
 يةاملنع من السفر كعقوبة تعزير 
 يةاإلسالميف الشريعة 

 والقانون الكوييت يف العصر احلديث
 (1)د. إبراهيم عبد هللا البديوي السبيعي

 : البحثملخص 
 مغادرة نيايب، يصدره القاضي ابحليلولة بن شخص معني وبكتاملنع من السفر هو: أمر  

بعض  من -هذا املنع. ويقابله  أسبابي حىت تنقض ،البلد الذي يعيش به ألسباب معينة
 الرتسيم.  حعند الفقهاء: مصطل -الوجوه 

على الشخص مبكان من األمكنة،  ييقضتك أن الرتسيم يف اصطالح الفقهاء هو: الذل
 يذهب من مكان إىل آخر.  أنع ي، حبيث ال يستطوتعويق حركته

 د معاين املنع من السفر. : انه أحءاه من خالل تعريف الرتسيم يف اصطالح الفقنيتب
ة اليت ترتب عليها ألف طبيعة املنع من السفر يف القانون الكوييت حبسب نوع املستلوخت

 املنع. 
 كمة الشخص. ا ( حمل)وقائيا   ا  متهيدعد املنع من السفر إجراء يف املسائل اجلزائية ي  

 ويف املسائل املدنية له حاالت عدة: 
 . حتفظيا   وقائيا  ل املنع من السفر إجراء ثية: مييف املسائل التجار  :الا أو 

قبل شهر  حتفظيا   - ن من السفر إجراء وقائيا  دييف مسائل اإلفالس: قد يعد منع امل :اثنياا 
ن املتعلقة يدمن آاثر احلكم بشهر إفالس امل أثرا  وهو ما إذا كان  ،كما قد يكون عقوبة  ،إفالسه

 قيد حريته. تألهنا  ؛بشخصه
ال بناء على إجيوز للزوجة منع الزوج من السفر األحوال الشخصية: ال  يف مسائل :اثلثاا 

                                 
 جامعة الكويت.-مدرس بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة  (1)

 (ZH01/05حبث مدعوم من إدارة األحباث جبامعة الكويت برقم: ) 



الزوج على  قدرةحكم ابتدائي مشمول ابلنفاذ املعجل ابلنفقة، مع ثبوت  أوحكم هنائي، 
 الوفاء. 

 منابملنع ميثله التهديد ملا قد  ؛من اجلرائم الكثريانجعة يف  املنع من السفر عقوبة   د  ويع
 من األشخاص يف عصران هذا.  الكثرييف حق  كاف    من ردع   السفر

 : اآلتيةما يف احلاالت جائز، ال سي   أمرواحلكم ابملنع من السفر 
 املنع من السفر بسبب املديونية.  -أ

 املنع من السفر ابملرهون.  -ب
 نع السفيه من السفر إىل احلج. امل -ت
 املنع من السفر ابللقيط.  -ث
 . دوف إىل أرض العاملنع من السفر ابملصح -ج
 منع السفر ابلزوجة املطلقة الرجعية.  -ح

  
 
  



 مقدمة:
 آله على نبيه املصطفى، وعلى بني دائنيدائم وسالما  احلمد هلل الذي كفى، وصالة 

 ، الدينوالتابعني هلم إبحسان إىل يوم  وأصحابه
 وبعد،، 
كإجراء حتفظي   إلسالما ءإحدى الوسائل اليت اعتمدها فقها ل إجراء املنع من السفرثمي

 أواليت قد يسبب سفرهم فيها ضياع حق  ،على بعض األشخاص يف بعض احلاالت املعينة
  هناك. أوحصول مفسدة هنا 

املنع من السفر إجراء  - مثال  كالقانون الكوييت   - الوضعية نينت القوادهذا، وقد اعتم
جلهة  مدينا   اإلجراءضده هذا  رديف حاالت معينة، يكون فيها الشخص الذي ص حتفظيا   إداري  

 . القضائي فيها بعد   يف خصومة معينة مل يتم البت   طرفا   أومعينة، 
وخباصة يف القضاي املالية والقضاي  ،األخرية استخدام هذا اإلجراء اآلونةيف  ثروقد ك

عة من وجهة نظر الشري ءذات الطابع السياسي، مما يستدعي البحث عن مشروعية هذا اإلجرا
كان الفقه   وإذا، ياإلسالمور يف الفقه ذج أو أصل، والبحث عما إذا كان له يةاإلسالم
ك حاالت حمددة نص الفقهاء على انهوهل  ؟ي طبيعتههفما  اإلجراءي قد عرف هذا اإلسالم

وهل ميكن استخدام هذه العقوبة جزاء على بعض املخالفات اليت  ؟ال أمهبا  اإلجراءق هذا يتطب
  ؟يها الفقهاءمل ينص عل

 : البحثهدف 
و الوقوف على مدى إمكان اعتبار املنع همن هذا البحث:  يتضح أن اهلدفمما سبق 

 . أنواعهامن السفر عقوبة تعزيرية انجعة يف مواجهة بعض املخالفات على اختالف 
 إشكالية البحث: 

ي، سالماإلد املنع من السفر يف حاالت حممودة ومتناثرة يف مواضيع الفقه جو و   -1
 . حمددةتنتظمها قاعدة  أوجيمعها رابط  أنون د



والقانون الوضعي ال  يةاإلسالمإن طبيعة املنع من السفر يف كل من الشريعة   -2
 لة. مستقمنه عقوبة تعزيرية أكثر  اري  إدجراء او كوهنا دتع

الوضعي  اإلجراءاتوقانون  يةاإلسالمتفرق مسائل البحث بني الشريعة   -3
 اسية. يالسواجلغرافيا 

يدة يصلح املنع من السفر أن يكون عقوبة دالبحث عن جماالت ج حماولة  -4
من اإلجراءات القانونية كما هو احلال يف القانون  ءانجعة هبا، وليس جمرد إجرا

 الوضعي. 
 خطة البحث 

فصول،  وثالثةمقدمة، ومتهيد،  إىل -شاء هللا تعاىل  إن - حثسوف نقسم هذا الب
 وخامتة. 
 سيم فصوله قشكاليته، وخطة تإ، و دفها خطبة البحث، وههة: ففيدماملق ماأ

 ه. ثومباح
 ،اإلسالم يفالسياسية  احلدودتعريف مصطلحات العنوان، واتريخ  ل:و لفصل األا -

