(1)العلمية لآلخرين، فهي سرقة وتلبس بلبوس الزور، واعتداء على حقوق اآلخرين
ر للحصار يف فاالقتباس وفق شروط األمانة العلمية متاح للمحاصرين وغريهم، فال أث

حكمه، أما االقتباس مع اإلخالل ابلضوابط الشرعية، فال يظهر قيام حاجة له يف ظل احلصار 
 االقتصادي، فيبقى حكمه على املنع األصلي، وال أتثري للحصار فيه. 

 إعادة نسخ املؤلف، أو تصنيع املخرتع، دون إذن مالك احلق: (2
إبذن املبتكر؛ ألنه حق ال ُيوز التصرف األصل منع نسخ املؤلف أو تصنيع املخرتع إال  

، فإذا وقع حصار اقتصادي، ونشأ عنه حاجة إىل نسخ املؤلف ورقًيا أو (2)فيه إال إبذن مالكه
 إلكرتونًيا، أو صنع جهاز، أو حتضري دواء، فهل ُيوز ذلك؟

إن تصوير الكتب يف البلد احملاصر دون إذن مالك حقها، تتناقض مع حق اإلذن يف النشر 
ن حيث الكيفية، فقد خيتار املبتكر نشرها ورقًيا ومينعها إلكرتونًيا، فيدخلها من هو خارج البلد م

احملاصر إلكرتونًيا ويرسلها إىل حمتاجها من احملاصرين، فهذا االستعمال غري مصرح به ابتداًء، ويعد 
احلصار ، فإن قامت احلاجة هلذا التصرف يف ظل (3)اعتداء على احلق يف الوضع الطبيعي

                                  
 (.465، 323انظر: الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف )ص:  (1)
 (.472انظر: الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف )ص:  (2)
حملدود، نسخ املؤلف وتصويره بقصد االستفادة الشخصية، واالنتفاع العلمي اواز ( ذهب الدكتور حسني الشهراين إىل ج3)

وليس للمبتكر املنع من ذلك ما دام أن املقصود هو االنتفاع الشخصي، وليس االسرتابح والتجارة، فإن كان بقصد 
. انظر: اجة وال ضرورةاالسرتابح فال ُيوز؛ ألنه اعتداء على حقوق املؤلف، وفيه إحلاق ضرر به ال تدعو إليه ح
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االقتصادي املفروض على بلد من البلدان، وتعذر استئذان مالك حق االبتكار، فيجوز ذلك 
االستعمال واالنتفاع يف حدود احلاجة، وليس بغرض جتاري ابتداًء، فهذا االستعمال ليس فيه 
اعتداء على أصل حق امللكية كنسبة احلق لصاحبه، أو حقه يف التعديل، أو السحب من التداول، 
وإمنا تعرض لبعض احلقوق التابعة، فإذا كان املؤَلف منشورًا فاالستعمال ال خيل حبق النشر، وإمنا 
يفوت زًيدة ربح  للمؤلف، فهو من التصرف اليسري املغتفر إذا دعت حاجة احلصار إىل االستعمال 

 عند العجز عن احلصول عليها ابلطرق اليت حتفظ حق ملكيتها.
احلكم هنا حال القول مبنع االستعمال الفردي والتجاري يف الوضع يف على أن احلصار مؤثر 

االعتيادي، فيؤثر احلصار يف جواز االستعمال الفردي دون التجاري، أما على القول ابلتفريق بني 
االستعمال الفردي واالسرتابح التجاري، فال يكون للحصار أتثري يف احلكم ابلنسبة ملن استعملها 

جلوازه يف احلصار وغريه، وميكن أتثريه يف بعض صور االسرتابح التجاري، فهناك ؛ استعمااًل فردًيً 
حاالت يكون الغرض مشرتًكا فيها بني االستفادة الفردية واالسرتابح التجاري، كأن يقرر املدرس 
كتااًب على طالبه، وال تتوافر منه نسخ كافية يف البلد احملاصر، فيحتاج كل طالب هذا الكتاب 

 ي، بينما املكتبة اليت تتوىل طباعته هدفها الربح، فهل ُيوز ذلك؟شخصلغرض 
ميكن القول ابجلواز يف هذه احلالة؛ ألن ربح صاحب املطبعة جاء تبًعا وليس قصًدا، وما 
أيخذه من مقابل يكيَّف كأجرة، أما احلالة اليت متنع املكتبة أو دار النشر منها فهي اليت يستقل 

خذ املطبعة املقابل على سبيل البيع، فتطبع النسخ دون وجود طالب هلا، وأتفيها الغرض الرحبي، 
 وإمنا بقصد النشر والعرض للراغبني يف الشراء، فيمنع يف هذه احلالة؛ لعدم اعتبار احلاجة فيها.

 ترمجة املؤلف: (3
إن كانت الرتمجة لغرض شخصي فتجوز يف احلصار وغريه؛ ألن الرتمجة تعبري عما يف املؤلف 

ي، ومن حقه أن يطلع عليه ويقرأه، أما إن كانت بغرض إفادة اآلخرين ونشرها والرتبح صلاأل

                                  
 (.324الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف )ص: 
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منها، فال يرى الباحث أتثري احلصار يف املسألة، ويبقى حكمها على أصل مسألة الرتمجة بغري 
 .(1)إذن مالك حق التأليف

 التغيري يف املخرتع أو املؤلف: (4
ة، أو العالمة التجارية اليت ارتضاها املبتكر، أو صنعمثل تغيري اسم الشركة املبتكرة أو امل
 ، والتغيري له صور متعددة، ميكن عرضها كاآليت:(2)اسم املؤلّ ف أو تغيري املؤلَّف أو املخرتع ذاته

الصورة األوىل: أن يكون التغيري لغرض شخصي يف النسخة اليت متلكها متلًكا صحيًحا، 
ة يف بلد متنع خروج هذه األشياء إىل البلد احملاصر، آلة مصنعكأن يريد السفر ومعه كتاب أو 

فيجوز التغيري يف هذه الصورة إن كان املنع بغري وجه حق؛ ألنه تصرف يف ملكه، مبا ال يؤثر على 
 حق ملكية املبتكر.

الصورة الثانية: أن يكون التغيري لغرض جتاري، والذي يظهر املنع من ذلك دون إذن 
ك غريه دون إذنه، وفيه اعتداء على حق نسبة املبتكر إىل صاحبه، رف يف ملصاحبها؛ ألنه تص

فإن قام احتياج احملاصرين هلذا التغيري، فيمكن للحصار أن يؤثر يف احلكم استثناًء يف بعض 
األصناف اليت يتضرر احملاصرون بعدم وصوهلا إليهم، كاألدوية العالجية، إذا منع دخوهلا إىل البلد 

ا وامسها وبلد صنعها؛ ألجل إدخاهلا، فيجوز اإلقدام على ذلك يف نطاق غري شكلهاحملاصر، في
ضيق من حيث األصناف اليت ُيوز فيها ذلك، وحجم التغيري والتعديل، على أن يضبط ذلك 

 بضوابط الضرورة واحلاجة النازلة منزلتها.
 تقليد املخرتع: (5

التجارية له، من أجل  العالمة وذلك إبنتاج مثل املخرتع األصلي أو قريب منه، وتقليد
استغالله جتارًًي، فإن كان دون استئذان مالك حق االخرتاع فال ُيوز؛ ملا فيه من اعتداء على 

                                  
انظر:  ( نقل الدكتور حسني الشهراين اخلالف يف حكم مطالبة املؤلف محاية حقه يف التأليف، ومنع غريه من ترمجته،1)

 وما بعدها(. 476الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف )ص: 
 وما بعدها(. 492ع والتأليف )ص: ( انظر: الشهراين: حقوق االخرتا 2)
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حق املخرتع، يضاف إىل ذلك أنه غش وتزوير وتدليس، وفيه إضرار ابآلخرين وأكل ألمواهلم 
عتربة الداعية إليها، أما حلاجة امل، وال يظهر أتثري احلصار يف حكم هذه الصورة؛ لعدم ا(1)ابلباطل

إن قامت احلاجة الستعمال هذا املخرتع، كأن يكون دواًء عالجًيا، أو جهازًا طبًيا، فيجوز ذلك 
بشرط اختالف العالمة التجارية؛ ألن احلاجة إليه يف االستعمال، أما العالمة التجارية فتؤثر يف 

 االستغالل التجاري.
 ت اإللكرتونية:التطبيقانسخ برامج احلاسب اآليل، و  (6

األصل منع استعمال برامج احلاسب اآليل والتطبيقات اإللكرتونية، اليت هلا حقوق ملكية 
مينع أصحاهبا االستفادة منها إال ابلطرق املرخص هبا؛ ألن استعماهلا دون موافقة مالكها، فيه 

عة الثمن، خصة مدفو اعتداء على اإلذن ابلنشر، من حيث طريقته، فمالكها اختار أن تكون مر 
غري أن الذي استعملها بطرق غري مرخصة خالف طريقة املالك، وهذا استعمال غري مسموح به 

 فيكون اعتداًء.
فإن أدى احلصار االقتصادي إىل منع دخوهلا بطريقة رمسية، أو ارتفاع أسعارها ارتفاًعا 

ابالستعمال ، ويلحق فاحًشا، فيمكن القول جبوازها لالستعمال الشخصي دون املتاجرة هبا
الشخصي أخذ املربجمني أجرة برجمتها وتنصيبها، وما ال يتم االنتفاع الشخصي إال به، فهذا 
االستعمال ليس فيه اعتداء على أصل حق امللكية، وإمنا على بعض احلقوق التابعة له، كتقليل 

 الربح، فيجوز مع احلاجة إليه.
 :لكيةحقوق امليف  االقتصادي رابًعا: أدلة أتثري احلصار

ميكن بناء أثر احلصار االقتصادي يف حقوق امللكية املعنوية على األصول الشرعية الكلية،  
اليت تدور حول إزالة الضرر، وترجيح املصلحة الغالبة عند التعارض، ومنع سوء استعمال احلق، 

 وهي كاآليت:

                                  
 (.501)ص:  املرجع السابق( انظر: 1)
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 االستدالل إبزالة الضرر: -أ
ن احلصول على ما متس حاجتهم إليه؛ اصرين مإذا أدى احلصار االقتصادي إىل منع احمل (1

كاحتياج احملاصر إىل دراسة أساسية يف موضوع دراسته، يستطيع احلصول عليها بطرق 
تتعارض مع حقوق امللكية املعنوية، فإن تسبب اعتبار هذه احلقوق يف حجبها عنه وعدم 

ملتوعد صاحبه يوم شرًعا، اإرساهلا إليه، حلقه الضرر، وميكن عده من كتمان العلم املنهي عنه 
، قال السخاوي رمحه هللا: "ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها لالنتفاع (1)القيامة

 .(2)هبا، ال سيما مع عدم التعدد لنسخها، الذي هو أعظم أسباب املنع"
ميكن ختريج االستفادة مما له حق ملكية فكرية على حق االرتفاق املتعلق مبنافع العقار،  (2

كحق املرور والشرب واجملرى واملسيل، وحنو ذلك مما يثبت ا على حق امللكية،  والذي يعد قيدً 
لعقار على آخر؛ مراعاًة للمنفعة اخلاصة، كمنفعة اجلار، أو املصلحة العامة، مثل القيود 

وخترَّج ، (3)عة على املالكني اجملاورين للطرق العامة بعدم البناء على مسافة معينة منهااملوضو 
بغري رضاه؛  ، فقد ينزع امللك من صاحبه(4)للمصلحة العامةاخلاصة زع امللكية أيًضا على ن

                                  
َمْن س ئ َل َعْن ع ْلم  َعل َمه  »أخرج الرتمذي يف سننه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (1)

قال عنه: "حديث أيب هريرة حديث حسن" سنن الرتمذي، كتاب العلم، ، و «مث َّ َكَتَمه  أ جلْ َم يـَْوَم الق َياَمة  ب ل َجام  م ْن اَنر  
(، وأخرجه ابن حبان مبعناه يف صحيحه، كتاب العلم، ابب ذكر 5/29( )2649ا جاء يف كتمان العلم )ح: ابب م

ه حمقق (، وقال عن1/297( )95إُياب العقوبة يف القيامة على الكامت العلم الذي حيتاج إليه يف أمور املسلمني )ح: 
اًيت خمتلفة من عدة طرق، انظر: ابن القيسراين: الكتاب الشيخ شعيب األرنؤوط: "إسناده صحيح"، واحلديث ورد برو 

 (.9/566(، ابن حجر: إحتاف املهرة )4/2388ذخرية احلفاظ )
 (.666السخاوي: املقاصد احلسنة )ص:  (2)
بعدها(، وقد نص فقهاء القانون على أن قيام صاحب العقار احملبوس وما  113( انظر: اخلفيف، علي: امللكية )ص: 3)

جاره قبل تعيني املمر ال يوقعه حتت طائلة قانون العقوابت. انظر: أبو قرين، أمحد: حقوق االرتفاق ابملرور يف أرض 
 (.5والقيود اليت ترد على امللكية )ص: 

وق امللكية الفكرية يف سياق تناوهلم ألثر الظروف الطارئة والضرورات حتدث فقهاء القانون عن هذا املبدأ فيما يتعلق حبق (4)
احلكومة يف الرتخيص اإلجباري يف الظروف اليت توجب توفر السلعة مبقادير كافية وأسعار مالئمة، مبا  اليت تقدرها

بدافع رحبي، حيقق الصاحل العام، ويكون القصد من ذلك حتقيق مصلحة عامة أو جماهبة ظروف سيئة طارئة وليس 
ومة ابلتعويض العادل لصاحب امللكية. فتستخدم الدولة تلك احلقوق بغري تفويض من صاحب الرباءة، وتلزم احلك
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ألجل النفع العام، أو لدفع أذى عن غريه، إذا كان الضرر الواقع أكرب من ضرر نزعها من 
، وميكن خترُيها أيًضا على إُياب املعاوضات مع (1)، مع تعويضه تعويًضا عاداًل ايد مالكه

ة رمحه هللا: "املعاوضة إذا احتاج املسلمون إليها بال ضرر يزيد على احلاجة، قال ابن تيمي
، ووجه التخريج إهدار إرادة صاحب احلق يف املسألتني، فمالك (2)حاجة املسلمني وجبت"

البيع أو عدمه ابتداءً لكنه ُيرب عليه عند احلاجة إىل املبيع، كذلك صاحب  املبيع له احلق يف
 . (3)ق يف اإلذن أو عدمه أصالًة، إال أن إذنه ال اعتبار له عند احلاجةحق امللكية الفكرية له احل

 
 االستدالل برتجيح املصلحة الغالبة: -ب

ضرر بغريه، وجب املوازنة بني مصلحته إذا ترتب على استعمال املالك حقه يف املبتكر  (1
مل يرتتب على املشروعة واملضرة الناشئة عن استعماله، فإن كان الضرر اندر الوقوع أو قلياًل 

، ذلك تقييد حق املالك يف استعمال حقه، أما إن كان الضرر كبريًا أو عاًما قدم على حقه

                                  
(، وهذا خيتلف عن استعمال 151، 146انظر: رغد، الطائي: الرتخيص ابستخدام حقوق امللكية الفكرية )ص: 

إىل الدولة، كذلك فإن الباعث يف الرتخيص للمصلحة العامة،  أفراد احملاصرين ملا له حق ملكية، فسلطة تقديره عائدة
كون املصلحة خاصة، إال أنه يستفاد منها أن الظروف الطارئة تؤدي إىل مصادرة االستئثار حبق أما يف مسألتنا فقد ت

ا فيها،  مستندً لتحقيق املصلحة وفق ضوابط حمددة، ومع أن دراستنا شرعية وال يعد كالم القانونيني امللكية أو تقييدها
كلها وأمسائها مما هو عند القانونيني، مث ضمنت ؛ ألن فكرة احلقوق املعنوية منحوتة يف شصورهاإال أنه مفيد يف ت

 (.2/115املعاين الشرعية يف الدراسات الفقهية. انظر: أبو زيد، بكر: فقه النوازل )
 (.357(، الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف )ص: 163، 105انظر: أبو زهرة، حممد: امللكية ونظرية العقد )ص:  (1)
 .(29/189) ابن تيمية: جمموع الفتاوى (2)
 ( قد يعرتض على ذلك بـ:3)

وجوب البيع عند احلاجة ال يسقط احلق، فيثبت مثن املثل، خبالف استعمال ما له حق ملكية ففيه إسقاط  -1
قوع الضرر املتحقق له أبخذ ماله، أما استعمال ما له حقوق للحقوق، فيجاب أبن البائع يثبت له مثن املثل لو 

 ا يؤدي إىل تقليل الربح، ويتعارض مع بعض توابع حقوق امللكية وال ميس أبصلها.ملكية فليس فيه أخذ مال، وإمن
ج احلاسب إلزام البائع على البيع مقيد ابلضرورة واحلاجة النازلة منزلتها، كالطعام والشراب، فال تلحق الكتب وبرام -2

خلمس، ويرتتب على فقده هبا، فهي ال ترقى إىل مرتبة احلاجة، فيجاب أبن كل ما يؤدي إىل حفظ الكليات ا
 فاحلاجة املعنوية كحاجة العلم معتربة أيًضا. ؛يف احلكمادة واحلرج الشديد، فيلحق هبا توقوع املشقة غري املع
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العامة تقدم على مصلحة املبتكر؛ لعظم الضرر الناشئ عن تفويت مصاحل  فإن مصلحة
العامة مقارنة ابملصاحل الفائتة يف حق الفرد، فيقيد حقه استثناًء، ومينع من استعماله وإن 

ضرر بذلك؛ ألن اإلخالل مبصلحته للحفاظ على مصلحة أعلى يعد ضررًا خاًصا حيتمل ت
، قال ابن تيمية (1)ت نزلت منزلة الضرورة يف حق اآلحادعمَّ فاحلاجة إذا لدفع الضرر العام، 

رمحه هللا: "وما احتاج إليه الناس حاجة عامة، فاحلق فيه هلل، خبالف حقوق اآلدميني 
ن صور استفادة احملاصرين من املبتكرات لالستعمال الفردي دون الغرض ، مث إ(2)وحدودهم"

سب احلقوق لغري أصحاهبا، وال تصادر منهم، التجاري ليس فيه إضرار مبالك احلق، فال تن
وال متنع مالك احلق من اإلنتاج والطبع، وإمنا هو استعمال يف حدود خاصة، ميكن أن يقلل 

 .(3)رتًعاربح مالك احلق مؤلًفا كان أم خم
تقدمي حق املبتكر على حق احملاصرين يف االستفادة من املبتكر عند تعذر استفادهتم منه إال  (2

، (4)االبتكار، يتناقض مع مقصد الشريعة يف انتشار العلم ورواجه واالنتفاع به بتفويت حق
مة، األصل يف التأليف واالخرتاع أنه من الواجبات الكفائية املطلوب وجودها يف عموم األف

، وإن جاز (5)وأن يكون الباعث األساس عليها الشعور ابلواجب، والرغبة يف الثواب من هللا
املقابل عليها فهو مقصد تبعي؛ لتحفيز ثقافة التأليف واالبتكار، ومكافأة اجملتهدين أخذ 

كية الباذلني أمواهلم وأوقاهتم يف الوصول إىل النافع املفيد، فإذا ترتب على اعتبار حقوق املل
الفكرية كتمان للعلم، ومنعه من الوصول إىل حمتاجه، فإن التتمة تعود على األصل ابإللغاء 

                                  
، 310لشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف )ص: (، ا96، 88، 87( انظر: اخلفيف، علي: امللكية )ص: 1)

314.) 
 (.28/101)جمموع الفتاوى  ( ابن تيمية:2)
 (.257انظر: الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي )ص:  (3)
 (.266( انظر: الشهراين: حقوق االخرتاع والتأليف )ص: 4)
اإلسالم يف حقوق التأليف والنشر والتوزيع والرتمجة، مقال منشور يف جملة هدى انظر: الكردي، أمحد احلجي: حكم  (5)

(، الشهراين، حسني: حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي 12)ص:  5،6، ع 23األردن مج  -اإلسالم
 (.44)ص: 
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تعترب التتمة وقتها، قال الشاطيب رمحه هللا: "كل تكملة يفضي اعتبارها إىل رفض أصلها، فال 
 وقال الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا: "ينبغي أن ميثل أمام املؤلف، (1)فال يصح اشرتاطها"

رائج للكتاب ملحظ شرعي وهو وجود حق هللا يف املؤلفات اإلسالمية، حبيث يكون الثمن ال
 .(2)ين، فيكون سبًبا ملنع انتشار العلم وحتمله"رت ا ابملشال يلحق شططً 

 االستدالل مبنع التعسف يف استعمال احلق: -ج

فهي اليت  قرر الفقهاء منع التعسف يف استعمال احلق؛ ألن الشريعة مصدر احلقوق كلها،
عها، منحتها وأقرهتا وفرضت محايتها، وبينت طرائق استعماهلا على الوجه الذي حيقق مقاصد تشري

مبا يراعي صالح الفرد واجملتمع، وحيول دون اختاذها وسيلة لإلضرار ابآلخرين، فامللكية ميزة وحق 
الغرض منها وهو لصاحبها، إال أهنا حتقق وظيفة اجتماعية، تقتضي تقييدها مبا يكفل حتقيق 

إذا ، ف(3)موعحتقيق مصاحل اجملتمع أواًل، والفرد اثنًيا، دون طغيان مصلحة الفرد على مصلحة اجمل
وقع التصرف مع االعتساف أبطلته الشريعة، وهلذا مينع احتكار ما هو ضروري لإلنسان؛ كالغذاء 

ضي القواعد العامة أبن كل والدواء عند احلاجة املاسة إليه؛ ألن األرواح أغلى من األرابح، وتق
عتبار وجود حق حق مايل قابل للتعسف، وهذا ينطبق على بعض صور حقوق امللكية الفكرية اب

مايل هلا، فيكون عليها من القيود ما للحقوق األخرى، على أن التعسف هنا مل يقع من مالك 
 غري الغرض الذي احلق، وإمنا وقع بسبب التمادي يف إعمال امللكية الفكرية، واستعماهلا يف

تناسب مع ما ألجلها شرعت، أو كانت املصاحل اليت يرمى إىل حتقيقها قليلة األمهية، حبيث ال ت
يصيب اآلخرين من ضرر بسببها، وقد يكون مبنع إخراجها للمستفيدين، أو ابملبالغة يف أسعار 

إلضرار ابآلخرين يقع بيع املنتجات املشمولة ابحلماية، فاملؤدى الذي مينع التعسف ألجله وهو ا
عمال الناتج عن يف هذه احلالة، فينبغي ضبط استعمال حقوق امللكية املعنوية، حبيث يكون االست

                                  
 (.2/26الشاطيب: املوافقات ) (1)
 (.2/185أبو زيد، بكر: فقه النوازل ) (2)
 (.96، 88، 87انظر: اخلفيف، علي: امللكية )ص: ( 3)
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 .(1)االحتياج ودفع الضرر عن اآلخرين مقيًدا هلذا احلق، وخارًجا عن دائرة التعسف
 :زةيف واقع حصار غخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار االقتصادي يف حقوق امللكية 

وعلى غريه من  يف واقع حصار غزةإن أثر احلصار االقتصادي يف حقوق امللكية ينطبق 
أمهية مراعاة أن األحكام مرتبطة ابألوصاف الشرعية املتعلقة ابلقدرة على استيفاء احلاالت، مع 

منفعة حقوق امللكية يف ظل احلصار أو العجز عنها، فليس كل حصار ينشأ عنه عجز، وهلذا 
الحظ يف حصار غزة أنه يؤثر على بعض املنتجات وال يؤثر على البعض اآلخر منها، فإن امل

يف حكم  تأثر وجودها وتداوهلا ابحلصار فيبقى حكمها على األصل الشرعيفبعض املنتجات مل ي
 ، أما ما أتثر وجوده ابحلصار فيجوز العمل فيه مبا جاء يف هذا املبحث.االنتفاع حبقوق امللكية

 . العمل والتورقالث: أثر احلصار االقتصادي يف املبحث الث
سعها دراسة مستقلة، والتمادي يف تاملبحث ميكن تضمينه مسائل كثرية إن عنوان هذا 

ال ينتهي إىل حد، وهلذا سأقتصر على بعض املسائل اليت يظهر للباحث قيام  املسائلاستقصاء 
ور منهج معاجلتها غالًبا يف إطار ما درسته، احلاجة الواقعية لدراستها، أما اليت مل أتعرض هلا فيد

 ة كالتايل:واملسائل املبحوث

 املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف االشتغال ابألعمال احملرمة واملشتبهة.

 املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف أخذ األجرة على أعمال الرب.

 .قالتور  املطلب الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف 

 ابألعمال احملرمة واملشتبهة.  املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف االشتغال 

                                  
(، شليبك، أمحد: التعسف يف استعمال 798والقانون )ص:  فقهبني ال حقوق امللكية الفكرية( انظر: الشلش، حممد: 1)

(، الشمري، حممد، ومساعدة، أمين: 68، 65احلق بقصد اإلضرار ابلغري أو لتحقيق مصلحة غري مشروعة )ص: 
(، الداللعة، سامر: إشكالية التصدي لتعسف 24مال حق املؤلف املعنوي من قبل الورثة )ص: التعسف يف استع

 (.400، 392احلق يف الرباءة يف القانون األردين: دراسة مقارنة )ص: صاحب 
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 أواًل: صورة املسألة:
إذا وقع حصار اقتصادي، وشحت أرزاق احملاصرين وفرص عملهم، وارتفعت نسبة البطالة 

كاسب والكساد االقتصادي، فهل يعد احلصار رخصة ُيوز معها االشتغال ابألعمال احملرمة، وامل
وية، والعمل فيها، واملتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة اخلبيثة واملشتبهة، كاالستثمار يف البنوك الرب

مبحرم، وبناء أماكن املالهي احملرمة والبارات أو صيانتها، والعمل يف إنتاج األعيان احملرمة أو بيعها، 
 ، واليت فيها إعانة على احملرم؟كاخلمور والدخان وحلم اخلنزير، وغريها من األعمال احملرمة

 لنزاع:اثنًيا: حترير حمل ا
تناول الفقهاء دراسة كثري من مسائل بيع احملرمات واملشتبهات والتعامل هبا، أو العمل  

واالستثمار فيها، واملالحظ أن صورها وتفريعاهتا ال تنحصر كثرة، وليس من غرضنا استقصاء ما 
ها، وهي ملسألة اليت بىن الفقهاء خترُيهم للصور املستجدة عليحتدثوا عنه، وهلذا سأعتين أبصل ا

العمل والتصرف مبا يفضي إىل معصية، وقد عقد ابن قدامة فصاًل للحديث عن بيع ما يقصد 
به احلرام، مث قال: "وهكذا احلكم يف كل ما يقصد به احلرام، كبيع السالح ألهل احلرب، أو 

خلمر فيها، ألمة للغناء، أو إجارهتا كذلك، أو إجارة داره لبيع القطاع الطريق، أو يف الفتنة، وبيع ا
 .(1)أو لتتخذ كنيسة، أو بيت انر، وأشباه ذلك، فهذا حرام، والعقد ابطل"

: "فأما بيع أن هذه املسائل مبنية على أصل واحد فقال ابن تيمية رمحه هللا قد ذكرو 
، من الطعام واللباس والرحيان وحنو ذلك، املسلمني هلم يف أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم

إهداء ذلك هلم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم احملرم، وهو مبين على أصل وهو: أن أو 
بيع الكفار عنًبا أو عصريًا يتخذونه مخرًا ال ُيوز، وكذلك ال ُيوز بيعهم سالًحا يقاتلون به 

 .(2)مسلًما"

                                  
 (.4/168( ابن قدامة: املغين )1)
 (.2/15( ابن تيمية: اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم )2)
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 .(1)ة احملرمات كالزان وشرب اخلمر وأخذ الرابوقد اتفق الفقهاء على حرمة مباشر 
األجرة  أخذك،  اليت تعد احلرمة فيها ليست ذاتية واختلفوا يف حكم العمل يف بعض صورها

 ، وذلك على ثالثة أقوال:على محل اخلمر واخلنزير
، (2)، من احلنفيةالقول األول: ال ُيوز العمل يف تلك األعمال، وذهب إليه مجهور الفقهاء

، وابن تيمية (6)، وابن حزم(5)ب عند احلنابلة، واملذه(4)، واملذهب عند الشافعية(3)الكيةوامل
 .(9)، واختاره جممع الفقه اإلسالمي الدويل(8)، وعدد من املعاصرين(7)وتلميذه ابن القيم
 .(10): يكره العمل يف تلك األعمال، وهو وجه عند الشافعيةينالقول الثا
الغدر، فيعمل هبا وال مل يف تلك األعمال إذا حترز ذلك عن : ُيوز العلثالقول الثا

 .(12)، ورواية عند احلنابلة(11)يتعاطاها، وهو مذهب أيب حنيفة
 :  االقتصادي يف االشتغال ابألعمال احملرمة واملشتبهةاثلثًا: أثر احلصار 

                                  
(، 8/207اء )(، ابن املنذر: اإلشراف على مذاهب العلم1/34(، ابن حنبل: األشربة )6/155ر: الشافعي: األم )( انظ1)

(، الكاساين: بدائع 1/327(، ابن القطان: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )14/282ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )
 (.4/190الصنائع )

 .(4/99االختيار لتعليل املختار ) املوصلي، ابن مودود: (،4/190انظر: الكاساين: بدائع الصنائع ) (2)
 .(9/394(، ابن رشد: البيان والتحصيل )14/295ر والزًيدات )انظر: ابن أيب زيد: النواد (3)
 .(9/225(، وله: اجملموع )3/418 )انظر: النووي: روضة الطالبني (4)
البهويت: كشاف القناع (، 4/168(، وله: املغين )2/12(، ابن قدامة: الكايف )198انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص:  (5)

(3/559). 
 .(12/377حمللى )ابن حزم: اانظر:  (6)
 .(3/90)أعالم املوقعني (، ابن القيم: 29/236( وله: جمموع الفتاوى )3/441انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكربى ) (7)
(، الكيب: 340(، العثماين، حممد تقي: حبوث يف قضاًي فقهية معاصرة، )ص: 4/431انظر: اجليزاين: فقه النوازل ) (8)

 .(262اصرة يف ضوء اإلسالم )ص: سعد: املعامالت املالية املع
 .(2/1401اإلسالمي، العدد الثالث )انظر: جملة جممع الفقه  (9)

 (.3/418البني )( انظر: النووي: روضة الط10)
 (.7/120(، العيين: البناية شرح اهلداية )4/190( انظر: الكاساين: بدائع الصنائع )11)
 (.298( انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 12)
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القول يظهر أثر احلصار االقتصادي يف حكم االشتغال ابألعمال احملرمة واملشتبهة على 
مبنع العمل فيها، أو كراهته، أما على القول جبوازها فتجوز يف احلصار وغريه من األحوال، فال أثر 

 له يف احلكم على هذا القول.
اجة، واحلاجة تزول مع ووجه أتثري احلصار على القول ابلكراهة، أن احلصار تنشأ عنه ح

 اج إىل تفصيل، الرتباط املسألة أبمرين:الكراهة، أما على القول ابحلرمة فوجه أتثري احلصار حيت
األول: قوة العمل احملرم أو ضعفه، فما كانت حرمته أصلية ذاتية مقصودة، يلزم من العمل 

على التأثري فيها، أما ما كانت فيه وجود احملظور، فاحلرمة قوية ال تقوى احلاجات العادية لألفراد 
أو منًعا إلعانة تكميلية، فاحلرمة ضعيفة ميكن أتثري  احلرمة فيه من قبيل الوسائل، أو سًدا لذريعة،

 احلاجة فيها.
بلغ أتثريه  الثاين: طبيعة األثر الذي حيدثه احلصار يف الواقع، ومرتبة االختالل احلادث، فإن

لضرورة يف التأثري، وإن أخلَّ ابحلاجات أخذ حكمها، فإن ات أخذ حكم اإىل اإلخالل ابلضرور 
 َو على التأثري يف حكم ما كان حمرًما.أخل ابلتحسينات مل يق

وإن كثريًا من املسائل اخلالفية يف موضوع االشتغال ابألعمال احملرمة تعود إىل تفاوت 
أو احلاجة، واالختالف يف األنظار يف مدى إدخال الواقعة املراد احلكم عليها يف دائرة الضرورة 

 نوع حترميها، أهو حترمي مقاصد أو وسائل.
 ن األمرين كما يلي:وتفصيل هذي

 املؤثر األول: نوع التحرمي يف العمل املنهي عنه، ومدى قوته أو ضعفه: 
إذا كانت احلرمة قوية ذاتية أصلية يف األعمال املراد العمل فيها فال تبيحها إال الضرورة،  

أما إن كانت ضعيفة من قبيل الوسائل والذرائع فيمكن للحاجة أن تبيحها، فمحرمات املقاصد 
، (2)، وهذا ما يعرب عنه الفقهاء واألصوليون ابحملرم لذاته(1)ليست كمحرمات الوسائل والذرائع

                                  
 (.707، 706ظر: الرشيد، أمحد: احلاجة وأثرها يف األحكام )ص: ( ان1)
ول األمر؛ ملا فيه من مفسدة ذاتية ال تنفك عنه، كشرب اخلمر، يقصد ابحملرم لذاته ما حكم الشارع بتحرميه ابتداءً من أ (2)
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 .(1)واحملرم لغريه
فيفرق يف احلكم بني احملرمات لذاهتا واحملرمات لغريها، فتناول اخلمر، وأخذ الراب، والوقوع 

، وحرمة شهود الراب، ونقلهااخلمر  محلما حترمي يف الفاحشة، حمرمات ذاتية ملا فيها من فساد، أ
فهي حمرمة سًدا لذريعة الوقوع اليت خالطها بعض احملرمات  املباحة واالستثمار يف أسهم الشركات

وقد تتفاوت درجات احلرمة داخل فيها، والواجب على املسلم سد الذرائع املوصلة إىل احملرم، 
واحدة من السوء وترتب املفاسد، النوع الواحد من احملرمات، فاحملرمات لذاهتا ليست يف درجة 
خمتلفة، فعمل موظف احلاسوب،  وكذلك احملرمات لغريها، فالعمل يف البنوك الربوية له أشكال

واحملاسب، وموظف االستقبال، واحلارس، وعامل النظافة ليست على وزن واحد يف التحرمي، 
داخل البنك الربوي ليس  شروابتد من بعض، فالعامل يف تقدمي املفاألعمال احملرمة بعضها أش

 .(2)مال حرامكالعامل يف احلساابت الربوية، وإن قلنا أبن العمل يف مجيع هذه األع
وقد خيتلف الفقهاء يف عد أفراد احملرمات من قبيل احملرم لذاته أو لغريه، ورمبا اتفقوا على 

فتحرمي الوقوع يف كونه من قبيل احملرم لذاته أو لغريه مث اختلفوا يف مدى دخول الرخص عليه، 
 حرم لذاته. الزان حمرم حترمي مقاصد، إال أنه ال تنطبق عليه قاعدة إابحة الضرورة ملا

ويظهر للباحث أن األصل يف هذه األعمال مجيعها احلرمة؛ ألن كل ما يفضي إىل املعصية 
ه، واألسباب الشرع إذا منع الشيء حرم الوسائل املوصلة إليو ر، فالوسائل هلا أحكام املقاصد، حمظو 

املعينة عليه، إال أن احلكم االبتدائي ال يعمل به يف كل الظروف واألحوال، وإمنا يعمل به يف 
األحوال االعتيادية، أما يف الظروف االستثنائية اليت ينشأ عنها ضرورة أو حاجة، فيمكن التفريق 

 ا واحملرم وسيلة. يف احلكم بني احملرم قصدً 
الشدة ال ُيد اإلنسان معه رزقًا حالاًل طيًبا، وعمت بلوى هذه  فإن بلغ احلصار مبلًغا من

                                  
 (.41واعدها )ص: . انظر: كايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقوأكل حلم اخلنزير، وارتكاب الزان والسرقة

املفسدة ليست يقصد ابحملرم لغريه ما يكون مشروًعا يف األصل، إال أنه اقرتن به عارض اقتضى حترميه سًدا للذريعة، ف (1)
. يف العمل ذاته، وإمنا يف أمر خارج عنه، يؤول به إىل املفسدة، كالصالة يف الثوب املغصوب، والنظر إىل األجنبية

 (.42جة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: انظر: كايف، أمحد: احلا
 (.262( انظر: الكيب: سعد: املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم )ص: 2)
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احملرمات، ووصلت احلاجة مرتبة متقدمة تقارب الضرورة، جاز العمل يف احملرمات لغريها ال لذاهتا، 
نظافة يف بنك ربوي، أو إن كان عمل املسلم فيها ال يؤدي إىل مباشرة احلرام، كعمل موظف ال

الواجب استحثاث الناس على طلب احلالل ما أمكن، فإن عجزوا عن يف مصنع مخور، على أن 
متام احلالل، ترخصوا ابلعمل احلالل الذي شابه حرمة ألمر خارج عنه، فما حرم لغريه يباح 

لها، فلما للحاجة؛ ألن حترميه طارئ لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، فهي أعمال مباحة يف أص
ة للعاملني يف بنك ربوي، أو شركة تنتج احملرمات، أصبح احتفت هبا قرائن ككونه يقدم الضياف

عمله حمرًما لغريه، فإذا قامت حاجة احملاصرين للعمل فيما شابه حترمي من حيث مكان العمل 
ل صوره، وأصل املكاسب اليت سيأخذ أجرته منها، جاز له ذلك؛ ألن احلاجة تبيح احملظور يف أق

جاءت من عمل حمرم، فإهنا تتغري وتنقلب حالاًل ابلعمل  وكما تتغري األموال فتصبح حراًما إذا
 . (1)املشروع يف أصله

 املؤثر الثاين: طبيعة األثر الذي حيدثه احلصار يف الواقع، ومرتبة االختالل احلادث:
يله على واقعة بعينها، فلو اتفاق الفقهاء يف حكم أتصيلي، ال يلزم منه اتفاقهم يف تنز  إنَّ 

أن تعذر الرزق احلالل يبيح العمل يف بعض صور احملرمات عند الضرورة، فإن اتفق الفقهاء على 
اخلالف قد يقع يف احلكم على زمان من األزمنة من حيث تعذر أكل احلالل فيه أو ال، فإذا وقع 

العمل واملعامالت؟ وهل  حصار اقتصادي يف واقعنا املعاصر، فهل يتصور انقطاع احلالل يف
 د وقوع احلصار االقتصادي يعد مستجمًعا لشروط احلاجة والضرورة؟العمل يف احملرمات عن

إن فرص العمل يف ظل احلصار تشح كثريًا سواء كانت مباحة أو غري مباحة، مبا ال يكفي 
حت فرصة حاجة احملاصرين غالًبا، سواء انعدمت ابلكلية، أو تقلصت إىل حد كبري، فإذا أتي

لف، فاحتمال حصوله على فرصة أخرى اندر، وهلذا فإن عمل يشوهبا بعض احملرمات فرتكها املك
احلاجة قائمة حقيقة، أما وقوع الضرورة الفردية فهو قليل، فإذا حتققت شروط الضرورة أو احلاجة 

                                  
 (.43ايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: ك  (1)
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م وقوع ، على أنه ال يلز عندئذ فيجوز العمل يف تلك األعمالاحلصار االقتصادي فإنه يف ظل 
ام احلاجة دون تالزم بني وقوعه ووجودها، مع أمهية ذلك يف كل حصار، فوقوع احلصار مظنة قي

التفريق بني تضرر اإلنسان بعدم العمل يف هذه اجملاالت، وبني قلة رحبه، فالتكثر يف املال ليس 
 .(1)حاجة وال ضرورة تبيح احملرمات

حلصار من حيث مدة استمرارها، وحجم وختتلف طبيعة الضرورة أو احلاجة الناشئة عن ا
 يان ذلك كاآليت:مشوهلا، وب
 طبيعة الضرورة واحلاجة الناشئة عن احلصار من حيث كوهنا دائمة أو طارئة: -أ

يفرق الفقهاء بني الضرورة الدائمة والضرورة الطارئة يف قدر احلرام الذي ُيوز تناوله، فأجازوا 
 من األوقاتادرة اليت تقع يف وقت مليتة، واختلفوا يف النيف املخمصة الدائمة أن يشبع اجلائع من ا

 ، فهل احلصار حاجة دائمة أو طارئة؟(2)من حيث جواز الشبع أو االقتصار على سد الرمق فقط

إن احلصار االقتصادي قد ميتد سنوات فيأخذ حكم الضرورة املستمرة الدائمة إىل حني 
يطول، فتقصر الرخصة على وجوده، فتختلف أحكام زواله، وقد يكون طارًئ يف وقت قصري ال 

 .  (3)ص ابستمرار العذر أو زواله، فتوقيت املنفعة يف وقت احلاجة إليها إبطال هلاالرخ
 طبيعة العوز الناشئ عن احلصار من حيث العموم أو اخلصوص: -ب

برية يف إذا استمر احلصار وقًتا طوياًل، ومشل جوانب احلياة املختلفة، وتضررت منه شرحية ك
ضيق كثريًا، وخاصة عند األخذ ابلقول احملرم للعمل فيما البلد احملاصر، فإن دائرة العمل املباح ت

دخلته احلرمة، كالعمل يف البنوك الربوية أبشكال العمل املختلفة، وصور التعامل املتنوعة، ومثله 
 كل املؤسسات اليت تقوم على احلرام.