 سفر. الك ابملنع من ذل قةوعال
 مصطلحات العنوان:  ل: تعريفو األ املبحث -

 . حا  واصطال غةل: تعريف املنع من السفر لو املطلب األ -
 املطلب الثاين: تعريف العقوبة.  -
 . واصطالحا  ة غاملطلب الثالث: تعريف التعزير ل -
 : تعريف العصر احلديث. الرابعاملطلب  -

 وارتباط ذلك ابملنع من السفر:  يةاإلسالمل الدو بني  احلدود املبحث الثاين: اتريخ -
 بني شعوهبا. اإلقليمية  احلدودمل تعرف  يةاإلسالم الدولةل: و املطلب األ -
 . يةاإلسالمل الدو بني  تةابثد اإلقليمية الدو املطلب الثاين: نشأة احل -



 . يةاإلسالمل الدو د بني و داملطلب الثالث: عالقة املنع من السفر بتاريخ احل -
  والقانون الكوييت يةاإلسالمبيعة املنع من السفر يف الشريعة طثاين: الالفصل  -
 وفيه مبحثان.  -

 . يةاإلسالم: طبيعة املنع من السفر يف الشريعة لو املبحث األ -
 مطالب:  أربعةوفيه  -

 ل: املنع من السفر كإجراء حتفظي. و املطلب األ -
 احرتازي:  ءاملطلب الثاين: املنع من السفر كإجرا -
 املطلب الثالث: املنع من السفر خلوف ضياع حق.  -
 املطلب الرابع: املنع من السفر لنقصان األهلية.  -

 بحث الثاين: طبيعة املنع من السفر يف القانون الكوييت امل -
 مطالب:  أربعةوفيه  -

 ل: تعريف املنع من السفر يف القانون الكوييت. و املطلب األ -
ل هو هاملطلب الثاين: طبيعة املنع من السفر يف القانون الكوييت:  -

  ؟عقوبة أمإجراء 
 إجراء املنع من السفر.  الكوييت إزاء يعاملطلب الثالث: بيان قصور التشر  -
 مستقلةإىل عقوبة  إجراءاملطلب الرابع: إمكان حتويل السفر من جمرد  -

 بنفسها يف القانون الكوييت. 
  يةاإلسالمشريعة اللة على جواز املنع من السفر يف د: األالثالثالفصل  -
 وفيه مخسة مباحث:  -

 ز التعزير. ل: االستدالل على جواز املنع من السفر جبواو األ املبحث -
 : االستدالل على جواز املنع من السفر جبواز التعزير ابحلبس. الثايناملبحث  -
 رتسيم. ال: االستدالل على جواز املنع من السفر جبواز الثالثاملبحث  -



جواز املنع من السفر مبنع عمر الصحابة من  ىالل علدستاملبحث الرابع: اال -
 السفر خارج املدينة. 

االستدالل جبواز إطالق يد احلاكم يف العقوبة التعزيرية مبا يراه  اخلامس: املبحث -
 ؛حبسب الزمان واملكان على جواز كون املنع من السفر عقوبة تعزيرية مناسبا  

 يث. دملناسبته العصر احل
 .نتاج البحث والتوصيات أهم، وفيها اخلامتة خريا  أو 
  

 
  

 متهيد
 السفرل أمهية و املطلب األ

من ركائز حق اإلنسان يف التنقل من مكان إىل آخر، وابإلضافة  أساسيةركيزة  السفر ثلمي
 السفر يف النقاط التالية:  أمهية تلخيصإىل ذلك ميكن 

تفرض  الذينر الرئيس ألرزاق بعض األشخاص دقد يكون السفر هو املص  -1
 أملك بشكل يومي ذ، سواء كان ةلفت البلدان املخبنيعليهم طبيعة عملهم التنقل 

 نيحلك كبعض أصناف التجار واملالذشهري...إخل، و  أو أسبوعي
ق حركة مثل هؤالء األشخاص ومنعهم من السفر قطع ي..إخل، ويف تعو نيوالسائق

 . أرزاقهم دررئيس من مصا صدرمل
 أو كمن وجب عليه احلج نيشرعيا يف حق بعض املسلم واجبا  قد يكون السفر   -2

اجملتمع املسلم، وكالسفر لصلة  إليهاصناعة حيتاج  أوحتصيل علم  أواجلهاد 
 الرحم. 

يف حق بعض األشخاص، كالسفر لتحصيل  ملحا   مطلبا  كما قد يكون السفر   -3



زم تلبعض األجهزة واملعدات اليت  ءالسفر لشرا أوالعالج من بعض األمراض، 
 الزراعة.  أوللصناعة 

على  الباعثةالفوائد "ها: بعبارة خمتصرة جاء في ،حامد الغزايل فوائد السفر أبووقد خلص 
، ولواله ملا  م قامهج عن ع  يكون له مز  أن إماطلب. فإن املسافر  أوالسفر ال ختلو من هرب 

 يكون له مقصد ومطلب.  أن ماإو ، إليهكان له مقصد يسافر 
 أونيوية، كالطاعون والوابء إذا ظهر ببلد، لدور امواملهروب عنه: إما أمر له نكاية يف األ

 سعر،  ءغال أوخصومة  أو -فتنة   ب هس ب   خوف 
 ية يف بلدة فيهرب منها. ذقصد أبخاص، كمن ي   أو، هكرانذ ام كما عوهو إما 

تصده عن  أسبابي يف بلده جباه ومال واتساع تلله نكاية يف الدين، كمن اب أمرما إو  
إىل  أو قهرا  عة كمن يدعى إىل بد  أوالتجرد هلل، فيؤثر الغربة واخلمول، وجيتنب السعة واجلاه، 

 والية عمل ال حتل مباشرته، فيطلب الفرار منه. 
عمل، والعلم  وإماين: إما علم ديين. والدي أوي كاملال واجلاه، دنيو  إماوأما املطلوب: فهو 

علم  وإماما علم أبخالق نفسه وصفاته على سبيل التجربة، إما علم من العلوم الدينية، و إ
  وطوافه يف نواحي األرض. نيي القرنذآبيت األرض وعجائبها كسفر 

 زيرة. والعبادة هو احلج والعمرة واجلهاد.  وإماعبادة  إماوالعمل: 
، رو غس والثقدينة وبيت املدت، وقد يقصد هبا مكان كمكة واملابمن القر  أيضا  والزيرة 

 أحياء وإماورهم، موتى فتزار قب إماوالعلماء، وهم  ءلياو فإن الرابط هبا قربة، وقد يقصد هبا األ
 . (1)"قوة الرغبة يف االقتداء هبم أحواهلمم، ويستفاد من النظر إىل دهتفيتربك مبشاه

واليت  -رمحه هللا  -السفر هبذه األبيات الرائقة لإلمام الشافعي  أمهيةوخنتم الكالم على 
 يقول فيها: 
 
 
أدب  وذي  لذي عقل   قام  ما يف امل ب  رت   واغ   ان  ط  و األ دع  ف   ة  اح  ر   ن  م      
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ه  فارقن ت  م  ع ا  ضع و  د  ت    ر  ساف    

ده  س  ف  املاء ي    وقوف   يت  أ ر إين     

د  لوال فراق  األرض  ما افرتست    واأل س 
يف الف ل ك  دائمة   و ق  ف ت  لو والشمس    

 والت  رب   كالرت  ب  م ل قى  يف أ م اك ن ه  
 فإن تغر ب  هذا عز  مطلبه  
 

ب  ص   الن  يف   ش  ي  ع  ال   يذ  ذ  ل   إن  ف   ب  ص  ان  و    

ب  ط  ي   مل    ر  جي    مل    ن  إو   اب  ط   اح  س   ن  إ    

ب  ص  مل ي   القوس   لوال فراق   هم  س  الو   

ب  ر  ع   ن  م  و   م  ج  ع   ن  م   س  االن   ل م ل ه ا  

 والعود  يف أرضه نوع  من احل ط ب
 وإن ت  غ ر ب  ذ اك  ع ز  كالذ ه ب  )1(
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 الثايناملطلب 
 نةرو م رعزير من مظاهالت

 يةاإلسالمالشريعة 
، وجعل شريعته خامتة ءيابوجعله خامت األن صلى هللا عليه وسلم حممدا  هللا  أرسللقد 
ة الشريعة على مسايرة در هلا، ومن مظاهر هذا الكمال: قدوأع سطهاأو و كملها، أالشرائع و 

ور حياهتم ومعاشهم، ومبا أميف زم الناس تلا على كافة األحكام اليت هالتطور الزمين، واحتواؤ 
من  ءن تتنازل هذه الشريعة عن شيأون دينهم، دنياهم والسالمة يف دحيقق هلم السعادة يف 

 أسسها.  أومبادئها 
عدم اشتمال النصوص املأثورة على أحكام واضحة لكافة تطورات  إشكاليةوهنا تظهر 

ور مما مل يكن من املعامالت واملسائل واألكل يوم م  لدها املتالحق والسريع، الذي يو داحلياة وتد
على مدى مشروعيته وتوافقه مع إجاابت مسهم القريب، والذي يتطلب أللناس عهد به يف 

 أن -هللا هبا من جوانب املرونة والسعة  دعأو مبا  - يةاإلسالمالشريعة، وقد استطاعت الشريعة 
ن، وتقدم هلا احللول الشافية اليت هذه التطورات املتالحقة يف كل زمان ومكا دوما  تستوعب 

 . وأسسهاها دئتتسق مع مبا
أييت جانب التعزير كأحد  يةاإلسالمومن جوانب هذه املرونة اليت متيزت هبا الشريعة 

إجياد العقوابت الرادعة  يةاإلسالملو األمر يف البلدان أو ع من خالهلا احلكام و ياحللول اليت يستط
، أفرادهوجب التصدي هلا حفاظا على اجملتمع املسلم وحقوق ملا قد يستجد من خمالفات تست

)وهي: القتل والزان  دودال ملا يعرف جبرائم احلإدة دمل يضع عقوابت حم اإلسالمعلوم أن فمن امل
على خالف يف هذا األخري( والقصاص  ،ف والسرقة واحلرابة والردة وشرب اخلمرذوالق
 ،مقدما  يعني هلا العقاب  أن دونا تقدم من اجلرائم ي غري ماإلسالمترك الشارع  أمايت، دوال

هذه الشريعة وتفوقها على مر األيم ما  ءاألسباب اليت تؤدي إىل بقا أهممن  د  فإن هذا منه يع
ألمر يف كل زمان ايل و اجلرائم والعقوابت قد تركت تفصيالهتا ألاجلانب األكرب من  أندام 



 تناسب مع كل عصر وجيل. ومكان، يقررون منها ما يشاؤون مما ي
تشريعه خلري الناس هي اليت دعته إىل عدم التعرض للجرائم  أتبيدي اإلسالمرادة الشارع إو 

على مصراعيه لوضع التعزيرات لكل  مفتوحا  د، مع ترك الباب دو د إال يف احلديوالعقوابت ابلتح
 ،يساير التشريع الزمنلك ذرة، مما يتناسب مع كل عصر وبيئة، وبدجرمية ليست فيها عقوبة مق

 . (1)لكل املميزات اليت تضمن هلا البقاء والتفوق والصالحية حافظا   متجددا  ام الدو ويبقى على 
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 لو الفصل األ
 دو دخ احليحات العنوان واتر لطصتعريف م
 وعالقة ذلك ابملنع من السفر اإلسالمالسياسية يف 

  
 لو األ املبحث

 العنوان تتعريف مصطلحا
 لو األ املطلب

 واصطالحاا تعريف املنع من السفر لغة 
 . واصطالحاا ع لغة ن: تعريف املالا أو 

 ة: غتعريف املنع ل -1
 ء  ، ومنعه الشيءطاعامليم والنون والعني: أصل واحد، هو خالف اإل"قال ابن فارس: 

  .(1)"ز ومنعةعع، وهو يف ياع، ومكان من، وهو مانع ومن  منعا  
حتول بني الرجل وبني الشيء الذي يريده، وهو خالف  أننع: امل"وقال ابن منظور: 

 . (2)" ممسكني، ورجل منوع ومانع ومناع: ضنء. ويقال: هو حتجري الشياإلعطاء
ن حتول أ، قيل: املنع: أعطاه: ضد منعا   -بفتح نوهنما  -منعه كذا مينعه "وقال الزبيدي: 

 الشيء، ويقال: منعه من كذا وعن  الذي يريده. ويقال: هو حتجري الشيءبني الرجل وبني 
 . (3)"ألنه يكون مبعىن احليلولة بينهما واحلماية ؛كذا، ويقال: منعه من حقه، ومنع حقه منه