وع آخر، فقد تكفي فرص العمل املباحة يف بلد معني جمموخيتلف توافر احلالل من بلد إىل 

                                  
 (.37انظر: بسيوين، وليد: أحكام املهن واالستمارات )ص:  (1)
 (.2/225القرآن )( انظر: القرطيب: اجلامع ألحكام 2)
 (.158( انظر: كايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: 3)
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املسلمني داخله، وقد ال تكفيهم، والغالب يف البالد احملاصرة أن الفرص ال تكفيهم مما ُيعل 
انتشار احلرام يف معامالت زماننا، وارهتان معظم البالد اإلسالمية وخاصة يف ظل  احلاجة عامة،

اصرين تزداد، اندماجها يف االقتصاد الربوي، مما ُيعل حاجة احملإىل املؤسسات املالية العاملية، و 
 .(1)وتتدهور معه األوضاع االقتصادية، وتنحصر فرص العمل اجلائزة

فإذا كان حتصيل الكسب احلالل متيسرًا تعني ترك احلرام، فإن عم احلرام البالد جاز تناول 
زلة منزلتها، فإن كان احلالل يسد بعض اكتساب احلرام بقدر ما تندفع به الضرورة واحلاجة النا

، (2)مة ال كلها، وجب االعتناء بتحصيل املمكن منه، مث تتدارك بقية احلاجة مبا ال حيلاحلاجة العا
قال الزركشي رمحه هللا: "وإذا عم احلرام قطرًا حبيث ال يوجد فيه حالل إال اندرًا، فإنه ُيوز 

 .(3)ضرورة"استعمال ما حيتاج إليه، وال يقتصر على ال
احلرام االنتقال إىل املوضع الذي فيه ما حيل  ر فيهانتش ذيفإن أمكن أهل البلد احملاصر ال

وجب انتقاهلم، ما مل ينشأ عن انتقاهلم مفسدة أكرب، فإن تعذر عليهم ذلك لكثرة عددهم، أو 
علق ابلرتف ترتب مفاسد أكرب ابنتقاهلم، جاز هلم التكسب من احملرمات بقدر احلاجة، دون ما يت

هات، فيجوز أخذ الكفاية منه، فهو دون احملرمات يف والتنعم، أما تناول ما حامت حوله الشب
 .(4)املنزلة، وما ال يعلم فيه حترمي فيجري على حكم احلل

ويؤيد ذلك استقراء كثري من الفتاوى املتعلقة ابلعمل فيما شابه التحرمي، أو التعامل مع 
روف االضطرارية، ريق الفقهاء بني احلكم يف الظروف االعتيادية والظالبنوك الربوية، فيلحظ تف

فيتخففون يف رخص العمل حال احلاجة والظروف الطارئة ما ال يتخففون حال االستقرار وعدم 
 احلاجة، ومن ذلك:

                                  
 (.114)ص:  املرجع السابق( انظر: 1)
 (.75(، الرشيد، أمحد: احلاجة وأثرها يف األحكام )ص: 379، 378( انظر: اجلويين: غياث األمم )ص: 2)
 (.2/45انظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام )(، و 2/317( الزركشي: املنثور يف القواعد الفقهية )3)
 وما بعدها(. 487انظر: اجلويين: غياث األمم )ص:  (4)
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قرار اجملمع الفقهي خبصوص العمل يف األماكن اليت تقدم حمرمات مبا ال يباشر احملرمات  (1
 ُيد عماًل مباًحا شرًعا كاحملاسب ومدير احملل وحارس األمن، وفيه: "للمسلم إذا ملذاهتا،  

العمل يف مطاعم الكفار بشرط أن ال يباشر بنفسه سقي اخلمر أو محلها أو صناعتها أو 
 .(1)االجتار هبا، وكذلك احلال ابلنسبة لتقدمي حلوم اخلنازير وحنوها من احملرمات"

رف اع األموال يف البنوك الربوية للضرورة، عند عدم وجود مصأجاز مجهور الفقهاء إيد (2
إسالمي يف بلد معني، إن خشي اإلنسان على ماله السرقة أو التلف؛ حال اختالل 
األمن كما يف احلروب والطوارئ، على أن يعزم على سحبه إذا وجد البديل، أو زال 

 .(2)خوفه، وال أيخذ الفائدة عليها لنفسه
ألجل التجارة  أفىت الشيخ حممد برهان الدين السنبهلي جبواز التعامل مع البنوك الربوية (3

اخلارجية، إذا كانت األوضاع األمنية سيئة، وعدها من قبيل الضرورات؛ ألن التجارة 
اخلارجية يف واقعنا املعاصر معتمدة على البنوك بشكل كبري، ومنع التعامل مع البنوك 

 .(3)رة اخلارجية، وهذا فيه إضرار هبم وإهالك هلميؤدي إىل حظر التجا
سلم عند غري املسلمني إال للضرورة، وبشرط أن يكون عمله فيما كره أهل العلم عمل امل (4

 .(4)حيل للمسلم فعله، وأال يعينه على ما يعود ضرره على املسلمني

 :شتبهةاالشتغال ابألعمال احملرمة وامليف  االقتصادي رابًعا: أدلة أتثري احلصار

                                  
 (.3/1310إلسالمي، أعمال الدورة الثالثة )( جملة جممع الفقه ا1)
املعامالت  (، السعيدي، عبد هللا: الراب يف268( انظر: الكيب: سعد: املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء اإلسالم )ص: 2)

موقع الشيخ  إيداع املال يف بنك ربوي بدون فائدة، منشورة يف فتوى حول (، ابن ابز:2/933املصرفية املعاصرة )
 على اإلنرتنت: 

4181https://www.binbaz.org.sa/noor/.  
 وما بعدها(. 16فقهية معاصرة )ص: ( انظر: السنبهلي، حممد برهان: قضاًي 3)
 (.4/452( انظر: ابن حجر: فتح الباري )4)

https://www.binbaz.org.sa/noor/4181
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شريعة أكل امليتة وشرب قياس العمل يف احملرمات عند الضرورة على تعاطيها، فقد أابحت ال (1
اخلمر بقدره عند الضرورة، وإابحة العمل يف هذه احملرمات أيسر من تناوهلا، فيجوز من ابب  

 أوىل.
ى جواز قياس جواز العمل فيما حرم لغريه عند اضطرار احملاصرين وحتقق حاجتهم العامة، عل (2

حلاجة ملا كانت حرمته بيع العراًي خبرصها ألجل احلاجة عند تعذر بيعها ابلكيل، جبامع ا
، قال ابن القيم: "حترمي راب الفضل إمنا كان سًدا للذريعة كما تقدم بيانه، وما (1)ليست ذاتية

 .(2)حرم سًدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العراًي من راب الفضل"
، ومل يتعاط س احلاجة العامة على الضرورة يف األحكام، فالفرد املضطر لو صابر ضرورتهقيا (3

امليتة هللك، ولو صابر الناس حاجاهتم، وتعدوها إىل الضرورة، هللك الناس قاطبة، ففي تعدي 
، قال الدكتور عبد (3)الكافة احلاجة من خوف اهلالك، ما يف تعدي الضرورة يف حق اآلحاد

الوهاب أبو سليمان: "املصلحة العامة يف حد ذاهتا ضرورة من الضرورات اليت ُيب 
 .(4)ارها"اعتب

قياس جواز العمل فيما شابه حرمة، على جواز شراء ما احتمل كونه حراًما إن كان ال  (4
قال ابن تيمية رمحه هللا: "وإذا علم أن يف أمواهلم  يتناهى، والتبس على الناس أعيان احملرمات،

مغصوب يًئا حمرًما ال تعلم عينه فهذا ال حيرم معاملتهم، كما إذا علم أن يف السوق ما هو ش
فإذا  ، ويقاس أيًضا على جواز نكاح من جهل تعني حرمتها،(5)"أو مسروق ومل يعلم عينه

كان للرجل أخت حمرمة من الرضاع، واختلطت بنسوة ال ينحصرن عدًدا، فللرجل أن ينكح 
جاز له النكاح منهن مع أن التحرمي مغلب يف األبضاع، فجوازه يف  منهن من شاء، فإن

                                  
 (.20/352تاوى )( انظر: ابن تيمية: جمموع الف1)
 (.2/108) أعالم املوقعني( ابن القيم: 2)
 (.379، 378( انظر: اجلويين: غياثي األمم )ص: 3)
 (.130صرة )ص: أبو سليمان، عبد الوهاب: فقه الضرورة وتطبيقاته املعا (4)
 (.29/276( جمموع الفتاوى )5)
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قال اجلويين رمحه هللا: "ينبين األمر على احلل ورفع احلرج، فيما ال يستيقن ، (1)املعامالت أوىل
 .(2)فيه حترمي"

يف واقع خامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف االشتغال ابألعمال احملرمة واملشتبهة 
 :حصار غزة

فإذا وجد  ، وعليها يف املوارد، وقلة يف فرص العمليشهد قطاع غزة يف ظل احلصار شحً 
احملاصر عماًل مباًحا يسد حاجته فيلزمه عدم العمل يف احملرمات وإن تفاوتت امتيازاهتا وأجورها، 

عمل  فيجوز فإن مل ُيد عماًل مباًحا وكان العوز للعمل يدور بني الضرورة واحلاجة النازلة منزلتها
 :(3)لضوابط التاليةاباحملاصرين يف األعمال احملرمة لغريها 

أو احلاجة املاسة، وال يكتفى ابخلوف من وقوعها؛ خشية أن يصبح العمل  أن تتحقق الضرورة -1
يف احلرام هو األصل، مما ُيعل املسلم يستحل هذه األعمال ويرتضيها، وقد ينتقل من العمل فيها 

 إىل تعاطيها.

سلم يعمل يف عمل اختلطت فيه األعمال احملرمة أبخرى جائزة، فليجتهد االشتغال إذا كان امل -2
 ور اجلائزة ما استطاع إىل ذلك سبيالً.ابألم

أن يبحث عن البديل احلالل، وينتقل إليه يف أقرب فرصة تلوح له، فالشريعة هنت عن املعامالت   -3
ل، وال ُيوز املسامهة يف إضرار احملرمة ملا فيها من مفاسد، فهي تفضي إىل ضرر عاجل أو آج

 اآلخرين، وجوازها استثناًء إمنا هو لدفع ضرر أكرب.

على املسلم جتنب املساعدة يف احلرام، وعليه النهي عن املنكر ابألسلوب املناسب، الذي يعرض  -4

                                  
 (.500( انظر: اجلويين: غياث األمم )ص: 1)
 (.502ألمم )ص: اجلويين: غياث ا (2)
(، وهي رساليت يف مرحلة 146( انظر: أبو عليان، عبد هللا: اهلجرة إىل غري بالد املسلمني حكمها وآاثرها املعاصرة )ص: 3)

 املاجستري.
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 مفاسد احملرمات يف الدنيا واآلخرة، ويظهر مصاحل تركها. 
 ب.  رَ املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف أخذ األجرة على أعمال القم 

 قرب خاصة متعلقة ابإلنسان عيًنا، وال واخلصوص إىلتنقسم أعمال الق رب ابعتبار العموم 
يتعدى نفعها إىل غريه، كالعبادات احملضة من صالة وصيام وحج وعمرة، سواء كانت فريضة أو 
انفلة، وقرب عامة مطلوبة على الكفاية يتعدى نفعها إىل غري فاعلها، كاألذان واإلقامة والقضاء 

، وحمل الدراسة يف هذا املطلب القسم الثاين (1)علم الشرعيواإلفتاء واحلسبة والتعليم القرآن وال
 املتعلق ابلقرب العامة، اليت يرتدد حكمها بني الواجبات الكفائية واملستحبات الكفائية.

 أواًل: صورة املسألة:
األصل أن يقوم املسلم أبداء أعمال القرب والرب احتسااًب لألجر عند هللا تعاىل، وطلًبا  
فإذا وقع حصار اقتصادي، وضاقت على  ت املال سد هذه احلاجات،اجب على بيوالو  ملرضاته،

ومل ومل تقم الدولة بواجبها يف رعاية ذلك، احملاصرين نفقاهتم، وانصرفوا للبحث عن قوت عياهلم، 
يوجد من يتطوع للقيام ابألعمال الكفائية، كاألذان واإلمامة واإلفتاء وتعليم العلم الشرعي، وغريها 

 على هذه القرب؟ من الناس لوبة على سبيل الكفاية، فهل ُيوز أخذ األجرةعمال املطمن األ
 اثنًيا: حترير حمل النزاع:

إن أعمال القرب كثرية متعددة، وتتفق صورها يف حكم أخذ األجرة عليها غالًبا، وسأقتصر 
ن الكرمي؛ عليم القرآعلى إيراد حكم أخذ األجرة على القرب املتعلقة ابألذان واإلمامة واخلطابة وت

 التفاق أحكامها يف القدر الغالب، وجعل منهج معاجلتها أصاًل لغريها من القرب.
وقد اتفق الفقهاء على عدم القول أبخذ األجرة عند وجود متطوع يقوم هبذه القرب 

 .(2)الكفائية

                                  
 (.121عادل: أخذ املال على أعمال القرب )ص:  انظر: شاهني، (1)
املواق: التاج واإلكليل  (،1/152الكاساين: بدائع الصنائع ) ،(104القدوري: خمتصر القدوري )ص:  انظر: (2)

(، املرداوي: 1/301ابن قدامة: املغين ) ،(3/126النووي: اجملموع ) (،2/59املاوردي: احلاوي الكبري )، (2/115)
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 .(1)قال ابن قدامة: "وإن وجد متطوع به، مل يرزق غريه؛ لعدم احلاجة إليه"
 .(2)ال ُيوز أن يرزق مؤذاًن وهو ُيد متربًعا عداًل"وقال النووي: "و 

 واختلفوا يف حكم أخذ األجرة عند عدم وجود متطوع هبا، وذلك على ثالثة أقوال:
، وهو قول عند (3)القول األول: عدم جواز أخذ األجرة مطلًقا، وذهب إليه متقدمو احلنفية

 .(7)، وذهب إليه ابن حزم(6)حلنابلةهو املذهب عند ا، و (5)، ووجه عند الشافعية(4)املالكية
، (9)، وهو املذهب عند الشافعية(8)القول الثاين: جواز أخذ األجرة مطلًقا، وبه قال املالكية

 .(10)ورواية عند احلنابلة
، وهو (11)القول الثالث: عدم جواز أخذ األجرة إال للحاجة، وذهب إليه متأخرو احلنفية

                                  
 .(1/409اإلنصاف )

 (.1/301ابن قدامة: املغين ) (1)
 (.3/126( النووي: اجملموع )2)
(، 16/46(، السرخسي: املبسوط )104(، القدوري: خمتصر القدوري )ص: 4/15األصل ) ( انظر: الشيباين:3)

 (.1/152الكاساين: بدائع الصنائع )
 (.3/2(، القرايف: الفروق )10/4954التبصرة ) (، اللخمي:2/462( انظر: ابن يونس، حممد: اجلامع ملسائل املدونة )4)
(، النووي: 1/433(، الروًيين: حبر املذهب )13/12اجلويين: هناية املطلب )(، 2/60( انظر: املاوردي: احلاوي الكبري )5)

 (.3/125اجملموع )
(، املرداوي: 1/357ر )(، أبو الربكات: احملر 3/223(، )1/301(، وله: املغين )1/213( انظر: ابن قدامة: الكايف )6)

 (.1/409اإلنصاف )
 (.7/15(، )2/182)( انظر: ابن حزم: احمللى ابآلاثر 7)
(، ابن احلاجب: 10/4954(، اللخمي: التبصرة )2/756(، ابن عبد الرب: الكايف )3/432( انظر: مالك: املدونة )8)

بني األذان والصالة، فريى أن أخذ  (، يفرق اإلمام مالك1/204(، عليش: منح اجلليل )436جامع األمهات )ص: 
 وز.األجرة على الصالة وحدها دون األذان ال ُي

(، الشربيين: 3/125(، النووي: اجملموع )1/432(، الروًيين: حبر املذهب )13/13( انظر: اجلويين: هناية املطلب )9)
 (.1/327مغين احملتاج )

(، املرداوي: 1/357(، أبو الربكات: احملرر )1/301املغين )(، ابن قدامة: 298( انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 10)
 (.1/409اإلنصاف )

(، ابن عابدين: 550(، النسفي: كنز الدقائق )ص: 2/59( انظر: املوصلي، ابن مودود: االختيار لتعليل املختار )11)
 (.6/55الدر املختار )
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 .(2)تيمية ، واختاره ابن(1)قول عند احلنابلة
 :أخذ األجرة على أعمال القربيف  االقتصادي اثلثًا: أثر احلصار

ميكن للحصار االقتصادي أن يؤثر يف مسألة أخذ الرزق أو األجرة على القرب وأعمال 
 الرب من وجهني، وبياهنا كاآليت:

عند  الوجه األول: يظهر أتثري احلصار االقتصادي يف املسألة على القول جبواز أخذ األجرة
احلاجة، أما على القول حبرمة أخذها مطلًقا أو جواز أخذها مطلًقا، فال يظهر للحصار أتثري يف 
حكمها، فمن أجاز األخذ مطلًقا فيجوز عنده يف احلصار ويف غري احلصار، ومن منعه مطلًقا ال 

 يؤثر احلصار يف التحرمي عنده.
ألقوات، وشح فرص العمل، والذي يظهر للباحث أن احلصار االقتصادي مظنة لقلة ا

وازًيد احلاجة إىل الكسب، فيجوز للمحاصرين أخذ األجرة على أعمال الق َرب يف ظل احلصار 
هتا، واحلاجة االقتصادي؛ ألن احلاجة غالًبا تصبح عامة يف جمموع احملاصرين مع اختالف درجا

هم، فاألمور اليت تباح العامة ال تبيح احملظور يف حق احملتاج منهم فحسب، وإمنا يف حق جمموع
حلاجة الناس العامة يتوسع فيها ما ال يتوسع يف غريها من احلاجات، فال يشرتط للعمل هبا وجود 

يس له حاجة، حقيقتها يف حق كل من أراد العمل هبا، فإذا وجدت أثبتت احلكم يف حق من ل
فًا للحاجة اخلاصة، اليت وال يشرتط حتققها يقيًنا وال ظًنا، وال التقيد فيها بقدر احلاجة، خال

، قال عبد الرمحن ابن قدامة: "ما (3)يتطلب العمل هبا تيقن وقوعها أو الظن، ويعمل هبا بقدرها
ار أو ابلعيب واختاذ الكلب أبيح للحاجة العامة مل يعترب فيه حقيقة احلاجة، كالشفعة والفسخ ابخلي

أجازوا أخذ ن كثريًا من الفقهاء ، ويالحظ أ(4)للصيد وإابحة السلم ورخص السفر وغري ذلك"

                                  
 (.1/277ع )، ابن مفلح: املبد (298، 75و اخلطاب: اهلداية )ص: ( انظر: أب1)
 (.30/207( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )2)
 وما بعدها(. 562الرشيد، أمحد: احلاجة وأثرها يف األحكام دراسة نظرية تطبيقية )ص: انظر:  (3)
 (.4/376(، وانظر: ابن قدامة: املغين )5/37( عبد الرمحن ابن قدامة: الشرح الكبري )4)
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األجرة على أعمال الرب يف واقعنا نظرًا لتغري األحوال املعاصرة، وقيام احلاجة املعتربة لذلك، فيجوز 
 أخذها يف ظل احلصار االقتصادي من ابب  أوىل.

ثاين: ينشأ عن احلصار االقتصادي حاجات كثرية تتطلب القيام بواجب سدها، الوجه ال
ذلك على احملاصرين أنفسهم أو املسلمني خارج احلصار، ويدور حكم القيام هبذه سواء توجب 

الواجبات بني الواجب العيين والواجب الكفائي، فما كان منها واجًبا كفائًيا كإغاثة احملاصرين، 
ار، والعمل على كسره عنهم، ُيوز أخذ األجرة عليه مع قيام احلاجة، وهذا وختفيف آاثر احلص

يه حتفيز على أداء الواجبات، وسد احلاجات، ويعني على ثبات احملاصرين، وحفظ االختيار ف
كرامتهم، فالواجب بذل كل وسيلة ميكن أن ترفع احلصار عن املسلمني أو ختفف آاثره عنهم، 

يف أخذ األجرة عن أعمال القرب: "فإذا فعلها الفقري هلل وإمنا أخذ األجرة قال ابن تيمية رمحه هللا 
ىل ذلك وليستعني بذلك على طاعة هللا، فاهلل أيجره على نيته، فيكون قد أكل طيًبا حلاجته إ

احملتاج إذا اكتسب هبا أمكنه أن ينوي عملها هلل، وأيخذ األجرة ، وقال: "(1)وعمل صاحلًا"
 .(2)"لعبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضا فيؤدي الواجبات هبذاليستعني هبا على ا

 :أخذ األجرة على أعمال القربيف  االقتصادي ثري احلصاررابًعا: أدلة أت
ميكن االستدالل لتأثري احلصار االقتصادي يف جواز أخذ األجرة على أعمال القرب،  

 ا:أبدلة القائلني جبواز أخذ األجرة للحاجة، واليت منه

س االستئجار على أعمال القرب مستحسن لظهور التواين يف األمور الدينية، وكسل النا (1
يف االحتساب، فاحلاجة داعية إليه، وهو أقرب إىل مقاصد الشريعة ومصاحلها، وفيه 
حمافظة على إقامة الدين؛ ألن االمتناع عنه يؤدي إىل تضييع الواجبات، وفوات الشعائر 

                                  
 (.24/316ابن تيمية: جمموع الفتاوى ) (1)
 (.30/207ابن تيمية: جمموع الفتاوى ) (2)
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، وخاصة (1)األمر للمحتسب ال ينضبط؛ لعدم إمكان إلزامه وحماسبتهوالطاعات، فرتك 
 اسة كما يف حالة احلصار االقتصادي.إذا كانت احلاجة للمال م

يتعني على الناهض ابلقربة االكتساب لنفسه وعياله، والقرابت ال تتعني عليه، فال يرتك  (2
ى العبادة وتوفري كفايته، فيجمع املتعني عليه لغري املتعني، فإذا أخذ األجرة ليستعني هبا عل

بن تيمية رمحه هللا: "املستحب ، قال ا(2)بني عبادة السعي على العيال والقيام ابلقرابت
أن أيخذ ليحج ال أن حيج ليأخذ، وهذا يف مجيع األرزاق املأخوذة على عمل صاحل فمن 

ه هللا قوله: "التعليم ، ون قل عن اإلمام أمحد رمح(3)ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد فحسن"
الناس يف ضيعة،  أحب إيل من أن يتوكل هلؤالء السالطني، ومن أن يتوكل لرجل من عامة

، (4)ومن أن يستدين ويتجر، لعله ال يقدر على الوفاء، فيلقى هللا تعاىل أبماانت الناس"
ن ومعلوم أن االكتساب يف احلصار أعسر منه يف غريه، فيكون جواز أخذ األجرة فيه م

 ابب  أوىل.
م ارتكاب أخف املفسدتني دفًعا ألعظمهما، فيعسر االستغناء عن الطاعات اليت تع (3

احلاجة إليها كإغاثة احملاصرين، إذا كان يف عدم قيام أحد عليها بال أجرة يلزم منه تضييع 
إقامتها، فإن انشغلوا هبا عن الكسب ملن يعولون ضيعوا عياهلم، ومفسدة القول جبواز 

 .(5)جرة على القرابت أقل من مفسدة تضييع الواجبات أو العيالأخذ األ

 

                                  
(، شاهني، عادل: أخذ املال على أعمال القرب 6/55(، ابن عابدين: رد احملتار )1/214ة: الكايف )انظر: ابن قدام (1)

 وما بعدها(. 203)ص: 
 (.30/207انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى ) (2)
 .(26/19( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )3)
 (.5/411ابن قدامة: املغين ) (4)
 (.384، 383لوى دراسة نظرية تطبيقية )ص: ( انظر: الدوسري، مسلم: عموم الب5)
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يف واقع حصار احلصار يف أخذ األجرة نظري أعمال القرب خامًسا: حتقيق مناط أتثري 
 :غزة

ال ختتلف أحكام أخذ األجرة على أعمال القرب يف حصار غزة عنها يف غريه من احلاالت، 
ا لشدة االحتياج، وكثرة اعتماد العمل اإلسالمي يف غزة بل رمبا تكون احلاجة جلوازه أكثر؛ نظرً 
 ووقوع املسجد األقصى فيها.على التطوع، وكذلك ألمهية فلسطني 

 .التور قاملطلب الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف 
حيتاج الناس السيولة والتمويل يف شؤون حياهتم املختلفة، وتزداد حاجتهم له عند صعوبة 

ية، وشح املوارد، كما يف احلصار االقتصادي، وقد اخرتت يف هذا املطلب األوضاع االقتصاد
 التور قتمويل اليت حظيت بعناية خاصة عند الفقهاء املعاصرين، وهو دراسة أحد أشكال ال

 .(2)؛ لكثرة استعماله، وكونه أخف احليل اليت يتوصل هبا إىل الراب(1)الفردي
 أواًل: صورة املسألة:

إذا احتاج احملاصر إىل السيولة املالية، ومل ُيد من يقرضه قرًضا حسًنا، وانعدمت الطرق 
 ؟التور قعلى املال، وكان عوزه للنقد ضرورًًي أو حاجًيا، فهل ُيوز له اللجوء إىل املشروعة حلصوله 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
لسلعة إىل ابئعها األول إذا اشرتط اتفق الفقهاء على منع العينة اليت يبيع فيها املشرتي ا

اب واليت منها العينة: "يشرتي ، قال ابن تيمية رمحه هللا ملَّا حتدث عن بعض حيل الر (3)ذلك يف العقد

                                  
: "شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مراحبة مث بيعها إىل غري من اشرتيت منه للحصول على النقد بثمن لتور ق( يقصد اب1)

(، وانظر: آل 768الية اإلسالمية "األيويف": املعايري الشرعية )ص: حال". هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات امل
عن العينة اليت يكون فيها البيع إىل من اشرتيت منه. انظر:  التور ق(، وخيتلف 27املصريف )ص:  التور قود، رًيض: رش

 (.768رعية )ص: (، "األيويف": املعايري الش27املصريف )ص:  التور ق(، آل رشود: 3/134) أعالم املوقعني
 (.3/135) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 2)
(، الرافعي: 2/16(، ابن قدامة: الكايف )7/548(، ابن حزم: احمللى )6/87ظر: ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )( ان3)

(، 28/74) (، ابن تيمية: جمموع الفتاوى171(، ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: 4/137العزيز شرح الوجيز )
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السلعة منه آكل الراب، مث يبيعها املعطي للراب إىل أجل، مث يعيدها إىل صاحبها بنقص دراهم 
حرام إبمجاع املسلمني مثل اليت ُيري فيها شرط  يستفيدها احمللل، وهذه املعامالت منها ما هو

 .(1)لذلك"
يه حمتاج النقود السلعة، مث يبيعها خبسارة الفردي الذي يشرتي ف التور قواختلفوا يف حكم 

 إىل غري ابئعها األول، وذلك على ثالثة أقوال:
، (3)، وهو الزم قول الشافعية(2)، وذهب إليه احلنفية يف قولالتور قالقول األول: ُيوز 

 ،(5)العامل اإلسالمي ، وذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة(4)واملذهب عند احلنابلة
، (7)، وأفىت به الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا(6)واللجنة الدائمة للفتوى ابململكة العربية السعودية

 .  (8)والشيخ ابن ابز رمحه هللا
، وقول عند (10)، وهو قول عند احلنفية(9)، وذهب إليه املالكيةالتور قالقول الثاين: يكره 

 .(13)ليه من املعاصرين الدكتور عبد هللا السعيدي، وذهب إ(12)واختاره ابن تيمية، (11)احلنابلة
                                  

 (.4/163(، ابن مفلح: املبدع )6/433(، ابن اهلمام: فتح القدير )10/157السبكي: تكملة اجملموع )
 (.28/74( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )1)
 (.5/325(، ابن عابدين: رد احملتار )7/213( انظر: ابن اهلمام: فتح القدير )2)
عندهم  التور ق، فيكون بيع التور قأهنم أجازوا بيع العينة الذي هو أبعد من بيع ، إال التور ق( مل ينص الشافعية على مسألة 3)

(، آل 2/41(، األنصاري: أسىن املطالب )3/419أوىل ابجلواز من بيع العينية. انظر: النووي: روضة الطالبني )
 (.99املصريف )ص:  التور قرشود، رًيض: 

(، البهويت: شرح منتهى 2/77(، احلجاوي: اإلقناع )4/337اوي: اإلنصاف )(، املرد4/49( انظر: ابن مفلح: املبدع )4)
 (. 2/26اإلرادات )

 (.320الدورة اخلامسة عشرة )ص:  -( انظر: قرارات جممع الفقه اإلسالمي5)
 (.7/132( الرئسة العامة للبحوث: جملة البحوث اإلسالمية )6)
 (.7/61بن إبراهيم ) إبراهيم: فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد( ابن 7)
 (.19/99( ابن ابز: جمموع فتاوى ابن ابز )8)
 (.5/106(، اخلرشي: شرح خمتصر خليل )2/43( انظر: ابن رشد: املقدمات املمهدات )9)
 (.7/148العناية شرح اهلداية ) (، البابريت:4/163(، الزيلعي: تبيني احلقائق )3/94( انظر: املرغيناين: اهلداية )10)
 (.4/337(، املرداوي: اإلنصاف )4/49: ابن مفلح: املبدع )( انظر11)
 (.29/502( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )12)
كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، وهو حبث منشور ضمن حبوث الدورة   التور ق( انظر: السعيدي، عبد هللا: 13)
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، (2)، وينسب إىل ابن تيمية(1)، وذهب إليه احلنابلة يف روايةالتور قالقول الثالث: مينع 
، والدكتور سامي (4)، وذهب إليه من املعاصرين الدكتور علي السالوس(3)واختاره ابن القيم

 .(6)خرون، وآ(5)السويلم
 :التور قاالقتصادي يف  اثلثًا: أثر احلصار

أو كراهته،  التور قميكن للحصار االقتصادي أن يؤثر يف حكم املسألة عند القائلني مبنع 
ابتداًء، فال يظهر أثر للحصار فيه؛ ألنه مشروع للمحاصرين احملتاجني  التور قأما على القول جبواز 

 واز أتكيًدا.وغريهم، إال أن يقال أبن احلاجة الناشئة عن احلصار تزيد اجل
ووجه التأثري على القول بكراهته، أن احلصار تنشأ عنه حاجة، والكراهة تزول مع احلاجة، 

حمرم  التور قاملسألة إذا نشأ عنه حاجة شرعية معتربة، إذ أما على القول حبرمته، فيؤثر احلصار يف 
 قيام احلاجة. لغريه عند القائلني ابحلرمة، وما كانت حرمته سًدا لذريعة جاز فعله مع

قابل لالجتهاد، وال يوجد نصوص صرحية بشأنه،  التور قحكم والذي يظهر للباحث أن 
ظنية، فهو يشبه الراب يف جوانب وخيتلف  التور ق فاألدلة النصية اليت استدل هبا الفقهاء يف حكم

اضر مبؤجل معها يف أخرى، ويتنازعه مقصدان مؤثران، األول: أن حقيقته احلصول على النقد احل
أكثر منه، وهو جوهر الراب، والثاين: أن القول جبوازه يؤدي إىل رفع احلرج، واجتناب الراب، وله 

من الثمن احلال، وأمام هذا التداخل يتوقف الباحث عن  أشباه جائزة كالبيع اآلجل بثمن أكثر

                                  
 (.515مع الفقهي مبكة املكرمة )ص: السابعة عشر للمج

 (.4/337نظر: املرداوي: اإلنصاف )( ا1)
 (.4/337(، املرداوي: اإلنصاف )3/134) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 2)
 (.3/135) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 3)
مع منشور ضمن حبوث الدورة السابعة عشر للمجاملصريف، وهو حبث  التور ق، و التور ق( انظر: السالوس، علي: العينة و 4)

 (.467الفقهي مبكة )ص: 
املنظم، وهو حبث منشور ضمن حبوث الدورة السابعة عشر للمجمع الفقهي  التور قو  التور ق( انظر: السويلم، سامي: 5)

 وما بعدها(. 545مبكة )ص: 
 (.103املصريف )ص:  التور ق( انظر: آل رشود، رًيض: 6)
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 ترجيح أحد االختيارات يف الوضع االعتيادي.
اليت ينشأ عنها ضرورة أو حاجة انزلة منزلتها، فريى أما يف ظروف احلصار االقتصادي، 

 ؛ ألن احلاجة مؤثرة فيما كانت حرمته ضعيفة، كاحملرمات سًدا للذريعة،التور قالباحث جواز 
من هذا القبيل عند من قال بتحرميه أو كراهته، قال ابن جزي: "بيع العينة وهو أن يظهرا  التور قو 

، وما يقال يف (1)ال ُيوز فيمنع للتهمة سًدا للذرائع خالفًا هلما" فعل ما ُيوز ليتوصال به إىل ما
، ويعد التور قوى منها يف من حيث الباعث على املنع، فالذريعة يف العينة أق التور قالعينة يقال يف 

، قال ابن القيم رمحه هللا: "فإن عامة العينة إمنا تقع (2)من أخف صور التحايل على الراب التور ق
رجل مضطر إىل نفقة يضن هبا عليه املوسر ابلقرض حىت يربح عليه يف املائة ما أحب، وهذا من 

، وإن رجعت إىل اثلث التور قها لغريه فهو املضطر إن أعاد السلعة إىل ابئعها فهي العينة، وإن ابع
، وإذا قلنا (3)"التور قيدخل بينهما فهو حملل الراب، واألقسام الثالثة يعتمدها املرابون، وأخفها 

مع احلاجة حال ترجيح املنع يف غري احلاجة، فجوازه معها أظهر حال ترجيح الكراهة،  التور قجبواز 
 .(4)راهة تزول ابحلاجة"قال ابن تيمية رمحه هللا: "الك

خيتلف ابختالف حال املتعاقدين، فقد حيرم يف عقد وُيوز يف آخر،  التور قعلى أن حكم 
، جاء يف (5)تعاقدين دون اآلخر، وذلك ابختالف احلاجة، والغرض منهأو حيرم على أحد امل

ليس صيغة من صيغ االستثمار أو التمويل، وإمنا أجيز  التور قمعايري هيئة احملاسبة "األيويف": "
بغي العمل على تضييق نطاقه، وحصره يف احلالة اليت ال ميكن فيها ، وين(6)للحاجة بشروطها"

                                  
 (.171ابن جزي: القوانني الفقهية )ص: ( 1)
كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، وهو حبث منشور ضمن حبوث الدورة السابعة   التور قظر: السعيدي، عبد هللا: ( ان2)

 (.514عشر للمجمع الفقهي مبكة املكرمة )ص: 
 (.135، 3/134) أعالم املوقعني( ابن القيم: 3)
 (.1/262لكربى )( ابن تيمية: الفتاوى ا4)
 (.114املصريف )ص:  تور قال( انظر: آل رشود، رًيض: 5)
 (.769( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية "األيويف": املعايري الشرعية )ص: 6)
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ن طريق املشاركة، أو املضاربة، أو املراحبة، أو التأجري، أو االستصناع، أو حتقيق غرض احملتاج ع
حال ختليص العمالء من الديون الناجتة عن التعامل الربوي، وحنوها من صيغ االستثمار 

 .(1)والتمويل
 :التور قاالقتصادي يف  أتثري احلصار رابًعا: أدلة

ل اجتناب الوقوع يف الراب، كما على جواز عقد صفقتني؛ ألج التور ققياس جواز  (1
لدَّرَاه م  »جاء يف قوله صلى هللا عليه وسلم:  ، مث َّ ابـَْتْع اب  لدَّرَاه م  اَل تـَْفَعْل، ب ْع اجلَْمَع اب 

 .(2)«َجن يًبا

الداللة: وجَّه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل خمرج شرعي لالبتعاد عن الراب، متثل يف  وجه
 .(3)جائزًا من هذا الباب التور قجواز عقد صفقتني ألجل اجتناب الوقوع يف الراب، فيكون بيع 

يف احلصار أبدلة اعتبار احلاجة وعموم البلوى، فاحلاجة  التور قاالستدالل على جواز  (2
ىل ذلك كثريًا؛ ألن احملاصر احملتاج يف األغلب ال ُيد من يساعده يف قضاء و إتدع

حاجته ابلتربع وال ابلقرض، فحينئذ تشتد حاجته إىل هذه املعاملة؛ حىت يتخلص مما 
قد شق عليه يف قضاء دين وحنوه، واحلاجة املعتربة شرًعا تزيل الكراهة يف حق احملتاج، 

ممنوع يف أصله سًدا للذريعة، فيجوز فتح  لتور قاو  وجتيز ما كانت حرمته ضعيفة،
 .(4)الذريعة مع قيام العوز إليها

                                  
(، ومع أن اهليئة تعاجل 776( انظر: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية "األيويف": املعايري الشرعية )ص: 1)

 الفردي. التور قالفردي، إال أن هذا القيد ميكن اعتباره حىت يف  التور قملؤسسات املالية وليس القضاًي املتعلقة اب
(، ومسلم يف 3/77( )2201( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه )ح: 2)

 (.3/1215( )1593، ابب بيع الطعام مثاًل مبثل )ح: صحيحه، كتاب املساقاة
 (.105املصريف )ص:  التور ق( انظر: آل رشود: 3)
(، الدوسري، مسلم: عموم البلوى 19/99(، ابن ابز: جمموع فتاوى ابن ابز )3/186( انظر: البهويت: كشاف القناع )4)

 (.467دراسة نظرية تطبيقية )ص: 
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خمرج شرعي لتجنب القرض بفائدة عند عدم وجود متربع به، وليس حيلة إىل  التور ق (3
وعد منها:  -مع أنه يقول بعدمها-الراب، وقد ذكر ابن القيم أدلة القائلني ابحليل

ى الناس، أال ترى أن احلالف يضيق عليه إلزام ما عل "هذه احليل خمارج مما ضاق
حلف عليه، فيكون له ابحليلة خمرج منه، وكذلك الرجل تشتد به الضرورة إىل نفقة 

 .(1)وحنومها" التور قوال ُيد من يقرضه فيكون له من هذا الضيق خمرج ابلعينة و 
ائية ال يشاكله؛ جر خمتلف عن الراب من جوانب خمتلفة، فهو من الناحية اإل التور ق (4

بني أطراف ثالثة أما الراب فقرض بني طرفني، وخيتلف عنه من الناحية  التور قألن 
فيه نشاط اقتصادي، وحيرك البيع والشراء، خالفًا للراب  التور قاالقتصادية أيًضا، ف

الذي يؤدي إىل تفشي الديون والقضاء على النشاط االقتصادي، ويفارقه من جهة 
فهو أدخل ببيع األجل،  التور قدة ال يقابلها شيء سوى األجل، أما زًيأن الراب 

 . (2)وتكون الزًيدة يف الثمن هلا ما يقابلها يف السلعة

  

                                  
 ( 153 /3) أعالم املوقعني( ابن القيم: 1)
املصريف )ص:  التور ق(، آل رشود: 514كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر)ص:   التور ق( انظر: السعيدي، عبد هللا: 2)

111 ،112.) 
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 الفصل الثالث:

 أثر احلصار االقتصادي يف األنكحة.
 

 وفيه ثالثة مباحث:

 املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف انعقاد النكاح.

 احلصار االقتصادي يف التفريق بني الزوجني. الثاين: أثراملبحث 

 املبحث الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف اإلجهاض

 وتنظيم النسل. 
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 خامًسا: حتقيق مناط أثر احلصار يف التورق على حصار غزة:
والشدة حيتاج كثري من الناس يف غزة احملاصرة إىل السيولة املالية، ونظرًا لعموم البلوى ابلعسر 

ة احلصار، فإن نسبة الذين يستطيعون تلبية احتياجهم للمال من القرض احلسن قليلة، وهلذا نتيج
ُيوز للمحاصرين يف غزة اللجوء إىل التورق يف حتصيل السيولة إذا انضبط ذلك بضوابط أخذ 

 :(1)ومن أهم الضوابط ما يليالتورق عند احلاجة، 

 إال حني انعدام وجود من يقرضه. للنقود، وال يلجأ إليهأن يكون احملاصر حمتاًجا  (1
 التور قأن تباع السلعة ابلثمن املعتاد دون استغالل، فإن وقع االستغالل كان  (2

 مكروًها، وقد يصل إىل التحرمي حني اشتداد االستغالل.
أن يعجز احملاصر عن احلصول على السيولة من الطرق التمويلية املشروعة، كالقرض،  (3

 غريها من الوسائل املشروعة.لسلم، أو االستصناع، و أو ا
 أن ال يبيع املشرتي السلعة على ابئعها األول، ال مباشرة وال بواسطة. (4
 أن يقبض البائع السلعة قبًضا حقيقًيا أو حكمًيا.    (5
 

 الفصل الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف األنكحة.

نعقاد النكاح، أحكام النكاح، بعضها متعلق ابيؤثر احلصار االقتصادي يف صور عديدة من 
قد وقع وبعضها يرتبط ابلتفريق بني الزوج، وبعضها يتعلق ابلنسل، حتديًدا ومنًعا، أو إجهاًضا، و 

 :، وذلك على النحو التايلهذا الفصل يف ثالثة مباحث

 املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف انعقاد النكاح.

                                  
ا(، هيئة وما بعده 113املصريف )ص:  التور ق(، آل رشود، رًيض: 19/99( انظر: ابن ابز: جمموع فتاوى ابن ابز )1)

 (. 768ملعايري الشرعية )ص: احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية "األيويف": ا
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د يعجز احملاصر عن املهر، أو توفري قاد النكاح له صور عديدة، فقإن أتثري احلصار يف انع
السكن، أو النفقة، أو يعجز الويل عن الوصول إىل جملس العقد بسبب احلصار االقتصادي، 
وغريها من الصور، وبعض هذه الصور بدائلها كثرية مما ُيعل أتثرها ابحلصار أقل من غريها، 

 بوجوب الويل، وإن مل يكن للمرأة نه الويل األبعد عند القائلنيفغياب الويل األقرب مثاًل ينوب ع
 ، ويل فالقاضي وليها، وال يتعطل النكاح ألجل ذلك، بل لو مل يكن يف البلد احملاصر ويل وال قاض 

جاء يف النوازل اجلديدة: "اجلماعة تقوم مقام القاضي يف البالد فتقوم مجاعة املسلمني مقام وليها، 
، كذلك (1)م األمن يف الطريق تقوم مقام الغيبة البعيدة"فيها، والغيبة القريبة مع عداليت ال قاضي 

املهر فهو ي دفع مرة واحدة يف الزواج، وميكن التوافق على ختفيضه بني الزوج وويل الزوجة، أو 
، (3): "إن كان معسرًا به أنظر حىت يوسر كسائر الديون"(2)السجلماسيقال أتخريه إىل ميسرة، 

، فيمكن القول أبن حكمها يف احلصار قد (4)وهذا يف واجبات النكاح، أما مستحباته كالوليمة
ينتقل من االستحباب إىل اإلابحة إن مل يكن إىل الكراهة حال استدانته لفعلها، فإن النيب صلى 

 مااًل، رضي هللا عنهم هللا عليه وسلم أمر عبد الرمحن بن عوف هبا، وهو من أكثر الصحابة
 فحكمها خيتلف ابختالف أحوال املكلفني.