  
: احليلولة بني الرجل وما يريد، وهو ضد لغةاملنع معناه  أنوخالصة هذه التعريفات: 

                                 
 .5/278معجم مقاييس اللغة   (1)

 .8/343لسان العرب   (2)

 .22/218اتجر العروس   (3)



هو مأخوذ من وضع احلجارة  اآلخرين، و  أيديهو حتجري الشيء، مبعىن عزله عن  أواإلعطاء. 
 مينع الغرابء من الولوج والوصول إىل الشيء.  كسور  
 : اصطالحاا املنع  تعريف -2

 أنمنهم تعرض لتعريفه، على  أحدا  فلم أجد  ءتعريف املنع يف اصطالح الفقها وأما
 لوهلا اللغوي. دهلذه الكلمة ال خترج عن م ءاستعماالت الفقها

 
 ة واصطالحاا:اثنيا: تعريف السفر لغ

 تعريف السفر لغة:  -1
ري األسفار، القوي عليها. ويقال: كثر: الف  السفر: قطع املسافة، واجلمع: األسفار، واملس

ف ر  س فورا   ر  ، وقوم ان سافر  أ السفر، ف إىل: خرجت  س ف ر ت  أ س  ، مثل صاحب وصحب   س ف 
 . (1)ا  وسافرت إىل بلد كذا مسافرة وسفار 

 : اصطالحاا  تعريف السفر -2
 أيم ثالثةبقصد مسرية  اإلقامةخروج عن حمل "تعريف السفر يف االصطالح فهو:  وأما

 . (2)ل"لك احملذبسري وسط من 
 صري، فالطويل مرحلتان والقصري ماطويل وق ؛السفر قسمان"وقال الزركشي الشافعي: 

لزمه تمل  مقيما  ان يفارق البلد إىل موضع لو ك"ن يه أبو الك، وضبطه البغوي يف فتدون ذ
ليه أشار إكما   ؛العرف إىلواألشبه الرجوع فيه  ،لعدم مساعه النداء. وضبطه غريه مبيل ؛اجلمعة

 . (3)"يعةدالرافعي يف ابب الو 
يد معىن السفر إىل العرف، دضل الرجوع يف حتفوحنن مع هذا الرأي األخري الذي ي

                                 
 ، مادة )س ف ر(.126، خمتار الصحاح ص523، القاموس احمليط ص4/368لسان العرب   (1)

 .2/203التقرير والتحبري البن أمري احلاج   (2)

 ، وما بعدها.2/203املنثور يف القواعد   (3)



يف عصر  -قد ال نعده حنن  ،سفرا   اقدميفاحلياة يف تطور مستمر، وما كان يعده الناس 
ة والروحة. ومن الثابت: غدو يوم يف المسافة قصرية نقطعها كل  ىسو  -الطائرات والسيارات 
 . (1)كثري من العلماء  دلة اليت يركن إليها ويعتمد عليها عنداعتبار العرف احد األ

 
 كب: ر كمصطلح م  اثلثا: تعريف املنع من السفر

ىل تعريف املنع من السفر كمصطلح مركب، لكن من خالل تعريفي مل يتعرض الفقهاء إ
ه القاضي يب يصدر كتا  أمر" أبنهرضنامها ميكن تعريف املنع من السفر عين ذاملنع والسفر الل

رة البلد الذي يعيش به لسبب معني، حىت تنقضي أسباب هذا دحبرمان شخص معني من مغا
 . "املنع

يف  -ن شاء هللا تعاىل إ - أييتيث فسوف دعصر احلتعريف املنع من السفر يف ال أما
 . (2)الكالم على تعريف املنع من السفر يف القانون الكوييت

 ع من السفر: نمبصطلح امل الصلةابعا: األلفاظ ذات ر 
 سيم: ت ال -1
خفية،  رسم الثوب: خططه خطوطا  ": (3)، جاء يف املعجم الوسيطر س م  مصدر  لغة: -أ

رت يف األرض من شدة أث، وللرسم معان، منها: األثر. يقال: رمست الناقة إذا واالسم: الرسم
 . "ابألرض رها الصقا  أث وأبقى ع ف اها إذا: ا  يرمسها رمس الديرالوطء، ورسم الغيث 

: هو -وكما يفهم من عباراهتم  -الرتسيم يف اصطالح الفقهاء  التسيم اصطالحاا: -ب
يذهب من  أن، حبيث ال يستعلم كتهق حر ياألمكنة وتعو  على الشخص مبكان من ييقضتال"

                                 
، شرح احمللي 2/283، املوافقات 1/76، الفروق للقرايف 104، 93ينظر: األشباه والنظائر البن جنيم ص  (1)

، 1/327حممد بلتاجي حسن ، مناهج التشريع يف القرن الثاين اهلجري، ألستاذان الدكتور 2/356حباشية البناين 
  .593أصول مذهب اإلمام أمحد دراسة أصولية مقارنة. د. عبد هللا الرتكي، ص

 من هذا البحث 37انظر: ص  (2)

(3)  1/344. 



 . (1)"مكان إىل أخر
 فة. تلالفقه املخ كتبوهذا ما يفهم من عبارات   

ال توز الشهادة على إقرار حنو حمبوس وذي ": (2)يف حاشية القليويب وعمرية ءفقد جا
  اإلكراه". أمارةلوجود  ؛ترسيم

. وقال يف (3)الفقهية الكربى الفتاوىتمي يف وقريب من ذلك: عبارة ابن حجر اهلي
ن )مبالزمته( إىل وفائه، ديأي امل (ن خيف هروبهإ) ر ب  دين)وحيتاط( ": (4)يل النهىأو مطالب 

 . "قنيبني احل مجعا  ترسيم( عليه  أو ء( حيتاط )بكفيل مليأو)
  .(6)ي يف اإلنصافو اواملرد ،(5)يف الفروع حوقريب من ذلك: عبارة ابن مفل

بينهما صلة ووجه شبه يف   أنالرتسيم ابحلبس  ءقران الفقهاإمن هذه النصوص و  حويتض
وهو معىن من  ،منعه من االنتقال من مكان إىل آخر أوحركة الشخص  ييقكون الرتسيم تض

ألن املنع من السفر هو  ؛قيلكن على نطاق ض ،حد معاين املنع من السفرأه د  نع أناملمكن 
، والرتسيم هو منعه من أخرىحدود دولة إىل  حدود دولةنتقال من منع الشخص من اال

 ولة. داالنتقال من مكان إىل آخر داخل إقليم ال
 حد معاين املنع من السفر. ألك حيتمل تعريف الرتسيم كونه ذوب
 العقوبة.  -2
 : لغةتعريف العقوبة  -أ

مبا  شرا   أو خريا  الرجل  بتقواع ،ءا  جزاه مبا فعل سو  إذار من عاقبه معاقبة: داسم مص

                                 
ينظر كالم ابن القيم حيث يرى أن الرتسيم كان هو اإلجراء املستخدم بديال عن احلبس يف عهد النيب صلى هللا عليه   (1)

 .476-475احلكمية صوسلم، الطريق 

(2)  3/5. 