                                  
 (.3/249: النوازل اجلديدة الكربى )الوزاين( 1)
هـ، ومل يذكر 1214هو: حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد اجلليل، أبو زيد البوجعدي الفقيه املالكي، تويف سنة  (2)

اقيت الثمينة يف أصول مذهب عامل اتريخ والدته، من تصانيفه: فتح اجلليل الصمد، وشرح نظم العمل، والنوازل، واليو 
(، 7/8وما بعدها(، الزركلي: األعالم ) 313املدينة. انظر: الرابطي، حممد: االغتباط برتاجم أعالم الرابط )ص: 

 (.159 بنعبد هللا، عبد العزيز: معلمة الفقه املالكي )ص:

دما سئل عن عفو األب عن نصف الصداق يف (، ون قل عن اإلمام مالك عن3/511: النوازل اجلديدة الكربى )الوزاين( 3)
طالق البكر قبل البناء، أنه قال: "وال ُيوز لألب ذلك قبل الطالق إال بوجه النظر من عسر الزوج، فيخفف عنه 

 (.3/324: النوازل اجلديدة الكربى )الوزاينري وجه نظر هلا فال ُيوز". وينظره، فذلك جائز، فأما لغري طالق وال على غ
 (.2/158ابن هبرية اتفاق الفقهاء على أن وليمة العرس مستحبة. انظر: اختالف األئمة العلماء )( نقل 4)
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ض املتطلبات تتأثر ابحلصار بشكل أكرب، كالسكن والنفقة؛ ألهنا حاجات وتبقى بع
مستمرة متجددة حتتاجها املرأة طوال حياهتا، وتتجدد احلاجة إليها، وهلذا سأقتصر يف هذا املبحث 

 يف السكن والنفقة.على دراسة أثر احلصار االقتصادي يف تنازل املرأة عن حقها 

، وزواج (1)عنهما الفقهاء املعاصرون، ومها زواج املسيار وتشبه مسألتنا عقدي نكاح حتدث
، ومع أن زواج املسيار وزواج الصديق يتفقان يف إسقاط حق املرأة يف السكىن والنفقة (2)الصديق

يف بيت واحد، خبالف وما شاهبا من احلقوق، إال أن زواج الصديق خيتلف أبنه ال ُيتمع الزوجان 
قصريًا، كما أن الغالب يف  عاشرةللزوجية، وإن كان وقت امل بيت   يفاملسيار فيجتمع فيه الزوجان 

زواج املسيار أن يكون الزوج متزوًجا بزوجة أخرى، فيشرتط إسقاط حقها يف قسم املبيت، بينما 
ج على أتسيس بيت زواج الصديق فال يشرتط فيه ذلك؛ ألن الغالب فيه عدم قدرة األزوا 

 .(3)للزوجية

 أواًل: صورة املسألة:

، وال نفقة ينفق منها على عياله، وخشي على نفسه الوقوع إذا مل ُيد احملاصر بيًتا يتزوج فيه
يف احلرام إن مل يتزوج، ووجد امرأة تقبل ابلزواج منه، وتتنازل عن بعض حقوقها اخلاصة، كحق 

ذا وقع إبُياب وقبول، وشهود، وحضور ويل، على أن تتنازل السكىن، والنفقة، فهل ُيوز الزواج إ

                                  
بعض منها، يف عقد زواج ( يعرَّف زواج املسيار أبنه: "تنازل الزوجة عن حقها يف النفقة والسكىن والتسوية يف املبيت، أو 1)

(، وانظر: الزحيلي، وهبة: عقود الزواج 73ج املعاصرة )ص: مستكمل ألركانه وشروطه وواجباته" حبر، مسية: عقود الزوا 
 (.162(، األشقر، أسامة: مستجدات فقهية يف قضاًي الزواج والطالق )ص: 8املستحدثة وحكمها يف الشريعة )ص: 

اء ألوقات "الزواج الذي حتققت فيه كافة الشروط واألركان، وتوافق فيه الزوجان على االلتق ( يعرَّف زواج الصديق أبنه:2)
قصرية، فال ُيمعهما بيت للزوجية، وقد أسقطت الزوجة حقها يف النفقة والسكىن" حبر، مسية: عقود الزواج املعاصرة 

 (.16، 15ريعة )ص: (، وانظر: الزحيلي، وهبة: عقود الزواج املستحدثة وحكمها يف الش90)ص: 
 (.105( انظر: حبر، مسية: عقود الزواج املعاصرة )ص: 3)
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وتكتفي برتدده عليها أحيااًن، ويفقدا العيش املشرتك يف أسرة  املرأة عن تلك احلقوق أو بعضها،
 واحدة؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:

، إال مل ي عرف زواج املسيار وزواج الصديق عند الفقهاء القدماء مبا هو عليه اآلن يف زماننا
الشروط  أن عدًدا من الفقهاء املعاصرين خرَّج هذين العقدين على مذاهب الفقهاء القدماء يف

، وقد اختلف (1)اليت يشرتطها الزوجان يف العقد، وعلى ما كان يعرف بزواج النهارًيت والليليات
ملسيار املعاصرون يف حكم زواج املسيار وزواج الصديق على أقوال عديدة، فبعضهم منع زواج ا
ألقوال والصديق، وبعضهم أجاز الزواجني، وبعضهم أجاز املسيار دون الصديق، وميكن إمجال ا

 يف اجتاهني رئيسني:

االجتاه األول: ُيوز تنازل املرأة عن السكن والنفقة أو بعض ذلك، وذهب إليه أكثر الفقهاء 
اإلسالمي، يف دورته الثامنة عشر،  ، واختاره جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل(2)املعاصرين

 وجاء فيها:

سكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى أبن "إبرام عقد زواج تتنازل فيه املرأة عن ال
أييت الرجل إىل دارها يف أي وقت شاء من ليل أو هنار، ويتناول ذلك أيًضا إبرام عقد زواج على 

رغبا يف بيت أهلها أو يف أي مكان آخر، حيث أن تظل الفتاة يف بيت أهلها، مث يلتقيان مىت 

                                  
(، حبر، مسية: عقود الزواج املعاصرة )ص: 270نظر: القحطاين، حممد: املعيار يف بيان أقسام نكاح املسيار )ص: ( ا1)

 (.171(، األشقر، أسامة: مستجدات فقهية يف قضاًي الزواج والطالق )ص: 76
مد: املعيار يف بيان أقسام (، القحطاين، حم11انظر: الزحيلي، وهبة: عقود الزواج املستحدثة وحكمها يف الشريعة )ص: ( 2)

(، األشقر، أسامة: مستجدات فقهية يف 81(، حبر، مسية: عقود الزواج املعاصرة )ص: 274نكاح املسيار )ص: 
 (.50الفرند بني حكمه الشرعي وواقعه املعاصر )ص:  (، املطلق، عبد امللك: زواج175قضا الزواج والطالق )ص: 
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وأمثاهلما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج  ال يتوافر سكن هلما وال نفقة، وهذان العقدان
 .(1)وشروطه وخلوه من املوانع، ولكن ذلك خالف األوىل"

ة وقسم االجتاه الثاين: حيرم الزواج الذي تتنازل املرأة فيه عن حقها يف السكن والنفق
، (5)د الزحيلي، والدكتور حمم(4)، والدكتور عمر األشقر(3)، وذهب إليه الشيخ األلباين(2)املبيت

 .(8)، وآخرون(7)، والدكتور علي القرة داغي(6)والدكتور نصر فريد واصل

 :االقتصادي يف انعقاد النكاحاثلثًا: أثر احلصار 

حيسن التنبيه إىل أن هذه املسألة ال قبل الشروع يف احلديث عن أثر احلصار يف املسألة 
يعجز معه احملاصرون مجيًعا عن الزواج املعتاد، ترتبط ابحلصار ارتباط تالزم، فليس كل حصار 

وإن كانت نسبة العجز يف احلصار كبرية، وخاصة إذا طال احلصار زمااًن، واتسع جمااًل، كما أن 

                                  
 (.465مبكة املكرمة )ص: ( قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي 1)
( تقتضي األمانة العلمية التنويه إىل أن بعض من نسبت إليهم القول يف هذه املسألة وقفت على كالمهم يف املسيار دون 2)

دون املسيار، وقد أمجلتهم؛ ألن املؤدى يف زواج املسيار والصديق  الصديق، وبعضهم وقفت على كالمهم يف الصديق
واحد، وإن كان زواج املسيار أخف قلياًل من زواج الصديق، وما عملت به يتفق مع قرار  متقارب، ويعودان ألصل

 اجملمع الفقهي الذي مجع بينهما يف قرار واحد.
، أحال ممن وقفت عليهم الذي وثقوا منه قوله، وكل من نسبه للشيخ( نسبه إليه عدد من الباحثني، ومل أقف على املصدر 3)

 (.28انظر: العتييب، إحسان: أحكام التعدد )ص: إىل كتاب أحد تالميذه. 
(، انظر: كتابه: مستجدات فقهية 6( أجاب به كتابة عن سؤال ورده من ابنه الدكتور أسامة األشقر، وهو امللحق رقم )4)

 (.247ق )ص: يف قضاًي الزواج والطال
(، انظر: كتابه: مستجدات فقهية يف 7) ( أجاب به كتابة عن سؤال ورده من الدكتور أسامة األشقر، وهو امللحق رقم5)

 (.249قضاًي الزواج والطالق )ص: 
 (.31هـ )ص: 1424، شعبان 148( انظر: جملة املستقبل اإلسالمي، العدد 6)
 قناة اجلزيرة، وموثق يف موقع اجلزيرة نت، ورابطه: ( انظر: مداخلة له يف لقاء تلفزيوين عرب7)
 /2004/6/3ionandlife/www.aljazeera.net/programs/relig 
(، القحطاين، حممد: املعيار يف بيان 180( انظر: األشقر، أسامة: مستجدات فقهية يف قضاًي الزواج والطالق )ص: 8)

 (.81واج املعاصرة )ص: (، حبر، مسية: عقود الز 274أقسام نكاح املسيار )ص: 
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لفقر أو ارتفاع تكاليف الزواج، وغريها احلاجة إليه قد تنشأ عن احلصار، وعن أسباب أخرى كا
قوع احلاجة إليه، وهلذا رأيت من املناسب ذكره؛ ألن من األسباب، إال أن احلصار مظنة لتكاثر و 

 احلاجة الواقعية جتعل التفكري يف البدائل والبحث عن احللول مطلًبا شرعًيا.

زل املرأة عن حقها مع إن احلصار االقتصادي يؤثر يف حكم املسألة حال القول جبواز تنا
الكراهة، فإن احلاجة الناشئة عن  دفعلكراهة، فتأثري احلصار يكون بالكراهة، فمن أجازه مع ا

، أما على القول مبنعه ابتداًء يف (1)احلصار جتعل الكراهة مدفوعة، فالكراهة تزول مع احلاجة
ر، وخاصة أن بواعث املسيار الظروف العادية فال يلزم منه املنع يف الظروف االستثنائية كاحلصا

يف احلصار، فالقصد منها الزواج يف مرتبة  ترتبط ابلتعدد غالًبا، خبالف الصورة اليت نتحدث عنها
احلاجة ملن مل يسبق له الزواج، أو ليس حتته زوجة، أما التعدد فيأيت يف مرتبة التحسني غالًبا، كما 

ة، ويقرتن غالًبا بنية الطالق بعد قضاء حاجته أن زواج الصديق يقع للمقيمني يف بالد غري إسالمي
 نية فيها التأبيد، وهذه فروق مؤثرة يف احلكم.يف تلك البالد، خبالف مسألتنا فال

والذي يراه الباحث أن زواج املسيار وزواج الصديق فيه من املفاسد الشيء الكثري، وينشأ 
وجود شرط النفقة، فطاعة الزوج واجبة عنه حق املرأة يف اخلروج من بيتها بغري إذن زوجها؛ لعدم 

دلول املتكامل لرابطة الزوجية، وينشأ عنه حتلل من إذا قدَّم النفقة، كذلك فإنه زواج يفقد امل
واحلاجة إىل تفعيل -(2)الواجبات الشرعية، وهدم كثري من مقاصد الزواج، وتغييب دور األسرة

، مث إن القول جبوازه -أي وقت مضىدور األسرة يف ظل حتدًيت احلياة املعاصرة أكثر من 
ت إىل الضوابط يف أغلب احلاالت، وانتشاره بضوابط قد ُيعل بعض الناس أيخذون به دون التفا

يؤدي إىل اعتياده واستمرائه، وقد ينشأ عنه إعراض عن الزواج الشرعي املعروف، مث إن احلصار 
 من املدة املتوقعة للحصار. ظرف طارئ، وجتويز هذه الصور من الزواج مرتبطة حبياة أطول

                                  
 (.21/610( انظر: ابن تيمية: جمموع الفتاوى )1)
 (.9لي، وهبة: عقود الزواج املستحدثة وحكمها يف الشريعة )ص: ( انظر: الزحي2)
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ك املغاالة يف املهور، واالقتصار على وإن االعتدال يف نفقات الزواج واالقتصاد فيها، وتر  
واجبات الزواج واحتياجاته األساسية، وعقده يف أماكن متواضعة بديلة عن صاالت األفراح ذات 

صيف وبرد الشتاء، وترك التكلفة العالية، والقبول ابلبيت املتواضع الذي يسرت من حر ال
قبلني على الزواج، ميكن أن حيل املستحبات والكماليات، وتفعيل العمل اخلريي يف مساعدة امل

 اإلشكال دون حاجة إىل هذا التمادي يف الرتخص.

على أن هذه الصور من الزواج وإن قلنا بعدم الرتغيب فيها إال أنه ميكن القول جبوازها يف 
نزلة انت املفاسد الناشئة عن عدم الزواج كبرية، وقامت احلاجة النازلة محدود ضيقة جًدا، إذا ك

، فإن حترمي هذه الصور من الزواج عند املانعني هلا جاء سًدا للذريعة، ئذإليه، فتجوز عندالضرورة 
فيجوز فعل ما حرم سًدا للذريعة عند قيام احلاجة، وقد نص الدكتور وهبة الزحيلي رمحه هللا على 

ه فقال: "ُيب إقفال هذا الباب وسد كل ما يوصل إىل هذا النوع من الزواج؛ ألنه سبب منع
 .(1)دم البنية الدينية واإلنسانية الصحيحة"يه

إن القول جبوازه يف ظل احلصار مرتبط ابحلاجة، فال يتصور قبول املرأة التنازل عن تلك 
ج مع عدم متكنها منه حال متسكها احلقوق دون قيام احلاجة، فيكون غالًبا عند حاجتها إىل الزوا 

لصعوبة الظرف العام الذي ُيعل فرص الزواج بكافة حقوقها، إما ألسباب خاصة ترجع إليها، أو 

                                  
(، وجتدر اإلشارة إىل أن أكثر الباحثني 18( انظر: الزحيلي، وهبة: عقود الزواج املستحدثة وحكمها يف الشريعة )ص: 1)

منه احلرمة، ولعل سبب إىل الدكتور وهبة الزحيلي القول جبوازه، وما وقفت عليه يف حبثه املشار إليه سابًقا يفهم نسب 
هذا التعارض أن الشيخ رمحه هللا أجاب عن سؤال ورده من الدكتور أسامة األشقر، فأجاب ابجلواز. انظر: امللحق 

هـ املوافق 16/11/1419وقد قيد الشيخ إجابته بتاريخ ( مستجدات فقهية يف قضاًي الزواج والطالق، 12رقم )
ما شارك ببحث حول املوضوع يف الدورة الثامنة عشرة جمللس اجملمع الفقهي م، مث أعاد دراسة املسألة عند3/3/1999

م، فظهر له يف هذه املدة 12/4/2006-8هـ املوافق 14/3/1427 -10اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي، يف 
ألخري الكراهة لك النكاح مل تكن ظاهرة وقت فتواه األوىل، فغري مذهبه إىل احلرمة، أو أنه يقصد يف حبثه امفاسد لذ

 بعبارة مومهة يفهم منها احلرمة.
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، والصورة اليت نتحدث عنها (1)قليلة، فتتنازل عن بعض حقوقها ألجل حتقيق رغبتها يف الزواج
 ثانية كما يف زواج املسيار املعتاد.يف مسألتنا يقصد هبا الزوجة األوىل غالًبا وليس للزوجة ال

والشروط، وتوثيق العقد لدى اجلهات  على أن يضبط القول ابجلواز ابكتمال األركان
الرمسية، وإعالن النكاح وإشهاره، واالقتصار على إابحته يف احلاالت االستثنائية والظروف 

حلقوق يف بداية الزواج، دون ، ويرتجح اجلواز إن كان االتفاق ودًًي على إسقاط هذه ا(2)الطارئة
حاجة احلصار مرتبطة ببقاء هذه احلالة، فإن تقييد ذلك يف العقد، فيجوز يف هذه احلالة؛ ألن 

 زال املانع عادت األمور إىل الوضع الطبيعي.

 :االقتصادي يف انعقاد النكاحرابًعا: أدلة أتثري احلصار 

 التالية: ميكن االستدالل لتأثري احلصار يف املسألة ابألدلة

ر يف جمملها حول اكتمال االستدالل أبدلة القائلني جبواز زواج املسيار والصديق، واليت تدو  (1
 .(3)أركان النكاح وشروطه، وحتقيق مصلحة الزوجني، وحق املرأة يف التنازل عن السكن والنفقة

ب جانب عند قيام احلاجة، فمن ذهب إىل منع زواج املسيار غلَّ  منوعةُيوز فتح الذرائع امل (2
حيًحا يف الظاهر، فهو قال الدكتور وهبة الزحيلي عن زواج املسيار: "وإن كان صسد الذرائع، 

غري مشروع ومينع سًدا للذرائع، ملصادمته مقاصد الشريعة، واإلجناب، وتربية األوالد، واإليناس، 
ة ُيوز مع ، وما حرم سًدا للذريع(4)واملودة، والسكن النفسي، والتعاون على شؤون احلياة"

 .(5)احلاجة

                                  
 (.75( حبر، مسية: عقود الزواج املعاصرة )ص: 1)
 (.49( انظر: املطلق، عبد امللك: زواج الفرند بني حكمه الشرعي وواقعه املعاصر )ص: 2)
ر، مسية: عقود الزواج وما بعدها(، حب 177( انظر: األشقر، أسامة: مستجدات فقهية يف قضاًي الزواج والطالق )ص: 3)

 (.22وما بعدها(، املطلق، عبد امللك: زواج الفرند بني حكمه الشرعي وواقعه املعاصر )ص:  82املعاصرة )ص: 
 (.21الشريعة اإلسالمية )ص: وحكمها يف  حدثةحيلي، وهبة: عقود الزواج املست( الز 4)
 (.123( انظر: كايف، أمحد: احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها )ص: 5)
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ور احلصار اليت قد يؤدي التمسك جواز تنازل املرأة عن حقها يف السكن والنفقة يف بعض ص (3
هبذه احلقوق إىل عدم زواج كثري من الشباب والفتيات، فيه ترجيح املقاصد األصلية على 

لعادية والعبادية قال الشاطيب رمحه هللا: "للشارع يف شرع األحكام ااملقاصد التابعة التكميلية، 
لتناسل على املقصد األول، مقاصد أصلية ومقاصد اتبعة، مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع ل

ويليه طلب السكن واالزدواج، والتعاون على املصاحل الدنيوية واألخروية؛ من االستمتاع 
قيامها عليه ابحلالل، والنظر إىل ما خلق هللا من احملاسن يف النساء، والتجمل مبال املرأة، أو 

احملظور من شهوة الفرج وعلى أوالده منها أو من غريها أو إخوته، والتحفظ من الوقوع يف 
، فتحصيل املقصد األصلي ومكمالته أمت وأوىل، فإن أدى اعتبار املقاصد (1)ونظر العني،..."

: "كل التابعة واملكملة إىل هدم الزواج وتوقفه، فال اعتبار للتكملة، قال الشاطيب رمحه هللا
 .(2)تكملة يفضي اعتبارها إىل رفض أصلها، فال يصح اشرتاطها عند ذلك"

راعت الشريعة اإلسالمية الضرورة واحلاجة النازلة منزلتها، واعتمدت اإلمكان يف أحكام  (4
قال التيسري عند املشقة الزائدة، وهذه األصول تنطبق على أحكام النكاح أيًضا، الشريعة، و 

: "فال حيرم ما حيتاج إليه الناس من النكاح لعجزهم عن بعض ما أمر به من ابن تيمية رمحه هللا
ومثَّل لذلك بويل النكاح، فقال: "... دهقان القرية  ،(3)ذلك، بل ما عجزوا عنه سقط وجوبه"

ا مشهورًا أو خطيب القرية وحنو ذلك 
ً
يزوج إذا مل يكن هناك حاكم، وكذلك إذا وكَّلت عامل

وكلته، وإن تعذر هذا كله وكلت رجاًل من املسلمني يزوجها هبذا الرجل،  جاز أن يزوجها إذا
تباشر هي العقد، وإن تعذر هذا كله واحتاجا إىل النكاح زوجته نفسها؛ فإن ما أمر هللا فال 

، (4)به يف العقود وغريها ُيب مع القدرة، وأما مع العجز فال يكلف هللا نفًسا إال وسعها"
قال تعاىل: ، (5)لنكاح من األمة والتسري عند العجز عن نكاح احلرةأجازت الشريعة اكذلك 

                                  
 (.3/139( الشاطيب: املوافقات )1)
 (.2/26( الشاطيب: املوافقات )2)
 (.138( ابن تيمية: املسائل واألجوبة )ص: 3)
 (.138( ابن تيمية: املسائل واألجوبة )ص: 4)
 لنجماقال الدمريي رمحه هللا: "فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن حلقه مشقة ظاهرة يف قصدها أو خاف زان مدته".  (5)

(، وقال عبد الرمحن ابن قدامة رمحه هللا: "وأما من ُيد الطول وخياف العنت فإن كان ذلك لكونه 375الوهاج )ص: 
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ْلَْ ْفَتَيَاتِكُْ}وَمَن  ْمِن  ْأَي مَانُكُم  ْمَاْمَلَكَت  ْفَمِن  ْالْمُؤ مِنَاتِ ْالْمُح صَنَاتِ ْيَن كِحَ ْطَو لًاْأَن  ْمِن كُم  ْيَس تَطِع  مُْم 

وألن اإلماء انقطعن يف زماننا، في بحث عن الصور املعاصرة اليت [، 25]النساء:  {الْمُؤ مِنَاتِْ
فإن ضاقت الشروط حال االضطرار، حتقق اإلعفاف الشرعي، اعتماًدا على مبدأ التيسري يف 

 ت.الظروف، وكانت صورة مسألتنا هي املمكنة جاز 
 

  

                                  
وطؤها أو وجد ماال ومل يزوج لقصور نسبه فله نكاح األمة" الشرح ال ُيد إال حرة صغرية أو غائبة أو مريضة ال ميكن 

 (.7/514الكبري )
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 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار االقتصادي يف انعقاد النكاح 

نسبة اإلقبال على  اخنفاضر على جوانب احلياة املختلفة واليت منها إن احلصار يف غزة أثَّ 
اجة إىل البحث عن رخص شرعية وحلول عملية حلل هذه املشكلة أمر يف غاية الزواج، وهلذا فاحل

 العمل على ختفيض للفكرة املطروحة قد يكون صعًبا، وهلذا فإنالغزي األمهية، إال أن تقبل اجملتمع 
لق اببه ويبقى مشروًعا يف حدود على أال يغمتطلبات الزواج أحق ابلتقدمي والعناية من هذا األمر، 

 من الضوابط السابقة.ضيقة ض

 املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف التفريق بني الزوجني.  
ينشأ عن احلصار االقتصادي سوء األوضاع املعيشية واالقتصادية، وتنعكس هذه األوضاع 

النفقة على زوجته وعياله، أو على العالقات األسرية أبشكاهلا املختلفة، كإعسار الزوج عن 
ر خارج البلد احملاصر؛ لطلب العمل والكسب احلالل، أو يعجز عن الوصول إىل احتياجه للسف

بلده بسبب إغالق املعابر واملمرات، وهلذا سأتناول يف هذا املبحث أثر احلصار االقتصادي يف 
 التفريق بني الزوجني إذا طلبته الزوجة، وذلك يف مطلبني:

 بسبب اإلعسار:األول: أثر احلصار االقتصادي يف التفريق  املطلب
 أواًل: صورة املسألة:

معلوم أن نفقة الزوجة اليت حتتبس نفسها يف بيت الزوجية واجبة على الزوج، فإن أعسر 
الزوج بسبب احلصار االقتصادي، ورضيت زوجته ابملقام معه فال يقع الطالق أو التفريق بينهما 

ورفعت إىل القاضي طلب  ،ليهاإن مل ترَض البقاء معه؛ لعجزه عن النفقة عابإلعسار ذاته، ف
 التفريق بينهما، فهل ُيوز التفريق بينهما بسبب اإلعسار؟

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:
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، قال النووي: "... فيه وجوب نفقة (1)اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها
 .(2)مجاع"الزوجة وكسوهتا، وذلك اثبت ابإل

ني الزوجني إن طلبت الزوجة ذلك إلعساره عن النفقة، واختلفوا يف حكم تفريق القاضي ب
 وذلك على ثالثة أقوال: 

القول األول: ُيوز التفريق بينهما عند إعسار الزوج إذا طلبت الزوجة ذلك، وذهب إليه 
 .(6)الشوكايناختاره و  ،(5)احلنابلة، واملذهب عند (4)، وهو قول عند املالكية(3)الشافعية

ز التفريق بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك، وإمنا يرفع يده عنها لتكتسب، القول الثاين: ال ُيو 
 .(9)، وهو قول عند الشافعية(8)، والظاهرية(7)وذهب إليه احلنفية

                                  
(، 5/98الشافعي: األم )، (147جزي: القوانني الفقهية )ص:  (، ابن173القدوري )ص: ( انظر: القدوري: خمتصر 1)

 .(8/195ابن قدامة: املغين )
 (.8/184( النووي: شرح النووي على مسلم )2)
(، الرملي: هناية 3/154(، الشريازي: املهذب )11/454(، املاوردي: احلاوي الكبري )5/98لشافعي: األم )( انظر: ا3)

 (.7/212ج )احملتا 
(، اخلرشي: شرح خمتصر اخلرشي 785، عبد الوهاب: املعونة )ص: علي(، ابن 2/180( انظر: مالك: املدونة )4)

(4/196.) 
(، البهويت: الروض املربع 8/205(، وله: املغين )3/235، ابن قدامة: الكايف: (498( انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 5)

 (.5/476(، وله: كشاف القناع )3/235ادات )(، وله: شرح منتهى اإلر 622)ص: 
 (.461( انظر: الشوكاين: السيل اجلرار )ص: 6)
 (.5/671العيين: البناية )(، 2/287(، املرغيناين: اهلداية )173( انظر: القدوري: خمتصر القدوري )ص: 7)
 (.9/261( انظر: ابن حزم: احمللى )8)
 (.7/212( انظر: الرملي: هناية احملتاج )9)
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التفريق،  القول الثالث: إذا كانت الزوجة عاملة إبعساره قبل الزواج فليس هلا احلق يف طلب
، وابن (1)ا طلب التفريق، وذهب إليه بعض املالكيةفإن غرها وأومها أنه ميسر مث تبني إعساره، فله

 .(2)القيم

أما ما يتعلق حبد اإلعسار، والوصف الشرعي للتفريق أهو طالق أو فسخ، ومدى وقوع 
تعد نفقته ديًنا يف التفريق مباشرة أو ميهل مدة من الزمن لعله يوسر، وإن اختارت البقاء معه أ

حكم القاضي، فلم أتناوله ابلدراسة؛ لعدم أتثري احلصار  ذمته أو ال، ومدى احتياج التفريق إىل
جع إليه يف كتب الفقهاء  .(3)فيه، فري 

 :االقتصادي يف التفريق بسبب اإلعساراثلثًا: أثر احلصار 

بسبب اإلعسار يلزم منه عدم أتثري احلصار يف  الزوجني ن القول بعدم جواز التفريق بنيإ
ق مع اإلعسار، فإن احلصار يؤثر يف املسألة إذا حتققت فيه على القول جبواز التفريو املسألة، 

، فللحصار يف التفريق شروط اإلعسار، أما على القول أبهنا إن كانت تعلم إبعساره فليس هلا احلق
عسار يف ظل احلصار كبري، فإذا وافقت على الزواج منه احتمال اإل إنمن حيث  يف املسألة أتثري

 .عات ذلك، فينزل منزلة قبوهلاأثناء احلصار، فهي قبلت تب

والذي يظهر للباحث أن احلصار تتضرر منه شرائح اجملتمع املختلفة، ابختالف درجة 
ابلتفريق  ولعن الق ارتفع معدل البطالة، ونتجالتأثر، فإذا طال زمانه نشأ عنه فقر وإعسار، و 

احملاكم، وكثرة  ، وتكدس القضاًي يفطلب النساء الطالقإىل  ذلك يؤديمفاسد كثرية، فقد 
، فاملعسرون يف احلصار فيكون لذلك أثر سيء على اجملتمعاملطلقات مع قلة الزواج الشرعي، 

أن ة وخاص واملال غاد ورائح، فاملوسر اليوم قد يعسر غًدا، واملعسر يرجى زوال إعساره، كثري،

                                  
 (.3/238النوازل اجلديدة الكربى ) :الوزاين (،306كالم يف مسائل االلتزام )ص: احلطاب: حترير الانظر: ( 1)
 (.5/465( انظر: ابن القيم: زاد املعاد )2)
 وما بعدها(. 240احلديفي، عبد هللا: أحكام املعسر يف الفقه اإلسالمي )ص:  (،5/458ابن القيم: زاد املعاد ) ( انظر:3)
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 من فتح هذا الباب يؤدي إىل تفكك كثريوقت، و  يف أياحلصار ظرف مؤقت يرجى زواله 
، وهلذا ميكن القول (1)األسر، وخاصة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة كما يف حالة احلصار

ح هلا بطلب ، أو يسمتنفق على نفسها من ماهلا، أو تقرتض، وحتتسب ذلك ديًنا عليهأبن املرأة 
ا مث وسرً وإن تزوجته عاملة بعسرته أو كان م، قال ابن القيم: "(2)لنفسها ابلتكسب املشروعالرزق 

أصابته جائحة اجتاحت ماله فال فسخ هلا يف ذلك، ومل تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ومل 
 .  (3)"ترفعهم أزواجهم إىل احلكام ليفرقوا بينهم وبينهن

القول مبنع التفريق مطلًقا، وإمنا بتضييق القاضي التفريق بني األزواج إال أن ذلك ال يلزم منه  
فإن قامت القرائن الدالة على أن إعساره لن يزول يف الوقت املنظور، وال تستطيع قدر املستطاع، 

ويغلب ترتب أو مل يسمح هلا زوجها ابلعمل،  النفقة على نفسها من ماهلا أو من مال قريب،
إبقاء املرأة مع ، ف(4)ر العالقة بينهما، فيمكن وقتها االستجابة لطلب الفسخمفاسد أكرب ابستمرا

تضييع هلا وإهالك، وقد تضطر حتت طائلة الفاقة واجلوع إىل  يف مثل هذه احلال عسرزوجها امل
ل ترك قال الشوكاين رمحه هللا: "وأين اإلمساك مبعروف من رج ،(5)االكتساب عن طريق الفاحشة

لف املخمصة، وعرضها للهالك، وحبسها عن طلب رزق هللا عز ااجلوع، ومت زوجته يف مضايق
ون له فراًشا وهي هبذه احلالة املنكرة، والصفة املستشنعة، وكل من يعرف وجل، وأراد أن تك

 .(6)الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراهتا"

 :االقتصادي يف التفريق بسبب اإلعساررابًعا: أدلة أتثري احلصار 

 يستدل لعدم الفسخ مبجرد إعسار الزوج مبا استدل به املانعون، ومن أدلتهم:

                                  
 (.249، 242انظر: احلديفي، عبد هللا: أحكام املعسر يف الفقه اإلسالمي )ص: ( 1)
 (.5/671( انظر: العيين: البناية شرح اهلداية )2)
 (.5/465( ابن القيم: زاد املعاد )3)
 (.242( انظر: احلديفي، عبد هللا: أحكام املعسر يف الفقه اإلسالمي )ص: 4)
 (.561طاعة يف األحكام الشرعية )ص: ( انظر: املنيع: انصر: أثر االست5)
 (.462( الشوكاين: السيل اجلرار )ص: 6)
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وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }وَ قوله تعاىل:  (1

 [.280]البقرة: ْ{كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

ى عمومها يف إنظار كل معسر حبق، وجه الداللة: أتمر اآلية إبنظار املعسر، وحتمل عل
فيدخل الزوج العاجز عن النفقة على زوجته يف املعسرين املأمور إبنظارهم، فال يفرق بينهما 

 .  (1)ابإلعسار

لَا  }لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُقوله تعاىل:  (2

 [.7]الطالق: ْهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا{يُكَلِّفُ اللَّ 

ابلقدرة، أما العاجز فلم يكلفه هللا النفقة يف هذه  وجه الداللة: قرنت اآلية األمر ابإلنفاق
نه وتعذيبه احلال، فقد ترك ما ال ُيب عليه ومل أيمث برتكه، فال يكون سبًبا للتفريق بينه وبني سك

 .(2)بذلك

االستدالل على عدم الفسخ بسد ذرائع الفساد والتفكك األسري، فلو فتح هذا الباب  (3
، وقد نقل (3)ال سيما يف الظروف االقتصادية الصعبةألدى إىل ضياع كثري من األسر، و 

 ابن القيم دليل القائلني بعدم التفريق فقال: "قد جعل هللا الفقر والغىن مطيتني للعباد،
فيفتقر الرجل الوقت ويستغين الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم 

ن الفراق بيد أكثر النساء، فمن البالء، وتفاقم الشر، وفسخت أنكحة أكثر العامل، وكا
 .  (4)الذي مل تصبه عسرة ويعوز النفقة أحيااًن"

                                  
لرفعة: كفاية النبيه (، ابن ا11/454(، املاوردي: احلاوي الكبري )2/195( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )1)

 (.57(، حلو، يوسف: أحكام املفقود يف الشريعة اإلسالمية )ص: 15/225)
 (.5/462(، ابن القيم: زاد املعاد )5/182كاساين )( انظر: السرخسي: ال2)
 (.249( انظر: احلذيفي: أحكام املعسر يف الفقه اإلسالمي )ص: 3)
 (.5/464( ابن القيم: زاد املعاد )4)
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حق الزوج من كل وجه، ويف االستدالل إبزالة الضرر، فالتفريق بني الزوجني فيه إبطال  (4
 .(1)االستدانة أتخري حقها مع إبقاء حقه، فكان أوىل، لكونه أقل ضررًا

ق ضرر ابلزوجة، أبدلة القائلني جبواز التفريق، واليت ويستدل جلواز التفريق بينهما عند حلو 
 منها:

 [231]البقرة: ْ{}وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواقوله تعاىل:  (1

فالعربة يف اآلية بعموم اللفظ وجه الداللة: ليس للرجل أن ميسك امرأته مع حصول الضرر، 
 . (2)ال خبصوص السبب، وإمساكها مع عدم النفقة عليها ضرر ينبغي دفعه

َكَتَب إ ىَل أ َمرَاء  اأْلَْجَناد  يف  »ما روي عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  (2
ْن يـ   ْم َفَأَمَره ْم َأْن أَيْخ ذ وه ْم أبَ  ْنف ق وا َأْو ي طَلّ ق وا، فَإ ْن طَلَّق وا بـََعث وا ر َجال  َغاب وا َعْن ن َسائ ه 

 .(3)«ب نَـَفَقة  َما ح ب س وا

وجه الداللة: يدل األثر على حق املرأة يف الفسخ إذا منعها زوجها النفقة إلعساره، فإن 
 .(4)ف نفسها واإلضرار هباترك النفقة يؤدي إىل إتال

                                  
 (.3/96انظر: الغنيمي، عبد الغين: اللباب يف شرح الكتاب )( 1)
 (.2/462( انظر: الشوكاين: السيل اجلرار )2)
( ترتيب السندي، والبيهقي 2/65( )213افعي يف مسنده، كتاب الطالق، الباب التاسع يف النفقات )ح: ( أخرجه الش3)

(، وقال ابن حجر: 3/188( )2889رأته )ح: يف السنن الكربى، كتاب النفقات، ابب الرجل ال ُيد نفقة ام
 (.349( )ص: 1159"أخرجه الشافعي مث البيهقي إبسناد حسن" بلوغ املرام )ح: 

 (.3/360(، الرافعي: شرح مسند الشافعي )8/338(، املزين: خمتصر املزين )5/116( انظر: األم: الشافعي )4)
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شرع هللا تعاىل اللجوء إىل حكمني بني الزوجني عند الشقاق، وفوض إليهما ما فوضه  (3
إىل األزواج، فإذا كان هلما التفرقة مبجرد وجود الشقاق، فكيف ال يكون للقاضي الفسخ 

 .(1)بعد وصول املرأة إليه تشكو ما مسها من اجلوع والفاقة والضرر النازل هبا؟!

يف واقع احلصار االقتصادي يف التفريق بسبب اإلعسار خامًسا: حتقيق مناط أتثري 
 :حصار غزة

ترجح عدم السري ابتداًء إىل التفريق بني الزوجني بسبب اإلعسار يف ظل احلصار 
االقتصادي، وهذا احلكم ي عمل به يف حصار غزة ويف غريه من احلاالت، وخاصة أن صعوبة 

أن الزوج يعجز عن النفقة على زوجته، فإن  عمت به البلوى، فكما حيتملاألحوال املالية مما 
 أهلها قد يعجزون عن النفقة أيًضا حال تطليقها.

 املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف التفريق بسبب الغيبة:
 أواًل: صورة املسألة:

نع من الدخول إىل البلد احملاصر، أو  إذا غاب الزوج عن زوجته بسبب احلصار، كأن مي 
ترك البلد احملاصر؛ لتهيؤ معيشته خارجه، وترك زوجته يف البلد احملاصر، فهل للزوجة احتاج إىل 

 طلب التفريق ألجل ذلك؟

 :املسألة اليت يبىن عليها أثر احلصاراثنًيا: 

اختلف الفقهاء يف مدى حق زوجة الغائب يف طلب التفريق بينهما بسبب غيبته، وذلك 
 على قولني:

                                  
 (.18/269: تكملة اجملموع )(، املطيعي463( انظر: الشوكاين: السيل اجلرار )ص: 1)
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التفريق بني الرجل وزوجته بسبب الغيبة عنها، سواء كان غيابه بعذر قول األول: ال ُيوز ال
 . (3)، والظاهرية(2)، والشافعية(1)أم بغري عذر، وذهب إليه احلنفية

القول الثاين: ُيوز طلب التفريق إذا طالت غيبة الزوج عن زوجته، وتضررت الزوجة هبا، 
 . (5)لة، واحلناب(4)وذهب إليه املالكية

 :االقتصادي يف التفريق بسبب الغيبةاحلصار  اثلثًا: أثر

يظهر أتثري احلصار االقتصادي يف طلب الزوجة التفريق بينها وبني زوجها على القول جبواز 
التفريق بسبب الغيبة، أما على القول بعدم جواز التفريق فال أثر للحصار يف املسألة، فيمنع 

 د أصحاب هذا القول.التفريق يف احلصار وغريه عن

 :(6)ويتقيد جواز التفريق عند القائلني به، مبا يلي

 أن متضي مدة تستوحش فيها الزوجة وتتضرر واقًعا ال توقًعا. (1
 أن ختشى الزوجة على نفسها الزان، وليس جمرد رغبتها يف املعاشرة. (2

                                  
(، ابن اهلمام: فتح 3/311ئق )(، الزيلعي: تبيني احلقا2/424(، املرغيناين: اهلداية )9/352( انظر: الشيباين: األصل )1)

 (، كالم احلنفية جاء يف املفقود، إال أن الغائب أيخذ حكمه من ابب  أوىل.6/145القدير )
(، 2/146(، األنصاري: فتح الوهاب )8/154(، الدمريي: النجم الوهاج )8/400( انظر: النووي: روضة الطالبني )2)

 في زوجته.قيد الشافعية عدم التفريق برتك الزوج نفقة تك
 (.9/316( انظر: ابن حزم: احمللى )3)
 (، ابن رشد: البيان2/569(، وله: الكايف )6/133(، ابن عبد الرب: االستذكار )2/30( انظر: مالك: املدونة )4)

وما بعدها(، يفرّ ق  5/496(، املواق: التاج واإلكليل )4/156(، احلطاب: مواهب اجلليل )5/353والتحصيل )
الغائب الذي ترك نفقًة لزوجته والذي مل يرتك نفقة، وكذلك بني اليت شرطت على زوجها عدم املغيب  املالكية بني

 واليت ليس هلا شرط، وبني الغياب الطويل والغياب القصري.
(، 7/93(، ابن مفلح: املبدع )24/384(، ابن قدامة، عبد الرمحن: الشرح الكبري )8/130( انظر: ابن قدامة: املغين )5)

 (. قيَّد احلنابلة جواز طلب التفريق بتعذر اإلنفاق عليها من ماله.3/237هويت: شرح منتهى اإلرادات )الب
 (.73مية )ص: ( انظر: حلو، يوسف: أحكام املفقود يف الشريعة اإلسال6)
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وإال فرق إعالم الزوج إن أمكن وصول الرسائل إليه، أبن حيضر إليها أو ينقلها إليه،  (3
 بينهما.

 تكون الغيبة بغري عذر، وهذا الشرط للحنابلة دون املالكية. أن (4

وابلنظر إىل الشروط اليت اشرتطها القائلون جبواز التفريق، يظهر أن الشرط الرابع غري متحقق 
، فال يفرق بني الزوج وزوجته يف حال احلصار ؛ ألن احلصار عذر مانعيف ظل احلصار االقتصادي

ا الذين ال يشرتطونه فيجوز التفريق بني الزوجني عندهم بتحقق ئلني هبذا الشرط، أمعند القا
 الشروط الثالثة األ ول.

ويالحظ أن كثريًا من القائلني ابلتفريق بسبب الغيبة قيدوا ذلك بعدم ترك نفقة للزوجة، 
ف هلا نفقة ومل إن خلَّ "فإن ترك نفقة فاحلكم خيتلف، جاء عند املواق املالكي يف زوجة األسري: 

 . (1)"اوينفق عليها من ماله حىت يثبت موته أو تنصره طائعً  ،ادً يكن هلا شرط فال تتزوج أب

ويرى الباحث جواز التفريق بتحقق الشروط السابقة، إال أن عدم التفريق أوىل يف ظرف 
إرادة  احلصار إذا ترك الزوج لزوجته نفقة، واستطاعت الصرب؛ ألن احلصار عذر قهري خارج عن

و واقع من األعداء، والصرب على آاثره داخل يف اجلهاد، مث إن الغيبة مؤقتة وحيتمل الزوج، وه
وقت، وميكن االستثناء من ذلك إذا طالت الغيبة،  يف أيتهاء احلصار وعودة الزوج إليها ان

 بينهما. وتضررت الزوجة ضررًا كبريًا بغيبته، وخافت على نفسها الفتنة، فيجوز للقاضي التفريق

 :االقتصادي يف التفريق بسبب الغيبةأدلة أتثري احلصار  رابًعا:

                                  
 (.5/405( املواق: التاج واإلكليل )1)
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يستدل جلواز التفريق بسبب الغيبة مبا استدل به القائلون جبواز التفريق بني الزوجني بسبب 
َمْن َغاَب »اإلعسار يف املسألة السابقة، يضاف إليها ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 

َهاه  َسنَـَتنْي ، فَـ َعن  اْمرَأَت    .(1)«ْلي طَلّ ْق َأْو ل يَـْقف ْل إ لَيـْ

 وميكن االستدالل على أن األوىل عدم التفريق ابآليت:

 .(2)بةعدم وجود نص شرعي صريح دال على التفريق بسبب الغي (1
احلصار املفروض على املسلمني بغري وجه حق يعد عدوااًن، يستوجب املواجهة من  (2

احملاصرين مجيًعا رجااًل ونساًء، ومن صور املواجهة الصرب على آاثره، وعدم االستسالم 
للضغط الناتج عنه، الساعي إىل إخضاع احملاَصرين ابلوسائل املختلفة، واليت منها 

 .(3)ناحرهتمع وتتفكك األسر، وضعف اجمل
 يف أيعجز الزوج عن الوصول إىل الزوجة بسبب احلصار عذر طارئ يرجى زواله  (3

 وقت.

 املبحث الثالث: أثر احلصار االقتصادي يف اإلجهاض وتنظيم النسل.
يتناول هذا املبحث أثر احلصار االقتصادي يف تنظيم النسل بشكل دائم أو مؤقت، 

 دها، وذلك يف مطلبني:وبعوإجهاض اجلنني قبل نفخ الروح 

 املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف تنظيم النسل.

                                  
 (.4/169( )19021( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )ح: 1)
 (.71: حلو، يوسف: أحكام املفقود يف الشريعة )ص: ( انظر2)
 (.108( انظر: العقاد، مؤنس: أحكام األسري الفقهية )ص: 3)
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، (1)يستعمل مصطلح حتديد النسل وتنظيمه يف واقعنا املعاصر مبعىن تقليل عدد أفراد األسرة
؛ ألن (3)، والعزل(2)ينطلق املعاصرون يف حديثهم عن حتديد النسل وتنظيمه من حكم االختصاءو 

 نع احلمل بشكل دائم، والعزل أصل ملنعه بشكل مؤقت.االختصاء أصل مل

 أواًل: صورة املسألة: 

يؤدي احلصار االقتصادي إىل صعوبة األوضاع االقتصادية، وقلة املوارد واالحتياجات   
املعيشية، وانتشار البطالة، وزًيدة الفقر، وعسر احلياة، وخاصة إذا أضيف ذلك إىل الكثافة 

، فهل ُيوز (4)اصر كما هو مشاهد يف احلصار املفروض على قطاع غزةة يف البلد احملالسكاني
 للمحاصرين تنظيم النسل؟

 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع: 

                                  
 (.483( انظر: الدوسري، مسلم: عموم البلوى )ص: 1)
 (،9/293(، العمراين: البيان )11/21( يقصد ابالختصاء: سل اخلصيتني أو قطعهما. انظر: املاوردي: احلاوي الكبري )2)

 (.9/442ابن قدامة: املغين )
قدامة: (، وانظر: ابن 9/507( يقصد ابلعزل: "أن يوجل، فإذا قارب اإلنزال نزع وأنزل خارج الفرج" العمراين: البيان )3)

 (.7/298املغين )
 ( يعاين قطاع غزة من حصار مفروض عليه منذ أكثر من عقد من الزمن، وتعددت أشكال املآسي فيه، وخاصة أنه من4)

أكثر املناطق كثافة سكانية يف العامل مقارنة مبساحته، حيث يسكن فيه قرابة مليوين مواطن يف بقعة جغرافية ال تزيد 
 كم. انظر: تقرير عرب موقع جريدة الشرق األوسط،  15 -5كم، وعرض يرتاوح بني   41كم مربع(، بطول   360عن )

 .HqO7http://cutt.us/Cورابطه:  بعنوان: إحدى أكثر املناطق كثافة سكانية يف العامل،

http://cutt.us/C7HqO
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، ويلحق به غريه من وسائل منع احلمل بشكل دائم، (1)اتفق الفقهاء على منع االختصاء
 .(2)"خالف يف بين آدمقال ابن حجر يف النهي الوارد فيه: "هو هني حترمي بال 

هـ، 1409وصدر به قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل، يف دورة مؤمتره اخلامس، عام 
وجاء فيه: "حيرم استئصال القدرة على اإلجناب يف الرجل أو املرأة، وهو ما يعرف ابإلعقام أو 

 .(3)التعقيم، ما مل تدع إىل ذلك الضرورة مبعايريها الشرعية"

يلحق به غريه من وسائل منع احلمل بشكل مؤقت، وذلك على يف حكم العزل، و واختلفوا 
 ثالثة أقوال:

، وقول (5)، واملالكية(4)من احلنفية القول األول: ُيوز العزل، وذهب إليه مجهور الفقهاء
مبوافقة ، وقيد بعض الفقهاء اجلواز (8)، واختاره ابن القيم(7)، واملذهب عند احلنابلة(6)عند الشافعية

 الزوجة.

هـ، 1409به قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل، يف دورة مؤمتره اخلامس، عام  وصدر
وجاء فيه: "ُيوز التحكم املؤقت يف اإلجناب بقصد املباعدة بني فرتات احلمل، أو إيقافه ملدة 

اور بينهما معينة من الزمن، إذا دعت إليه حاجة معتربة شرًعا، حبسب تقدير الزوجني عن تش

                                  
(، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن 7/169(، ابن بطال: شرح صحيح البخاري )4/18( انظر: الشيباين: األصل )1)

: أسىن (، األنصاري4/533عياض: إكمال املعلم بفوائد مسلم )(، 1/399عليش: فتح العلي املالك ) (،5/391)
 .(3/4ابن قدامة: الكايف ) (،4/92(، السنيكي: الغرر البهية )8/443(، الرملي: هناية احملتاج )3/107املطالب )

 (.9/119ي )( ابن حجر: فتح البار 2)
 (.80( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل )ص: 3)
 .(2/334الكاساين: بدائع الصنائع )، (1/137اوى )(، السغدي: النتف يف الفت9/4510( انظر: القدوري: التجريد )4)
ابن عبد الرب: الكايف  (،860، عبد الوهاب: املعونة )ص: علي(، ابن 13/123( انظر: ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )5)

 .(3/377الوزاين: النوازل الكربى )(، 2/563)
النووي: روضة  (،5/183(، الغزايل: الوسيط )12/504) (، اجلويين: هناية املطلب9/320( انظر: املاوردي: احلاوي )6)

 (.7/205الطالبني )
 .(389و اخلطاب: اهلداية )ص: (، أب235( انظر: أبو داود: مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود )ص: 7)
 .(5/130ابن القيم: زاد املعاد )( انظر: 8)
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رط أن ال يرتتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن ال يكون فيها وتراض، بش
 .(1)عدوان على محل قائم"

 .(3)، وهو رواية عند احلنابلة(2)القول الثاين: يكره العزل، وذهب إليه أكثر الشافعية

، (5)ل عند الشافعية، وهو قو (4)القول الثالث: ال ُيوز العزل، وذهب إليه بعض احلنفية
 .(7)، وقال به ابن حزم(6)رواية عند احلنابلةو 

 :االقتصادي يف تنظيم النسلاثلثًا: أثر احلصار 

يفرَّق بني أثر احلصار يف منع احلمل بشكل دائم، وبني منعه بشكل مؤقت، فال يؤثر 
احلاجة على دفعها، احلصار االقتصادي يف حكم املنع الدائم؛ ألن حرمته حرمة ذاتية، ال تقوى 

اقض لقصد الشارع يف التناسل والتكاثر، مث إن احلصار عذر مؤقت، فال ُيوز إحداث فهو من
ضرر دائم بسبب ضرر مؤقت، وقد سئل العز ابن عبد السالم عن استعمال املرأة أدوية لئال 

 .(8)حتمل، فقال: "ليس للمرأة أن تستعمل ما يفسد القوة اليت يتأتى هبا احلمل"

                                  
 (.80( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل )ص: 1)
(، النووي: روضة 12/505(، اجلويين: هناية املطلب )2/482(، الشريازي: املهذب )9/507( انظر: العمراين: البيان )2)

 (.7/205الطالبني )
 (.8/132(، ابن قدامة، عبد الرمحن: الشرح الكبري )7/298(، وله: املغين )3/84انظر: ابن قدامة: الكايف )( 3)
 (.4/31االختيار لتعليل املختار ) ( انظر: املوصلي، ابن مودود:4)
 .(7/205(، النووي: روضة الطالبني )5/183(، الغزايل: الوسيط )12/504( انظر: اجلويين: هناية املطلب )5)
 (.8/348( انظر: املرداوي: اإلنصاف )6)
 (.9/222( انظر: ابن حزم: احمللى )7)
 (.154( ابن عبد السالم: كتاب الفتاوى )ص: 8)
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ر احلصار فيه عند القائلني جبواز العزل مع الكراهة، وقد يؤثر ا املنع املؤقت، فيظهر أثأم
عند القائلني مبنعه ابتداًء، أما القائلون جبواز العزل فال يظهر للحصار أثر يف املسألة عندهم، 

 فاجلواز على قوهلم اثبت يف احلصار وغريه.

ا، والكراهة حلصار ينشأ عنه حاجة غالبً ووجه أتثري احلصار عند الكارهني للعزل، أن ا
حصار اقتصادي، واحتاج احملاصرون إىل تنظيم النسل، زالت الكراهة جة، فإذا وقع تزول مع احلا

يف حقهم، قال ابن قدامة: "والعزل مكروه، ... إال أن يكون حلاجة، مثل أن يكون يف دار 
 .(1)احلرب، فتدعوه حاجته إىل الوطء، فيطأ ويعزل"

، فيمكن عده حاجة عامة معتربة تنزل منزلة احلاجات العزلمبنع ثريه عند القائلني أما أت
جاء يف قرار  ؛ إذ العزل مرتبة دون منع احلمل،الفقهاء منع احلمل مؤقًتا بسببهااخلاصة اليت أجاز 

ا هـ: "ال ُيوز منع احلمل إذ1400اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة يف دورته الثالثة، عام 
اإلمالق، ... أما تعاطي أسباب منع احلمل، أو أتخريه يف حاالت كان القصد من ذلك خشية 

فردية؛ لضرر حمقق ككون املرأة ال تلد والدة عادية، وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية إلخراج 
اجلنني، فإنه ال مانع من ذلك شرًعا، وهكذا إذا كان أتخريه ألسباب أخرى شرعية أو صحية 

 .(2)قرها طبيب مسلم ثقة"ي

ويرى الباحث أن احلصار االقتصادي قد تنشأ عنه حاجة عامة، يف النفقة والسكن 
النسل  نظيمحق ابلناس مشقة وضرر، فيجوز تومتطلبات احلياة املختلفة، فتعم البلوى بذلك، وتل

ل جبوازه حبالة ، على أن يقرتن القو (3)دفًعا للضرر، وختفيًفا عن احملاصرين لعموم البلوى فيهم
 نظيمحلكم إىل منع التإذا زالت احلاجة الناشئة عن احلصار زال الباعث إليه، وعاد ااحلصار، ف

                                  
 (.7/298امة: املغين )( ابن قد1)
 (.62( قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة )ص: 2)
 (.485نظرية تطبيقيية )ص: ( انظر: الدوسري، مسلم: عموم البلوى دراسة 3)
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لغري حاجة؛ استجابة ملقصد النكاح املتمثل يف التناسل والتكاثر، قال الغزايل رمحه هللا معدًدا 
واالحرتاز من احلاجة إىل بسبب كثرة األوالد  بواعث العزل: "... الثالث: اخلوف من كثرة احلرج

التعب يف الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضا غري منهي عنه فإن قلة احلرج معني على 

}وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ نعم الكمال والفضل يف التوكل والثقة بضمان هللا حيث قال:  ،الدين

ولكن  ،ألفضلوط عن ذروة الكمال وترك ا[، وال جرم فيه سق6]هود:  إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا{

 . (1)النظر إىل العواقب وحفظ املال وادخاره مع كونه مناقًضا للتوكل ال نقول إنه منهي عنه"

وينبغي التفريق بني دعوات حتديد النسل اليت انتشرت القرن املاضي يف العامل، وبني ما 
مرجعية  انطلقت من أصول عقدية مبنية على تغييب وصلت  إليه يف هذه املسألة، فتلك الدعوات

قامت يف الظروف االعتيادية، واحلاجة إىل ذلك ليست عامة يف تلك الظروف، فالبلوى و  الوحي،
متومهة غالًبا ال متحققة، أما يف احلصار االقتصادي فمظنة حتقق احلاجة وعموم البلوى كبرية، 

دان احلكم يف مسألتنا فهو متعلق ببلد من بلكما أن تلك الدعوات عامة لكل البالد، أما 
املسلمني وليس مبجموعها، وال يلزم القول هبذا احلكم يف كل حصار، فاحلكم مقرتن بوجود 

، مث إن أكثر تلك الدعوات تدعو إىل منع احلمل (2)الوصف املقتضي له، وليس جمرد وقوع احلصار
صة، فمىت رغب الزوجان يف النسل تركا يف ظروف خا تنظيم النسلبشكل دائم، وحمل احلكم هنا 

 .(3)ك املانع، كذلك فإن املنع املؤقت ليس فيه مناقضة لقصد الشارع خالفًا للمنع الدائمذل

 :االقتصادي يف تنظيم النسلرابًعا: أدلة أتثري احلصار 

 يستدل لعدم أتثري احلصار االقتصادي يف حكم منع احلمل منًعا دائًما مبا ورد من هني النيب
ما روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: كنا نغزو صلى هللا عليه وسلم عن االختصاء، منه 

                                  
 (.2/52( الغزايل: إحياء علوم الدين )1)
 (.486( انظر: الدوسري، مسلم:  عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية )ص: 2)
 (.269نظر: اليويب، حممد: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية )ص: ( ا3)
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فـَنَـَهااَن َعْن »مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ًي رسول هللا، أال نستخصي؟ 
 .(1)«َذل كَ 

، ويلحق به كل ما يف (2)النهي عن االختصاء؛ ألنه مينع التناسل مطلًقاوجه الداللة: ورد 
معناه من التداوي ابلقطع، واستئصال الرحم، فكل هذه الوسائل حاصلها تفويت مقاصد 

 .(3)التناسل

ويستدل جلواز تنظيم النسل يف ظل احلصار االقتصادي للمحتاج إليه مبا استدل به القائلون 
 لتهم:جبواز العزل، ومن أد

ه وسلم ومل ينه عنه، فقد روي عن جابر ثبت عزل الصحابة زمن النيب صلى هللا علي (1
ك نَّا نـَْعز ل  َعَلى َعْهد  َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم، فـَبَـَلَغ َذل َك »رضي هللا عنه قال: 

َهَنا َّ هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم، فـََلْم يـَنـْ  .(4)«َنيب 
وسلم،  وجه الداللة: صرَّح جابر رضي هللا عنه بوقوع العزل يف عهد النيب صلى هللا عليه

، ويقاس على جواز العزل ما يشبهه من (5)ة على جوازهوإقرارهم صلى هللا عليه وسلم عليه دالل
 .(6)وسائل منع احلمل املؤقتة اليت تستعمل ابتفاق الزوجني؛ ملصلحة أو حاجة جائزة

                                  
(، 7/4( )5071ب تزويج املعسر الذي معه القرآن واإلسالم )ح: ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، اب1)

 (. 2/1022( )1404ح: وانظر: مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب نكاح املتعة، وبيان أنه أبيح، مث نسخ )
(، النووي: شرح 4/533(، عياض: إكمال املعلم بفوائد مسلم )7/169( انظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري )2)

 (.9/182نووي على مسلم )ال
 (.268( انظر: اليويب، حممد: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية )ص: 3)
(، وانظر: البخاري: صحيح 2/1065( )1440النكاح، ابب حكم العزل )ح: ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب 4)

 (.7/33( )5209البخاري، كتاب النكاح، ابب العزل )ح: 
 (.9/306(، ابن حجر، فتح الباري )4/616ر: عياض: إكمال املعلم بفوائد مسلم )( انظ5)
 (.141( انظر: احليد، عبد هللا: اشرتاط عدم اإلجناب يف عقد النكاح )ص: 6)



  399 

قياس االمتناع عن إرسال املاء يف الرحم على االمتناع عن أصل النكاح واجلماع  (2
رسل ماءه يف رمحها شاء جامع أهله وإن شاء امتنع، فكذلك إن شاء أ واإلنزال، فإن
 .(1)وإن شاء منعه

 :يف واقع حصار غزةخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف تنظيم النسل 

ترجح جواز تنظيم النسل يف ظل احلصار، ولعل هذا اجلواز يتأكد يف حصار غزة لألسباب 
 التالية:

، مما  قطاع غزة، فعدد السكان كبري مقارنة مبساحتهاارتفاع الكثافة السكانية يف -1
 يعين أنه ال توجد حاجة لزًيدة النسل.

صعوبة الوضع املعيشي يف قطاع غزة، فنسبة البطالة يف ازدًيد، مما يعين أن اجملتمع  -2
 حباجة إىل النمو املتوازن ال املتكاثر.

النسل؛ ألن القول ابجلواز رخصة ال خيشى من قلة النسل حال القول جبواز تنظيم  -3
 كًما عاًما يلزم به القادر.ملن قدر عليه رزقه، وليس ح

 املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف اإلجهاض.
بسبب  (2)ترد أسئلة عديدة إىل املشتغلني ابلفتوى يف البلد احملاصر حول حكم اإلجهاض

دراسة حكمه يف هذا املطلب، وذلك  ضيق العيش الذي أحلقه احلصار هبم، وهلذا حرصت على
 كما يلي:

 سألة:أواًل: صورة امل

                                  
 (.5/183(، وله: الوسيط )2/51( انظر: الغزايل: إحياء علوم الدين )1)
" الدوسري، مسلم: عموم بفعل غريها، بناء على طلبها أو رضاهايقصد ابإلجهاض: "إسقاط اجلنني بفعل أمه، أو ( 2)

 (.42: (، وانظر: كنعان، أمحد: املوسوعة الطبية الفقهية للدكتور أمحد كنعان )ص488البلوى )ص: 
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ينشأ عن احلصار االقتصادي صعوبة األوضاع االقتصادية، وانتشار البطالة، وزًيدة الفقر،   
وعسر احلياة، وخاصة إذا أضيف ذلك إىل فقر البلد قبل وقوع احلصار عليها، فهل ُيوز 

 نني بسبب هذه الظروف؟للمحتاجني من احملاصرين إجهاض اجل

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:

 .(1)قهاء على حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروحاتفق الف

 . (2)قال أبو بكر بن العريب: "فأما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل نفس بال خالف"

وصدر به قرار جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ابألكثرية، يف دورته الثانية 
ن يوًما، ال ُيوز إسقاطه، هـ، وجاء فيه: "إذا كان احلمل قد بلغ مائة وعشري1410عام  عشرة،

ولو كان التشخيص الطيب يفيد أنه مشوه اخللقة؛ إال إذا ثبت بتقرير جلنة طبية، من األطباء 
الثقات املختصني، أن بقاء احلمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، فعندئذ ُيوز إسقاطه، سواء 

 .(3)ًها أم ال، دفًعا ألعظم الضررين"كان مشو 

 ل نفخ الروح، وذلك على أربعة أقوال:واختلفوا يف حكمه قب

                                  
 (، الرازي: حتفة5/374ابن مازه: احمليط الربهاين ) (،4/167( انظر: املوصلي، ابن مودود: االختيار لتعليل املختار )1)

(، 1/400(، عليش: فتح العلي املالك )5/664ابن العريب: املسالك يف شرح موطأ مالك ) ،(239امللوك )ص: 
(، 1/157ابن رجب: جامع العلوم واحلكم ) (،6/182اية احملتاج )الرملي: هن (،2/51ياء علوم الدين )الغزايل: إح

 ض بعد نفخ الروح لضرورة احملافظة على حياة أمه.(، استثىن أكثر الفقهاء جواز اإلجها1/386املرداوي: اإلنصاف )
 (.5/664( ابن العريب: املسالك يف شرح موطأ مالك )2)
 (.307رمة التابع لرابطة العامل اإلسالمي )ص: ( قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املك3)
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، وهو املذهب عند (1)القول األول: ُيوز اإلجهاض قبل نفخ الروح، وذهب إليه احلنفية
 .(3)، وقول عند احلنابلة(2)الشافعية

، (4)بعدها، وهو املذهب عند احلنابلةالقول الثاين: ُيوز اإلجهاض قبل أربعني يوًما ال 
 .(5)يةوذهب إليه اللخمي من املالك

، وقول عند (6)القول الثالث: يكره اإلجهاض قبل نفخ الروح، وهو قول عند احلنفية
 .(7)املالكية

، وذهب إليه (8)القول الرابع: ال ُيوز اإلجهاض قبل نفخ الروح، وهو قول عند احلنفية
 .(11)، وهو قول عند احلنابلة(10)عض الشافعية، وب(9)مجهور املالكية

مع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ابألكثرية، يف دورته الثانية وصدر به قرار جملس اجمل
هـ، وجاء فيه: "قبل مرور مائة وعشرين يوًما على احلمل، إذا ثبت وأتكد 1410عشرة، عام 

لى الفحوص الفنية، ابألجهزة والوسائل بتقرير جلنة طبية من األطباء املختصني الثقات، وبناء ع

                                  
(، 3/215(، ابن جنيم: البحر الرائق )3/401(، ابن اهلمام: فتح القدير )5/374( انظر: ابن مازه: احمليط الربهاين )1)

 (، قيد احلنفية اجلواز مبوافقة الزوجني.1/302ابن عابدين: رد احملتار )
(، 4/147(، الدمياطي: إعانة الطالبني )8/443(، الرملي: هناية احملتاج )7/186( انظر: ابن حجر: حتفة احملتاج )2)

 (.4/160قليويب: حاشيتا قليويب وعمرية )
 (.1/386: املرداوي: اإلنصاف )( انظر3)
 (.1/386( ت: األرنؤوط، املرداوي: اإلنصاف )1/157( انظر: ابن رجب: جامع العلوم واحلكم )4)
 (.  3/376: النوازل الكربى )الوزاين(، 1/400ي املالك )( انظر: عليش، فتح العل5)
(، ابن 2/276جنيم، سراج الدين: النهر الفائق )(، ابن 3/215( انظر: ابن جنيم املصري، زين الدين: البحر الرائق )6)

 (.3/176عابدين: رد احملتار )
 (.1/399( انظر: عليش: فتح العلي املالك )7)
 (.5/356اء برئسة البلخي: الفتاوى اهلندية )( انظر: جمموعة من العلم8)
(، الصاوي: بلغة السالك 2/266الدسوقي )(، الدردير: الشرح الكبري ومعه حاشية 4/419( انظر: القرايف: الذخرية )9)

(2/420.) 
 .(6/182الرملي: هناية احملتاج ) (،7/186(، ابن حجر: حتفة احملتاج )2/51( انظر: الغزايل: إحياء علوم الدين )10)
 (.1/386( انظر: املرداوي: اإلنصاف )11)
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ريًا، غري قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد يف موعده، خطتشويًها  ختربية، أن اجلنني مشوهامل
ستكون حياته سيئة، وآالًما عليه وعلى أهله، فعندئذ ُيوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، 

، فاالستثناء (1)هللا والتثبت يف هذا األمر"واجمللس إذ يقرر ذلك يوصي األطباء والوالدين بتقوى 
 م منها اختيارهم احلرمة ابتداًء.عند قيام احلاجة يفه

 :االقتصادي يف اإلجهاضاثلثًا: أثر احلصار 

يؤثر احلصار االقتصادي يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح على القول بكراهة اإلجهاض 
الروح فال أثر له يف املسألة، فاجلواز عندهم اثبت لعذر أو حترميه، أما على القول جبوازه قبل نفخ 

يكون بعد  -على هذا القول-ذر، وعلى القول جبوازه قبل األربعني فإن التأثري احلصار ولغري ع
 األربعني إىل ما قبل نفخ الروح، وال يؤثر احلصار االقتصادي يف حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح.

 :وتفصيل املسألة على النحو التايل

 ح:احلالة األوىل: أثر احلصار االقتصادي يف إجهاض اجلنني بعد نفخ الرو 

إذا نفخ الروح فال يرى الباحث أتثري احلصار يف املسألة؛ ألن اإلجهاض يف هذه احلالة 
 قتل نفس معصومة، وغاية ما ذكر من مربرات سابقة ال ترقى إىل درجة الضرورة.

ة الضرورة، وقد أجاز أكثر الفقهاء املعاصرين إجهاض فإن قيل أبن احلاجة العامة تنزل منزل
وح لضرورة احملافظة على أمه، فلماذا ال ُيوز للحاجة العامة النازلة منزلة اجلنني بعد نفخ الر 

 الضرورة؟

فيمكنين القول أبن الضرورة ال تبيح كل احملرمات، فبعض احملرمات كالقتل ال تبيحها 
حلياة األم، ودفًعا ألعظم املفسدتني يف ظروف خاصة، فال الضرورة، فإن جاز اإلجهاض حفظًا 

ا، فبني املسألتني فرق، إذ احلالة اجلائزة حتقق إحياء نفس األم اليت هي أصل تلحق مسألتنا هب

                                  
 (.307العامل اإلسالمي )ص: ( قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة التابع لرابطة 1)
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اجلنني، وحياهتا اثبتة بيقني، أما مسألتنا فغاية ما فيها املشقة غري املعتادة، اليت ال ترقى إىل مرتبة 
 .(1)ة الذي نفخ فيه الروح، مث إنه ال يسلم أبن حاجة احملاصرين لإلجهاض عامالقول مبوت اجلنني

 احلالة الثانية: أثر احلصار االقتصادي يف إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح:

سبق اإلشارة إىل أن أتثري احلصار االقتصادي يف املسألة يكون على القول بكراهة 
زول مع احلاجة، فإذا احتاج احملاصر تأن الكراهة  اإلجهاض قبل نفخ الروح أو املنع، ووجه ذلك

 ة يف حقه، أما أتثري احلصار على القول ابحلرمة، فوجهه على النحو التايل:إىل اإلجهاض فال كراه

 -هسواء قالوا جبوازه ابتداءً أم منع -يتفق فقهاء املذاهب على أن اإلجهاض قبل نفخ الروح
، فال يعد قبل النفخ إزهاقًا لروح (2)جهاض بعد نفخهاخيتلف يف حقيقته وحكمه الشرعي عن اإل

                                  
( ذكر الدكتور حممد نعيم ًيسني أن اجتاه الفقهاء يف هذه املسألة جعل حرمة النفس فوق الضرورات واألعذار، وعدم 1)

لشرعية احملكمة عند تعارض الضررين، وعند تعارض املفاسد واملصاحل، وإمنا يصار إىل إسقاط إخضاعها للقواعد ا
حياة األم مبرجح آخر، وعد من املرجحات: عدم وجوب القصاص على األصل إذا قتل فرعه،  اجلنني ذي الروح إلنقاذ

جه النفس املولودة. انظر: ًيسني: وعدم القصاص من قاتل اجلنني وإن كان متعمًدا، وأن اجلنني ال يساوي من كل و 
موازين الرتجيح، فهي تدور (، ويالحظ أن املرجحات اليت أوردها الدكتور ال خترج عن 249أحكام اإلجهاض )ص: 

حول ترجيح حياة األصل على الفرع، أو تقدمي صاحب األهلية الكاملة على َمن أهليته انقصة، وميكن القول أبن 
طبقة يف زمان الفقهاء القدماء؛ لعدم قدرة الطب يف زماهنم على حتديد احتمالية اخلطر كما القواعد الفقهية مل تكن من
يف حتقيق مناط املسألة ر الدكتور ًيسني الختالف أتثري الطب يف ذلك، فيكون االختالف هو عليه اليوم، وقد أشا

جاء يف تعليل حرمة إجهاض  انطباق القاعدة عليها، وليس يف أصل إخضاعها للقواعد، ويؤكد هذا ما من حيث
وهوم ال ُيوز إتالف آدمي حي" اجلنني حفظًا حلياة أمه عند بعض القائلني به، قال العيين: "ألن موهتا موهوم، فبأمر م

(، فابتىن علته على توهم املوت، بينما العلم احلديث يف زماننا فيمكن 424منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك )ص: 
  أو ما يقاربه.أن يصل توقعه لليقني

إلجهاض قبل النفخ وبعده ( َمن قال جبواز اإلجهاض قبل األربعني أو قبل نفخ الروح، أو قال بكراهته، فوجه تفريقه بني ا2)
واضح، ويبقى احلاجة إىل توضيح الفرق عند القائلني حبرمته قبل نفخ الروح، ومن ذلك قول الغزايل بعد حديثه عن 

ض والوأد؛ ألن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيًضا مراتب، وأول مراتب الوجود العزل: "وليس هذا كاإلجها
مباء املرأة، وتستعد لقبول احلياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة أن تقع النطفة يف الرحم، وختتلط 

(، وقال 2/51اء علوم الدين )كانت اجلناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت اخللقة ازدادت اجلناية تفاحًشا" إحي
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جهاض لعذر مقبول جاز اتفاقًا، ويبقى االختالف يف العذر املسوغ آدمي، فإذا كان اإل
، وتعد مسألتنا من القضاًي اليت تتنازعها أصول متداخلة، فيتجاذهبا أصالن، األصل (1)لإلجهاض

ا تقرر عند بعض الفقهاء من منع اإلجهاض األول حث الشريعة على التكاثر والتناسل، وم
، واألصل اآلخر متعلق ابعتبار األسباب، (2)لرازق هو هللا تعاىلبسبب الظروف االقتصادية؛ ألن ا

وتوقع غلبة املفاسد، وعدم التكليف مبا كانت مشقته زائدة عن املعتاد، فاملسألة مردها إىل املوازنة 
وية، وسد الذرائع وفتحها، فينظر يف حكم اإلجهاض عند بني املصاحل واملفاسد الدينية والدني

 .(3)سر االستغناء عنه، وفق هذه املوازيناالضطرار إليه، وع

وابلنظر يف واقع بعض الدول احملاصرة، ظهر للباحث أن احلاجة الناشئة عن احلصار 
وانب احلياة حقيقية غالًبا ال متومهة، والبلوى فيه عامة، فقد يطول زمن احلصار، وتتأثر به ج

رت األمراض املعدية، وتفاقمت مشكلة املختلفة، وتصل األحوال إىل ما يقارب اجملاعة، ورمبا انتش
السكن إىل درجة كبرية، فيدخل على احملاصرين مشقة غري معتادة، ويعسر القيام بنفقة األبناء 

ولني حيتاج إىل نفقات املوجودين ورعايتهم فضاًل عن املنتظرين، وخاصة أن املولود يف العامني األ
ان بوسائل منع احلمل مؤقًتا كالعزل وغريه من زائدة عما حيتاجه بقية األبناء، فإذا أخذ الزوج

الوسائل، إال أنَّ أسباهبم قصرت فكان احلمل، فهل ُيوز اإلجهاض يف هذه احلالة ملن علم من 
 نفسه عجزًا عن القيام بنفقات األبناء؟

قبل نفخ الروح فيه ليس يف مرتبة اإلجهاض بعد نفخ الروح  إذا تقرر أن إجهاض اجلنني
عند القائلني هبا، إذ احلرمة بعد نفخ الروح حرمة ذاتية أصلية، أما قبل نفخ الروح  من حيث احلرمة

                                  
نه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل إذا قبض الرحم املين فال ُيوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا ختلق، وأشد م القرايف: "

 (.4/419نفس إمجاًعا" الذخرية )
 (.263( انظر: ًيسني، حممد نعيم: أحكام اإلجهاض )ص: 1)
 (.216يف الفقه اإلسالمي )ص:  ( انظر: رحيم، إبراهيم: أحكام اإلجهاض2)
دوسري، مسلم: عموم البلوى دراسة (، ال181( انظر: األسطل، يونس: ميزان الرتجيح يف املصاحل واملفاسد املتعارضة )3)

 (.489نظرية تطبيقية )ص: 
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فقبل نفخ الروح يعد خملوقًا  سد ذريعة التوصل إىل قتل اجلنني بعد النفخ،فيظهر أن ابعث احلرمة 
يتأهب الستقباهلا، حيث ينمو ويتطور حىت ينشئه هللا خلًقا آخر، فمرحلة املضغة سياج زمين 

 احلرمة وميكن أن يضاف إىل ابعث، (1)حتافظ على اجلنني يف مرتبة مكمالت حفظ النسل وح،للر 
وعليه فريى الباحث  ،(2)لفحاشةذريعة الزان؛ ألن القول ابإلجهاض يسهل ارتكاب ال سد   أيًضا أنه

، ويستأنس مبا جاء يف احمليط (3)ر احملتاججواز إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح يف حق احملاصَ 
لربهاين نقاًل عن فتاوى أهل مسرقند: "امرأة مرضعة ظهر هبا حبل وانقطع لبنها، وختاف على ا

يباح هلا أن تعاجل يف إسقاط  ولدها اهلالك، وليس ألب هذا الولد سعة حىت يستأجر الظئر، هل
 ، وسئل(4)الولد؟ قالوا: يباح ما دام نطفة أو علقة أو مضغة مل خيلق له عضو؛ ألنه ليس آبدمي"

"إذا كان يف األربعني األوىل فاألمر فيه الشيخ ابن ابز رمحه هللا عن حكم اإلجهاض، فأجاب: 
بيهم ويشق عليها احلمل؛ أو أوسع إذا دعت احلاجة إىل إجهاض؛ ألن عندها أطفال صغار تر 

                                  
س: ميزان (، األسطل، يون264(، ًيسني، حممد نعيم: أحكام اإلجهاض )ص: 1/302( انظر: ابن عابدين: رد احملتار )1)

تطبيقية وما بعدها(، الدوسري، مسلم: عموم البلوى دراسة نظرية  181الرتجيح يف املصاحل واملفاسد املتعارضة )ص: 
 (.179(، اخلادمي، نور: علم املقاصد الشرعية )ص: 489)ص: 

 (.159( انظر: اخلطيب، أم كلثوم: قضية حتديد النسل يف الشريعة اإلسالمية )ص: 2)
ما وقع يل أثناء حترير هذه املسألة، أهنا أخذت صبغة املوضوع حمل الدراسة، فتخلقت على مراحل متعددة، من طريف  (3)

كتبت يف هذا الطور عند بداية   ، ولفة، فكانت نطفة  القول فيها اجتاهي إىل عدم أتثري احلصار يف املسألةوأطوار خمت
ثر للحصار االقتصادي يف مسألة اإلجهاض، فالرخص دراسيت للمسألة، أثناء إعدادي مسودة البحث: "ال يظهر أ

رر الالحق ابألم أو اجلنني، أما األسباب اخلارجية اليت اليت ذكرها الفقهاء القائلون ابملنع قبل نفخ الروح، متعلقة ابلض
وقع ال تتعلق ابجلنني وأمه، كاحلصار االقتصادي فليست عذرًا شرعًيا جلواز إسقاطه، فإن احلصار طارئ عارض يت

ت مث دخل ،زواله، والضرر املتوقع حلوقه ابجلنني بسبب احلصار متوهم ال حقيقي، فال أثر خاص للحصار يف املسألة"
، وكتبت يف هذا الطور: "... مث أعدت النظر يف واقع بعض الدول املسألة يف طور العلقة بتوقفي عن الرتجيح فيها

حقيقية ال متومهة، والبلوى فيه عامة، فقد يطول زمن احلصار، ...  احملاصرة، فظهر يل أن احلاجة الناشئة عن احلصار
إىل أن ن فخ يف املسألة روح تسطريها برتجيح أتثري احلصار فيها، "، فاملسألة حمتملة عندي، فأتوقف عن الرتجيح فيها

هض قبل خر  وجه من رحم االعتماد سائاًل املوىل إن كان اختياري صوااًب أن يكتب له القبول، وإن كانت األخرى أن ُي 
 إىل النشر.

 (.5/356خي: الفتاوى اهلندية )(، وانظر: جمموعة من العلماء برئسة البل5/374( ابن مازه: احمليط الربهاين )4)
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عد ألهنا مريضة يشق عليها احلمل فال أبس إبسقاطه يف األربعني األوىل، أما يف األربعني الثانية ب
 .(1)العلقة أو املضغة ... هذا أشد، ليس هلا إسقاطه إال عند عذر  شديد ..."

 :غزةيف واقع حصار خامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار االقتصادي يف اإلجهاض 

ما تقرر سابًقا يف أثر احلصار االقتصادي يف اإلجهاض ال خيتلف حكمه يف واقع حصار 
اجلواز بشروطه املقررة سابًقا يتأكد يف حق احملاصرين يف غزة عنه يف احلاالت األخرى، بل إن 

 غزة؛ لألسباب اليت سبق ذكرها يف مسألة تنظيم النسل.

 :االقتصادي يف اإلجهاضرابًعا: أدلة أتثري احلصار 

ي ستدل لعدم أتثري احلصار االقتصادي يف حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح، مبا استدل  -أ
 هاض يف هذه احلالة، ومن أهم أدلتهم:به الفقهاء من أدلة حترمي اإلج

]األنعام:  {وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ }قوله تعاىل: 

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  وَلَا}[، وقوله: 151

[، وقوله صلى هللا عليه وسلم عندما سئل: أي الذنب 31]اإلسراء:  {اكَانَ خِطْئًا كَبرِيً 

 .(2)«أَيْك َل َمَعكَ  َأْن تـَْقت َل َوَلَدَك َخْشَيَة َأنْ »أعظم؟ قال: 

ية الفقر، ويدخل فيه قتل اجلنني إذا وجه الداللة: هنى هللا عز وجل عن قتل األبناء خش
نفخ فيه الروح بشرب الدواء وغريه؛ ألن اجلنني بعد نفخ الروح أصبح نفًسا آدمية ال حيل قتلها 

                                  
 ( فتوى للشيخ ابن ابزر رمحه هللا، موثقة عرب املوقع الرمسي لسماحته يف اإلنرتنت، ورابطها: 1)

3031https://www.binbaz.org.sa/noor/  
( 6001األدب، ابب قتل الولد خشية أن أيكل معه )ح: ( جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيح، كتاب 2)

(8/8.) 

https://www.binbaz.org.sa/noor/3031
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جاء  ،(1)بغري سبب شرعي، وال سبب شرعي يتناول قتل اجلنني، أما قبل نفخ الروح فال يعد ولًدا
إىل بعض فقهاء احلنفية: هل يباح هلا أن تعاجل يف احمليط الربهاين إجابة عن سؤال ورد من امرأة 

يف إسقاط الولد؟ "قالوا: يباح ما دام نطفة، أو علقة، أو مضغة مل خيلق له عضو؛ ألنه ليس 
 .  (2)آبدمي"

 يستدل جلواز إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح عند احلاجة مبا يلي: -ب
فهي يف قتل النفس بغري صريح الداللة يف حكم اإلجهاض، وما ورد من نصوص  مل يرد ن ص (1

حق، أو مراحل ختلق اجلنني، أو ما ُيب يف إسقاط اجلنني، مما ُيعل املسألة داخلة يف دائرة 
 .(3)االجتهاد وفق منهجه الشرعي

نسان، فإذا قياس اإلجهاض قبل نفخ الروح على القول جبواز العزل، جبامع أن النطفة أصل لإل (2
لت فيه، على أن القائلني ابلقياس أشاروا إىل وجود جاز إهدارها خارج الرحم فتجوز إذا دخ

قال ابن حجر: "وينتزع من حكم العزل ، (4)الفرق، وأنه ال يلزم جميز العزل أن ُييز اإلجهاض
، ومن حكم معاجلة املرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال ابملنع هناك ففي هذا أوىل

يفرق أبنه أشد؛ ألن العزل مل يقع فيه تعاطي قال ابجلواز ميكن أن يلتحق به، وميكن أن 
 .(5)السبب، ومعاجلة السقوط تقع بعد تعاطي السبب"

اجلنني قبل نفخ الروح خملوق يتأهب الستقباهلا، وحفظه من مكمالت حفظ النفس البشرية  (3
عي اإلجهاض جاز استثناًء من التحرمي ، فإذا قام ابعث ضروري أو حاجي يستدهومتممات

اجلنني مل يكتسب اآلدمية بعد، وال يعد إجهاضه قتاًل إلنسان، وإمنا إتالف  األصلي؛ ألن

                                  
 (.248(، ًيسني، حممد نعيم: أحكام اإلجهاض )ص: 4/536( انظر: القامسي: حماسن التأويل )1)
 (.5/374حمليط الربهاين )( ابن مازه: ا2)
الفقه اإلسالمي )ص: (، رحيم، إبراهيم: أحكام اإلجهاض يف 246( ًيسني، حممد نعيم: أحكام اإلجهاض )ص: 3)

263.) 
 (.2/214( انظر: الصنعاين: سبل السالم )4)
 (.9/310( ابن حجر: فتح الباري )5)
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، فعدم اعرتاف الشارع للجنني قبل نفخ الروح ابلشخصية اآلدمية يقتضي أن (1)ملخلوق انفع
د نفخ الروح، فينشأ اختالف تكون احلصانة اليت أضفاها عليه أقل من اليت جعلها للجنني بع

لتني عند قيام األعذار واحلاجات، ولعل من حكمة أتخري نفخ الروح حكم اإلجهاض بني احلا
إىل ما بعد األشهر األربعة األوىل، وإخبار النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك كما يف حديث 

 .(2)نفخ الروح، إيعاز لالستفادة من ذلك عند قيام احلاجة
  

                                  
(، األسطل، يونس: ميزان 264يم: أحكام اإلجهاض )ص: (، ًيسني، حممد نع1/302( انظر: ابن عابدين: رد احملتار )1)

 (.179ا(، اخلادمي، نور: علم املقاصد الشرعية )ص: وما بعده 182الرتجيح يف املصاحل واملفاسد املتعارضة )ص: 
 (.277، 276( انظر: ًيسني، حممد نعيم: أحكام اإلجهاض )ص: 2)
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 الرابع:الفصل 

 والعقوابت. أثر احلصار االقتصادي يف الغذاء والتداوي 
 

 وفيه مبحثان:

املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف االنتفاع 
 ابحملرمات يف الغذاء والتداوي.

 املبحث الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف العقوابت.
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 والتداوي والعقوابت.الفصل الرابع: أثر احلصار االقتصادي يف الغذاء 

يف الغذاء والتداوي،  منهما أثر احلصار االقتصاديوقع هذا الفصل يف مبحثني، تناول األول 
جواز االنتفاع ابألعيان احملرمة والنجسة واملشتبهة، أما الثاين فتناول أثر احلصار من حيث 

 أتثريه فيها إسقاطًا أو ختفيًفا، وبيان ذلك كما يلي: من حيثاالقتصادي يف العقوابت، 

 .مبحرمات الغذاء والتداويتفاع املبحث األول: أثر احلصار االقتصادي يف االن

ينتفع هبا اإلنسان يف غذائه ودوائه منها ما هو مباح يف أصله، إن األعيان اليت ميكن أن 
ابحلالل أو احلرام فج هل حاله، أما األعيان املباحة فتجوز  حلاقهومنها ما هو حمرم، ومنها ما اشتبه 

احملرمة وجمهولة احلال موضوًعا هلذا املبحث،  للمحاصر وغريه فليست حماًل للدراسة، وتبقى األعيان
كل فرد من أفرادها حيتاج إىل دراسة مستقلة، وهلذا سأتناول املسألة ابختصار وفق وإن دراسة  

تقسيم كلي حاصر مبين على اختالف عللها وأحواهلا، فاألعيان جمهولة احلال ميكن تناوهلا مجلة 
ة احلرمة فيها، أهي حرمة ذاتية أو حرمة لغريها، وكمية ختلف ابعتبار طبيعواحدة، أما احملرمات فت

ادة احملرمة يف املنتجات كثرية أو قليلة، ومدى بقاء احلرمة يف األعيان أو انقالهبا إىل أعيان امل
حالل، فيتحصل يف املسألة ثالث حاالت، وهي: احلالة األوىل: أعيان حمرمة لذاهتا، سواء 

ة: أعيان آخر. احلالة الثانية: أعيان حمرمة لغريها. احلالة الثالثاستمرت حرمتها أو انقلبت شيًئا 
 وتفصيلها على النحو التايل:جمهولة احلال. وقد عقدت لكل حالة مطلًبا خاًصا هبا، 

 املطلب األول: أثر احلصار االقتصادي يف االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا.