(3)  4/132. 

(4)  4/369. 

(5)  4/288. 

(6)  5/276. 



نب كان ذب أخذتهالرجل: إذا وتعقبت  ،به أخذه: وعقااب  نبه معاقبة ذه به، وعاقبه بأصنع: كاف
 . (1)يعقبه إذا تبعه ع ق ب ه، من تتلو الذنبمنه. وقال املربد: مسيت العقوبة عقوبة ألهنا 

 : اصطالحا  : تعريف العقوبة اثنيا   -ب
على وضوح معناها  اعتمادا   ؛اصطالحا  لتعريف العقوبة  ءالفقها كثري من   صد  مل يت

كر ذ لوضع تعريف اصطالحي للعقوبة، ن ءفقد تصدى نفر قليل من الفقها ذلك، ومع غويالل
 منهم: 

على ارتكاب احملظور الذي  ءهي اليت تب جزا" أبهناعرفها عبد العزيز البخاري  -
 . (2)يستحق املأمث به

 . (3)على اجلناية مستحقا  األمل الذي يلحق اإلنسان ": أبهناي و اوعرفها الطحط -
اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان "كما عرفها بعض الباحثني املعاصرين أبهنا 

 . (4)"أمر الشارع
 الثالثاملطلب 
 واصطالحاا لغة  تعريف التعزير

 تعريف التعزيز لغة: -1
: ا  ه تعزير ر  وعز   ا  ر ز  ع   -ابلكسر  -ه ر  ز  ع  ه ي   ر  ز  ال: ع  قي   ،م  و  ل  : الر  ز  الع  "قال مرتضى الزبيدي: 

 ن ع ه  اجل  د   احل   ون  د   ب  ر  : ض  والع ز ر  والت  ع ز ير  ره: ضربه، ه، وعز  د  المه ور 
عاو د ة ، ور د ع ه  ا؛ مل

 
ين   عن امل

ي ة"  ع ص 
 .(5)عن امل

مينعه  أتديبا  به ديؤ كأنه   ؛العزر: الرد واملنعوالتعزير: شبه التأديب، وأصل "وقال األزهري: 

                                 
 .2/145، التقرير والتحبري، البن أمري احلاج 1/619لسان العرب البن منظور، مادة )ع ق ب(،   (1)

 .4/150كشف األسرار عن أصول البزدوي    (2)

 .2/388حاشية الطحطاوي على الدر املختار   (3)

 .610لتشريع اجلنائي يف اإلسالم، املستشار عبد القادر عودة، صا  (4)

 .13/20اتج العروس   (5)



 . (1)"ويردعه عن العود إليه ،يحعن ارتكاب مثل ما ارتكب من القب
احلد، واملعىن الثاين  دونيب دأت - أيضا   -وهو  ،صرة مع تعظيمالتعزير ن  "وقال الراغب: 

نه، والثاين ع دوبقمع الع ل نصرةو بقهر ما، لكن األ رة  ص  يب ن  دألن التعزير أت ؛لو يرجع إىل األ
 . (2)"فمىت منعته عنها نصرته ،و لإلنساندالشيء ع أفعال، فإن دوبقهر عن الع رة  ص  ن  

 : التعزير اصطالحاا  تعريف -2
 . (3)"احلد دونيب أدالتعزير يف الشرع هو الت"عرفه احلنفية بقوهلم: 

ود وال  دحع فيها أتديب استصالح وزجر على ذنوب مل يشر "وعرفه املالكية أبنه: 
 . (4)"كفارات

 . (5)"ودديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدأت": أبنهوعرفه الشافعية 
 . (6)"هو العقوبة املشروعة على جناية ال حد فيها" :أبنهوعرفه احلنابلة 

 نوب اليت ذيب على الدالتعزير عقوبة أت أنوهذه التعريفات تتفق كلها على 
 . مقدرا  فيها  ال حد  

 التعزير:: األلفاظ ذات الصلة مبصطلح اثلثا
 احلد -1

ومسي السجان  ،خولدملنعه الناس عن ال ؛حدادا  ومنه مسي البواب  ،: املنعلغةاحلد يف ال
ري فيها وخروج غخول ملك الدملنعها عن  ؛: هنايهتاوحدود الدير ،ملنعه عن اخلروج حدادا  

خول غريه فيه، دلشيء، ومينع األنه جيمع معىن  ؛حدا   املانعبعضها إليه، ومسي اللفظ اجلامع 

                                 
 .253-252الزاهر يف غريب لغة الشافعي ص  (1)

 .333املفردات يف غريب القرآن ص  (2)

 .4/60، حاشية ابن عابدين 5/44، البحر الرائق 3/207تبيني احلقائق   (3)

 .4/354، حاشية الدسوقي 288صتبصرة احلكام البن فرحون   (4)

 .4/206، وحاشيتا قليويب وعمرية 17-8/16، هناية احملتاج 293األحكام السلطانية ص  (5)

 .6/220، مطالب أويل النهى 6/121، كشاف القناع 9/148املغين   (6)



 . (1)معاودةألهنا موانع من ارتكاب أسباهبا  ؛داحدو ومسيت العقوابت اخلالصة 
قد تكون ابلضرب  أهنارة، كما داألخري عقوبة غري مق أنوالفرق بني احلد والتعزير: 

 . (2)وغريه
 . (3)"تعاىلهلل  ا  رة واجبة حقدعقوبة مق"فهو:  شرعا  احلد  أما
 القصاص:  -2

 قتل:، من ابب قصا  : مشتق من مادة )ق ص ص(، يقال: قصصت اخلرب لغةالقصاص 
، وقصاصا  وقصصت األثر: تتبعته، وقاصصته مقاصة  ،صص  واالسم الق   ،ثت به على وجههدح

 الدين،ين يف مقابلة لدفجعلت ا ،مثل ما له عليك ين  د  من ابب قاتل، إذا كان لك عليه 
القاتل، وجرح اجلارح، وقطع  قتلذ من اقتصاص األثر، مث غلب استعمال القصاص يف مأخو 

 . (4)القاطع
قطعت، واملقص:  أيويف لسان العرب: أصل القص: القطع، يقال: قصصت ما بينهما 

ذا اقتص له إ هذامن  مأخوذما قصصت به، أي: قطعت، قال األزهري: القصاص يف اجلراح 
 . (5)ه بهقتل أويه منه جبرحه مثل جرحه، إ

 . (6)اإلمكان"أن يفعل ابجلاين مثل ما جىن مع "فهو:  ءالقصاص يف اصطالح الفقها أما
القصاص مقدر مبا أن ن الفرق بني التعزير والقصاص: هو أومن هذا التعريف يتبني 

أما  ليائه،و أل أو. مث إن القصاص حق للمجين عليه ذلكب دراجلناية، والتعزير غري مق يساوي
 وقد يكون حلق هللا تعاىل.  ،ذلكالتعزير: فقد يكون ك

                                 
 .12-8/11، اتج العروس 3/143، لسان العرب 1/173أنيس الفقهاء   (1)

 .5/2البحر الرائق   (2)

، 3/335، شرح منتهى اإلرادات 6/77، كشاف القناع 3/163، وينظر: تبيني احلقائق 7/33بدائع الصنائع   (3)
 .4/167حاشية البجريمي على اخلطيب 

 .2/505املصباح املنري   (4)

 ، مادة )ق ص ص(.7/73لسان العرب   (5)

 .292ص ، أنيس الفقهاء225، التعريفات للجرجاين ص4/255حاشية الدسوقي   (6)



 الكفارة  - 3
نب وتذهبه. ذألهنا تسرت ال ؛و السرتهو  -الكاف  حبفت -لها من الكفر أص: لغةالكفارة 

ن مل يكن فيه إمث، كالقاتل إانتهاك، و  أو ةفلصلها، مث استعملت فيما وجد فيه صورة خماأهذا 
 . (1)، وغريهأخط

إبيراد املعىن  اكتفوامن الفقهاء تعرض له، و  أحدا   أجد: فلم تعريفها اصطالحا   وأما
 اللغوي. 

الكفارة عقوبة مقدرة من الشارع، على عكس التعزير  أن الكفارة والتعزير: نيوالفرق ب
 فهو غري مقدر. 

جاله التعزير فم أماعلى خمالفات حمصورة، ال جيوز الزيدة فيها،  ءالكفارة جزا أنكما 
 . ذلكلطبيعة الواقعة والعصر وغري  مناسبا  منه ما يراه  دريق أنكم ا سع، وللحأو 

 املطلب الرابع
 العصر احلديث تعريف

مصر  يخاإلشارة إىل بدء اتر  دونيث، دالكويت احل يخاتر  ءيصعب الكالم على بد
يث على  در احلخوهلا العصدثر أل يف العامل العريب، وقد قيث، حيث إن مصر هي مركز الثداحل

 أماالقتصادية  أمالعربية، سواء اجلوانب السياسية الدول  غلبأمن جوانب احلياة يف  كثري
 االجتماعية. 

يث يف مصر، فمنهم: من يؤرخه بسنة ديد بداية العصر احلدفون يف حتتلواملؤرخون خم
خول جيوش السلطان سليم دول عصر املماليك و أفت د(، وهي السنة اليت شهم1517)

 ل مصر، وحتول مصر إىل والية عثمانية. و األ
الثالث  الرأي أمام(، 1798خول محلة انبليون بوانبرت مصر سنة )دخه بومنهم: من يؤر 

يف مصر بتويل حممد علي ابشا حكم مصر،  احلديثالعصر  ءفيحد بد -وهو الراجح  -

                                 
 ، مادة )ك ف ر(.5/144، وينظر اللسان 125حترير التنبيه للنووي ص  (1)



منذ  -ت مصر لدخملة الفرنسية، حيث احلم( بعد خروج 1805والذي كانت بدايته سنة )
 . (1)العصرية الدولةعائم د وأرسيتمن النهضة احلضارية والعلمية،  جديدا   عصرا   -العهد  ذلك

وهي السنة  ،م(1946يث بسنة )دوابلنسبة للكويت، فيمكن حتديد بداية العصر احل
ن الكويت ير للنفط الكوييت، وظهور مورد اقتصادي ضخم، مك  دل تصأو ت بداية داليت شه

م، 1961مايو  19الل يف تقاالس إعالنمن  ذلكوما تال  ،حديثةلة عصرية دو  ءامن بن
 . 1962نوفمرب  11الكويت يف  دولةستور دور دوص

 
 املبحث الثاين
 يةاإلسالماتريخ احلدود بني الدول 

 وارتباط ذلك ابملنع من السفر
 

 لو املطلب األ
 شعوهبا ود اإلقليمية بنيدف احلر مل تع يةاإلسالمالدولة 

إذ   ؛ود معينةدحب حمددا  مل يكن  يةاإلسالمة لو ديف ال (2)من املعروف أن عنصر اإلقليم
كانت   النيب صلى هللا عليه وسلم، وقبل وفاة يةاإلسالمة ولدينة املنورة هي نواة الدكانت امل

اعها س، وبكثرة الفتوح واتيةاإلسالمة ولدة الءاجلزيرة العربية تنضوي حتت عبا أجزاءمعظم 
إىل الصني  غراب  من األندلس  ياإلسالم اإلقليمحىت بلغ حد  يةاإلسالم الدولةاتسعت رقعة 

                                 
 .5اإلسكندرية، ص-انظر: اتريخ مصر احلديث واملعاصر، للدكتور عمر عبد العزيز عمر، دار املعرفة اجلامعية  (1)

. 1/22. املعجم الوسيط اإلقليم لغة: جزء من األرض تتمع فيه صفات طبيعية أو اجتماعية تعله وحدة خاصة  (2)
 وما بعدها. 33/292وينظر: اتج العروس 

قيم عليها شعب دولة ما، بشرط أال يأما تعريف اإلقليم عند فقهاء القانون الدويل فهو: الرقعة من األرض اليت 
ون منها تكون حمل نزاع بني الدول املتامخة،كأن يكون مغتصبا  من أرض الغري. وال يشرتط يف رقعة األرض اليت يتك