حكم االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا حال يتناول هذا املطلب أثر احلصار االقتصادي يف   
جاء حاجة عن احلصار، أو استحالة األعيان املنتفع هبا وحتوهلا شيًئا آخر، وقد  نشوء ضرورة أو

النهي عن احملرمات لذاهتا ابتداًء ملعىن قائم فيها ال يريده الشارع، وتنصرف احلرمة فيها جملموع 
التحرمي فيها، فبعضها حترم لنجاستها كاخلنزير، وبعضها أجزائها املكونة هلا، وقد ختتلف علة 
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ررها كاحلشيشة والدخان، وقد تكون العلة مركبة يف بعضها كما يف امليتة والدم واألبوال لض
واألرواث، فهي حمرمة للضرر واالستقذار والنجاسة مًعا، واحملرمات لذاهتا متس أحد الضرورات 

 .(1)اخلمس غالًبا

 لة:أواًل: صورة املسأ

تطورت مصادر صناعة الغذاء والدواء يف واقعنا املعاصر، وكثري من الصناعات القائمة  
، فإذا وقع حصار اقتصادي، وشحت (2)يف هذه اجملاالت ال حتكمها مبادئ الشريعة وأخالقها

املباحات، فهل ُيوز للمحاصرين االنتفاع ابحملرمات لذاهتا يف الغذاء والدواء، مثل اخلمور، 
ومشتقاهتا اليت تدخل يف والدم املسفوح، واألبوال، واألرواث، اخلنزير، وامليتة، ل، و والكحو 

الصناعات الغذائية والدوائية املختلفة، كجلد امليتة واخلنزير، وعظمهما، وشحمهما، وشعرههما، 
 وأنفحتهما، واملخدرات املشتقة من أصول نباتية كاحلشيشة واألفيون؟

 :اثنًيا: حترير حمل النزاع 

رم االنتفاع ابحملرمات لذاهتا حال بقائها على صورهتا يف الظروف املستقرة، وهذا مما هو حي
األعيان احملرمة النجسة، وأصبحت شئًيا آخر، فقد  (3)معلوم من الدين ابلضرورة، فإن استحالت

قدرة االستحالة على جعلها طاهرة مباحة، وذلك على  ختلف الفقهاء يف حكمها من حيثا
 قولني:

                                  
 (.50مة من األطعمة واألشربة واأللبسة )ص: ( انظر: أبو زيد، مجانة: االنتفاع ابألعيان احملر 1)
 (.193املعاصرة )ص: ( أبو سليمان، عبد الوهاب: فقه الضرورة وتطبيقاته 2)
( يقصد ابالستحالة: تغري العني النجسة، وانقالب حقيقتها إىل حقيقة أخرى، ويدخل فيها التفاعالت الكيميائية اليت 3)

ر إىل خل، والشحوم إىل صابون. انظر: ابن عابدين: الدر املختار حتول املادة إىل مركب آخر، كتحويل اخلم
(، محاد، نزيه: املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء 1/108أصول األحكام )(، ابن قاسم: اإلحكام شرح 1/327)

 (.16بني النظرية والتطبيق )ص: 
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القول األول: ال تقوى االستحالة على تطهري النجاسة وإابحتها، وذهب إليه أبو يوسف 
 .(3)، واحلنابلة(2)، واملذهب عند الشافعية(1)من احلنفية

القول الثاين: االستحالة ت ثبت الطهارة واإلابحة للعني املستحيلة، وهو املذهب عند 
، واختاره ابن (7)، وقول عند احلنابلة(6)الشافعية د، وقول عن(5)، واملعتمد عن املالكية(4)احلنفية
 .  (8)تيمية

 العني احملرمة يف غريها من األعيان املباحة. (9)ويلحق ابالستحالة استهالك

هـ(، وجاء 1424وصدر به قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي، يف دورته السابعة عشرة، عام )
ها يف صفاهتا وخواصها كتحول الزيت إىل خمتلفة عنفيه: "استحالة النجاسة إىل مادة أخرى 

                                  
 (.1/190 )(، ابن مازة: احمليط الربهاين2/763( انظر: القدوري: التجريد )1)
(، الروًيين: حبر املذهب 1/94(، وله: املهذب )23(، الشريازي: التنبيه )ص: 15/161( انظر: املاوردي: احلاوي )2)

 (. استثىن الشافعية طهارة اخلمر ابالستحالة خاًل، وجلد امليتة ابلدابغة.2/574(، النووي: اجملموع )2/202)
(، ابن تيمية: أبو الربكات: 2/72(، وله: املغين )1/159) كايفابن قدامة: ال(، 65داية )ص: ( انظر: أبو اخلطاب: اهل3)

 (. استثىن احلنابلة اخلمر إذا انقلبت بنفسها خاًل.1/6احملرر )
(، املوصلي، ابن مودود: االختيار 1/190(، ابن مازة: احمليط الربهاين )756، 2/746( انظر: القدوري: التجريد )4)

 (.1/34لتعليل املختار )
 (.1/463(، املازري: شرح التلقني )1/363سائل أيب الوليد ابن رشد )( ابن رشد: م5)
(، ابن عبد السالم: قواعد األحكام 2/202(، الروًيين: حبر املذهب )2/323( انظر: اجلويين: هناية املطلب )6)

 (.1/18(، األنصاري: أسىن املطالب )2/164)
 .(1/318( انظر: املرداوي: اإلنصاف )7)
 (. استثىن ابن تيمية من ذلك اخلمر إال إذا استحالت بنفسها.21/611يمية: جمموع الفتاوى )ص: ( انظر: ابن ت8)
( يقصد ابالستهالك: اختالط العني احملرمة بغريها من األعيان املباحة على وجه يفوت صفاهتا وخصائصها حبيث تصري 9)

(، محاد، نزيه: املواد احملرمة 1/37إعانة الطالبني ) . انظر: الدمياطي:معه إىل اهلالك، كامتزاج نقطة مخر يف مائع غالب
 (.26والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق )ص: 
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صابون وحنو ذلك، أو استهالك املادة ابلتصنيع وتغري الصفات والذات، تعد وسيلة مقبولة يف 
 .(1)الفقه اإلسالمي للحكم ابلطهارة وإابحة االنتفاع هبا شرًعا"

 اثلثًا: أثر احلصار يف االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا:

لنجاسة ذاهتا قد تستمر جناستها، وقد تتغري ابالستحالة، وهلذا سأتناول  ن احملرمةإن األعيا
 أثر احلصار يف كال الصورتني:

 أثر احلصار االقتصادي يف األعيان اليت تستمر جناستها:  -أ
الكليات اخلمس غالًبا، فحرمتها أصلية ال يقوى على إزالتها  ىحدإإن احملرمات لذاهتا متس 

وز االنتفاع هبا يف الظروف العادية، وُيوز حال الضرورة إذا حتققت ا، فال ُيإال ضروري مثله
شروطها، وعليه فال يؤثر احلصار االقتصادي يف حكم االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا يف الغذاء 
والدواء ما مل يصل العوز إىل الضرورة، فإن نشأت عن احلصار ضرورة، جاز االنتفاع بتلك األعيان، 

بد السالم رمحه هللا: "لو اضطر إىل أكل النجاسات وجب عليه أكلها؛ ألن مفسدة العز بن عقال 
فوات النفس واألعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات،... جاز التداوي ابلنجاسات إذا مل 
ُيد طاهرًا يقوم مقامها، ألن مصلحة العافية والسالمة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، وال 

 .(2)ر على األصح إال إذا علم أن الشفاء حيصل هبا، ومل ُيد دواء غريها"اوي ابخلمُيوز التد

وما وقع للفقهاء من خالف حول حكم االنتفاع ببعض األعيان احملرمة عند الضرورة، 
كشرب اخلمر عند العطش، مرده االختالف يف مدى حتقق الضرورة واكتمال شروطها، وليس 

هللا: "ومجيع احملرمات تباح ابلضرورة، لكن النظر يف حال  زايل رمحهعدم اعتبار الضرورة، قال الغ

                                  
 (.435( قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة )ص: 1)
 (.95، 1/94( ابن عبد السالم: قواعد األحكام )2)
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الضرورة، وحد املستباح وجنسه، وحد الضرورة، وأن خياف على نفسه اهلالك أو مرًضا خموفًا يف 
 .(1)جنسه"

واالنتفاع هبذه احملرمات ُيوز مع الضرورة يف حق األفراد، أما إذا كان العوز عاًما، وعمت 
 ُيد احملاصرون ما ينتفعون به إال تلك احملرمات، فيجوز هلم ذلك مع احلاجة رمات، وملالبلوى ابحمل

العامة، فال سبيل إىل محل الناس على ترك الغذاء والدواء مع خوفهم على مهجهم، وحرصهم 
فإن على سد جوعهم، وشفاء مرضهم، فيجري احلكم فيهم مع احلاجة العامة جمرى الضرورات، 

ينعش الطعام بعد ذلك أجسادهم، وانقطع احملرتفون، وهلك الناس عن الضرورة مل ارتقبوا حال 
آخرهم، وهلذا جاز هلم االنتفاع يف الغذاء والدواء مبا يتضررون برتكه يف احلال أو املآل، والظن 

، قال اجلويين رمحه هللا: "احلرام إذا طبق الزمان وأهله، ومل ُيدوا إىل طلب احلالل (2)كالعلم هنا
م أن أيخذوا منه قدر احلاجة، وال تشرتط الضرورة اليت نرعاها يف إحالل امليتة يف سبياًل، فله

حقوق آحاد الناس، بل احلاجة يف حق الناس كافة، تنزل منزلة الضرورة، يف حق الواحد املضطر، 
تعدوها فإن الواحد املضطر لو صابر ضرورته، ومل يتعاط امليتة هللك، ولو صابر الناس حاجاهتم، و 

الضرورة، هللك الناس قاطبة، ففي تعدي الكافة احلاجة من خوف اهلالك، ما يف تعدي إىل 
 .(3)الضرورة يف حق اآلحاد"

وجاء يف جواب جممع الفقه اإلسالمي عن استفسارات وردته حول الدواء املشتمل على 
إذا مل من الكحول  نسبة من الكحول، وفيه: "للمريض املسلم تناول األدوية املشتملة على نسبة

 .(4)يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة"

                                  
 (.12/158ز )( الرافعي: العزيز شرح الوجي1)
 (.2/403وما بعدها(، ابن شاس: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ) 477نظر: اجلويين: غياث األمم )ص: ا (2)
 (.379، 378( اجلويين: غياث األمم )ص: 3)
 (.40( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل )ص: 4)
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 أثر احلصار االقتصادي يف األعيان املستحيلة: -ب
إذا انقلبت األعيان احملرمة ابالستحالة، فيجوز االنتفاع هبا عند القائلني ابستحالتها طاهرة 

لى القول أبن االستحالة ازها، أما عيف احلصار وغريه، فال أثر للحصار يف املسألة على القول جبو 
ال تقلب األعيان النجسة إىل طاهرة مباحة فيمكن للحصار االقتصادي أن يؤثر يف املسألة، 
ووجه أتثريه فيها مرتبط بنوع احلرمة يف األعيان املستحيلة، فلو فرضنا أن احلرمة فيها ذاتية، فيكون 

ة لسبب خارج عن حقيقتها فيزداد ان املستحيلالتأثري حمدوًدا، أما على الفرض أبن حرمة األعي
 التأثري، وبيان ذلك كما يلي:

الفرض األول: إن قلنا إن األعيان املستحيلة حمرمة لذاهتا فيمكن أتثري احلصار يف املسألة 
عند قيام الضرورة لالنتفاع ابحملرم، وذلك بتقدمي االنتفاع ابألعيان املستحيلة على احملرمات لذاهتا 

العني املنقلبة عن جناسة أهون من الباقية على جناستها، فاملستحيل خمتلف  ستحيلة؛ ألنغري امل
يف طهارته خالفًا للمحرم املتفق على حرمته، واملختلف يف حكمه دون املتفق على حرمته يف 
املنزلة، يضاف إىل ذلك أن القائلني بعدم طهارة األعيان النجسة ابالستحالة قالوا حبلها يف بعض 

حالة اخلمر إىل خل، واستثناء بعض احلاالت فيه داللة على إمكان استثناء االت، كاستاحل
حاالت أخرى، فاالستثناء إذا دخل على األصل أضعفه، ودلَّ على أن حرمتها أيسر من احملرمات 

، قال اجلويين: "فإن ما (1)األصلية الذاتية قبل االستحالة، إذ لالستحالة أثر يف تغيري األحكام
، مل يكن له حكم ما كان عليه قبل االستحالة" تحال من حالاس  . (2)إىل حال 

عند القائلني ابملنع، يرجع  يلةب منع االنتفاع ابألعيان املستحالفرض الثاين: إن قلنا أبن سب
ألمر خارج عن حقيقة عينها، وليس الستمرار جناسة عينها، فيحتمل أن تنتقل احلرمة ابالستحالة 

حرمة لغريها إن مل نقل إبابحتها، واحملرم لغريه جتيزه احلاجة خالفًا للمحرم ذاتية إىل  من كوهنا حرمة
لذاته فال تبيحه إال الضرورة، فإذا نشأ عن احلصار االقتصادي حاجة الستعمال تلك األعيان 

                                  
 (.2/323( انظر: اجلويين: هناية املطلب )1)
 (.1/148ة املطلب )( اجلويين: هناي2)
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وميكن االستئناس لذلك بقول ابن رشد: "الذي جنس ملعىن طرأ عليه املستحيلة زالت احلرمة، 
، (1)املعىن فيه ويطهر بعدمه منه، واخلمر من هذا القبيل من النجاسات"بوجود ذلك  فينجس

مل يطهر ألن جناستهما لعينهما،  االعذرة أو السرجني حىت صار رمادً : "وإن أحرق وقول الشريازي
، حيث فرَّق الشريازي بني استحالة العذرة واستحالة (2)وختالف اخلمر فإن جناستهما ملعىن معقول"

 أصل كليهما حمرم لذاته. اخلمر، مع أن

ويرى الباحث أن األعيان املستحيلة مل تبَق على حرمتها، وإمنا أصبحت عيًنا أخرى طاهرة، 
ا يف احلصار وغريه، قال ابن تيمية: "... وال ينبغي أن يعرب عن ذلك أبن فيجوز االنتفاع هب

لطاهر ليس هو النجاسة طهرت ابالستحالة فإن نفس النجس مل يطهر لكن استحال، وهذا ا
، وقال يف موضع آخر عن االستهالك: "ذلك أن هللا (3)ذلك النجس وإن كان مستحياًل منه"

تة وحلم اخلنزير وحنو ذلك، فإذا وقعت هذه يف املاء أو غريه حرم اخلبائث اليت هي الدم واملي
كت يف املائع واستهلكت مل يبق هناك دم وال ميتة وال حلم خنزير أصاًل، كما أن اخلمر إذا استهل

ة ، حيث رتَّب ابن تيمية على ذلك أن شارب العني املستحيل(4)مل يكن الشارب هلا شاراًب للخمر"
 ال حيد.عن اخلمر أو املستهلكة 

 رابًعا: أدلة أتثري احلصار االقتصادي يف االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا:

رورة حال عدم استحالتها يستدل جلواز االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا عند الض -أ
 أبدلة كثرية، أكتفي أببرزها:

وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ }إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ قوله تعاىل:  (1

}فَمَنِ اضْطُرَّ فِي ْ:[، وقوله173]البقرة:  {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ 

                                  
 (.1/365( ابن رشد: مسائل أيب الوليد )1)
 (.1/94( الشريازي: املهذب )2)
 (.21/611( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )3)
 (.502، 21/501( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )4)
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}وَقَدْ [، وقوله: 3]املائدة:  {رٌ رَحِيمٌ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُو

 [119]األنعام:  {فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ 

على املسلمني ضيًقا بتكليف يشق عليهم مشقة ال حتتملها  وجه الداللة: مل ُيعل هللا تعاىل
نفوسهم، ومن وسائل رفع احلرج عنهم، إابحة تناول احملرم عند االضطرار، إذا مل ُيد بدياًل 

، فإن نشأ عن احلصار االقتصادي خممصة أو جماعة أجلأت إىل تناول احملرمات، جاز (1)حالاًل 
 الرتخص برخص الضرورة.

ْبن  مَس َرَة، َأنَّ َرج اًل، نـََزَل احْلَرََّة َوَمَعه  أَْهل ه  َوَوَلد ه  فـََقاَل َرج ل  إ نَّ اَنَقًة يل  َضلَّْت َعْن َجاب ر   (2
بَـَها َفَمر َضْت فـََقاَلت  اْمرَأَت ه : احْنَْرَها َفَأَِب فَإ ْن َوَجْدهَتَا َفَأمْ  ْد َصاح  ْكَها فـََوَجَدَها، فـََلْم ُيَ  س 

اَلْت: اْسل ْخَها َحىتَّ نـ َقدّ َد َشْحَمَها، َوحلََْمَها، َوأَنْك َله ، فـََقاَل: َحىتَّ َأْسَأَل فـَنَـَفَقْت فـَقَ 
، قَاَل: «؟َهْل ع ْنَدَك غ ىًن يـ ْغن يكَ »َم: َفَأاَته  َفَسأََله  فـََقاَل َرس وَل اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلَّ 

 .(2)«َفك ل وَها»اَل قَاَل: 
وجه الداللة: أابح النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل األكل من امليتة الضطراره بسبب فقرهم 

دون معه غري احملظور لتناوله، فإذا أدى احلصار إىل قيام ضرورة امتد فيها زمن الشديد الذي ال ُي
، قال القرطيب: "وأما املخمصة فال (3)توقيت إىل أن يزولاالضطرار جاز تناول احملظور من غري 

 .(4)خيلو أن تكون دائمة أو ال، فإن كانت دائمة فال خالف يف جواز الشبع من امليتة"

                                  
 (.6/64)(، القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن 1/156( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )1)
 املعجم يفالطرباين و (، 5/634( )3816أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األطعمة، ابب يف املضطر إىل امليتة )ح: ( 2)

(، 8/172(، وقال عنه الشوكاين: "ليس يف إسناده مطعن" نيل األوطار )20/340( )801الكبري متصاًل )ح: 
 (.3816وضعيف سنن أيب داود )ح: لباين: صحيح وقال عنه الشيخ األلباين: "حسن اإلسناد" انظر: األ

 (.8/173( انظر: الشوكاين: نيل األوطار )3)
 (.2/225( القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن )4)
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د الضرورة وإزالة الضرر ودرء أعظم املفسدتني، كما سبق اإلشارة إليها االستدالل بقواع (3
 يف مبحث أسس االجتهاد يف أحكام احلصار.

 جلواز استعمال األعيان املستحيلة ابآليت: يستدل -ب

 وَدَمٍ }وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ قوله تعاىل:  (1

 [66]النحل:  {لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيَ 

يف العروق لبًنا يف الضروع، فزال عنه حكم النجاسة وجه الداللة: انقلب الدم النجس 
 .(1)حلومها وشحومهاواحلرمة، وصار حالاًل طيًبا، وما يقال يف لبنها يقال يف 

أبن املادة النجسة أو احملرمة إذا اختلطت مباء كثري أو مائع طاهر،  من املعقولويستدل  (2
رميه، فالكثري ال حيمل اخلبث، فال تؤثر تلك املادة املغلوبة املستهلكة يف تنجيسه أو حت

د، بل يستحيل فيه، وحيث كان اخلبث موجوًدا كان جنًسا، فإن استهلك فهو غري موجو 
، قال ابن (2)فإذا زال الوصف املوجب وهو النجاسة أو احلرمة، كانت كسائر الطيبات

القيم: "الثمار إذا سقيت ابملاء النجس مث سقيت ابلطاهر حلت الستحالة وصف 
وتبدله ابلطيب، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثًا صار جنًسا كاملاء  اخلبث

يف أثرت االستحالة يف انقالب الطيب خبيثًا ومل والطعام إذا استحال بوال وعذرة، فك
 .  (3)تؤثر يف انقالب اخلبيث طيًبا؟"

قع حصار يف واخامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا 
 :غزة

                                  
 (.19( انظر: محاد، نزيه: املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق )ص: 1)
 (.28)ص: املرجع السابق ( انظر: 2)
 (.1/298) أعالم املوقعنيابن القيم: ( 3)
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ترجح أن االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا جتوز عند الضرورة، وأن األعيان املستحيلة جتوز 
من غري ضرورة، وعليه فيجوز للمحاصرين يف غزة االنتفاع ابألعيان احملرمة لذاهتا إن بلغ عوزهم 

 حيلة فتجوز هلم من غري ضرورةهلا مبلغ الضرورة أو احلاجة العامة النازلة منزلتها، أما األعيان املست
 .وال حاجة

 رمة لغريها.املطلب الثاين: أثر احلصار االقتصادي يف االنتفاع ابألعيان احمل

إن األعيان احملرمة لغريها كانت مباحة يف أصلها؛ الشتماهلا على منفعة ذاتية مباحة، إال   
حلرمة يف الغري املتعلق هبا ال يف أهنا حرمت ملعىن خارج عنها ارتبط هبا وليس جبزء منها، فمنشأ ا

لهما، إال أن احلرمة عني احملل، ومن أمثلتها لبس الرجال للحرير والذهب، فهما مباحان يف أص
تعلقت أبمر خارج عن ماهيتهما يتعلق ابستعمال الرجال، ومن احملرمات لغريها كل عني كان 

غصوبة، فهي مباحة يف ذاهتا، غري أهنا مصدر مثنها حراًما، واألعيان املشرتاة أبموال مسروقة أو م
ا اجلاللة اليت أتكل تعلقت أبمر خارج عن ماهيتها، متعلق حبرمة مصدرها، ومن أمثلتها أيضً 

النجاسات، سواء كانت ماشية أو طريًا، فهي مباحة يف أصلها، إال أن حرمتها ترجع ألكلها 
 .(1)القاذورات

 أواًل: صورة املسألة:

دي، وضاقت معايش احملاصرين، فهل ُيوز هلم االنتفاع ابحملرمات إذا وقع حصار اقتصا 
لغريها يف الغذاء والدواء، مثل لبس احلرير الطبيعي واستعمال الذهب للتداوي، وأكل األغذية 
املشرتاة أبموال خبيثة، أو اليت يضاف إليها دم مسفوح كالنقانق احملشوة ابلدم، واملصيد بذوات 

 حكمها كاملقتول ابلصعقة الكهرابئية، واالنتفاع ابحليواانت املتغذية اب من السباع، وما يفالن
على النجاسات واألعالف املشتملة على مواد حمرمة، وغريها مما يتفرع عنها كاحليواانت املتغذية 

                                  
 وما بعدها(. 52( انظر: أبو زيد، مجانة: االنتفاع ابألعيان احملرمة من األطعمة واألشربة واأللبسة )ص: 1)
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 ابملياه العادمة؟ ةعلى اهلرموانت، والنبااتت املسقا

 اثنًيا: حترير حمل النزاع: 

حصرها عدًدا فضاًل عن اإلحاطة هبا دراسًة، وهلذا اخرتت  حملرمات لغريها يصعبإن ا
أتثري احلصار االقتصادي يف حكمها، لتكون أصاًل لغريها من  لتوضيحمثااًل  (1)مسألة اجلاللة

 املسائل اليت يف حكمها، كاالنتفاع ابلنبااتت املسمدة ابلسرجني واملسقاة ابملياه العادمة املعاجلة.

 حكم االنتفاع ابجلاللة على ثالثة أقوال:د اختلف الفقهاء يف وق

 .(3)، وابن حزم(2)القول األول: حيرم أكل اجلاللة، وذهب إليه احلنابلة

، وهي رواية عند (5)، والشافعية(4)القول الثاين: يكره أكل اجلاللة، وذهب إليه احلنفية
 .(6)احلنابلة

 .(7)اجلاللة، وذهب إليه املالكيةالقول الثالث: ُيوز أكل 

 اثلثًا: أثر احلصار االقتصادي يف االنتفاع ابألعيان احملرمة لغريها:

                                  
 (.9/413(، ابن قدامة: املغين )6/85( اجلاللة هي احليواانت اليت أتكل القاذورات والنجاسات. انظر: ابن حزم: احمللى )1)
(، املرداوي: اإلنصاف 4/366(، التنوخي: املمتع )9/413(، وله: املغين )1/559: ابن قدامة: الكايف )ظر( ان2)

 (.3/411(، البهويت: شرح منتهى اإلرادات )10/356)
 (.6/85( انظر: ابن حزم: احمللى )3)
 (11/602) ية(، العيين: البنا1/64(، الكاساين: بدائع الصنائع )5/395( انظر: الشيباين: األصل )4)
(، 4/239(، الروًيين: حبر املذهب )1/454(، الشريازي: املهذب )15/137( انظر: املاوردي: احلاوي الكبري )5)

 (.1/568األنصاري: أسىن املطالب )
 (.10/356(، املرداوي: اإلنصاف )4/366(، التنوخي: املمتع )9/413( انظر: ابن قدامة: املغين )6)
(، القرايف: الذخرية 5/788(، ابن يونس: اجلامع ملسائل املدونة )4/374لنوادر والزًيدات )زيد: ا( انظر: ابن أيب 7)

 (.4/346(، املواق: التاج واإلكليل )4/104)
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إن احلظر يف األعيان احملرمة لغريها ليس أصلًيا، فاحلرمة ضعيفة ميكن سقوطها عند قيام 
 حاجة شرعية معتربة، فإذا قامت حاجة معتربة بسبب احلصار االقتصادي، واستوفت شروط

ابالنتفاع  وتندفعيل، وكون احلاجة حقيقية ال متومهة، احلاجة الشرعية، من حيث عدم البد
ابحملظور، جاز االنتفاع ابألعيان احملرمة لغريها يف الغذاء والدواء، جاء يف روضة الطالبني: "وما 

تفع به يسكر مع غريه، وال يسكر بنفسه، إن مل ينتفع به يف دواء وغريه، حرم أكله، وإن كان ين
 .(1)يف الدواء، حل التداوي به"

وبتطبيق ذلك على مثال االنتفاع ابحليواانت اليت أتكل اجلاللة، فإن احلصار االقتصادي 
يؤثر يف احلكم عند القائلني ابلكراهة والقائلني ابحلرمة، أما عند القائلني ابجلواز فال أثر للحصار 

 يف املسألة؛ جلوازها يف احلصار وغريه.

نتفاع هبا، أن احلصار تنشأ عنه حاجة، والكراهة ثري احلصار على القول بكراهة االووجه أت
: "لو اعتلفت الشاة علًفا حراًما مل رمحه هللا تزول مع احلاجة، جاء يف األشباه والنظائر للسيوطي

 . (2)حيرم لبنها وحلمها، ولكن تركه أورع"

يف  ه لغريه فإنه ُيوز مع احلاجة، جاءوأتثري احلصار على القول حبرمتها أن ما كانت حرمت
، فهو تنجس طارئ وليس (3)"جناسة اجلاللة واملاء املتغري ابلنجاسة: جناسة جماورةاإلنصاف: "

 جناسة أصلية دائمة.

وما يقال يف اجلاللة يقال يف غريها من احملرمات لغريها مما يف درجتها أو دوهنا يف املنزلة، 
اإلطالق، فإهنما قد أبيحا ألحد ن احلرير والذهب ليسا حمرمني على قال ابن تيمية رمحه هللا: "إ

صنفي املكلفني، وأبيح للصنف اآلخر بعضهما، وأبيح التجارة فيهما،... فعلم أهنما أبيحا ملطلق 

                                  
 (.3/282( النووي: روضة الطالبني )1)
 (.107( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 2)
 (.1/318( املرداوي: اإلنصاف )3)
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احلاجة، واحلاجة إىل التداوي أقوى من احلاجة إىل تزين النساء"، وما يقال يف احلرير والذهب 
 رمات لغريها كاجلاللة. يقال يف سواها من احمل

م على االنتفاع ابحملرمات لذاهتا إذا قامت الضرورة، فإذا قدَّ تفاع ابحملرمات لغريها ي  إن االن
توافر للمحاصر املضطر أكثر من عني حمرمة، وجب مراعاة أخفها ضررًا، فحرمة تناول ميتة 

احليواانت الطاهرة اليت أكلت النجاسات احليوان أخف من حرمة تناول ميتة اآلدمي، وتناول 
، قال ابن حزم (1)تناول النجاسات، وتناول طعام الغري دون إذنه أخف من تناول امليتةيقدم على 

رمحه هللا: "وال حيل ملسلم اضطر أن أيكل ميتة، أو حلم خنزير وهو ُيد طعاًما فيه فضل عن 
إطعام اجلائع فإذا كان ذلك كذلك  صاحبه، ملسلم أو لذمي؛ ألن فرًضا على صاحب الطعام

 .  (2)امليتة وال إىل حلم اخلنزير" فليس مبضطر إىل

وخالصة القول إن االنتفاع ابحملرمات لغريها أوسع حكًما من احملرمات لذاهتا، وأكثر انتشارًا 
منها، فإذا تسبب احلصار االقتصادي يف قيام حاجة خاصة أو عامة لالنتفاع ابألعيان احملرمة 

 ريها جاز ذلك.لغ

 ادي يف جواز االنتفاع ابألعيان احملرمة لغريها:رابًعا: أدلة أتثري احلصار االقتص

ميكن االستدالل جلواز االنتفاع ابألعيان احملرمة لغريها عند قيام حاجة لالنتفاع هبا يف  (1
ظل احلصار االقتصادي، أبدلة االنتفاع ابحملرمات لغريها عند الضرورة، إضافة ألدلة 

لى أن األشياء إذا ضاقت أصول الشريعة مبنية عاجة والرتخص ورفع احلرج، فاحل
 .(3)اتسعت

قياس جواز االنتفاع ابحملرمات لغريها عند احلاجة على جواز االنتفاع ابحملرمات لذاهتا  (2
واحملرمات لغريها دون احملرمات لذاهتا يف مراتب التحرمي، فما كانت حرمتها عند الضرورة، 
 .ن ابب أوىل يف الضرورة، وجازت ابلقياس يف احلاجةأيسر جازت م

                                  
 (.54االنتفاع ابألعيان احملرمة من األطعمة واألشربة واأللبسة )ص: انة: ( انظر: أبوزيد، مج1)
 (.4/284( ابن حزم: احمللى )2)
 (.2/133( انظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام )3)
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جواز االنتفاع ابحملرمات لغريها فيه رعاية حلاجة احملاصرين وحتقيق ملصاحلهم، قال ابن  (3
القيم: "وحترمي احلرير إمنا كان سًدا للذريعة، وهلذا أبيح للنساء، وللحاجة، وللمصلحة 

ه يباح عند احلاجة واملصلحة الراجحة، وهذه قاعدة: ما حرم لسد الذرائع، فإن
 .(1)الراجحة"

: حتقيق مناط أتثري احلصار يف جواز االنتفاع ابألعيان احملرمة لغريها يف واقع خامًسا
 حصار غزة:

ال خيتلف حصار غزة عن غريه من حاالت احلصار من حيث حكم االنتفاع ابألعيان 
 االنتفاع جاز ذلك بشروطه.احملرمة لغريها، فمىت توافرت احلاجة هلذا 

 يف االنتفاع ابألعيان جمهولة احلال. املطلب الثالث: أثر احلصار االقتصادي

 أواًل: صورة املسألة:

إذا وقع حصار اقتصادي، وندرت املوارد واالحتياجات، فهل ُيوز للمحاصرين االنتفاع 
املسلمة اليت فيها جهالة من  يف الغذاء والدواء ابملواد جمهولة احلال، كاملعوانت من الدول غري

حرام، ومدى حل عني املذبوح أو املادة احملضر منها  حيث األعيان املتخذة منها حالل أو
 األعيان، وطريقة ذحبها وحتضريها؟

 :املسألة اليت يبىن عليها أثر احلصاراثنًيا: 

ابألعيان اجملهولة، مبين إذا اشتبه احملاصر يف شيء أهو حالل أو حرام، فإن حكم انتفاعه 
وقد اختلف الفقهاء واألصوليون ، (2)حلرمةعلى االختالف يف قاعدة األصل يف األشياء احلل أو ا

 يف املسألة على أقوال عديدة، أكتفي ابلقولني الشهريين املؤثرين:

                                  
 (.4/71( ابن القيم: زاد املعاد )1)
هلذا اختلفوا يف أصل األشياء قبل قهي، و ( ترتبط هذه املسألة مبسألة التحسني والتقبيح العقلي، واخلالف فيها أصويل ف2)
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 الفقهاءالقول األول: األصل يف األشياء اإلابحة ما مل يرد دليل التحرمي، وذهب إليه مجهور 
 .(3)، واحلنابلة(2)، والشافعية(1)من احلنفية

شياء احلظر حىت يرد دليل اإلابحة، وهو منسوب إىل معتزلة القول الثاين: األصل يف األ
، وقول عند (7)، وقول عند الشافعية(6)، ومذهب بعض املالكية(5)، وقول عند احلنفية(4)بغداد

 . (8)احلنابلة

 دي يف االنتفاع ابألعيان جمهولة احلال:اثلثًا: أثر احلصار االقتصا

                                  
ورد الشرع وبعد وروده، وهلم تفصيالت كثرية يف املسألة، فبعض األصوليني يرى التوقف كالشريازي يف التبصرة )ص: 

(. واقتصرت على القولني املشهورين يف 5/121(، وبعضهم فصل احلاالت كالغزايل. انظر: العمراين: البيان )534
 حلصار هبما.أثر ا املسألة؛ لتعلق

(، 2/30(، التفتازاين: شرح التلويح )24/77(، السرخسي: املبسوط )2/1012( انظر: ابن القصار: عيون األدلة )1)
 (.1/143ابن جنيم: البحر الرائق ) (،12/70العيين: البناية )

 .(60شباه والنظائر )ص: سيوطي: األ(، ال8/10)(، الزركشي: البحر احمليط 8/181( انظر: ابن الرفعة: كفاية النبيه )2)
 .(4/362ي: املمتع يف شرح املقنع )(، التنوخ485( انظر: املقدسي، عبد الرمحن: العدة شرح العمدة )ص: 3)
 (.533( انظر: الشريازي: التبصرة )ص: 4)
(. 57ائر )ص: جنيم: األشباه والنظ(، ابن 7/322(، ابن اهلمام: فتح القدير )4/195( انظر: الزيلعي: تبيني احلقائق )5)

وتقتضي األمانة العلمية اإلشارة إىل أن كالم الزيلعي وابن اهلمام جاء يف سياق التصرف يف حمل تعلق به احلق، فيحتمل 
 القول أبن األصل احلظر مطلًقا أو يف هذا املوضع فقط.

 (.447( انظر: القرايف: شرح تنقيح الفصول )ص: 6)
(، 3/382(، القفال: حلية العلماء )196، 4/116(، الروًيين: حبر املذهب )15/99ي: احلاوي الكبري )( انظر: املاورد7)

ونسب العمراين إىل الغزايل تفريقه يف املشكوك فيه على ثالثة أضرب، فضرب أصله على احلظر كما لو وجد شاة 
، والثالث ال أصل له يف ا مل يعلم سبب تغريهمذبوحة يف بلد تعبد فيه األواثن، والثاين أصله على اإلابحة كاملاء إذ

احلظر واإلابحة، كاملال، فمن أكثر ماله حرام أو تساوى عنده احلالل واحلرام فيكره األخذ منه. انظر: العمراين: البيان 
(5/121.) 

(، ابن قدامة: 3/14(، وله: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني )2/459( انظر: أبو يعلى: العدة يف أصول الفقه )8)
 (.10/412(، ابن مفلح: الفروع ومعه تصحيح الفروع )9/375(، وله: املغين )1/555 )الكايف
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ل يف األشياء هولة احلال على القول أبن األصيؤثر احلصار االقتصادي يف حكم األعيان جم
ر، أما على القول أبن األصل فيها اإلابحة فال أتثري للحصار يف احلكم، إذ ُيوز االنتفاع ظاحل

 احلصار وغريه.ابألعيان اجملهولة ما مل يعلم حترميها يف 

اع ابألعيان ووجه أتثري احلصار يف حكم املسألة عند القائلني ابحلظر يتعلق بتقدمي االنتف
جمهولة احلال على األعيان احملرمة، فإذا نشأ عن احلصار االقتصادي ضرورة أو حاجة الستعمال 

أو حراًما، أما األعيان األعيان احملرمة أو جمهولة احلال، فاألعيان اجملهولة حيتمل أن تكون حالاًل 
ته معلومة، فتقدم عليها احملرمة فحرمتها معلومة، وما كانت حرمته جمهولة أهون مما كانت حرم

 عند االحتياج إليها.

ويرى الباحث جواز انتفاع احملاصرين ابألعيان النافعة جمهولة احلال ما مل يقم الدليل على 
ت خالفها، فإن الشريعة فصَّلت لنا احملرمات، فبقي حترميها، فاألصل يف األعيان الطهارة حىت يثب

ما حرمه هللا، فكذلك ال ُيوز حترمي ما مل حيرمه، والقول  ما مل حترمه مباًحا، فكما ال ُيوز إابحة
بنجاسة األعيان اجملهولة يستلزم تعبد العباد حبكم من األحكام، والشريعة قاضية بعدم التكليف 

جلويين: "تقرر يف قاعدة الشريعة استصحاب احلكم بيقني طهارة ، قال ا(1)ابحملتمل حىت يثبت
 النجاسة،... األصل طهارة األشياء، وإن احملكوم بنجاسته معدود األشياء إىل أن يطرأ عليها يقني

 .(2)حمدود"

فاحلصار االقتصادي مظنة قلة األزواد واألطعمة واألعيان املنتفع هبا، والقول مبنع األعيان 
هولة احلال يوقع يف مزيد من احلرج واملشقة، فإن كان احلرام ترد فيه رخص عند احلاجة املشتبهة وجم

                                  
(، الشوكاين: الدرراي املضية شرح 60(، السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 1/289) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 1)

 (.99واء بني النظرية والتطبيق )ص: (، محاد، نزيه: املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والد1/28الدرر البهية )
 (.439( اجلويين: غياث األمم )ص: 2)
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رة، فالرتخص يف جمهول احلال من ابب  أوىل، جاء يف املنثور: "ولو اختلط يف البلد حرام والضرو 
 .(1)"ال ينحصر، مل حيرم الشراء منه، بل ُيوز األخذ منه، إال أن يقرتن به عالمة على أنه من احلرام

 :النتفاع ابألعيان جمهولة احلالرابًعا: أدلة أتثري احلصار يف ا

 ابألعيان جمهولة احلال يف ظل احلصار االقتصادي.أدلة جواز االنتفاع 

 يستدل جلواز االنتفاع ابألعيان اجملهولة ابآليت:

 [، وقوله:29]البقرة:  {}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًاقوله تعاىل:  (1

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي  }قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 

}وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي [، وقوله: 32]األعراف:  نْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ {الْحَيَاةِ الدُّ 

]اجلاثية:  {لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ 

13.] 
ُيوز هلم االنتفاع وجه الداللة: امنت هللا تعاىل على عباده مبا خلق هلم، واالمتنان يكون مبا 

جاز االنتفاع  ، فإذا(2)به، فما مل حيظره دليل شرعي ال حيرم منه شيء عماًل ابإلابحة األصلية
 ابألعيان جمهولة احلال يف الظروف العادية، فجوازها أوىل يف احلصار االقتصادي.

فيما ال االستدالل ابستصحاب الرباءة األصلية، وابتناء احلكم على احلل ورفع احلرج  (2
، قال الشوكاين: "األصل يف كل شيء أنه طاهر ألن القول بنجاسته (3)يستيقن حترميه

                                  
 (.1/128( الزركشي: املنثور يف القواعد الفقهية )1)
(، ابن عاشور: التحرير والتنوير 1/8(، الكيا اهلراسي: أحكام القرآن )1/33( انظر: اجلصاص: أحكام القرآن )2)

(1/378.) 
 (.502م )ص: انظر: اجلويين: غياث األم (3)
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لعباد حبكم من األحكام واألصل عدم ذلك والرباءة قاضية أبنه ال تكليف يستلزم تعبد ا
ابحملتمل حىت يثبت ثبوات ينقل عن ذلك وليس من أثبت األحكام املنسوبة إىل الشرع 

ا ممن أبطل ما قد ثبت دليله من األحكام فالكل إما من التقول بدون دليل أبقل إمث
 .(1)ما قدم شرعه لعباده بال حجة"على هللا تعاىل مبا مل يقل أو من إبطال 

يباح االنتفاع ابألعيان معلومة احلرمة عند االضطرار، ولو سلمنا أن األعيان جمهولة  (3
ع، فيجوز االنتفاع هبا إذا نشأ عن احلال مينع االنتفاع هبا، فهي دون احملرمة يف املن

 احلصار االقتصادي ضرورة واحلاجة هلا.
 

  

                                  
 (.1/28( الشوكاين: الدرراي املضية )1)
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احلصار يف االنتفاع ابألعيان جمهولة احلال يف واقع حصار خامًسا: حتقيق مناط أتثري 
 غزة:

ال خيتلف حصار غزة عن غريه من حاالت احلصار من حيث حكم االنتفاع ابألعيان 
املسائل اليت ال ترتبط بتقدير املصاحل واملفاسد، فال خيتلف احلكم فيها جمهولة احلال، فهذه من 

 من حالة إىل أخرى.

 احلصار االقتصادي يف العقوابت.   املبحث الثاين: أثر

تنقسم اجلرائم ابعتبار اختالف عقوبتها إىل ثالثة أقسام، جرائم احلدود، وجرائم القصاص، 
تقدير اجلزاءات يف جرائم احلدود، وكذلك فصَّلت أحكام وجرائم التعزيرات، وقد جاءت الشريعة ب

يرها إىل احلاكم، خيتار ما يراه أصلح القصاص، أما جرائم التعزيرات فجعلت مرد االجتهاد يف تقد
، أو أتخريًا وإسقاطًا، فاألمر فيها واسع وال (1)للمسلمني يف الظروف املختلفة، تغليظًا وختفيًفا

يها، أما القصاص فتدور مسؤولية ويل األمر فيه حول إثبات اجلناية حاجة لدراسة أثر احلصار ف
قامته، ويرجع إسقاطه إىل أولياء الدم، وليس لويل املستوجبة للقصاص، وهتيئة الظروف املناسبة إل

األمر سلطة فيه إال يف ظروف استثنائية حمدودة ليست متعلقة مبوضوعنا، فتبقى احلدود حماًل 
ولعل أكثر احلدود  ثري احلصار فيها أكرب، وسلطة ويل األمر فيها مقيدة،للدراسة؛ ألن مظنة أت

ة، مث حد الزان، وهلذا سأجعل العناية هبما يف هذا املبحث التصاقًا ابحلصار االقتصادي، حد السرق
   وبيان ذلك على النحو التايل:أكثر من غريمها، 

                                  
ض احلاالت، كما يتطلب ختفيًفا يف حاالت أخرى، ( قد يتطلب احلصار االقتصادي زًيدًة يف العقوبة التعزيرية يف بع1)

احلصار  فأمام زًيدة االحتكار واالستغالل يتوجب على ويل األمر مواجهته حبزم وزًيدة يف التعزير، وإال تضاعف أتثري
جرمية  على احملاصرين، كذلك عقوبة اخليانة والتعاون مع األعداء، وإفشاء األسرار، قد تؤدي إىل اهنزام احملاصرين، فهي

وإال ضاع البلد احملاصر وحتققت أهداف أعدائه، فحفظ اجملتمع تتطلب عقوبة تتناسب مع حجم خطرها وأتثريها، 
 ث مقصد شرعي معترب.من العبمن اجلناة األشرار، وصيانة أمنه 
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 أواًل: صورة املسألة:

يق املعاش، وقلة الزاد، ودخلت البالد احملاصرة يف إذا وقع حصار اقتصادي نشأ عنه ض
امرأة إىل من يغيثها فساومها  أو جلأتجماعة أو قاربت ذلك، فسرق بعض احملاصرين ما أيكله، 

حيتاج إليها احملاصرون، أو  مهمةعلى فعل الفاحشة معها، أو كان مستحق احلد شخصية 
اشرتطت املؤسسات الدولية املاحنة عدم إقامة احلدود كشرط إلغاثة احملاصرين، أو كان يف إقامة 

تصادي يف إقامة احلدود؟ وما احلدود أتليب اجملتمع الدويل على احملاصرين، فما أثر احلصار االق
 ا مانًعا من استيفائه؟مدى عد تلك الصور ومثيالهتا شبهًة مسقطة للحد، أو عذرً 

 اثنًيا: حترير حمل النزاع:

 .(1)اتفق الفقهاء على أن سارق الطعام احملتاج إليه يف اجملاعة والضرورة يسقط عنه احلد

 .(2)احلاملواتفقوا على أتخري إقامة حد الزان يف حق املرأة 

، إن خاف واختلفوا يف حكم أتخري احلد بسبب املرض، أو احلر الشديد، والربد الشديد
 اإلمام على احملدود يف اجللد والقطع، وذلك على قولني:

، (3)القول األول: يؤخر احلد يف اجللد والقطع بسبب املرض واحلر والرب، وذهب إليه احلنفية

                                  
عليش: منح (، 6/306احلطاب: مواهب اجلليل ) (،5/366(، البابريت: العناية )9/140( انظر: السرخسي: املبسوط )1)

( 4/75كايف )(، ابن قدامة: ال3/362(، الشريازي: املهذب )13/313املاوردي: احلاوي الكبري ) ،(9/291اجلليل )
 .(9/136وله: املغين )

(، ابن أيب زيد: الرسالة 4/515(، مالك: املدونة )7/161(، الشيباين: األصل )179و يوسف: اخلراج )ص: ( انظر: أب2)
الكوسج: مسائل اإلمام أمحد  ،(11/233الروًيين: حبر املذهب ) (،13/419: احلاوي )(، املاوردي130)ص: 

 .(532أبو اخلطاب: اهلداية )ص: (، 7/3523)
(، ابن أيب العز: التنبيه على مشكالت 5/245(، البابريت: العناية شرح اهلداية )7/270( انظر: الشيباين: األصل )3)

(، وهناك قول عند احلنفية ابلتفريق بني احلر والرب، وبني اجللد والقطع. 6/292البناية )(، العيين: 4/163اهلداية )
 (.5/245انظر: ابن اهلمام: فتح القدير )
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 .(2)ة، والشافعي(1)واملالكية

 .(3)ول الثاين: ال يؤخر احلد يف اجللد، ويؤخر يف القطع، وذهب إليه احلنابلةالق

 اثلثًا: أثر احلصار االقتصادي يف جرائم احلدود وجزائها:

ميكن أن يؤثر احلصار االقتصادي يف جرائم احلدود وجزائها من انحيتني: األوىل: مدى 
 إقامة احلد.اكتمال اجلرمية املستوجبة للحد. الثانية: مدى مناسبة 

 بة للحد.احلالة األوىل: أثر احلصار االقتصادي يف اكتمال اجلرمية املستوج

يشرتط إلقامة احلد اكتمال أركان اجلرمية املستوجبة له، فالشريعة مل توجب احلدود جملرد 
العقوبة، وإمنا أوجبتها لغرض الزجر والردع والتهذيب، فال ينبغي أن تتجاوز العقوبة الغاية اليت 

تلك الغاية أو وضعت ألجلها، وهلذا فإن الظروف اليت حتف تطبيق العقوبة مؤثرة يف حتقيق 
تفويتها، فإذا وقع حصار اقتصادي، وكانت اجلرمية بدافع احملافظة على النفس، كأن أيخذ مال 
غريه املأكول ليدفع جوعته، أو يشرب اخلمر ليذهب عن نفسه العطش، فإن احلد املرتتب على 

 ي رخص به فإن كان الفعل ال، (4)يسقط يف هذه احلالة؛ ألن فعله مرخص به يف الضرورة اجلرمية
يف الضرورة كالقتل والزان، أو كان العوز يف مرتبة احلاجة اخلاصة ومل يصل إىل مرتبة الضرورة، فإن 

جب حكم اإلقدام على الفعل يبقى على احلرمة، إال أن اجلرمية ال تعد مستوفية ألركاهنا، فتستو 
سئل اإلمام احلدود، وقد  عقوبة دون احلد، وال يقام احلد يف هذه احلالة؛ لعدها شبهة تسقط معها

                                  
(، فرَّق بعض 12/82(، القرايف: الذخرية )14/445، ابن أيب زيد: النوادر والزًيدات )(4/513( انظر: مالك: املدونة )1)

 فأجازوا التأخري يف الربد دون احلر. املالكية بني احلر والربد،
(، 11/160(، الرافعي: العزيز شرح الوجيز )17/190(، اجلويين: هناية املطلب )6/163( انظر: الشافعي: األم )2)

(، وهناك قول عند الشافعية بعدم أتخري حد القذف؛ لتعلقه حبقوق العباد. انظر: 296الطالبني )ص: النووي: منهاج 
 (.10/101(، )9/225لطالبني )النووي: روضة ا

أبو  (،9/48(، وله: املغين )4/93محد )(، ابن قدامة: الكايف يف فقه اإلمام أ532( انظر: أبو اخلطاب: اهلداية )ص: 3)
 (.3/338(، البهويت: شرح منتهى اإلرادات )159، 10/158(، املرداوي: اإلنصاف )2/165)الربكات: احملرر 

 (.181، 130)ص:  تت اإلمام يف إسقاط وختفيف العقوابالحيا( انظر: األمسر، نضال: ص4)
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أمحد عن فعل عمر رضي هللا عنه عام الرمادة، فقال: "إي لعمري ال أقطعه إذا محلته احلاجة 
 .(1)والناس يف شدة وجماعة"

تكون عامة، كما يف وكما تكون الشبهة املؤثرة يف إسقاط احلد خاصة، فكذلك قد 
ظروف يغلب على الناس فيها احلاجة فهذه ال الظروف الطارئة، واحلرب، واحلصار االقتصادي،

بل  ويوفر قوت عياله، يسد به رمقه، تدعوه إىل ما حاجةوالضرورة، فال يكاد يسلم السارق من 
وإحياء النفوس ؛ لوجوب املواساة ل يف هذه احلالة بذله إىل حمتاجهإن الواجب على صاحب املا

اصة اليت تدرأ احلدود كما هو مسطور مع القدرة، وهذه الشبهة قوية ال تقل عن كثري من الشبه اخل
، قال ابن القيم رمحه هللا: "وعام اجملاعة يكثر فيه احملاويج واملضطرون، وال يتميز (2)عند الفقهاء

احلد مبن ال ُيب عليه،  املستغين منهم والسارق لغري حاجة من غريه، فاشتبه من ُيب عليه
ئة أخرى، كما يف احلصار االقتصادي؛ ألن ، ومثل اجملاعة ما مياثلها من ظروف طار (3)فدرئ"

: رمحه هللا العلة يف التخفيف زمن اجملاعة قائمة يف غريها من الظروف الطارئة، قال املعلمي
 .(4)"املناسب يف زمن الضيق أن خيفف على السارق لكثرة احلاجة"

شروط إقامة احلدود شاهد على مراعاة الظروف يف اختالف أحكام العقوابت،  بل إن
فمن شروط قطع يد السارق أن يكون سرق من حرز، وهذا فيه إشارة إىل أن من أخذها من غري 
حرز ال تعد جرميته مكتملة، فلم ينتهك حرمة احلرز، فمالك العني املسروقة لديه بعض تقصري 

ال الزاين، فإذا وقع الزان من غري احملصن فقد ارتكب كبرية، لكنها يف حفظها، كذلك اختالف ح
يف مرتبة جرمية احملصن، فمن ال ُيد طريًقا مباًحا لقضاء شهوته، ليس كمن ترك احلالل ليست 

وجنح إىل احلرام، فكانت عقوبة احملصن أكثر شدة من عقوبة غري احملصن؛ ليكون جزاؤه متناسًبا 
ل : "أما اإلحصان فإنه اعترب لكمارمحه هللا ، قال ابن قدامة(5)لشرع برمجهمع فظاعة فعله، فجاء ا

                                  
 (.4/75الكايف ) يف ابن قدامةنسبه إليه ( 1)
 (.376: احلدود والتعزيرات )ص: (، أبو زيد، بكر3/18) أعالم املوقعني( انظر: ابن القيم: 2)
 (.3/18) أعالم املوقعني( ابن القيم: 3)
 (.2/912أتنيب الكوثري من األابطيل )( املعلمي: التنكيل مبا يف 4)
 (.125( انظر: دراغمه، حممد عبد املنعم: أثر الظروف يف ختفيف العقوبة دراسة مقارنة )ص: 5)



  432 

 .(1)النعمة يف حقه، فإن من كملت النعمة يف حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزًيدة العقوبة"

إن احملاصر الذي ال ُيد قوته، فيأخذ من أموال الناس ليأكل هو وعياله مل تكتمل جنايته، 
إقامة القول بعدم  هذه احلالة، فاختالف الظروف مؤثر يف مقدار العقوبة، و فال يقام احلد عليه يف

احلد يف تلك احلالة ال يعين سقوط العقوبة ابلكلية، وإمنا يبقى لويل األمر سلطة التعزير وفق ما 
، فقد يتطلب احلصار االقتصادي حزًما يف مواجهة بعض اجلرائم واآلفات، وإال (2)يناسب الظرف

للوقوع يف احملظور ع وخنرته اجلرائم، فحماية اجملتمع مقصد، والرأفة مبن دفعته احلاجة ضاع اجملتم
ويعاقب السارق ومل تكتمل جرميته مطلب، واجلمع بني األمرين أرشد، قال عبد القادر عودة: "

غري املضطر يف عام اجملاعة بعقوبة تعزيرية، ولكنه ال يقطع بشرط أن ال ُيد ما يشرتيه أو يشرتى 
 .(3)به ولو مل يضطره اجلوع للسرقة"

مكانية عد احلصار االقتصادي شبهة مسقطة للحد، ال وينبغي التنويه إىل أن القول إب
يلزم منه القول بذلك يف كل حصار مع كل جمرم، ويف كل احلدود، فبعض احلدود ال أثر للحصار 

ا؛ العتمادها على ثرواهتا فيها كالقذف، وبعض الدول احملاصرة يكون أتثري احلصار فيها حمدودً 
شأ عنه حاجة ماسة تعم هبا البلوى، أو مل يكن السارق الداخلية، أو ال يطول زمن احلصار فال ين

حمتاًجا حني سرق، قال ابن القيم: "إذا ابن أن السارق ال حاجة به وهو مستغن عن السرقة 
عة أن يكون املسروق قواًت ، وقد اشرتط الشافعية يف سقوط القطع عن السارق يف اجملا(4)قطع"

"فإن سرق غال سعره يقطع به السارق، قال املاوردي: يتعذر احلصول عليه، فإن كان موجوًدا ولو 
ما ليس بقوت قطع، وإن سرق قواًت ال يقدر على مثله مل يقطع، وكانت الضرورة شبهة يف سقوط 

                                  
 (.9/39( ابن قدامة: املغين )1)
 (.120، 119خامت، مسعود: فقه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه يف العقوابت، مجًعا ودراسة مقارنة )ص:  ( انظر:2)
 (.2/610( عودة، عبد القادر: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون الوضعي )3)
 (.3/18) أعالم املوقعني( ابن القيم: 4)
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 .(1)القطع كما كانت شبهة يف استباحة األخذ"

ى أن االضطرار مينع تنفيذ حد السرقة والشرب والزان إذا توفرت فالفقهاء متفقون عل
، إال أن اخلالف يقع يف حتديد حالة االضطرار، ومدى عد هذه احلالة اضطرارًا مسقطًا شروطه

وال يقتصر التأثري يف إسقاط احلد وقت اجملاعة وما يف حكمها كاحلصار، ، (2)للحد ومىت ال يعد
اجة تنزل منزلة الضرورة يف ذلك، واعتبارها يف عموم األفراد ال على حالة الضرورة فحسب، فاحل

تنزيل احلكم  ، على أن(3)عن اعتبارها يف حق الفرد، فاحلاجة العامة عذر مؤثر يف العقوبة يقل
 على حالة من احلاالت حيتاج إىل اجتهاد تطبيقي من أويل األمر والعلماء يف البلد احملاصر.

 ار االقتصادي يف إقامة احلد. احلالة الثاين: أثر احلص

ة احلد، أو إيقافه، أو ختفيفه، أو استبداله، نتيجة ذكر الفقهاء حاالت عديدة لتأخري إقام
ظروف طارئة، كاملرض أو الربد الشديد أو احلر الشديد، أو محل املرأة اليت عليها رجم، وكما ُيوز 

مني إن كان هلم حاجة هبذا الشخص، أتخريه ملصلحة احملدود، فكذلك يؤخر ملصلحة مجاعة املسل
قال ابن القيم: "أتخري احلد ملصلحة ، (4)كهجوم العدوأو انشغلوا خبطب يقدم على احلدود  

راجحة إما من حاجة املسلمني إليه أو من خوف ارتداده وحلوقه ابلكفار، وأتخري احلد لعارض 
ر والربد واملرض؛ فهذا أتخري أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن احلامل واملرضع وعن وقت احل

 .(5)الم أوىل"ملصلحة احملدود؛ فتأخريه ملصلحة اإلس

                                  
 (.3/362ر: الشريازي: املهذب )(، وانظ13/313( املاوردي: احلاوي الكبري )1)
احلدود من خالل موانع تنفيذها دراسة فقهية مقارنة )ص: ( انظر: ابشا، مسري: مراعاة حال اجلاين يف عقوابت جرائم 2)

 (.148(، فواز، عبد هللا: الشبهة وأثرها يف إسقاط احلدود يف الفقه اإلسالمي )ص: 202
 (.287احلدود والقصاص )ص:  ( انظر: طوير، إهلام: الشبهة وأثرها يف3)
(، املشوخي: االستضعاف 4/163على مشكالت اهلداية )(، ابن أيب العز: التنبيه 9/308( انظر: ابن قدامة: املغين )4)

 (.278وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )ص: 
 (.3/14) أعالم املوقعني( ابن القيم: 5)
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فالفقهاء متفقون على أتخري احلدود ابلضرر وإن اختلفوا يف حالة من احلاالت اجلزئية، 
فاحلنابلة الذين قالوا بعدم أتخري حد اجللد ابملرض والربد خففوا يف الوسيلة اليت ُيلد هبا؛ خمافة 

قالوا به، فإن أمكن ق الضرر به، فهم مل يتصوروا إحلاق اجللد ضررًا به مع التخفيف الذي إحلا
أمكن اإلتيان  ا"وإن كان جلدً  وقوع الضرر فاألمر خمتلف عندهم، ويؤكد ذلك ما قاله ابن قدامة:

 به بسوط يؤمن معه التلف يف حال املرض، فال حاجة إىل التأخري، وحيتمل أن يؤخر اجللد عن
 .(1)ريض املرجو زوال مرضه"امل

فإذا جاز أتخري احلد حال حلوق احملدود ضرر مبرض أو برد أو حر، أو حلوق الضرر 
حلصار االقتصادي إذا كانت مبجموع املسلمني حال إقامة احلد، فكذلك إقامة احلد يف ظل ا

مجعهم، وقطع إقامته قد تؤدي إىل ضرر داخلي أو خارجي، كإاثرة الشقاق بني احملاصرين وتفريق 
املعوانت الدولية عنهم، واختاذ األعداء ذلك فرصة يف أتليب العامل عليهم، وتشديد حصارهم، 

حملاصرين ابلرعاية أمت وأهم من فحق جمموع افيجوز أتخري احلد إىل حني زوال املانع من إقامته ؛ 
وحلالة االستضعاف،  مصلحة إقامته على فرد من األفراد، ويكون عدم إقامته هنا إعمااًل للحاجة

بشرط اتصال االستضعاف إبقامتها، وتسبب إقامتها يف استمراره، على أن احلاكم مطالب إبقامته 
وجب إقامة املقدور عليه، فامليسور مىت هتيأت الظروف املناسبة، وإن أمكن إقامة بعض احلدود 

حيتج إىل اثنني، ومىت مل ، قال ابن تيمية: "فمىت أمكن إقامتها من أمري مل (2)ال يسقط ابملعسور
يقم إال بعدد ومن غري سلطان أقيمت، إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإهنا من 

يف ذلك من فساد والة األمر أو الرعية ما يزيد ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فإن كان 
 .(3)على إضاعتها مل يدفع فساد أبفسد منه"

                                  
 (.4/94( ابن قدامة: الكايف )1)
 (.281الستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: املشوخي: ا2)
 (.34/174( ابن تيمية: جمموع الفتاوى )3)



  435 

أن احلدود واجبة من قبيل سد ذرائع الفساد ووسائله، خبالف اجلرائم ويؤيد ما ذكرته 
فإهنا حمرمة حترميًا ذاتًيا ملا فيها من فساد وعصيان، قال ابن تيمية: "أن هللا سبحانه أوجب إقامة 
احلدود سًدا للتذرع إىل املعاصي إذا مل يكن عليها زاجر وإن كانت العقوابت من جنس الشر، 

حلدود إال يف معصية تتقاضاها الطباع كالزان والشرب والسرقة والقذف، دون أكل وهلذا مل تشرع ا
تؤثر يف ، وهلذا فإن احلاجة ميكن أن (1)امليتة والرمي ابلكفر وحنو ذلك فإنه اكتفى فيه ابلتعزير"

حكم الواجبات لغريها بنقلها إىل درجة دون الوجوب، كما تؤثر احلاجة يف احملرمات لغريها فتنقلها 
 من التحرمي إىل اإلابحة.

 أتخريه: وأرابًعا: أدلة أتثري احلصار االقتصادي يف إسقاط احلد 

 أدلة إسقاط احلد عند احلاجة ويف اجملاعة، وما يف حكمهما: -أ
، َواَل يف  َعام  َسَنة  »بن اخلطاب رضي هللا عنه: ما روي عن عمر  (1  .(2)«اَل يـ ْقَطع  يف  ع ْذق 

وجه الداللة: ال يقطع السارق إذا سرق شيًئا من الطعام ليأكله يف اجملاعة، فالواجب على 
، واحلصار قد يكون سبًبا للمجاعة، فيأخذ حكمها عند (3) الشدةاملسلمني املواساة والتكافل يف

 قيام احلاجة.

قة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إىل عمر بن ما روي أن رقيًقا حلاطب سرقوا ان (2
: «َفَأَمَر ع َمر  َكث رَي ْبَن الصَّْلت  َأْن يـَْقَطَع أَْيد يـَه مْ »اخلطاب،   ، مث َّ «أَرَاَك جت  يع ه مْ »، مث َّ قَاَل ع َمر 

 .(4)أَل َغرّ َمنََّك غ ْرًما َيش ق  َعَلْيَك..."« َواَّللَّ  »قَاَل ع َمر  ": 

                                  
 (.1/369(، وانظر: ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )6/179( ابن تيمية: الفتاوى الكربى )1)
(، وابن أيب شيبة 10/242( )18990( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، كتاب اللقطة، ابب القطع يف عام السنة )ح: 2)

(، ونقله ابن حجر بسنده يف 5/521( )28586يف مصنفه، كتاب احلدود، يف الرجل يسرق التمر والطعام )ح: 
 (.8/80( وأثبت قول اإلمام أمحد به، وقال عنه الشيخ األلباين: "ضعيف" إرواء الغليل )4/195التلخيص احلبري )

 (.8/679(، ابن امللقن: البدر املنري )23/12( انظر: ابن عبد الرب: التمهيد )3)
(، والشافعي يف 2/748( )38القضاء يف الضواري واحلريسة )ح:  ( أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، ابب4)
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ردع  وجه الداللة: عدم قطع عمر رضي هللا عنه رقيق حاطب يدل على أن العقوبة قصدها
اجلاين، فإن كانت هناك حاجة تلجئه إىل أخذ مال الغري فاجلناية غري مكتملة، فحني تبني له 

، فإذا نشأت (1)فعلوا بسبب ما انهلم من اجلوع واحلرمان مل يقم عليهم حد السرقة اضطرارهم ملا
 عن احلصار االقتصادي حاجة عامة، كانت شبهة تدرأ احلد يف حق احملتاج.

، قال: جاءت امرأة إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقالت: "إ يّن  َزنـَْيت  عن أيب الضحى (3
هَ َأْو َشه َدْت أَْرَبَع َمرَّات   فـََردََّدَها َحىتَّ أَقـَرَّتْ  َسْلَها َما ز اَنَها »ا فـََقاَل َله  َعل ي : ، مث َّ أََمَر ب َرمجْ 

َخَرْجت  يف  إ ب ل  أَْهل ي، َولََنا َخل يط ، َفَخرََج يف  إ ب ل ه   َفَسَأهَلَا، فـََقاَلْت: إ يّن  « فـََلَعلَّ هَلَا ع ْذرًا؟
َمَعه  يف  إ ب ل ه  َلنَب ، فـََنف َد َمائ ي َفَحَمْلت  َمع ي َماًء، َوملَْ َيك ْن يف  إ ب ل ي َلنَب ، َومَحََل َخل يط ي َماًء، وَ 

ت ه ، َفَأَِب َأْن َيْسق َيين  َحىتَّ أ ْمك نَ  ي خَتْر ج  فَاْسَتْسَقيـْ ، فـََلمَّا َكاَدْت نـَْفس  ي، َفأَبـَْيت  ه  م ْن نـَْفس 
ت ه ، فـََقاَل َعل ي : " اَّللَّ  َأْكرَب ، أََرى هَلَا ع ْذرًا"  .(2)أَْمَكنـْ

زلت حاجة املرأة منزلة اإلكراه املسقط للحد، واإلكراه نوع ضرورة، فيستدل وجه الداللة: ن
ذا نشأ عن احلصار ضرورة أجلأت إىل ذلك فاحلد ساقط يف ، فإ(3)به على صور الضرورة األخرى

 هذه احلالة.

قياس أتثر اجملاعة يف إسقاط احلدود على أتثري الضرورة يف إابحة االنتفاع ابحملرمات، جبامع  (4

                                  
(، وقال ابن عبد الرب: "وهذا خرب تدفعه 2/82( )267مسنده، كتاب احلدود، الباب الثاين يف حد السرقة )ح: 

(، وجاء كالمه بعد تعليقه على تغرمي عمر البن حاطب ما اعرتف به 7/211" االستذكار )األصول من كل وجه
 فيحتمل استنكاره لألثر كاماًل، أو للتضعيف فقط، واألمر فيه حمتمل. عبيده،

 (.4/75(، الزرقاين: شرح الزرقاين على املوطأ )6/64( انظر: الباجي: املنتقى شرح املوطأ )1)
( ت: األعظمي، 2/96( )2083نصور يف سننه، كتاب الطالق، ابب املرأة تلد لستة أشهر )ح: ( أخرجه سعيد بن م2)

(، 8/411( )17050جه البيهقي يف السنن الكربى بنحوه، كتاب احلدود، ابب من زىن ابمرأة مستكرهة )ح: وأخر 
 (.7/341وقال عنه الشيخ األلباين: "صحيح" إرواء الغليل )

 (162)ص:  تت اإلمام يف إسقاط وختفيف العقوابصالحيا( انظر: األمسر، نضال: 3)
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، واحلصار مظنة اجملاعة واحلاجة، فينزل (1)جة واخلوف على النفس لو مل يفعل احملظوراحلا
 منزلتها يف احلكم.

حد الزان  إقامة بجانبف تنسجم أحكامه مع بعضها وتتكامل، سالم نظام متكاملإن اإل (5
تقطع يد السارق ال بد من أداء الزكاة، وحتقيق االكتفاء الذايت،  كماينبغي تيسري الزواج، و 

، فإن كان النظام اإلسالمي أبحكامه وتعاليمه (2)والتوازن االقتصادي، وتفعيل التكافل
يوية، من أمر ابملعروف وهني عن املنكر، وتكافل اجتماعي، وتيسري سبل وأخالقه وروافعه احل

 يف الواقع، وخاصة يف ظل االستضعاف واحلصار، فإن احلالل يف الغذاء والزواج، معطاًل 
القفز إىل املطالبة إبقامة احلدود لن يكون حتكيًما متزاًن للشريعة، فالواجب سري جوانب 

وما أمكن حتقيقه  سياسي والقانوين واالقتصادي ابلتوازي،اإلصالح الديين واالجتماعي وال
وإن تطلب الظرف تقدمي  ما هو أهم منه،منها يصار عليه، مبا ال يعود ابالختالل على 

 .ال يتعجل يف شأهناب على بعض، فلتكن احلدود مما بعض اجلوان
 أدلة أتخري احلد أو ختفيفه إذا ترتب ضرر إبقامته: -ب

هينة اعرتفت عند النيب صلى هللا عليه وسلم ابلزان، فقالت: إين حبلى، ما روي أن امرأة من ج (1
ْين  »م وليها، فقال: "فدعا النيب صلى هللا عليه وسل َها، فَإ َذا َوَضَعْت مَحَْلَها فََأْخرب  ْن إ لَيـْ ، «َأْحس 

، وما روي عن علي رضي (3)ففعل، فأمر هبا، فشدت عليها ثياهبا، مث أمر برمجها، فرمجت"
تـ َها فَإ َذا هللا عنه، قال:  إ نَّ أََمًة ل َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم َزَنْت َفَأَمَرين  َأْن َأْجل َدَها َفأَتـَيـْ

لنّ َفاس   َّ َصلَّى هللا  َعلَ  ه َي َحد يَثة  َعْهد  اب  َا َأْن مَت وَت َفأَتـَْيت  النَّيب  يت  إ ْن َأاَن َجَلْدهت  ْيه  َوَسلََّم َفَخش 

                                  
(، الصنعاين: التنوير شرح اجلامع الصغري 9/140(، السرخسي: املبسوط )13/313( انظر: املاوردي: احلاوي الكبري )1)

 (.376(، أبو زيد، بكر: احلدود والتعزيرات عند ابن القيم )ص: 11/162)
 (.196رحلية يف تطبيق القانون اجلنائي اإلسالمي: قسم احلدود )ص: ( انظر: اخلماسي، فتحي: الضرورة امل2)
 وقال عنه "حسن صحيح"، (،4/42( )1435ننه، كتاب احلدود، ابب تربص الرجم ابحلبلى )ح: ( أخرجه الرتمذي يف س3)

 (.7/366وقال عنه الشيخ األلباين: "صحيح" انظر: إرواء الغليل )
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 .(1)«َأْحَسْنتَ »َفَأْخرَبْت ه  فـََقاَل: 
عليه وسلم إقامة احلد؛ ألجل اجلنني يف احلديث األول، ر النيب صلى هللا وجه الداللة: أخَّ 

ولعذر الضعف الناشئ عن النفاس يف احلديث الثاين، فال حيد ابجللد يف املرض واحلمل 
أتخري احلد، فكذلك ظرف اجملموع، فيؤخر إقامة احلد يف  ، وكما يؤثر ظرف األفراد يف(2)والنفاس

 احلصار إن نشأ عنه ضرر بعموم احملاصرين.

عن سعيد بن سعد بن عبادة، قال: كان بني أبياتنا إنسان خمدج ضعيف، مل يرع أهل الدار  (2
إال وهو على أمة من إماء الدار خيبث هبا، وكان مسلما، فرفع شأنه سعد إىل رسول هللا 

 َرس وَل اَّللَّ ، إ نَّه  َأْضَعف  م ْن َذل َك، إ ْن قَال وا: ًيَ « اْضر ب وه  َحدَّه  » عليه وسلم فقال: صلى هللا
ائًَة قـَتَـْلَناه  قَاَل:  ، فَاْضر ب وه  ب ه  ضَ »َضَربـَْناه  م  ْرَاخ  ائَة  مش  َدةً َفخ ذ وا َله  ع ْثَكااًل ف يه  م  ، َوَخل وا ْربًَة َواح 

 .(3)«َسب يَله  
وجه الداللة: خيفف احلد عن املريض الذي ال يرجى زوال مرضه، فيضرب مرة واحدة 

، فاختلفت كيفية إقامة احلد عليه ابختالف حاله (4)احلد بعثكال فيه مائة مشراخ، فيسقط عنه
د ابلظروف اخلاصة، وال مينع أتثره ابلظرف العام، واليت صحة ومرًضا، وهذا فيه إشارة إىل أتثر احل
 يعد احلصار االقتصادي فرًدا من أفرادها.

يام بذلك، ومل أسلم النجاشي ومل ينقل عنه أنه كان يقيم احلدود يف احلبشة؛ لعدم إمكانه الق (3
 .(5)يقدح ذلك يف إميانه

                                  
 (.3/1330( )1705حلدود، ابب أتخري احلد عن النفساء )ح: ( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب ا1)
 (.11/214(، النووي: شرح النووي على مسلم )5/539املعلم )( انظر: عياض: إكمال 2)
(، وقال 36/263( )21935( أخرجه أمحد يف مسنده، تتمة مسند األنصار، حديث سعيد بن سعد بن عبادة )ح: 3)

سند: "حديث صحيح"، وأخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب احلدود، ابب الكبري عنه الشيخ شعيب األرنؤوط حمقق امل
 (.6/74(: "صحيح" صحيح وضعيف سنن ابن ماجه )2/859( )2574ُيب عليه احلد )ح:  واملريض

 (.4/243(، الرافعي: شرح مسند الشافعي )10/304( انظر: البغوي: شرح السنة )4)
 (.  280ه يف الفقه اإلسالمي )ص: ( انظر: املشوخي: االستضعاف وأحكام5)
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طارئ خاص أو عام يفضي إذا تيقن اإلمام أو غلب على ظنه أن إقامة احلدود يف ظرف  (4
إىل مفسدة ختالف املصلحة اليت شرعت من أجلها، كما يف إقامته يف الغزو، فيجوز له إرجاء 

إقامته يف الغزو خشية أن ، قال ابن القيم: "وقد هنى عن (1)إقامته إىل حني زوال هذا الظرف
ملشركني محية يرتتب عليه ما هو أبغض إىل هللا من تعطيله أو أتخريه من حلوق صاحبه اب

 ، فإن كانت املصلحة يف أتخري إقامة احلد يف ظل احلصار االقتصادي جاز ذلك.(2)وغضًبا"
  

                                  
 (.187)ص:  تسقاط وختفيف العقوابت اإلمام يف إ( انظر: األمسر، نضال: صالحيا1)
 (.3/13) أعالم املوقعني( ابن القيم: 2)
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 غزة:خامًسا: حتقيق مناط أتثري احلصار يف إسقاط احلد أو أتخريه يف واقع حصار 

إن حصار غزة املمتد أدى لزًيدة العوز واحلاجة، إال أن احلاجة مل تبلغ مبلغ اجملاعة، ولعل 
عدًدا من السارقني ليسوا حمتاجني احتياًجا ُييز هلم أخذ مال الغري، وعليه فإذا كانت احلاجة 

إن فيه، خلف السرقة فإن اجلناية غري مكتملة يف حق السارق يف ظل احلصار، فال يقام احلد عل
تبني عدم حاجة السارق للمال املسروق فهو مستحق إلقامة احلد عليه، إال أن اإلقامة الفعلية 

ولعل من املصاحل املرجوة إبقامة احلدود للحد ترجع لتقدير املصاحل واملفاسد الناشئة عن إقامتها، 
دود، أما املفاسد مة احلوغريها من منافع إقا واستقرار نظام اجملتمع، تطويق اجلرمية، وزجر اجلناة،

 اليت خيشى وقوعها فهي على النحو التايل:

رفض إقامة احلدود قبل تغيري القانون اجلنائي الفلسطيين املطبق يف احملاكم سيواجه ب -1
فلسطيين داخلي ودويل خارجي، وإن اجمللس التشريعي الفلسطيين غري قادر على 

 تغيري القانون يف الظرف الراهن.
قنني أحكام إقامتها سيجعل األحكام غري منضبطة، وسيوسع قبل تتطبيق احلدود   -2

 من دائرة االجتهادات املنفلتة، ويفتح اجملال ملفاسد كثرية.
الظروف اليت تعيشها غزة وفلسطني احملتلة ظروف استضعاف وليس متكني، وقطع  -3

لغزة يد السارق ورجم الزاين مبثابة إعالن قيام دولة إسالمية، مما يعين أن العداء 
سيزداد عاملًيا، والدعم املادي الذي تقدمه كثري من املؤسسات الدولية مهدد 
ابلتوقف، وستدخل غزة يف صراع مع املؤسسات احلقوقية، بل ومع الفصائل غري 

 سالمية، ومؤسسات اجملتمع املدين.اإل

صار وأمام ترجح حجم املفاسد على املصاحل يظهر يل عدم مناسبة إقامة احلدود يف ظل احل
الظرف احلايل حباجة إىل تعزيز صمود احملاصرين ومجع كلمتهم ف القتصادي واالنقسام السياسي،ا

، وحماولة حتييد األعداء قدر املستطاع؛ ليبقى العداء والصراع متجًها بكل وسيلة مشروعة ممكنة
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داعي رض الاملناداة إبقامة احلدود قبل التمكن الفعلي من إقامتها يعفحنو االحتالل الصهيوين، 
 .إليها ملعارضات وحتدًيت كبرية قد تؤدي إىل إجهاض النموذج اإلسالمي الوليد

تذليل ا يعد حكًما مرحلًيا ال دائًما، وينبغي العمل على القول بعدم مناسبته على أن
 ، والسعي لتهيئة الظروف إلقامتها.العقبات أمام إقرار قانون العقوابت اإلسالمي

 :اخلامتة 

 النتائج، والتوصيات. وتشمل أهم 

 أواًل: النتائج:

بعد مرافقة البحث قرابة عامني متواصلني يف احلل والرتحال، ومن خالل ما سبق دراسته 
 إىل العديد من النتائج، أبرزها: احثل البتوصَّ 

يقصد ابحلصار االقتصادي املنع والتضييق الذي توقعه قوة على مجاعة أو دولة، مبختلف 
 القتصادية؛ لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ملوقع احلصار.اجلزاءات اآليات 

سواء  وكان ضرره عاًما، حصار استعمل االقتصاد وسيلة فيه، يشمل حمل الدراسة كل
، أو جتميد أرصدة مالية، أو فرض مقاطعة، أو حظر، أو عقوبة،  لقطع اإلمدادإبحاطة جيش  

احلصار ختتلف ابختالف الزمان واملكان، وظروف الفارض  ، فأدواتدةوغريها من الوسائل املتجد
 له، واملفروض عليه. 

مستعملة قدميًا، ثبت استعماهلا عهد النيب صلى هللا عليه، حيث  وسيلةاحلصار االقتصادي 
 وقع احلصار عليه صلى هللا عليه وسلم عدة مرات، كما فرضه على أعدائه يف مواضع عديدة.

من املقاطعة االقتصادية والعقوابت االقتصادية واحلظر صادي أمشل احلصار االقت
 .، إذ يشمل كل سالح اقتصادي ضرره عاماالقتصادي، وتعد مجيعها أداة من أدواته
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تشمل أساليب احلصار قطع املوارد احلياتية عن احملاصرين، ووقف الصالت االقتصادية بني 
 فطية، وفرض العقوابت الشاملة.عقوابت النر والعامل اخلارجي، وإيقاع الالبلد احملاصَ 

رغبته يف تعديل  وأر على معتقداته ومصاحله، ترتكز أهداف احلصار حول حمافظة احملاص  
فرض الوالء و  ؛ بغرض إخضاعها،التأثري على قدرهتا االقتصادية وأسلوك الدول املخالفة له، 

 .عليها السياسي

عملة فيه، فبعض صور احلصار تتنوع صور احلصار االقتصادي وأشكاله واألدوات املست
يصح تعميم األحكام الواردة يف الدراسة على كل حصار، فتنزيل احلكم  فالأشد من بعضها، 

 على الواقعة حيتاج إىل اجتهاد تطبيقي خاص.

ال يقتصر  ،كارثية  يةللحصار آاثر إنسانية وصحية واقتصادية ونفسية واجتماعية وتعليم
، فاملدنيون هم من أيًضاحلاكم فحسب، بل تعاين منها الشعوب ضررها على املقاتلني والنظام ا

 .يدفع فاتورة املعانة، من أرواحهم، وصحتهم البدنية والنفسية، وأمواهلم واقتصادهم

ي أو وإهنائه ومواجهته والتدبري الداخل يف أحكام فرضهينتمي فقه احلصار االقتصادي 
ا أحكام اآلاثر الفقهية الناجتة عن احلصار اخلارجي جتاهه، إىل أحكام السياسة الشرعية، أم

االقتصادي املفروض على املسلمني فتنتمي للفقه االستثنائي، املرتبط ابلرتخص واحلاجة والضرورة، 
 .، والقيود واملوانعوالظروف الطارئة

ث عليه، واجملال املتأثر به، فإن كان خيتلف التكييف الفقهي للحصار ابختالف الباع
، أما عقاب مجاعيإن كان بغري وجه حق فهو جرمية جهادية، و حق فهو وسيلة مفروًضا بوجه 

عن تكييفه ابعتبار أتثريه يف األحكام، فيختلف ابختالف جماله، ففي العبادات قد يكون سبًبا 
قاهرًا، أو ظرفًا طارًئ، أو تنشأ عنه للرتخص، ويف املعامالت واألنكحة قد يعد جائحة، أو عذرًا 
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مسقطة لبعض  أو حاجة ماسة، أو بلوى عامة، ويف العقوابت قد يكون شبهةضرورة ملحة، 
 احلدود كالسرقة، أو مانًعا من االستيفاء، إن نشأ عنه مفسدة أكرب من مصلحة تطبيقه.

شأ عنه سبب ميكن أن يكون ظرف احلصار االقتصادي عاماًل مرجًحا يف الفتوى، إن ن
ف مناط، أو اختالل ميزان املصاحل واملفاسد يف يقتضي التيسري، أو حاجة معتربة، أو اختال

 .املعتادة األحكام األصلية

حظها الكايف يف الدراسة لدى اجملامع الفقهية  املعاصرة مل أتخذ أحكام العالقات الدولية
واملراكز البحثية املتخصصة، واحلصار االقتصادي أحد أفراد هذا اجملال، حيث مل أقف على فتوى 

 حول أحكام احلصار فرًضا وإهناًء ومواجهة، مع وجود املقتضى لذلك. عجملمع من اجملام

ضوابط القتال يف الشريعة وذلك وفق  ،املعتدينُيوز حصار املسلمني ألعدائهم احلربيني 
اإلسالمية، سواء استقل فارضو احلصار بفرض احلصار وحدهم، أو اشرتكوا مع دول أخرى 

 وجه حق.مسلمة أو غري مسلمة، ما دام إيقاعه ب

تفتقر الدول اإلسالمية إىل ميثاق خاص ينظم أحكام فرض احلصار بينها، من حيث 
بط اليت ينبغي مراعاهتا فيه، واجلهة املسؤولة عن تقديره، وآلية ، والضواحلاالت اليت ُيوز فيهاا

 جتاهه.التحاكم الدويل حال وقوعه بغري وجه حق، ومعيار جترمي املسامهني فيه، واجلزاءات املناسبة 

إذا وقع حصار اقتصادي على بلد مسلم، ثبت للمحاصرين حقوق شرعية متعلقة ابملسلمني 
 .كومني، حكاًما كانوا أو حممجيًعا

من املسؤوليات املتعلقة  هوإهناؤه واختاذ السياسات املناسبة جتاه االقتصادي فرض احلصار
 .تيسر ذلكند ابلشأن العام، اليت خيتص ويل األمر ابلنظر فيها وتدبريها ع
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 األمر سلطة واسعة يف اختاذ التدابري املناسبة يلإذا وقع حصار اقتصادي على املسلمني، فلو 
رين على ما فيه ضيم،  ملواجهته، سواء إبعالن احلرب، أو املصابرة رجاء انتهائه، أو مصاحلة احملاص 

 إن كان النفع فيه للمسلمني، حال االضطرار.

جلهات احملاصرة ابختالف املآالت املرتتبة عليه، غري أن خيتلف حكم اخلضوع ملطالب ا
احلكم من اإلابحة إىل الوجوب أو احلرمة،  األصل جوازه يف حق من ال طاقة له بعدوه، وينتقل

، على أن ينضبط اجلواز مبجموعة من الضوابط جتعل ضرر ابختالف القرائن اليت حتف احلالة
 .اخلضوع أخف، واملصلحة املتحقق أرجح

العبادات يف  من األحكام الفقهية، جمموعةيف  ثر بعض صور احلصار االقتصاديتؤ 
وخيتلف توصيف وغريها من األبواب الفقهية،  والدواء والعقوابت،واملعامالت واألنكحة والغذاء 

 .شكل احلصار، واملوضوع الفقهي حمل التأثرالتأثري ابختالف 

 :اثنًيا: التوصيات

 ، يوصي الباحث مبا يلي:إليها توصلتيف ضوء النتائج اليت 

أسهمت هذه الدراسة يف تنقيح مناط أحكام احلصار وأتصيلها، أما حتقيق مناط أحكام  (1
احلصار يف الواقع، وتنزيلها على حالة من احلاالت، فيتطلب اجتهاًدا تطبيقًيا خاًصا خيتلف 

ام، والدراسة ابختالف حالة احلصار، فالفتوى يف الواقع تتطلب الدراسة الفقهية لألحك
ع، وقد أسهمت الدراسة يف اجلانب التأصيلي، وتركت الباب مفتوًحا يف االجتماعية للواق

تدرس حالة أو أكثر من حاالت احلصار، وجتتهد يف اجلانب التطبيقي لدراسات الحقة، 
 .تطبيق األحكام التأصيلية على واقع البالد احملاصرة

هاد اجلماعي يف أحكامها، هلا أمهية كبرية، تتطلب االجت إن املسائل املرتبطة ابلعالقات الدولية (2
ُيدر ابجملامع و ، من خالل عقد اجملامع الفقهية املتخصصة لدراستها، وتبادل اآلراء حوهلا

الفقهية، واملراكز البحثية، العناية أبحكام احلصار، فاالجتهاد اجلماعي أسلم من االجتهاد 
 .الفردي



  445 

ة إسالمية دولية، هلا ول مسلمة يؤكد أمهية وجود حمكموقوع احلصار االقتصادي على د (3
ميثاق شامل لتنظيم عالقات الدول املسلمة مع بعضها يف السلم واحلرب، وتتوىل احلكم يف 

 نزاعاهتا.
هناك مسائل عديدة متعلقة ابحلصار ما زالت حباجة إىل توسيع دائرة البحث والدراسة،  (4

 مثل:
لسياسات الداخلية تشمل ال، اه احلصار االقتصاديسياسة الدولة جتاألحكام املتعلقة ب -

 .بشيء من التفصيل واخلارجية
وض يف إطار األمم املتحدة، سواء فرض على مشاركة املسلمني يف احلصار املفر حكم  -

 .دولة مسلمة أو غري مسلمة
جترمي احلصار االقتصادي، وعقوبة املسامهني  صار يف أحكام القضاء، من حيثأثر احل -

، وغريها من أطراف النزاعاليت تتأثر ابحلصار مثل مراسلة  القضائية جراءاتفيه، واإل
 املسائل.