اإلقليم أن يكون قطعة واحدة، بل قد تكون أجزاء منفصلة بسبب املياه، كاجلزر. ينظر: القانون الدويل العام يف 
 .383وقت السلم، للدكتور حامد سلطان ص



بكلمة )ال إله إال هللا حممد رسول هللا(  أهلهين يد( حيث اإلسالم، وكان يسمى )بدار شرقا  
 ا  بالدالرقعة الواسعة  تلكاملسلم كان يعد  أنول وحكومات، إال دبقطع النظر عن تقسيمه إىل 

ومل تعرف فكرة  ،واهناألو  وأجناسهاله مهما كانت سياسة احلكام، ومهما كانت لغات شعوهبا 
، وخباصة بعد ظهور النعرات القومية اليت زرعها حديثا  إال  اإلسالمالسياسية داخل دار  دوداحل

 . (1)احلكم العثماين أيم يةاإلسالمللقضاء على اخلالفة  األوريباالستعمار 
 
 لثاينااملطلب 

 يةاإلسالم الدولة بني تابثنشأة احلدود اإلقليمية ال
 تقريبا   ابلكامل منيوسقطت بالد املسل يةاإلسالملة دو العثمانية ضعفت ال الدولةيف هناية 

كل قطعة من األرض خاضعة   أصبحتربيني، واقتسموها فيما بينهم حىت و يف يد املستعمرين األ
قبضة االحتالل إال بالد اليمن واحلجاز، وقد عمل  ومل يسلم من ،(2)الدولإلحدى هذه 

ق ي، عن طر يةاإلسالمول العربية و داملستعمرون على وضع خطة طويلة املدى للسيطرة على ال
يتقسيمها إىل تقسيمات جغرافية ت ايكس بيكو سنة س، فيما عرف مبعاهدة حدودا   مس 
 دوال منيتعمار بقيت بالد املسلم(. فزرعوا بذلك الفرقة والتجزئة، حىت إذا رحل االس1916)

 فة عن بعضها. خمتل ا  طار وأق
 نيود املصطنعة اليت تفصل بدال يقر مثل هذه التقسيمات واحل اإلسالم أنواحلقيقة: 

 ،اإلسالمي راية هواحدة جيتمعوا حتت راية  أن جيب منيألن املسل ؛د ونقاطدو حب املسلمني
هلل،  ءدها: الوالئمة واحدة راأ ذلك، فهم بيةإلسالمالة الدو ولة واحدة هي دوابلتايل تمعهم 
ع ون  )قوله تعاىل:  ذلكي، والسند الشرعي لاإلسالمين لدوهدفها: نشر ا و ل ت ك ن م  نك م  أ م ة  ي د 

ل ح ون   ل  ئ ك  ه م  ال م ف  ل م ع ر وف  و ي  ن  ه و ن  ع ن  ال م نك ر  و أ و  أي  م ر ون  اب  ال  ت ك ون وا  ك ال ذ ين  و  *إ ىل  اخل  ري   و 
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 احتلت بريطانيا مصر والسودان والعراق، واحتلت إيطاليا ليبيا، واحتلت فرنسا بالد املغرب العريب، والشام.  (2)



ل  ئ ك  هل  م  ع ذ اب  ع ظ يم   ت  ل ف وا  م ن ب  ع د  م ا ج اءه م  ال ب  ي  ن ات  و أ و   .(1)(ت  ف ر ق وا  و اخ 
 الثالثاملطلب 

 يةاإلسالم الدول بني السفر بتاريخ احلدود نع منعالقة امل
 هبا على فهم ني، لنستعيةإلسالمال دو  النيد بدو احل يخمنا هذه النبذة عن اتر دإمنا ق

أقاليم  نيد بدو املنع من السفر، فإذا عرفنا أنه مل تكن مثة ح إىلن و ا يشري ندم، عءنصوص الفقها
ون ابملنع من السفر: دكانوا يقص  ءالفقها أنابملعىن املتعارف عليه اآلن، عرفنا  يةاإلسالم الدول

جب على أو ب هبا ما تكاحمللة اليت ار  رةداغاحلجر على حرية التنقل لشخص ما، ومنعه من م
مثال، وقد  كالقريةوقد تكون هذه احمللة صغرية   ،مبنعه من السفر أمرالقاضي إصدار  أواحلاكم 

 القاهرة.  أوو دمشق، أ ،تكون كبرية كمدينة، مثل بغداد
ن الراجح ألول السفر، و ددمناه من تعريف ملق أناستحضران يف هذا املقام ما سبق  وإذا

نع من السفر يف وقتنا احلاضر قد امل أن حتديد معىن السفر إمنا يرجع فيه إىل العرف، ثبت يف
، وقد يقصد به أخرى دولة حدود ولة إىلدود ديقصد به: منع الشخص من االنتقال من ح

شاسعة، وكان يصعب  الدولةكانت رقعة   إذا أخرى مدينةإىل  مدينةمنعه من االنتقال من 
 لة. دو ود هذه الدنه تنقل داخل حأالعثور عليه لو 
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 الفصل الثاين
 يةاإلسالماملنع من السفر يف الشريعة 
 والقانون الكوييت

 
 لو املبحث األ

 يةاإلسالمطبيعة املنع من السفر يف الشريعة 
ة لمثفيها الفقهاء املنع من السفر، ومن خالل األ أجازبعد االطالع على احلاالت اليت 

 ، هي: معان   أربعةطبيعة املنع من السفر ال خترج عن  أن نيوها، تبدر أو  التطبيقية اليت
 املنع من السفر إجراء حتفظي.  -1
 املنع من السفر إجراء احرتازي.   -2
 املنع من السفر لنقصان األهلية.   -3
 املنع من السفر خلوف ضياع حق.   -4

 وفيما يلي تفصيل لكل حالة من هذه احلاالت على حدة. 
 

 لو املطلب األ
 ع من السفر كإجراء حتفظينامل

 يونية: دفرع واحد، هو: املنع من السفر بسبب امل هوفي
السفر  دينامل أراد إذالة ما أيف مس دينرد الفقهاء املنع من السفر يف كالمهم حول الأو 

 ن من السفر. دين حيل حال السفر، فقالوا: مينع الدائن امليالد أن أون، يبعد حلول الد
ن، وليس للدائن دين السفر قبل حلول الو يدللم": (1)املختار لدري يف اقال احلصفك 

 . "ليويف ؛منعه ن حل  إمنعه، ولكن يسافر معه، ف
                                 

(1)  5/335. 