سواء كان غري املسلمني داخل  ،من غري املسلمني مشاركة املسلمني يف إغاثة احملاصرين -
 فار وبعضهم البعض.البلد املسلم احملاصر، أو إذا كان احلصار بني الك

املستفيضة  فالدراسة الواقع يف زماهنم، مجًعا ودراسة، راجتهادات الفقهاء املتأثرة ابحلصا -
عن بدائل عملية يف مواجهة  لتاريخ احلصار، واألقوال الفقهية املتأثرة به، تكشف

، وكيفية تفاعل علمائنا مع حاجات عصرهم الفقهية زمن احلصارات اليت صاراحل
 .وقعت

من حيث منهج االجتهاد  وقت الكوارث واألزمات االقتصادية،كام العمل اخلريي أح -
 ودراسة أهم املسائل املتعلقة هبا، والرخص اليت تراعى فيها.يف أحكامها، 

 حصار العمل اخلريي، وما يتعلق به من أحكام. -
 اهتا.جلزاءات االقتصادية، والتزام قرار م إىل املعاهدات الدولية املتعلقة اباالنضما -
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 200 ..................... سَبِيَلهُمْ فَخَلُّوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ

 126 .......................... مَسْغَبَةٍ ذِي يَوْمٍ ِفي إِطْعَامٌ أَوْ( 13) رَقَبَةٍ فَكُّ

 330 .. أَعْمَالَكُمْ يَتِرَكُمْ وَلَنْ مَعَُكمْ وَاللَّهُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ السَّلْمِ إِلَى وَتَدْعُوا تَهِنُوا فَلَا
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 126 .............................. إِثْمَ فَلَا عَادٍ اوَلَ بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ

 499 ............ رَحِيمٌ  غَُفورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لِإِثْمٍ مُتَجَانِفٍ غَيْرَ مَخْمَصَةٍ  فِي اضْطُرَّ فَمَنِ

 لَحْمَ أَوْ مَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيَْتةً يَكُونَ أَنْ إِلَّا يَطْعَمُهُ طَاعِمٍ عَلَى مًاُمحَرَّ إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ لَا قُلْ

 37 ........................................ رِجْسٌ  فَإِنَّهُ خِنْزِيرٍ

 508 ,270 ............. الرِّزْقِ  مِنَ وَالطَّيِّبَاتِ لِعِبَادِهِ َأخْرَجَ الَّتِي اللَّهِ زِينَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ

 46 .......................... مِنْكُمْ  اْلأَغْنِيَاءِ بَيْنَ  دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ

 356 ................................. وُسَْعهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

 87 .............. الْأَرْضِ فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي أُحْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ

 الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ ِباللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ لَكِنَّوَ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَيْسَ

 279 ..................... حُبِّهِ عَلَى الْمَالَ وَآتَى وَالنَّبِيِّيَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ

 471 ............... اللَّهُ آتَاهُ ِممَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَنْ سَعَتِهِ  ِمنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ

 189 ................ اللَّهِ  فَبِإِذْنِ أُصُولَِها عَلَى قَائِمَةً تَرَكْتُمُوهَا أَوْ لِينَةٍ ِمنْ تُمْقَطَعْ مَا

 158 ............................ حَرَجٍ مِنْ عَلَيُْكمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا

 508 ..........................جَمِيعًا الْأَرْضِ ِفي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

 48 ................. تَبْذِيرًا تُبَذِّرْ وَلَا السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمِسْكِيَ حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآتِ

 86 ................. الْهَدْيِ مِنَ اسْتَيْسَرَ فَمَا أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ  لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا

 29 ............................... آتَاكُمْ الَّذِي اللَّهِ مَالِ مِنْ وَآتُوهُمْ

 87 ............................. لِيُثْبِتُوكَ  كَفَرُوا الَّذِينَ بِكَ يَمْكُرُ وَإِذْ
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 194 ...... الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ  وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى وَلَّىتَ وَإِذَا

 249 ..................................... وَالْمُعْتَرَّ  الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوا

 26 ........................................ مَشْيِكَ فِي وَاقْصِدْ

 279 .................... رُومِ وَالْمَحْ ِللسَّائِلِ( 24) مَْعلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ

 244 ........................... بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعُْضُهمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 الْمِكْيَالَ  تَنْقُصُوا وَلَا غَيْرُهُ إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ مَا اللَّهَ اعْبُدُوا يَاقَوْمِ قَالَ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَإِلَى

 30 ...........مُحِيطٍ  يَوْمٍ عَذَابَ عَلَيْكُمْ أَخَافُ نِّيوَإِ رٍبِخَيْ أَرَاكُمْ إِنِّي وَالْمِيزَانَ

 244 . مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ عَلَى إِلَّا النَّصْرُ فَعَلَيْكُمُ الدِّينِ فِي اسْتَنْصَرُوكُمْ وَإِنِ

 330 ............ الْعَلِيمُ يعُالسَّمِ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى وَتَوَكَّلْ لَهَا فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ

 تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بََغتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَأَْصلِحُوا اقْتََتلُوا الْمُْؤمِنِيَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْ

 217 ,214 ................................. اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِيءَ حَتَّى

 470 ,418 ,414 ,127 ,48 .............. مَيْسَرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

 470 ,418 ,414 ,48 .................. مَيْسَرَةٍ إِلَى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

 500 .......... وَدَمٍ  فَرْثٍ بَيْنِ  مِنْ بُطُونِهِ فِي مِمَّا نُسْقِيكُمْ لَعِبْرَةً الْأَنْعَامِ فِي لَكُمْ وَإِنَّ

 249 .................... التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ واتُلْقُ وَلَا اللَّهِ بِيلِسَ فِي وَأَنْفِقُوا

 244 ................... وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

 87 ............................... حَصِريًا لِلْكَافِرِينَ جَهَنَّمَ وَجَعَلْنَا

 508 ................. نْهُمِ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السََّماوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ
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 200 ,52 الظَّالِمِيَ عَلَى إِلَّا عُدْوَانَ َفلَا اْنتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ  الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ

 499 ............... إِلَيْهِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلَّا عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَا لَكُمْ فَصَّلَ وَقَدْ

 265 .............. إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمْ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا

 194 .................................. مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا وَلَا

 489 ................ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَْحنُ إِمْلَاقٍ خَشْيَةَ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

 489 ................. وَإِيَّاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ إِمَْلاقٍ مِنْ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

 270 ............. حَرَامٌ  وَهَذَا حَلَالٌ هَذَا الْكَذِبَ أَلْسِنَتُكُمُ تَصِفُ لِمَا تَقُولُوا وَلَا

 179 .............. أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٍ كُلُّ تَكْسِبُ وَلَا

 314 ,125 .......................... التَّهْلُكَةِ  إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا واَل

 471 ............................... لِتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا

 38 ................... ِقيَامًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا

 190 .... اِلحٌصَ عَمَلٌ بِهِ لَهُمْ كُتِبَ إِلَّا نَيْلًا عَدُوٍّ مِنْ يَنَالُونَ وَلَا الُْكفَّارَ َيغِيظُ مَوْطِئًا يَطَئُونَ وَلَا

 378 ........................ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ

 255 .............. أَبِيكُمْ ِمنْ لَكُمْ بِأَخٍ ائْتُونِي قَالَ بِجَهَازِهِمْ جَهَّزَهُمْ وَلَمَّا

 223 ......................... سَبِيلًا الْمُؤْمِنِيَ َعلَى لِلْكَافِرِينَ اللَّهُ  يَجْعَلَ وَلَنْ

 اللَّهِ  اسْمُ  فِيهَا يُذْكَرُ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ  وَبِيَعٌ  َصوَامِعُ لَهُدِّمَتْ بِبَعْضٍ َبعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلَا

 10 ....................... عَزِيزٌ لَقَوِيٌّ اللَّهَ نَّإِ يَنْصُرُهُ مَنْ  اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ كَثِريًا

 182 ,124 ............ تَطَُئوهُمْ أَنْ تَعْلَمُوهُمْ لَمْ مِنَاتٌُمؤْ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنُونَ رِجَالٌ وَلَوْلَا
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 مِنْ َأيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا فَمِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ  يَنْكِحَ أَنْ طَوْلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِعْ لَمْ وَمَنْ

 466 ..................................... الْمُؤْمِنَاتِ فَتَيَاتِكُمُ

 249 ..................... وَأَسِريًا وَيَتِيمًا نًاِمسْكِي حُبِّهِ عَلَى الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ

 وَزَنُوهُمْ  أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا( 2) يَسْتَوْفُونَ النَّاسِ عَلَى اكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ( 1) لِلْمُطَفِّفِيَ وَيْلٌ

 30 ........................... مَبْعُوثُونَ  أَنَّهُمْ أُولَئِكَ يَظُنُّ أَلَا( 3) يُخْسِرُونَ

 32 ........................خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وْوَلَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَيُؤْثِرُونَ

 388 .............................. فَاثْبُتُوا فَِئةً لَقِيتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا

 264 .............. مِنْكُمْ  الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا هَ اللَّ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا

 270 ..................... لَكُمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا تَِطيِّبَا تُحَرِّمُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا

 388 .... الْأَرْضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمْ اللَّهِ َسبِيلِ فِي انْفِرُوا لَكُمُ قِيلَ إِذَا لَكُمْ مَا آمَنُوا الَّذِينَ يَاأَيُّهَا

 158 ..................... ضَعِيفًا الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ

 44 ................................. الصَّدَقَاتِ  وَيُرْبِي االرِّبَ اللَّهُ  يَمْحَقُ
  



  451 

 حاديثاأل فهرساثنًيا: 

نْ  َها، َأْحس  ْين   مَحَْلَها َوَضَعتْ  فَإ َذا إ لَيـْ  519 .......................................... َفَأْخرب 
 520 ................................................................... َحدَّه   اْضر ب وه  

 357 ............................................. الصَّاَلةَ  يـَْقص ر   يـَْوًما ع ْشر ينَ  ب تَـب وكَ  أَقَامَ 
َلَها،حنَْ  َأنْ  فَإ مَّا الصََّدَقة ، أَتْت يَـَنا َحىتَّ  أَق مْ   374 ......................... ف يَها ن ع يَنكَ  َأنْ  َوإ مَّا م 

يم   الرَّمْحَن   اَّللَّ   ب ْسم   اْكت بْ   331 ..................................................... الرَّح 
 305 .................................................................. َخْدَعة   احلَْرب  
يه   َحاَجة   يف   َكانَ   َوَمن ي ْسل م ه   َواَل  َيْظل م ه   اَل  اْلم ْسل م   َأخ و اْلم ْسل م    244 .. َحاَجت ه   يف   اَّللَّ   َكانَ   َأخ 

ْلَمد يَنة   ع َياهل  مْ  طََعام   َقلَّ  َأوْ  الَغْزو ، يف   أَْرَمل وا إ َذا َعر يّ نيَ اأَلشْ  إ نَّ   47 .......................... اب 
، الدّ ينَ  إ نَّ   356 ......................................َغَلَبه   إ الَّ  َأَحد   الدّ ينَ  ي َشادَّ  َوَلنْ  ي ْسر 
، الطَّيّ بَ  الصَّع يدَ  إ نَّ  ن نَي، َعْشر   إ ىَل  اْلَماءَ  جتَ د   ملَْ  َوإ نْ  َطه ور   350 ......................... س 
َته ك وَها، َفاَل  ح ر َمات   َوَحرَّمَ  ت َضيّ ع وَها، َفاَل  فـَرَائ ضَ  فـََرضَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللََّ  إ نَّ   َفاَل  ح د وًدا َوحَّدَ  تـَنـْ

َها تـَْبَحث وا َفاَل  ن ْسَيان   َغرْي   م نْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َوَسَكتَ  تـَْعَتد وَها،  271 ........................ َعنـْ
 281 .............. فـ َقرَاَءه ْم، َيَسع   الَّذ ي ب َقْدر   أَْمَواهل  مْ  يف   اْلم ْسل م نيَ  اء  أَْغن يَ  َعَلى فـََرضَ  اَّللََّ  إ نَّ 
، اخْلَال ق ، ه وَ  اَّللََّ  إ نَّ  ، الرَّاز ق  ط ، اْلَقاب ض  ، اْلَباس   271 .............................. اْلم َسعّ ر 
َّ  َأنَّ   406 .................................... اجْلََوائ ح   ب َوْضع   أََمرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى النَّيب 
 519 ....................... َأْجل َدَها َأنْ  َفَأَمَرين   َزَنتْ  َوَسلَّمَ  َلْيه  عَ  هللا   َصلَّى اَّللَّ   ل َرس ول   ةً أَمَ  إ نَّ 
 489 ............................................. َمَعكَ  أَيْك لَ  َأنْ  َخْشَيةَ  َوَلَدكَ  تـَْقت لَ  َأنْ 
 207، 71 ...................................................... اَّللَّ   َشاءَ  إ نْ  قَاف ل ونَ  إ انَّ 

 69 ..................................................... م َعاذ   ْبن   َسْعد   ح ْكم   َعَلى اْنز ل وا
ْصن   ْبن   ةَ نَ يْـ يع   إىَل  - َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اَّللَّ   َصلَّى - اَّللَّ   َرس ول   بـََعثَ   331، 280 ................ ح 

 308 .............................................................. َمْضم ونَة   َعار يَة   َبلْ 
 89 ........................... يـَْفَتْحَها، فـََلمْ  الطَّائ ف   أَْهلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى النَّيب    َحاَصرَ 
 176 ....... مكة فتح بعد اصرهاح حني الطائف أهل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حاصر
 89، 70 ................................ َخْيرَبَ  أَْهلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى اَّللَّ   َرس ول   َحاَصرَ 
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ري   َبين   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى اَّللَّ   َرس ول   َحاَصرَ   89، 68 ................................ النَّض 
ري ، َبين   خَنْلَ  َحرَّقَ   190 ..................................................... َوَقَطعَ  النَّض 
، َعَلْيه م   اْشَتدَّ  فـََلمَّا قـ َرْيظََة، َبين   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى هللا   َرس ول   َحَصرَ   ح ْكم   َعَلى نـَْنز ل   قَال وا احلْ َصار 
 89 .................................................................... م َعاذ   ْبن   َسْعد  

َباب   ، اْلم ْسل م   س   218 ................................................ ك ْفر    َوق َتال ه   ف س وق 
 180 ...... همنسائ من فيصاب يبيتون املشركني من الدار أهل عن وسلم عليه هللا صلى سئل
 245 .................................................... اَّللَّ ؟ َرس ولَ  ًيَ  ن ْصَريت   َمنْ  َعَلى
ْصن   أَْهلَ  َحاَصْرتَ  فَإ نْ   َواَل  هللا ، ذ مَّةَ  هَل مْ  جَتَْعلْ  َفاَل  نَب يّ كَ  َوذ مَّةَ  هللا ، ذ مَّةَ  هَل مْ  جَتَْعلَ  َأنْ  َفَسأَل وكَ  ح 
 88 ................................................. ذ مََّتكَ  هَل مْ  اْجَعلْ  َوَلك ن   نَب يّ َك، ذ مَّةَ 

ائَة   ف يه   ع ْثَكااًل  َله   واَفخ ذ   ، م  ْرَاخ  َدةً  َضْربَةً  ب ه   فَاْضر ب وه   مش   520 ........................... َواح 
 481 ................................................................ َذل كَ  َعنْ  فـَنَـَهاانَ 
 89 ............................................. ب َسنَـَتنْي   أ ح د   بـَْعدَ  اأْلَْحزَاب   َوقـَْعة   َكاَنتْ 
 191 ................... أحرقوها دورهم من دار   على غلبوا إذا قريظة بين حماصرو وهم كانوا
ّ  النَّ  َمعَ  ك نَّا حل َدْيب َية   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اَّللَّ   َصلَّى يب   90 .......... اْلم ْشر ك ونَ  َحَصَرانَ  َوَقدْ  حم ْر م ونَ  َوحَنْن   اب 
 481 ................................. َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى هللا   َرس ول   َعْهد   َعَلى نـَْعز ل   ك نَّا
، اجلَْمعَ  ب عْ  تـَْفَعْل، الَ  لدَّرَاه م  لدَّ  ابـَْتعْ  مث َّ  اب   455 ................................ َجن يًبا رَاه م  اب 
َثّ ل وا اَل  ْلبَـَهائ م   مت   193 ................................................................ اب 
ْنه   نـَْفس   ب ط يب   إ الَّ  اْمر ئ   َمال   حيَ ل   اَل   285 ............................................ م 

 206 .........    َعَلْيه   هللا   َصلَّى اَّللَّ   َرس ول   أَْرَسلَ  م َعاذ   ْبن   َسْعد   ح ْكم   َعَلى قـ َرْيظَةَ  أَْهل   نـََزلَ  َلمَّا
ْلم ْؤم ن   لَْيسَ  َعاانً  يَب يت   الَّذ ي اب   250 ............................. َجْنب ه   إ ىَل  َجائ ع   َوَجار ه   َشبـْ
َوى َحق   اْلَمال   يف   لَْيسَ   287 ................................................... الزََّكاة   س 
 317 ..................................... حاجة غري من للمشركني استأسر من منا ليس

يل   اْبن   يـَْنق م   َما  371 ..................................... اَّللَّ   َفَأْغَناه   َفق ريًا، َكانَ   َأنْ  إ الَّ  مجَ 
 266 ............... َسف يَنة   َعَلى اْستَـَهم وا قـَْوم   َكَمَثل    ف يَها، َوالَواق ع   اَّللَّ   ح د ود   َعَلى الَقائ م   َمَثل  
ْنه   بـَْيت ه   يف   َوبَق يَ  اَثل َثة   بـَْعدَ  ي ْصب َحنَّ  َفالَ  م ْنك مْ  َضحَّى َمنْ   280، 265 ................ َشْيء   م 
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 250 ............................... ه  لَ  َظْهرَ  اَل  َمنْ  َعَلى ب ه   فـَْليَـع دْ  َظْهر   َفْضل   َمَعه   َكانَ   َمنْ 
َْيف   َغًدا اَنز ل ونَ  حَنْن    90 ......... اْلم َحصَّبَ  َذل كَ  يـَْعين   اْلك ْفر   َعَلى تـََقامَس وا َحْيث   ك َنانَةَ   َبين   خب 
 499 .......................................................... يـ ْغن يكَ  غ ىًن  ع ْنَدكَ  َهلْ 
ْصًنا َحاَصْرمت ْ  َوإ َذا ْساَلم   إ ىَل  فَاْدع وه مْ  َمد يَنًة، أَوْ  ح   201 ................................ اإْل 
ْصن   ْهلَ أَ  َحاَصْرتَ  َوإ نْ   206 ........... تـ ْنز هْل مْ  َفاَل  اَّللَّ   ح ْكم   َعَلى تـ ْنز ل وه مْ  َأنْ  َعَلى َفَأرَاد وكَ  ح 

َدت    181 .................. َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى اَّللَّ   َرس ول   َمَغاز ي بـَْعض   يف   َمْقت وَلةً  اْمرَأَة   و ج 
 204 .......................................................... أَْداَنه مْ  ب ذ مَّت ه مْ  َوَيْسَعى

 214 ....................... اأْل مَّة ؟ َهذ ه   م نْ  بـََغى ف يَمنْ  اَّللَّ   ح ْكم   َما أََتْدر ي ،َمْسع ود   اْبنَ  ًيَ 
ك    88 ............ َساَلح   َمَساحل  ه مْ  أَبـَْعدَ  َيك ونَ  َحىتَّ  اْلَمد يَنة ، إ ىَل  حي َاَصر وا َأنْ  اْلم ْسل م ونَ  ي وش 
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 اثراآل فهرساثلثًا: 

اَلحَ  ف يه م   َوَضْعت مْ  َأاَل   389 ......................................................... السّ 
 178 ............. إليها جاء من بكل أيتوه وأن واحملارس الطرقات على يتفرقوا نأب مواليه أمر
 259 .................... َعَطًشا َماتَ  َحىتَّ  َيْسق وه ، فـََلمْ  فَاْسَتْسَقاه ْم، َماء   أَْهلَ  أََتى َرج اًل  َأنَّ 
 205 .................مأمنه إىل يرد حىت آمن فهو عدوكم من عبد أو حر منكم أمنه من أن
 518 ................................. َمرَّات   أَْرَبعَ  َشه َدتْ  َأوْ  أَقـَرَّتْ  َحىتَّ  فـََردََّدَها َزنـَْيت   إ يّن  

ًئا، ب ه   ت ْشر ك   الَ  اَّللََّ  تـَْعب د   َْكت وبََة، الصَّاَلةَ  َوت ق يم   َشيـْ
َْفر وَضةَ  الزََّكاةَ  َوتـ َؤدّ ي امل

 286 ............. امل
َا َفَصاحَلَه   ر ي ،اأْلَْشعَ  م وَسى أَب و اجْلَْيش   َوأَم ري   َجْهًدا، َنافـََلق يَـ  َمد ينَـتَـَها، َحاَصْرانَ   يـَْفَتحَ  َأنْ  َعَلى د ْهَقاهن 

ائَةً  َله   َويـ َؤمّ نَ  اْلَمد يَنةَ  َله    203 ................................................ أَْهل ه   م نْ  م 
 208 ........................ يـَْفَعل   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللا   َصلَّى اَّللَّ   َرس ول   َكانَ   َكَما  هب  مْ  أَفـَْعلَ  َحىتَّ 
 216 .............................................. اخلوارج فقتل النـَّْهَروان، إىل علي سار

 517 ....................................... أَْيد يـَه مْ  يـَْقَطعَ  َأنْ  الصَّْلت   ْبنَ  َكث ريَ   ع َمر   َمرَ َفأَ 
ََحد   َحقَّ  اَل  أَنَّه   رَأَيـَْنا َحىتَّ  ذََكرَ  َما اْلَمال   َأْصَناف   م نْ  َفذََكرَ  نَّا أل   250 .............. َفْضل   يف   م 

َوى َحق   َمال كَ  يف    283 ....................................................... الزََّكاة   س 
 472 ............... أَيْخ ذ وه مْ  َأنْ  َفأََمَره مْ  ن َسائ ه مْ  َعنْ  َغاب وا َجال  ر   يف   اأْلَْجَناد   أ َمرَاء   إ ىَل  َكَتبَ 

 195 ..................... م ْثم رًا َشَجرًا تـَْقطَْعنَ  َواَل  َهر ًما، َكب ريًا  َواَل  َصب ي ا، َواَل  اْمرَأًَة، تـَْقتـ ْلنَ  اَل 
، يف   يـ ْقَطع   اَل   517 ............................................... َسَنة   َعام   يف   َواَل  ع ْذق 
 282 .......... فـََقسَّْمتـ َها اأْلَْغن َياء   أَْمَوال   ف ض ولَ  أَلََخْذت اْسَتْدبـَْرت َما أَْمر ي م نْ  اْستَـْقبَـْلت   َلوْ 
َتةً  أَْرًضا َأْحَيا َمنْ  ر   َولَْيسَ  لَه ، َفه يَ  َميـْ ن ني َثالث   بـَْعدَ  َحق   ل م ْحَتج   45 ..................... س 
 318 ...................................................... الذمة منه برئت استأسر من
َها ل يَـْقف لْ  َأوْ  فـَْلي طَلّ قْ  َسنَـَتنْي ، اْمرَأَت ه   َعن   َغابَ  َمنْ   475 ................................. إ لَيـْ

د   مم َّنْ  بـَْيت   ك لّ    أَْهل   َمعَ  َجَعْلَنا أَْعَوَزانَ  فَإ نْ  ن ْطع َم، َأنْ  َوَجْدانَ  َما ن ْطع م    282 .......... ع دَّهَت مْ  ُيَ 
 191 ............................. َهَذا ج ْحر ك م نْ  خَتْر جَ  َحىّت  َمَعاَشك َعَلْيك لَنَـْقَطَعنّ  َوَاهلل  
 267 ................ الضَّحَّاك   فـََفَعلَ  ب ه ، مَي رَّ  َأنْ  ع َمر   َفَأَمَره   َبْطن َك، َعَلى َوَلوْ  ه ،ب   لََيم رَّنَّ  َواَّللَّ  
َا ظََلْمتـ ه ْم، َقدْ  َأيّن   َلرَيَْونَ  إ هنَّ مْ  اَّللَّ   َوامْي   َياه ه مْ  لَب اَلد ه مْ  إ هنَّ  274 ............................ َوم 
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 فتقطع وبينهم، بينك السراًي وتبث الطالئع تكثر أن العدو أرض من دنّوك عند منك وليكن
 178 ........................................................ ومرافقهم أمدادهم السراًي

 

 :عالم املرتجم هلمفهرس األ: رابًعا

 315 ................................................................ سحنون ابن
 210 .................................................................. التلمساين

 458 ............................................................... السجلماسي
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. )د. ط(، االسكندرية: االقتصادية، قراءة يف علم االجتماع االقتصادي شفيق، حممدالتنمية واملتغريات  -179
 م.1997املكتب اجلامعي احلديث، 

. حممد إبراهيم. حتقيق: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد ،الصنعاين .ير شرح اجلامع الصغريالتنو  -180
 م.2011-هـ1432، الرًيض: دار السالم، 1ط
، قطر: وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 1. طرشود، رًيض بن راشد عبد هللاآل  .املصريف التور ق -181

 م.2013-هـ1434
حبوث الدورة السابعة عشر للمجمع  .السعيدي، عبد هللا . الوقت احلاضركما جتريه املصارف يف  التور ق -182

 .الفقهي مبكة املكرمة
، مكة املكرمة: 5. طأبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن .توضيح األحكام من بلوغ املرام البسام -183

 م.2003-هـ1423مكتبة األسدي، 
. حتقيق: أمحد ن خليل بن إسحاق بن موسىضياء الدي ،خليل .التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب -184

 م.2008-هـ1429، )د. م(: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 1جنيب. ط
. حتقيق: دار الفالح سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ،ابن امللقن. مع الصحيحالتوضيح لشرح اجلا -185

  م.2008-هـ1429سورًي: دار النوادر، -، دمشق1للبحث العلمي وحتقيق الرتاث. ط
نصري. رسالة دكتوراه،  أبو مؤنس، رائد .الثوابت واملتغريات يف التشريع اإلسالمي، دراسة أصولية حتليلية -186

 م.2004لدراسات العليا، اجلامعة األردنية، األردن: كلية ا
. حتقيق: أبو عبد الرمحن األخضري. عثمان بن عمر بن أيب بكرالكردي،  ابن احلاجب. جامع األمهات -187
 م.2000-هـ1421)د. م(: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،2ط
 أمحد حممد :قيقحت. حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ، أبو جعفرالطربي يف تفسري القرآن. جامع البيان -188

 م.2000-هـ1420، )د. م(: مؤسسة الرسالة، 1ط .شاكر
: قيقحت .عبد الرمحن بن أمحد، جبابن ر . ا من جوامع الكلمجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثً  -189

 م2001-هـ1422، بريوت: مؤسسة الرسالة، 7. طإبراهيم ابجس-شعيب األرانؤوط
، )د. م(: دار 1. طحتقيق: حممد عزير مشس. قي الدين أبو العباس أمحد، تابن تيمية .مع املسائلجا -190

 ه.1422عامل الفوائد للنشر والتوزيع، 
. حممد بن أمحد بن أيب بكر، أيب عبد هللا القرطيب تفسري القرطيب. واشتهر بـ: اجلامع ألحكام القرآن -191

 م.1964-هـ1384، القاهرة: دار الكتب املصرية، 2حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. ط
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، عبد الكرمي بن علي بن حممد. النملة املذهب الراجح.اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على  -192
 م.2000-هـ1420رشد، ، الرًيض: مكتبة ال1ط
بحوث معهد ال ، مكة:1. طابن يونس الصقلي، أبو بكر حممد بن عبد هللا .اجلامع ملسائل املدونة -193

  م.2013-هـ1434، جامعة أم القرى-العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي
بن  رمحنالصبيحي، عبد ال .جرائم احلرب وعقوابهتا يف الشريعة والقانون وتطبيقاهتا على املستوى الدويل -194

 م.2000 -هـ1421عبد هللا. رسالة ماجستري، السعودية: أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، 
  ه.1434بن نصر. )د. ن(، )د. م(،  الداية، سلمان .احلصار يف ميزان الشريعة اإلسالمية جرمية -195
عواد، رسالة  ويطي، صاحلاحل دراسة أتصيلية تطبيقية. جرمية جتويع املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين -196

 م.2013-هـ1434ماجستري، الرًيض: كلية الدراسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 
. رسالة ماجستري، غزة: كلية الشريعة والقانون، عالء الدين ضياء أمحد، .دراسة شرعية جرمية حصار غزة -197

 م.2011 -هـ1432اجلامعة اإلسالمية، 
 -هـ1417، بريوت: دار البيارق، 2لشرعية. هيكل، حممد خري. ط السياسة ااجلهاد والقتال يف -198

 م.1996
، )د. م(: 1. طأبو بكر بن علي بن حممد احلدادي ،الزبيدي .اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري -199

 ه.1322املطبعة اخلريية، 
-هـ1424ة، ، بريوت: دار الكتب العلمي1. طكايف، أمحد  .احلاجة الشرعية حدودها وقواعدها -200

 م.2004
، الرًيض: 1بن عبد الرمحن بن انصر. ط الرشيد، أمحد .احلاجة وأثرها يف األحكام دراسة نظرية تطبيقية -201

 م. 2008-هـ1429دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 
الباجوري، إبراهيم بن حممد. حتقيق: حممود احلديدي. جدة: دار املنهاج للنشر  حاشية الباجوري. -202

  م.2016 -هـ1437 والتوزيع،
. سليمان بن حممد بن عمر، البجريمي .حاشية البجريمي على شرح املنهج املسماة ابلتجريد لنفع العبيد -203

 م.1950-هـ1369)د. ط(، )د. م(: مطبعة احلليب، 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي. )د.ط(، )د.م(، دار  -204

 الفكر، )د.ت(.
 ه.1397، )د. م( )د. ن(، 1. طعبد الرمحن بن حممد، ض املربع. ابن قاسمحاشية الرو  -205
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حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب شرح حترير تنقيح اللباب. الشرقاوي، عبد هللا بن حجازي بن  -206
 هـ.1298، )د.م(، طبعة املطبعة األمريية، 3إبراهيم اخللويت. ط

. )د. ط(، بريوت: دار الفكر، د الربلسي عمريةلقليويب وأمحأمحد سالمة ا حاشيتا قليويب وعمرية. -207
 م.1995-هـ1415

. حتقيق: علي حممد أبو احلسن علي بن حممد ،املاوردي .احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي -208
 م.1999-هـ1419، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عادل أمحد عبد املوجود. ط-عوض

. حتقيق: مهدي حسن الكيالين. أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد ،شيباينال .احلجة على أهل املدينة -209
 ه.1403، بريوت: عامل الكتب، 3ط
، )د. 2. طأبو زيد، بكر بن عبد هللا أبو زيد بن حممد بن عبد هللا .احلدود والتعزيرات عند ابن القيم -210

 ه.1415م(: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 
بن حسني. رسالة دكتوراه، عبد هللا بن صاحل . العلي مية والقانون الدويل العامسالاحلرب يف الشريعة اإل -211

 ه.1406-1405مكة املكرمة: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، 
. أبو فارس، ساجدة حممد. رسالة دكتوراه، احلرية الفكرية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها -212

 م.2006ة الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، كلياألردن:  
حمي  يوسف، خولة .احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة يف ضوء أحكام القانون الدويل العام -213

 .305 -281م، 2011، 4، ع27الدين. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، دمشق. مج
شيخ. رسالة ماجستري،  حسني، يوسف .هناية العصر األموي حىتاحلصار االقتصادي منذ بداية الدعوة  -214

 ه.1434السعودية: كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، 
 . )د. ط(، لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب، )د. ت(.احلصار االقتصادي. طوروس، وديع -215
جملة البيان برتقيم املكتبة الشاملة يف مقال منشور  .عباس، إبراهيم .حصار الشعب والدروس املستفادة -216
(148/76.) 
بن سعيد. رسالة دكتوراه، السعودية:  الزهراين، خالد .احلصار يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي الدويل  -217

 م.2017 -هـ1438جامعة انيف العربية، 
 اإلنساين غزة دويلدراسة مقارنة بني الفكر اإلسالمي والقانون ال احلصار وأثره على حقوق اإلنسان -218

، سعيد. رسالة ماجستري، اجلزائر: كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج العابد أمنوذًجا.
 م.2010-2009ابتنة، -خلضر
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-هـ1401، بريوت: مؤسسة الرسالة، 2. طالدريين، فتحي املقارن. حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي -219
 م. 1981

-هـ1404، بريوت: مؤسسة الرسالة، 3، فتحي. طالدريين .ة يف تقييدهدولاحلق ومدى سلطة ال -220
 م.1984

، الرًيض: دار طيبة 1بن معلوي. ط الشهراين، حسني .حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي -221
 م.2004-هـ1425للنشر والتوزيع، 

ندوة املشاركة الزمنية )التامي عبد العال.  أبو قرين، أمحد .حقوق االرتفاق والقيود اليت ترد على امللكية -222
شري( وحقوق االرتفاق بني املنظور اإلسالمي والتطبيق املعاصر، مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي، 

 .27 -1م، 2008القاهرة، 
اإلنسانية،  حممد. جملة جامعة النجاح للعلوم الشلش، حممد .والقانون فقهحقوق امللكية الفكرية بني ال -223

 .804 -767م، 2006-هـ1427، 3ع، 21فلسطني. مج 
، الرًيض: 1حكم الصلح مع اليهود يف ضوء الشريعة اإلسالمية. ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا. ط -224

 هـ.1416رئسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، 
 ، مكة املكرمة: كلية الشريعةعلي حممد. رسالة ماجستري احلمريي، سعيد .احلكم الوضعي عند األصوليني -225

 م.1983/1984-هـ1403/1404والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، 
)د. ط(، مصر:  .أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق ،أبو نعيم. حلية األولياء وطبقات األصفياء -226

   م.1974-هـ1394السعادة، 
ق: ًيسني . حتقيأمحد بن احلسني بن عمرحممد بن  ،القفاليف معرفة مذاهب الفقهاء. حلية العلماء  -227

 م.1980عمان: دار األرقم، -، بريوت: مؤسسة الرسالة1درادكة. ط
، مصر: صوت القلم العريب، 2العاصي. ط الطويل، يوسف .احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي -228

 م.2010-هـ1431
حسن حممد. )د. ط(،  )د. . حتقيق: طه سعد، سعد يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ،أبو يوسف .اخلراج -229

 )د. ن(، )د. ت(.م(: 
الدابغ، أمين: منهج الفقهاء املعاصرين يف تناول نظرية الظروف الطارئة: حتليل ونقد، وهو حبث حمكم  -230

 7، ع28يف جملة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، مج 
، )د. م(: دار 1. طحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،الشوكاين .ي املضية شرح الدرر البهيةر الدرا -231

 م.1987-هـ1407العلمية، الكتب 
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الربعاوي،  .دراسة لبعض العوامل النفسية املرتبط ابحلصار يف قطاع غزة لدى عينة من اآلابء الفلسطينيني -232
 .146 -105م، 2010، 1، ع 18علي. جملة اجلامعة اإلسالمية، غزة، م  أنور
)د. م(: دار إحياء . )د. ط(، حممد بن فرامرز بن علي ،مال خسرو شرح غرز األحكام. درر احلكام -233

  الكتب العلمية، )د. ت(.
، )د. م(، دار اجليل، 1حيدر خواجه أمني. ط درر احلكام يف شرح جملة األحكام. حيدر: علي -234

 م.1991-هـ1411
. قاسمبد الرمحن بن حممد بن . حتقيق: عجمموعة من علماء جند .الدرر السنية يف األجوبة النجدية  -235
 م.1996-هـ1417، )د. م(: )د. ن(، 6ط
دروس الدكتور راغب السرجاين برتقيم الشاملة. السرجاين، راغب. دروس صوتية قام بتفريغها موقع  -236

 الشبكة اإلسالمية.
، بريوت: 1قلعجي. طعبد املعطي . حتقيق: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، البيهقي. دالئل النبوة -237

 م.1988-هـ1408ر الرًين للرتاث، دا-دار الكتب العلمية
علي، رابب علي. اجمللة العلمية لالقتصاد  .الصريفة اإلسالمية يف جتنب األزمات االقتصادية العاملية دور -238

 .259 -281م، 2013، 4والتجارة، مصر. ع
 1997-هـ  1417 ، القاهرة: مكتبة اخلاجني،4. طعنان، حممد عبد هللا .دولة اإلسالم يف األندلس -239
 م
 ط(، عمان: دار البيارق للنشر، )د. ت(.. )د. ، عليابن حممد .دولة املوحدين  -240
بن  أبو األصبغ، عيسى .اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري احلكاموامسه: ديوان األحكام الكربى  -241

 م.2007-هـ1428. حتقيق: حيىي مراد. )د. ط(، القاهرة: دار احلديث، سهل بن عبد هللا
ر املقدسي الشيباين. حتقيق: عبد الرمحن ن القيسراين، أبو الفضل حممد بن طاهذخرية احلفاظ. اب -242

 م.1996 -هـ1416، الرًيض: دار السلف، 1الفريوائي. ط
الذخرية. القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريس املالكي. حتقيق: حممد حجي، وسيعد أعراب، وحممد بو  -243

 م.1994اإلسالمي، ، بريوت: دار الغرب 1خبزة. ط
بن حممد. )د. ط(، دار طيبة للنشر والتوزيع،  السعيدي، عبد هللا .رةالراب يف املعامالت املصرفية املعاص -244

 )د. م(، )د. ت(.
 .الراببعة، أسامة: مدى توافق جرائم اخلطف واحتجاز الرهائن مع جرمية احلرابة يف الفقه اإلسالمي     -245
 ، بريوت: دار اهلالل، )د. ت(. 1. طفي الرمحنص ،املباركفوري .الرحيق املختوم -246
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حممد. )د. ط( اإلسكندرية: دار اإلميان للطبع  الصاليب، أسامة. شرعية أحكامها وضوابطهاالرخص ال -247
 م.2002والنشر والتوزيع، 

حسن علي. رسالة ماجستري،  علوش، حممد .الرخصة عند األصوليني وعالقتها مبراتب مقاصد الشريعة -248
 .م2009-هـ1430غزة، -شريعة والقانون، اجلامعة اإلسالميةغزة: كلية ال

، بريوت: دار الفكر، 2رد احملتار على الدر املختار. ابن عابدين، حممد أمني الدمشقي احلنفي. ط -249
 م.1992 -هـ1412

. حتقيق: أبو الوفا األفغاين. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد ،أبو يوسف .الرد على سري األوزاعي -250
 )د. ت(. ند: جلنة إحياء املعارف النعمانية حبيدر أابد الدكن،، اهل1ط
، 1. حتقيق: حيىي اجلبوري. طحممد بن عمر بن واقد ،الواقدي .الردة مع نبذة من فتوح العراق     -251

 م.1990-هـ1410بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 
، مصر: مكتبة 1د شاكر. ط. حتقيق: أمحبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس، أالشافعي .الرسالة -252

 م.1940-هـ1358احلليب، 
 ، بريوت:1. حتقيق: إحسان عباس. طأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،ابن حزم .ابن حزم رسائل  -253

 م.1980، املؤسسة العربية للدراسات والنشر
 ه.1422، بريوت: دار الفكر، 6. طخطاب، حممود شيت .الرسول القائد -254
. حتقيق: بن عبد هللا شهاب الدين حممود، األلوسي .آن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القر  -255

 ه.1415، بريوت: دار الكتب العلمية، 1علي عبد الباري عطية. ط
. )د. ط(، )د. م(: دار منصور بن يونس بن صالح الدين ،البهويت .الروض املربع شرح زاد املستقنع -256

 مؤسسة الرسالة، )د. ت(. -املؤيد
. حتقيق: زهري الشاويش. حيىي بن شرف أبو زكرًي حميي الدين ،النووي .روضة الطالبني وعمدة املفتني -257
 م.1991-هـ1412عمان: املكتب اإلسالمي، -دمشق-، بريوت3ط
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 م.2013كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان،  
الطيب. رسالة  اخلماسي، فتحي .الضرورة املرحلية يف تطبيق القانون اجلنائي اإلسالمي: قسم احلدود -335

 م.1999ماجستري، السودان: كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، 
. حتقيق: عبد املعطي أمني مد بن عمرو بن موسى بن محادأبو جعفر حم ،الكبري. العقيليالضعفاء  -336

 م.1984-هـ1404، بريوت: دار املكتبة العلمية، 1قلعجي. ط
يف الشريعة اإلسالمية. البوطي، حممد سعيد. )د. ط(، )د. م(، مؤسسة الرسالة، )د. ضوابط املصلحة  -337

 ت(.
. حتقيق: حممود ي الدين السبكياتج الدين عبد الوهاب بن تق ،طبقات الشافعية الكربى. السبكي -338

 ه.1413، )د. م(: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 2عبد الفتاح احللو. ط-الطناحي
، بريوت: 1طبقات الفقهاء. الشريازي، أبو إسحاق. هتذيب: حممد بن مكرم. حتقيق: إحسان عباس. ط -339

 م.1970دار الرائد العريب، 
، 2. طزًيد حممد منصور. حتقيق: مد بن سعد بن منيعأبو عبد هللا حم، ابن سعد .ىالطبقات الكرب  -340

 ه.1408املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 
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اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد. )د. ط(، )د. م(:  ابن قيممشس الدين  .الطرق احلكمية -341
 مكتبة دار البيان، )د. ت(.

 .1951 -1949، 5، مجع الفقه اإلسالمييع احلقوق اجملردة، جملة جممالعثماين، حممد تقي: ب -342
-. )د. ط(، )د. م(: كلكتاأبو حممد أمحد بن حممد ،ابن عربشاه .عجائب املقدور يف أخبار تيمور -343

 م.1817اهلند، 
 ، بريوت: مركز دراسات1. طالعدالة االجتماعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي. براهيمي، عبد احلميد -344

 م.1997الوحدة العربية، 
. )د. ط(، القاهرة: دار القاهرة، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد املقدسي، .دة شرح العمدةالع -345

 م.2003-هـ1424
د. أمحد بن علي املباركي.  :. حتقيقحممد بن احلسني بن حممد ،أبو يعلىالقاضي  ،العدة يف أصول الفقه -346
 م.1990-هـ1410، الرًيض:)د. ن(، 2ط
عادل  -لي حممد عوض . حتقيق: عد الكرمي بن حممد بن عبد الكرميعب ،الرافعي .العزيز شرح الوجيز -347

 م.1997-هـ1417، بريوت: دار الكتب العلمية، 1. طأمحد
 ،699جملة الرسالة، أصدرها أمحد حسن الزًيت، ع العقاد، عباس: اإلسالم والنظام العاملي اجلديد،   -348

 .4 -1، 699عدد ، م1946
. حتقيق: بن جنم أبو حممد جالل الدين عبد هللا ،املدينة. ابن شاسعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل  -349

 م.2003-هـ1423، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1. طمحيد بن حممد حلمر
، بريوت: دار الكتب العلمية، 1. طأبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد، ابن عبد ربه .العقد الفريد -350

 ه1404
الكناين، أيب حممد عبد  ابن سلمون .األحكامالعقود و  أيديهم من العقد املنظوم للحكام فيما ُيري بني -351

 م.2011-هـ1432، القاهرة: دار اآلفاق العربية، 1هللا بن عبد هللا. حتقيق: حممد عبد الرمحن الشاغول. ط
: . رسالة ماجستري، اجلزائرعادل، تبينة .العقوابت االقتصادية الدولية بني الشرعية واالعتبارات اإلنسانية -352

 م.2012كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
عبد اهلادي.  الوشاح، سليمان .العقوابت االقتصادية يف العالقات الدولية، دراسة تطبيقية على العراق -353

 م.1994رسالة ماجستري، األردن: كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
عيسى ميخائيل. رسالة  الدير، مها .ألمم املتحدة وتطبيقاهتا احلديثةالعقوابت االقتصادية يف منظمة ا -354

  م.1994ماجستري، األردن: كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
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 راق.، دراسة حالة السياسة اخلارجية األمريكية جتاه العالعقوابت االقتصادية كأداة للسياسة اخلارجية -355
، 2007، 2ملالية والتجارية، كلية التجارة جامعة بور سعيد، مصر. عأنور. جملة البحوث ا عراقي، داليا

334- 371 . 
أديب. مؤتة للبحوث والدراسات،  اهللسه، أمين. العقوابت االقتصادية جمللس األمن وإشكاليات تطبيقها -356

 .165 -135م، 2008، 3،ع23األردن. مج
د الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية . جملة الدبلوماسي، معهدعيس، إمساعيل .العقوابت االقتصادية -357

    .62-60م، 1988، 10السعودية، السعودية. ع
. رسالة رسول، ادريس قادر .العقوابت الدولية االقتصادية وأثرها على حقوق اإلنسان دراسة حتليلية -358

 م.2008والسياسة، جامعة صالح الدين، ماجستري، العراق: كلية القانون 
رضا،  .ى اعتبارها بدياًل للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسانالعقوابت الذكية، مد -359

اجلزائر: كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد احلاج خلضر، -. رسالة ماجستري، ابتنةقردوح
 م.2010/2011

. )د. ط(، عبد العزيزحممد أمني بن عمر بن  ،ابن عابدين .قيح الفتاوى احلامديةالعقود الدرية يف تن -360
 )د. م(: دار املعرفة، )د. ت(.

. أعمال وحبوث الدورة الثامنة عشر للجمع الزحيلي، وهبة .وحكمها يف الشريعة حدثةعقود الزواج املست -361
 م.2006الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، السعودية، 

ماجستري، غزة: كلية الشريعة  عبد الرمحن. رسالة حبر، مسية يف الفقه اإلسالمي. الزواج املعاصرةعقود  -362
 م.2005/2006-هـ1426/1427والقانون، اجلامعة اإلسالمية، 

، دمشق: دار املكتيب، 1. طالزحيلي، وهبة .العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة ابلقانون الدويل احلديث -363
 م.200-هـ1420

-هـ1415الفكر العريب،  . )د. ط(، القاهرة: دارأبو زهرة، حممد .القات الدولية يف اإلسالمالع -364
 م.1995

، بريوت: دار 1النواوي، عبد اخلالق. ط .العالقات الدولية والنظم القضائية يف الشريعة اإلسالمية -365
 م.1974 -هـ1394الكتاب العريب، 

، 1. حتقيق: حمفوظ الرمحن السلفي. طمر بن أمحدأبو احلسن علي بن ع ،الدارقطين .علل الدارقطين -366
 م.1985-هـ1405الرًيض: دار طيبة، 

 ، الكويت: دار القلم، )د. ت(.8، عبد الوهاب. طخالف .علم أصول الفقه -367
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-هـ1421، الرًيض: مكتبة العبيكان، 1ر. طنور الدين بن خمتا ،اخلادمي .علم املقاصد الشرعية -368
 م. 2001

 . )د. ط(، بريوت:أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ،العيين .صحيح البخاريعمدة القاري شرح  -369
 دار إحياء الرتاث العريب، )د. ت(.

، الرًيض: مكتبة الرشد، 1بن حممد بن ماجد. ط الدوسري، مسلم .عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية -370
 م.2000-هـ1420

 . )د. ط(، )د. م(: دار الفكر، )د. ت(.دحممد بن حممد بن حممو ، البابريت .العناية شرح اهلداية -371
 .31، درس برتقيم املكتبة الشاملة بن فهدان ، سلمان: دروس الشيخ سلمابن فهد -372
، بريوت: 2. طحممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر ،العظيم آابدي .عون املعبود شرح سنن أيب داود -373

 ه.1415دار الكتب العلمية، 
د. -. حتقيق: د. مهدي املخزوميالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمروأبو عبد  ،اخلليل بن أمحد .العني -374

 سامرائي. )د. ط(، )د. م(: دار ومكتبة اهلالل، )د. ت(.إبراهيم ال
مهدي املخزومي، إبراهيم  . حتقيق:أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو ،لفراهيديالعني. ا -375

 ت(. . )د. ط(، )د. م(: دار ومكتبة اهلالل، )د.السامرائي
ورة السابعة عشر للمجمع الفقهي املصريف، وهو حبث منشور ضمن حبوث الد التور ق، و التور قالعينة و  -376

 .السالوس، علي .مبكة 
، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد. ابن القصار .عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار -377

 م.2006-هـ1426، مكتبة امللك فهد الوطنيةض: حتقيق: د.عبد احلميد بن سعد السعودي. )د. ط(، الرًي
أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن  ،أبو شامة .دولتني النورية والصالحيةعيون الروضتني يف أخبار ال -378

 م.1997-هـ1418، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1. حتقيق: إبراهيم الزيبق. طبن إمساعيل
. حتقيق: صالح الدين الناهي. حممد بن أمحد بن إبراهيمأبو الليث نصر بن ، السمرقندي .عيون املسائل -379

 ه.1386ة أسد، )د. ط(، بغداد: مطبع
. )د. ط(، )د. م(: زكرًي بن حممد بن أمحد ، زين الدينالسنيكي .الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية -380

 املطبعة امليمنية، )د. ت(. 
بد هللا بن يوسف، امللقب إبمام احلرمني. حتقيق: غياث األمم يف التياث الظلم. اجلويين، عبد امللك بن ع -381

 هـ.1401.م(، مكتبة إمام احلرمني، ، )د2عبد العظيم الديب. ط
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. حتقيق: حممد ويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم ،أبو زرعة .الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع -382
 200-هـ1425، بريوت: دار الكتب العلمية، 1حجازي. ط

بار البحريي. . حتقيق: أمين عبد اجلأبو حممد أمحد بن حممد ،ابن عربشاه .ومفاكهة الظرفاءفاكهة اخللفاء  -383
 م.2001-هـ1421، )د. م(: دار اآلفاق العربية، 1ط
الدين بن موسى. أرشيف للفتاوى املطروحة على موقع  فتاوى الدكتور حسام عفانة. عفانة، حسام -384

 ملة.، يف املكتبة الشا1431الشيخ حىت ذو القعدة 
ع الفتاوى العربية ابملوقع حىت جلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية. أرشيف جلمي فتاوى الشبكة اإلسالمية. -385

 هـ، املكتبة الشاملة.1430ذو احلجة 
، )د. 1. طتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،ابن تيمية  .الفتاوى الكربى -386

   م.1987-هـ1408م(: دار الكتب العلمية، 
 هـ.1310(، دار الفكر، ، )د.م2الفتاوى اهلندية. جلنة علماء برئسة نظام الدين البلخي. ط -387
 .، املكتبة الشاملة6. دار اإلفتاء املصرية. مج فتاوى دار اإلفتاء املصرية -388
فتوى بعنوان: وجوب مساعدة الفلسطينيني يف  فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم برتقيم املكتبة الشاملة. -389

 .66هـ، ص 1427، 15مج  الددو، حممد احلسن حصارهم.
. حتقيق: حممد بن عبد إبراهيم. آل الشيخ، حممد بن يخ حممد بن إبراهيمفتاوى ورسائل مساحة الش -390

 ه.1399ملكرمة: مطبعة احلكومة، ، مكة ا1الرمحن بن قاسم. ط
فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي. ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي.  -391

 هـ. 1379ابز. )د.ط(، بريوت: دار املعرفة،  تصحيح: حمب الدين اخلطيب. تعليق: عبد العزيز بن
 حممود بن شعبان بن عبد املقصود. حتقيق: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، ابن رجب .فتح الباري -392

 .م1996-هـ1417، مكتبة الغرابء األثرية :املدينة النبوية، 1وآخرون. ط
. )د. ط(، )د. م(: دار الفكر، ن حممدعبد الكرمي ب ،الرافعي ".الشرح الكبري"تح العزيز بشرح الوجيز ف -393

 )د. ت(.
. )د. ط(، )د. حممد بن أمحد بن حممد، عليش .مالكفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام  -394

 م(: دار املعرفة، )د. ت(.
. )د. ط(، )د. م(: دار الفكر، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  ،ابن اهلمام. فتح القدير -395

  )د. ت(.
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دار  ، دمشق: دار ابن كثري_ بريوت:1. طحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا . الشوكاين،فتح القدير -396
 ه.1414الكلم الطيب، 

بن  فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين. املليباري، زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين -397
 ، )د. م(: دار ابن حزم، )د. ت(.1علي. ط

، )د. م(: 1. طنبيل بن هاشم بن عبد هللا بو عاصمأالغمري،  .شرح وحتقيق كتاب الدارميفتح املنان  -398
 م. 1999-هـ1419املكتبة املكية، -بشائر اإلسالميةدار ال

. )د. ط(، )د. م(: دار الفكر زكرًي بن حممد بن أمحد، األنصاري ب.فتح الوهاب بشرح منهج الطال -399
 م.1994-هـ1414للطباعة والنشر، 

، بريوت: 5أمحد عرموش. ط :بن عمر األسدي. مجع وتصنيف التميمي، سيف .ة ووقعة اجلملالفتن -400
 م.1984-هـ1404ائس، دار النف

، )د. م(: دار الكتب العلمية، 1. طحممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي ،الواقدي .فتوح الشام -401
 م.1997-هـ1417

سليمان  ،العجيلي على شرح املنهج". حاشية اجلمل"فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب  -402
 ت(.. )د. ط(، )د. م(: دار الفكر، )د. بن عمر بن منصور

فتوى بعنوان: حكم دفع الزكاة للجمعيات اليت ترسل معوانت إىل أهل غزة، وهي ضمن فتاوى الشبكة  -403
 (.11/15364اإلسالمية برتقيم الشاملة )

مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. بين أمحد،  الفرق بني القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة -404
 -169م، 2006، 2، ع1الدراسات اإلسالمية جبامعة آل البيت، األردن، مج  علي. اجمللة األردنية يف خالد
187. 

مشهور بن حسن اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد. حتقيق:  ابن قيم. مشس الدين الفروسية -405
  م.1993-هـ1414حائل: دار األندلس، -السعودية ،1. طبن سلمان

د هللا حممد املقدسي. حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. الفروع وتصحيح الفروع. ابن مفلح، أبو عب -406
 م.2003 -هـ1424مؤسسة الرسالة،  بريوت:، 1ط
. )د. راهيم سليم: حممد إبقيقحت .العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل .الفروق اللغوية -407

 ط(، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، )د. ت(.
. ومعه هتذيب الفروق والقواعد أمحد بن إدريس ،القرايف .أنوار الربوق يف أنواء الفروق مسه:وا ،الفروق -408

 السنية يف األسرار الفقهية. حسني، حممد بن علي. )د. ط(، )د. م(: عامل الكتب، )د. ت(.
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، الكويت: وزارة األوقاف 2. طأمحد بن علي أبو بكر الرازي ،جلصاص احلنفيا .يف األصول الفصول -409
 م.1994-هـ1414لكويتية، ا

، بريوت: 1. حتقيق: وصي هللا حممد عباس. طأبو عبد هللا أمحد بن حممد ،ابن حنبل .فضائل الصحابة -410
 م.1983-هـ1403مؤسسة الرسالة، 

فريجينيا: املعهد العاملي للفكر -، هريندن1ط .الوكيلي، حممد .فقه األولوًيت، دراسة يف الضوابط -411
 م.1997-هـ1416اإلسالمي، 

، 3، يوسف. طعبد هللاابن دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة. -فقه اجلهاد -412
 م.2010القاهرة: مكتبة وهبة، 

، 2. ط، يوسفعبد هللاابن نة. دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والس فقه الزكاة -413
 م.1973 -هـ1393بريوت: مؤسسة الرسالة، 

 م.1977-هـ1397، بريوت: دار الكتاب العريب، 3. طسابق، سيد .فقه السنة -414
ابتنة: كلية العلوم -، فلة. رسالة ماجستري، اجلزائرزردومي .فقه السياسة الشرعية لألقليات املسلمة -415

 م.2006-هـ1427معة العقيد احلاج خلضر، االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جا
إبراهيم. )د. ط(، جدة: البنك  أبو سليمان، عبد الوهاب بعاد.آفاق وأ فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة -416

 م.2003-هـ1424املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، -اإلسالمي للتنمية
أتصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون دراسة -فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني -417

 م.2009 -هـ1430لرًيض: دار الفضيلة، ، ا1الدويل. العتييب، سعد بن مطر. ط
 م.2005-هـ1426، دمشق: دار القلم، 1يونس. ط املصري، رفيق .فقه املعامالت املالية -418
 -هـ1427: دار ابن اجلوزي، ، الدمام2، حممد بن حسني. طاجليزاين دراسة أتصيلية تطبيقية. فقه النوازل -419

 م.2006
-هـ1416، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1. طزيد بن حممدأبو زيد، بكر بن عبد هللا أبو  .فقه النوازل -420

 م.1996
شريف. رسالة  ، مسعود. خامتفقه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه يف العقوابت، مجًعا ودراسة مقارنة -421

 هـ.1421راسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، ماجستري، السعودية: كلية الشريعة والد
، القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة، 1. طراغب ،السرجاين .األمة اتفلسطني واجب -422

 م. 2010-هـ1431
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ل منشور يف جملة الكتاب (، وهو مقا63فؤاد، شاكر: احلرب االقتصادية يف اجملتمع اإلنساين )ص:  -423
 م.1966، عام 21العريب مبصر ع 

بن معظم شاه. حتقيق: حممد بدر عامل  حممد أنور شاه ،الديوبندي .فيض الباري على صحيح البخاري -424
 م.2005-هـ1426، بريوت: دار الكتب العلمية، 1املريهتي. ط

ر: املكتبة التجارية الكربى، ، مص1. طزين الدين حممد ،امليناوي شرح اجلامع الصغري. فيض القدير -425
 ه.1356

بن حممد بن ماجد. مركز التميز البحثي،  الدوسري، مسلم .دراسة نظرية تطبيقية-لوىعموم البقاعدة  -426
 م.2010-هـ1431جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية، 

 م.2002لقاهرة، الدين. )د. ط(، القاهرة: مطبعة جامعة ا عامر، صالح .قانون التنظيم الدويل -427
 . )د. ط(، اإلسكندرية: منشأة املعارف، )د. ت(.طلعت حممد الغنيمي، .قانون السالم يف اإلسالم -428
، القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر. حتقيق: د.حممد ابن العريب .القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس  -429

 م.1992، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1عبد هللا ولد كرمي. ط
، 2بن انصر بن عبد الرمحن. ط عواين، حممد. اجل-مقارنة دراسة-ـوتشريعاهتل يف اإلسالم أحكامه القتا -430

 م.1983-هـ1403)د. م(: )د. ن(، 
دورة،  20. اإلصدار الثالث، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة التابع لرابطة العامل اإلسالمي -431

 م.2010 -1977هـ، 1432 -1398من 
 -1403من  دورة، 19العيفة. . جتميع عبد احلق وصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويلقرارات وت -432

  م.2009 -1988، هـ1430
، مصر: املكتبة التجارية الكربى، 1. طحسني بن إبراهيم ،املغريب .قرة العني بفتاوى علماء احلرمني -433

 م.1937-هـ1356
حممد أمني ابن عابدين،  .«الدر املختار شرح تنوير األبصار» ىقره عني األخيار لتكملة رد احملتار عل -434

 . )د. ط(، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د. ت(.ن عبد العزيزبن عمر ب
، الرًيض: مكتبة 1عبد الغين. ط أبو غدة، حسن .قضاًي فقهية يف العالقات الدولية حال احلرب -435

 م.2000-هـ1420العبيكان، 
 م.2009 -هـ1408، بريوت: دارة العلوم، 1. طالسنبهلي، حممد برهان .ة معاصرةقضاًي فقهي -436
، 1، ع13. جملة احلقوق، الكويت، مجالشيشكلي، حمسن .قضاًي معاصرة يف احلروب البحرية واحلياد -437

 .67-11م، 1989مارس
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حممد حسن  حتقيق: .منصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو املظفر، لسمعاينا .قواطع األدلة يف األصول -438
 م.1999-هـ1418، بريوت: دار الكتب العلمية، 1الشافعي. ط

طه عبد  . حتقيق:أبو حممد عز الدين عبد العزيز ،ابن عبد السالم .اعد األحكام يف مصاحل األانمقو  -439
 م.1991-هـ1414. )د. ط(، القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، الرؤوف سعد

، دمشق: دار الفكر، 1مصطفى. ط هب األربعة. الزحيلي، حممدالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذا -440
 م.2006-هـ1427

 م.1994-هـ1414، دمشق: دار القلم، 3أمحد. ط الندوي، علي .القواعد الفقهية -441
، املدينة املنورة: 1بن صاحل. ط عبد اللطيف، عبد الرمحنال .القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري -442

 م.2003-هـ1423ملدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية اب
 . )د. ط(، بريوت: دار الكتب العلمية، )د. ت(.محن بن أمحدزين الدين عبد الر ، ابن رجب .القواعد -443
 . )د. ط( )د. م( )د. ن( )د.ت(.أبو القاسم حممد بن أمحد ،ابن جزي .القوانني الفقهية -444
، 1. طزيدان، عبد الكرمي يف الشريعة اإلسالمية. القيود الواردة على امللكية اخلاصة للمصلحة العامة -445

 م. 1982-هـ1402تعاونية، عمان: مجعية عمال املطابع ال
، بريوت: دار الكتب 1. طأبو حممد موفق الدين عبد هللا، ابن قدامة .الكايف يف فقه اإلمام أمحد -446

 م.1994-هـ1414العلمية، 
حممد ولد ماديك  . حتقيق:ر يوسف بن عبد هللاأبو عم ،ابن عبد الرب .الكايف يف فقه أهل املدينة -447

 م.1980-هـ1400لرًيض احلديثة، ، الرًيض: مكتبة ا2. طاملوريتاين
، بريوت: دار 1. ابن األثري، أبو احلسن علي الشيباين. حتقيق: عمر تدمري. طالكامل يف التاريخ -448

  م.1997 -هـ1417الكتاب العريب، 
بو أمحد بن عدي. حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد الكامل يف ضعفاء الرجال. اجلرجاين، أ -449

 م.1997 -هـ1418ار الكتب العلمية، ، بريوت: د1معوض. ط
. )د. ط(، بريوت: دار الندوة اجلديدة، )د. مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد، الذهيب .الكبائر -450

  ت(.
حتقيق: خليل حممد هراس. )د. ط(، بريوت:  .أبو عبيد، القاسم بن سالّم بن عبد هللا .األموالكتاب  -451

 دار الفكر، )د. ت(.
، الرًيض: دار روائع 1إبراهيم بن حممد الفايز. ط :ى بن موسى. حتقيقتطيلي، عيساجلدار. الكتاب  -452

 م. 1996-هـ1417الكتب للنشر والتوزيع، 
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، بريوت، دار 1الفتاح. طكتاب الفتاوى. ابن عبد السالم، عز الدين. حتقيق: عبد الرمحن بن عبد  -453
 م.1981 -هـ1406املعرفة، 

، أبو عبد هللا ابن مفلح .ء الدين علي بن سليمان املرداويكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعال -454
-هـ1424، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1. حتقيق: عبد هللا الرتكي. طحممد بن مفلح بن حممد بن مفرج

 م.2003
سالم يف حقوق التأليف والنشر والتوزيع والرتمجة، مقال منشور يف جملة الكردي، أمحد احلجي: حكم اإل -455

  5،6، ع 23األردن مج  -هدي اإلسالم
كشاف القناع عن منت اإلقناع. البهويت، منصور بن يونس احلنبلي. حتقيق: حممد حسن الشافعي.  -456
 م.1997 -هـ1418، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط
والفنون. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا. )د. ط(، بغداد:  كشف الظنون عن أسامي الكتب -457

 م.1941مكتبة املثىن، 
، أمحد بن حممد بن علي األنصاري. حتقيق: جمدي حممد ابسلوم. ابن الرفعة .ية النبيه يف شرح التنبيهكفا -458
 م.2009، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط
. حتقيق: سائد بكداش. محد بن حممود حافظ الدينأبو الربكات عبد هللا بن أ ،النسفي .كنز الدقائق -459
 م.2011-هـ1432ر السراج، دا-، )د. م(: دار البشائر اإلسالمية1ط
 م.2000هـ، 1420، األردن: دار النفائس، 1كنعان، أمحد. ط  .كنعان، أمحد: املوسوعة الطبية الفقهية -460
. حتقيق: حممد حميي الدين. الغنيمي، عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم .اللباب يف شرح الكتاب -461

 )د. ط(، بريوت: املكتبة العلمية، )د. ت(.
 ه.1414، بريوت: دار صادر، 3. طحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل عرب. ابن منظورلسان ال -462
هـ وانتهت يف صفر 1412شوال  . بدأت يفحممد بن صاحل بن حممد، لقاء الباب املفتوح. ابن عثيمني -463

 .ترقيم املكتبة الشاملة هـ،1421
، بريوت: دار الكتب 1. طحممد إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن ،ابن مفلح .املبدع يف شرح املقنع -464

 م.1997-هـ1418العلمية، 
 م.1993-هـ1414. )د. ط(، بريوت: دار املعرفة، حممد بن أمحد بن أيب سهل ،السرخسي  .املبسوط -465
القريواين، أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن. )د.ط(، بريوت: دار الفكر،ى  ابن أيب زيد. الرسالةمنت  -466

 )د. ت(.



  490 

. جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية. حتقيق: جنيب هواويين. دليةجملة األحكام الع -467
 )د. ط(، كراتشي: نور حممد، كارخانه جتارت كتب، )د. ت(.

 .جملة البحوث اإلسالمية. الرئسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء -468
، شعبان 148العدد  مي، اململكة املتحدة.. الندوة العاملية للشباب اإلسالجملة املستقبل اإلسالمي -469

 .40 -26م، 2003 -هـ1424
عهد العاملي للفكر ، األجوبة عن استفسارات املجملة جممع الفقه اإلسالمي، أعمال الدورة الثالثة -470

 .اإلسالمي بواشنطن
ت: . )د. ط(، بريو عبد الرمحن بن حممد بن سليمان :زاده يشيخ. جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر -471

 دار إحياء الرتاث العريب، )د. ت(.
. حتقيق: حسام الدين أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر ،اهليثمي ومنبع الفوائد. جممع الزوائد -472

 م.1994-هـ1414. )د. ط(، القاهرة: مكتبة القدسي، القدسي
. )د. مد بن قاسمعبد الرمحن بن حم . حتقيق:قي الدين أبو العباس أمحد. ابن تيمية، تجمموع الفتاوى -473

-هـ1416 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، :املدينة النبوية ،اململكة العربية السعوديةط(، 
  م.1995

. )د. أبو زكرًي حميي الدين حيىي بن شرف نووي:ال .مع تكملة السبكي واملطيعي ،اجملموع شرح املهذب -474
 ط(، )د. م(: دار الفكر، )د. ت(.

ة عبد العزيز بن ابز. ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا. مجع: حممد بن سع الشويعر. جمموع فتاوى العالم -475
 ه.1420لقاسم للنشر ، الرًيض: رئسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، دار ا1ط
. )د. ط( )د. م( )د. ن( حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ،ابن عابدين .جمموعة رسائل ابن عابدين -476

 )د. ت(.
، 1. حتقيق: حممد ابسل عيون السود. طحممد مجال الدين بن حممد سعيد ،القامسي .التأويلحماسن  -477

 ه.1418بريوت: دار الكتب العلمية، 
، 1، حممد بن علي الشاشي. حتقيق: حممد علي مسك. طلقفاليف فروع الشافعية. ا الشريعةحماسن  -478

  م.2007-هـ1428بريوت: دار الكتب العلمية، 
عبد السالم بن عبد هللا بن  ،ابن تيمية أبو الربكات .على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاحملرر يف الفقه  -479

 م.1984-هـ1404، الرًيض: مكتبة املعارف، 2. طاخلضر
 . )د. ط(، بريوت: دار الفكر، )د. ت(.أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد، ابن حزم .احمللى ابآلاثر -480
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أبو املعايل برهان الدين ، ابن مازة .مام أيب حنيفة رضي هللا عنهاحمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإل -481
 م.2004-هـ1424كتب العلمية، ، بريوت: دار ال1. حتقيق عبد الكرمي اجلندي. طحممود بن أمحد

املخاطرة ابلنفس يف القتال وحكمها يف الشريعة اإلسالمية. األمحد، سهيل حممد طاهر. رسالة ماجستري،  -482
 م.2003دراسات العليا، اجلامعة األردنية، األردن: كلية ال

 نذير . عبد هللا. حتقيق: دأبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ،الطحاوي .خمتصر اختالف العلماء -483
 ه.1417، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 2. طأمحد

ق: يق. حتأمحدقي الدين أبو البقاء حممد بن احلنبلي، ت ابن النجار. خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري -484
 م.1997-هـ1418، الرًيض: مكتبة العبيكان، 2. طحممد الزحيلي ونزيه محاد

. )د. ط(، )د. م(: دار الصحابة احلسني بن عبد هللاأبو القاسم عمر بن  ،اخلرقي .خمتصر اخلرقي -485
 م.1993-هـ1413للرتاث، 

. حتقيق: كامل حممد فرأمحد بن حممد بن أمحد بن جع ،القدوري .خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي -486
 م.1997-هـ1418، )د. م(: دار الكتب العلمية، 1عويضة. ط

. )د. ط(، بريوت: دار إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ،املزين .خمتصر املزين مطبوع هبامش األم للشافعي -487
 م.1990-هـ1410املعرفة، 

ابن  .دَرك أيب عبد هللا  احلَاكمخمتصر  استدرَاك احلاف ظ الّذهيب على م ستوامسه:  خمتصر تلخيص الذهيب -488
ًيض: دار ، الر 1. حتقيق: عبد هللا اللحيدان وآخرون. طسراج الدين أبو حفص عمر بن علي، امللقن

 .ـه1411العاصمة، 
، 1. حتقيق: أمحد جاد. طضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى ،خليل ،خليل .خمتصر خليل -489

 م.2005-هـ1426القاهرة: دار احلديث. 
 م.1998-هـ1418، دمشق: دار القلم، 1أمحد. ط الزرقا، مصطفى .ل الفقهي العاماملدخ -490
. امللتقى الدويل حول االقتصاد بشري . مصطيفي،فقه اإلسالمياملدخل إىل نظرية االقتصاد املبنية على ال -491

 م.2011اإلسالمي، املركز اجلامعي غارداية، اجلزائر، 
، دمشق: دار القلم، 1أمحد. ط الزرقا، مصطفى .قه اإلسالمياملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الف -492

 م.1999-هـ1420
 م.1994-هـ1415د. م(: دار الكتب العلمية، ، )1. طمالك بن أنس بن مالك بن عامر .املدونة -493
بن مجعة. جملة البيان، لندن.  ضمريية، عثمان .مدى تدخل الدولة يف فرض الضرائب وتوظيف األموال -494
 .50 -41م، 1988، 13ع
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 ابشا، مسري .مراعاة حال اجلاين يف عقوابت جرائم احلدود من خالل موانع تنفيذها دراسة فقهية مقارنة -495
 م.2009-هـ1430كتوراه، اجلزائر: كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر،بشري. رسالة د 
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 م.1986-هـ1406، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1حممد رشاد سامل. ط
، )د. 1. حتقيق: عوض قاسم عوض. طبو زكرًي حميي الدين حيىي بن شرف، أالنووي .اج الطالبنيمنه -574

 م.2005-هـ1425م(: دار الفكر، 
حممد. جملة  الصوا، علي .منهج اإلسالم يف اإلنفاق على النفس ومدى سلطة ويل األمر يف تقييده -575

 .85 -57م، 1985، 8، ع12دراسات العلوم اإلنسانية، األردن. مج
سامل. جملة الشريعة والدراسات  الدوسي، حسن أصولية.منهج فقه املوازانت يف الشرع اإلسالمي، دراسة -576

 .430 -373م، 2001، 46، ع16كويت. مجاإلسالمية، ال
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: كمال توفيق حممد. جملة منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي وعالقته ابلنصوص الشرعية. احلطاب -577
 .40ص-3م، ص2003-هـ1424، 2، ع16جامعة امللك عبد العزيز، مج

دار الكتب ت: بريو املهذب يف فقه اإلمام الشافعي. الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. )د.ط(،  -578
 العلمية، )د.ت(.

، دمشق: دار القلم، 1. طاملواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء بني النظرية والتطبيق. محاد، نزيه -579
 م.2004-هـ1425

، السعودية: 1. حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن. طإبراهيم بن موسى بن حممد ،الشاطيب .املوافقات -580
 م.1997-هـ1417دار ابن عفان، 

، 3. طمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد . احلطاب،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل احلطاب -581
 م.1992-هـ1412)د. م(: دار الفكر، 

 م.1980. )د. ط(، القدس: مكتبة الطليعة، انطور، مسيح .اصطالح وتعريفموسوعة األلفيات،  -582
 م. 1999-هـ1419الرًيض. –ر والتوزيع املوسوعة العربية العاملية. مؤسسة أعمال املوسوعة للنش -583
ه، 1427-1404. طبع يف الفرتة: من لكويتاب والشئون اإلسالمية وزارة األوقاف .املوسوعة الفقهية -584

 ابلكويت، ومطابع دار الصفوة مبصر، ووزارة األوقاف ابلكويت.يف دار السالسل 
، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1ط .حممد صدقي بن أمحد بن حممد، آل بورنو .موسوعة القواعد الفقهية -585

 م.2003-هـ1424
. )د. ط(، عبد الباقيحممد فؤاد : قيقحت. مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر اإلمام مالك. وطأم -586

 م.1985-هـ1406ار إحياء الرتاث العريب، بريوت: د
)د. م( )د. ن( )د. ط(  األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية. ميثاق األمم املتحدة -587

 )د. ت(.
حمي الدين.  األسطل، يونسمع تطبيقات فقهية معاصرة. ميزان الرتجيح يف املصاحل واملفاسد املتعارضة  -588

 م.1996-هـ1416لية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، رسالة دكتوراه، األردن، ك
، 2: صالح الدين الناهي. ط. حتقيقأبو احلسن علي بن احلسني بن حممد ،السغدي .النتف يف الفتاوى -589

 م.1984-هـ1404بريوت: مؤسسة الرسالة، -عمان: دار الفرقان
، جدة: دار 1. طكمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى  ،الدمريي .النجم الوهاج يف شرح املنهاج -590

 م.2004-هـ1425املنهاج، 
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وزارة  :، مصر. )د. ط(رييوسف بن تغ ابن تغري، أبو احملاسن .النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة -591
 ، )د. ت(.الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب

. حتقيق: حممد عوامة. الدين أبو حممد عبد هللا بن يوسفمجال . الزيلعي، نصب الراية ألحاديث اهلداية -592
 م.1997-هـ1418، بريوت: مؤسسة الرًين للطباعة والنشر، جدة: دار القبلة الرتاثية اإلسالمية، 1ط
 م.1997-هـ1417، دمشق: جامعة دمشق، 4. طالدريين، فتحي .ًيت الفقهيةالنظر  -593
. )د. ط(، )د. م(، )د. املودودي، أبو األعلى تور.والدس نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون -594

 م.1967 -هـ1387ن(، 
عية الدعوة ، )د.م( مج1نظرية احلرب يف اإلسالم وأثرها يف القانون الدويل العام. غمق، ضو مفتاح. ط -595

 هـ.1426اإلسالمية العاملية، 
وت: مؤسسة الرسالة، ، بري 4. طالزحيلي، وهبة مقارنة مع القانون الوضعي. نظرية الضرورة الشرعية -596

 م.1985-هـ1405
رشيد. جملة  قباين، حممد "حبث مقارن". نظرية الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي -597

 .2، بريوت: عاجملمع الفقهي اإلسالمي
. حتقيق: عادل أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،القرايف .نفائس األصول يف شرح احملصول -598

 م. 1995-هـ1416، )د. م(: مكتبة نزار مصطفى الباز. 1حممد معوض. طعلي -أمحد
وت: دار . )د. ط(، بري مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد ،الرملي .هناية احملتاج إىل شرح املنهاج -599

 م.1984-هـ1404الفكر، 
. حتقيق: عبد هناية املطلب يف دراية املذهب. عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف، امللقب إبمام احلرمني -600

 م.2007 -هـ1428، جدة: دار املنهاج للنشر والتوزيع. 1العظيم الديب. ط
، 1حتقيق: أمحد عزو عناية. ط. ابن جنيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم .النهر الفائق شرح كنز الدقائق -601

 م.2002-هـ1422بريوت: دار الكتب العلمية، 
القريواين، عبد هللا بن عبد  ابن أيب زيد .غريها من األمهاتدونة من النوادر والزًيدات على ما يف امل -602

 م.1999، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1الرمحن. حتقيق: عبد الفتاح حممد احللو وآخرون. ط
. حتقيق: عمر بن عباد. )د. ط(، الوزاين، أبو عيسى .املعيار اجلديد اةديدة الكربى املسمالنوازل اجل -603

 م.1996 -هـ1417املغربية، املغرب: وزارة األوقاف 
-بن منصور. الرًيض: دار اإلميان الغفيلي، عبد هللا .نوازل الزكاة دراسة فقهية أتصيلية ملستجدات الزكاة -604

 م.2008-هـ1429، 1بنك البالد، ط
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النوازل الصغرى املسماة املنح السامية يف النوازل الفقهية. الوزاين، أبو عيسى. )د. ط(، املغرب: وزارة  -605
 م.1992 -هـ1412اف املغربية، األوق

بن عمر بن عبد هللا. رسالة ماجستري، مكة: كلية  قاضي، ابسم .النيابة يف احلج، دراسة فقهية مقارنة -606
 .ـه1420/1421جامعة أم القرى، الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

، 1. طبابطيالص . حتقيق: عصام الدينحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا ،الشوكاين .نيل األوطار -607
 م.1993-هـ1413مصر: دار احلديث، 

، طرابلس: دار 2نيل االبتهاج بتطريز الديباج. التنبكيت، أمحد اباب. حتقيق: عبد احلميد اهلرامة. ط -608
 م.2000الكتاب، 

بن فيحان. جملة جامعة امللك سعود للعلوم  املرزوقي، عمر .اهلبات اخلارجية يف نظر الشريعة اإلسالمية -609
 .849 -811م، 2008، 3، ع20لدراسات اإلسالمية، مج الرتبوية وا

 أبو عليان، عبد هللا يف الشريعة اإلسالمية. اهلجرة إىل غري بالد املسلمني، حكمها وآاثرها املعاصرة -610
 م.2011-هـ1432غزة، -الة ماجستري، فلسطني: كلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسالميةيوسف. رس

 . حتقيق:حمفوظ بن أمحد، أبو اخلطاب .محد بن حممد بن حنبل الشيبايناهلداية على مذهب اإلمام أ -611
 م.2004-هـ1425، )د. م(: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1. طماهر الفحل، و عبد اللطيف مهيم

. حتقيق: طالل يوسف. )د. علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل ،املرغيناين املبتدي. داية يف شرح بدايةاهل -612
 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، )د. ت(.ط(، 

الدكتور َعبد هللا . حتقيق: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن حممد، ابن عقيل .الواضح يف أصول الفقه -613
 م. 1999-هـ1420ة للطباعة والنشر والتوزيع، ، بريوت: مؤسسة الرسال1. طالرتكي

-هـ1428طبعة دار الفكر، عمَّان:  ،3، وآخرون. طمهام ،سعيد .الوجيز يف الثقافة اإلسالمية  -614
 م.2008

، عمان: دار 1ط محد عبيد.عبد اجلبار . السبهاين، الوجيز يف الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي -615
 م.2001وائل للطباعة والنشر، 

، بريوت: مؤسسة 4. طحممد صدقي بن أمحد بن حممد، آل بورنو .ز يف إيضاح قواعد الفقه الكليةالوجي -616
 م.1996-هـ1416الرسالة، 

. الدخيل، عبد العزيز. وسائل احلرب املشروعة واملمنوعة، دراسة فقهية مقارنة ابلقانون الدويل العام -617
 هـ.1416إلمام حممد بن سعود، رسالة ماجستري، السعودية: املعهد العايل للقضاء، جامعة ا
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، القاهرة: 1حممد حممد. ط-أمحد حممود. حتقيق: أبو حامد حممد بن حممد، الغزايل .الوسيط يف املذهب -618
 ه.1417دار السالم، 

الشيخ عادل . حتقيق: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد . الواحدي،لوسيط يف تفسري القرآن اجمليدا -619
 م.1995-هـ1415ت: دار الكتب العلمية، ، بريو 1وآخرون. ط عبد املوجود

-هـ1424، الرًيض: دار الوطن للنشر، 1بن حممد. ط الرماين، زيد .اليهود حيكمون العامل رؤية اقتصادية -620
 م.2003

 املواقع اإللكرتونية: -ب

 اتفاقية جنيف الرابعة، املنشورة على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر، ورابطها: -621
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.ht

m  
 

 اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، ورابطها على اإلنرتنت: -622
http://cutt.us/0Pz3Q. 

الركن األخضر،  مقال منشور على موقع .القيسي، شاكر .ي كأداة للعوملةم احلصار االقتصاداستخدا -623
 ورابطه:

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27903 
 ورابطه: قع األمم املتحدة،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املنشورة على مو  -624

http://cutt.us/QUqAw 
 م(، موقع ويكيبيدًي، ورابطه:1973إغالق مضيق ابب املندب )   -625

 http://cutt.us/ImxQN.  
ئر لقطاع غزة، املنشور ت على احلصار اجلابيان هيئة علماء فلسطني يف اخلارج مبناسبة مرور عشر سنوا -626

 على موقع اهليئة، ورابطه:
 http://cutt.us/zF9Go.  

أتثري الفتوى مبفهوم االستطاعة والنوازل املستجدة، مقال منشور على املوقع الرمسي للشيخ عبد هللا بن  -627
 بية، ورابطه:

http://binbayyah.net/arabic/archives/137 
 موقع ويكيبيدًي، ورابطه:تعريف مبنطقة ريشهر.  -628

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
http://cutt.us/0Pz3Q
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=27903
http://cutt.us/QUqAw
http://cutt.us/ImxQN
http://cutt.us/zF9Go
http://binbayyah.net/arabic/archives/137
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http://cutt.us/2cx0P. 
 ورابطه: ،العنكبوتيةمعجم املعاين اجلامع على الشبكة تعريف حصار يف   -629

 http://soo.gd/N3yb.  
 أًيمها منذ بدء حصار النظام، ورابطه: أتقرير إعالمي يف موقع العربية، بعنوان: الغوطة الشرقية تعيش أسو  -630

http://cutt.us/lI7s4 
 ورابطه: نية يف العامل،بعنوان: إحدى أكثر املناطق كثافة سكا لشرق األوسط،تقرير عرب موقع جريدة ا -631

 http://cutt.us/C7HqO.  
 مقال منشور على موقع صحيفة البوصلة اإللكرتونية، وعنوانه:  .أبو أسعد، هناء .احلرب الثقافية -632

http://www.alboselh.net/node/10141 . 
حبث  .(، زغيبة، عز الدين2حرية التصرفات املالية يف اإلسالم ومدى سلطة ويل األمر يف تقييدها )   -633

 ، ورابطه:علمي منشور يف موقع: االقتصاد اإلسالمي منهج أصيل، وحلول معاصرة
 http://cutt.us/54ue8 .  

 منشور على موقع عربية نيوز، ورابطه:تقرير اإلنسانية يف تعز،  حصار احلوثيني يفاقم األزمة -634
 http://cutt.us/nkDEp.  

 فياض، عطية: مقال منشور على موقع اإلسالم اليوم، ورابطه: .حصار غزة يف الفقه اإلسالمي -635
  http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-

107597.htm . 
املنشور يف وكالة أنباء مليار دوالر خسائر القطاع اخلاص نتيجة حصار غزة، و  10خرب صحفي بعنوان:  -636

 فلسطني املستقلة، ورابطه:
 http://cutt.us/bXfrD.  

منشور يف موقع فلسطني اليوم، . خرب صحفي بعنوان: اإلعالن عن قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانًيا  -637
 ورابطه:
 http://cutt.us/eQoNb. 

 موقع مواطن للتوعية السياسية، ورابطه: منشور يف .موسوعة الشباب السياسية، رشدي، مجال -638
 http://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/329595 . 

 ية، موقع إسالم أون الين، رابط: فتوى بعنوان: أجور العاملني يف اجلمعيات اخلري  -639
https://fatwa.islamonline.net/74401   

http://cutt.us/2cx0P
http://soo.gd/N3yb
http://cutt.us/lI7s4
http://cutt.us/C7HqO
http://www.alboselh.net/node/10141
http://cutt.us/54ue8
http://cutt.us/nkDEp
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-107597.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-107597.htm
http://cutt.us/bXfrD
http://cutt.us/eQoNb
http://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/329595
https://fatwa.islamonline.net/74401
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فتوى بعنوان: الشرط اجلزائي يف عقود العمل جائز، منشورة عرب موقع دار اإلفتاء العام ابمللكة األردنية  -640
 اهلامشية، ورابطها:

 http://cutt.us/HznrY.  
عات، موقع اإلسالم سؤال وجواب، فتوى بعنوان: حكم االتفاق على أخذ نسبة مما يقوم بتوفريه من الترب  -641

 رابط:
 https://islamqa.info/ar/167555. 

فتوى بعنوان: هل أيخذ املوظفون جبمعية خريية من سهم العاملني عليها يف الزكاة، موقع اإلسالم سؤال  -642
 وجواب، رابط:

 https://islamqa.info/ar/128635 . 
 : رابط. موقع فتاوى الصاوي. فتوى حول حكم االستئسار. الصاوي، صالح -643

http://cutt.us/HkXgL .  
ورة يف موقع منش فتوى للشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا حول: إيداع املال يف بنك ربوي بدون فائدة، -644

 على اإلنرتنت:  الشيخ
https://www.binbaz.org.sa/noor/4181.  

املوقع الرمسي لسماحته حول حكم اإلجهاض، منشورة يف بن ابزر رمحه هللا،  عبد العزيز فتوى للشيخ -645
 يف اإلنرتنت، ورابطها: 

https://www.binbaz.org.sa/noor/3031 
 رابطه:  القسم العلمي بشبكة الدرر الشامية.من  مقالانزلة الشام. فقه االستئسار يف -646

http://eldorar.net/science/article/11739 .   
موقع ، بشأن ضمان فعالية العقوابت املفروضة على العراق. 1990(، عام 665لس األمن رقم )قرار جم -647

 جملس األمن على الشبكة العنكبوتية، ورابطه:
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1990.shtml 

 نت، ورابطه:موثق يف موقع اجلزيرة  .يف لقاء تلفزيوين عرب قناة اجلزيرة لشيخ علي القرة داغياخلة لمد -648
www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/  

 الح، عبد الفتاح: مقال منشور:مدخل لدراسة االقتصاد اإلسالمي، ص -649
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/94195    

م، 2010 -هـ1431. مقال منشور عرب موقعه، بتاريخ الصادق ابن عبد الرمحن، .معىن تقييد املباح -650
 ورابطه:

http://cutt.us/HznrY
https://islamqa.info/ar/167555
https://islamqa.info/ar/128635
http://cutt.us/HkXgL
https://www.binbaz.org.sa/noor/4181
https://www.binbaz.org.sa/noor/3031
http://eldorar.net/science/article/11739
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1990.shtml
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/94195
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 http://cutt.us/IIOEa.  
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