 . "يبتهغن حل بإن مباله، من تربعه، ومن سفره يالد أحاطرمي منع من غلل": (1)وقال خليل
يون املوسر دمنع امل - ذميا  ولو  - ين احلال   لدلصاحب ا": (2)زكري األنصاري يخوقال الش

ن يشغله عنه برفعه إىل احلاكم ومطالبته حىت يوفيه ابلطلب... من السفر املخوف وغريه، أب
 . " خبالف السفرنيه فرض عءداأألن  ؛ينهد

ين، دعلى امل حتفظيا   ءل إجراثاملنع من السفر مي إنومن خالل هذه النصوص يتضح 
 ين. ديهرب قبل سداد ما عليه من  أنمن  خوفا  

 
 الثايناملطلب 

 ع من السفر كإجراء احتازينامل
 
 لو الفرع األ

 السفر ابللقيط املنع من
 ط  ت يف كتب الفقه: منع السفر ابللقيط إذا كان امللتق  دومن حاالت منع السفر اليت ور 

 - ط  ق  يعين امللت -كان   إن "فأمامن قوله:  (3)ين البن قدامةغ: ما ورد يف املذلكغري أمني، ومن 
 "لئال يدعي رقه ويبيعه ؛يه، ومينع من السفر بهد، فظاهر كالم اخلرقي: أنه يقر يف يأمنيغري 

 . (4)يو ااإلنصاف للمرد - أيضا   -وانظر 
 -جواز املنع من السفر إذا خيف وقوع الضرر، وهو  - أيضا   -وهذا املثال يستفاد منه  

 ه امللتقط مث يبيعه. يسرتق أنيتمثل يف اخلوف على اللقيط من  -هنا 
 النوع الثاين

                                 
 .5/10املختصر مع شرحه منح اجلليل   (1)

 .2/186أسىن املطالب   (2)

(3)  6/40. 

(4)  8/438. 



 العدو ابملصحف إىل أرضاملنع من السفر 
ي: ما ورد من منع اإلسالمأصالة فكرة املنع من السفر يف الفقه  دومن احلاالت اليت تؤي

 . دورض العأالسفر ابملصحف إىل 
إىل  لقرآنابيسافر  أنهنى " صلى هللا عليه وسلمن النيب أفعن ابن عمر رضي هللا عنهما 

  .(1)العدو"خمافة أن يناله  ؛دوأرض الع
 ،: الشافعيةمطلقا  يث، فذهب إىل املنع دف العلماء يف األخذ مبنطوق هذا احلتلوقد اخ

 . (2)وصححه الباجي ،وابن حزم الظاهري، وسحنون من املالكية
العسكر ن يكون أ، كونأمإذا كان العسكر غري م ذلكوذهب احلنفية واملالكية إىل منع 

جيوز  عظيما   جيشا   أو، كبريا    عددا  أبن يكون  مأموان   املسلمنيإذا كان عسكر  أما، مثال   س رية  
لوقوع األمن من وقوع املصحف يف أيدي الكفرة واالستخفاف به،  ؛هلم اصطحاب املصحف

كان   إذامبا  دورض العأومحلوا حديث ابن عمر السابق يف النهي عن السفر ابملصحف إىل 
 . (3)كر املسلمني قليال  عس

فع دل ؛دورض العأ إىلوهذا املثال واضح الداللة على جواز املنع من السفر ابملصحف 
املنع  أنالكفار، ومن مث االستهانة واالستخفاف به، ومنه يستدل على  أيديمفسدة وقوعه يف 

 جلب املصلحة.  أواملفسدة ،  لدفعجائز  أمرمن السفر 
  

 
 الفرع الثالث

                                 
، 3/1090أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب اجلهاد والسري، ابب كراهية السفر ابملصاحف إىل أرض العدو   (1)

، مسلم يف صحيحه: كتاب اإلمارة ابب النهي أن يسافر ابملصحف إىل أرض الكفار إذا 2828حديث رقم 
 .1869، حديث رقم 3/1490خيف وقوعه أبيديهم 

 .3/166، املنتقى للباجي 5/418، احمللى 85-2/84اجملموع   (2)

 .3/244، تبيني احلقائق 7/102بدائع الصنائع   (3)



 السفر ابلزوجة املطلقة الرجعيةمنع 
 حالة منع السفر ابلزوجة.  ءت يف كالم العلمادومن حاالت منع السفر اليت ور 

يسافر مبطلقته الرجعية حىت  أننه ال جيوز للزوج أذهب احلنفية ومالك إىل  ذلكوك
ن  إ ال  )يراجعها لقوله تعاىل:  ش ة  م ب  ي  ن ة  ال  خت  ر ج وه ن  م ن ب  ي وهت  ن  و ال  َي  ر ج   .(1)( أ ن أي  ت ني  ب ف اح 

 أنيكون له أه تطليقة ميلك الرجعة، أتالرجل يطلق امر  أرأيتقلت: "ة: دونجاء يف امل
يف  إذنفإذا مل يكن له  .ن له يف خروجها حىت يراجعهاذيسافر هبا، قال: قال مالك: ال آ

 . (2)"يراجعها أن إاليسافر هبا  أنخروجها، فال يكون له 
 أن: ال جيوز له أصحابناوهلذه اآلية قال "على اآلية السابقة:  تعليقا  وقال اجلصاص 

 . (3)"يسافر هبا حىت يشهد على رجعتها
 

 الفرع الرابع
 ونمنع احلاضنة من السفر ابحملض

 أننه ال جيوز للحاضنة أإىل  (6)نابلةواحل (5)والشافعية (4)لكيةاذهب مجهور الفقهاء: امل
كىن يف مكان آخر، فإن سافرت األم ابحملضون بغرض س  انقطاع و  أوفر ابحملضون سفر نقلة تسا

ىل أو سقطت حضانتها، وانتقلت احلضانة إىل من هو مكان آخر،  يفاالنقطاع  أواالنتقال 
ري. وعلى الرغم من اتفاق غق واملكان املنتقل إليه ابلنسبة للصيمن الطر أابحلضانة بعدها، بشرط 

                                 
 .1سورة الطالق آية  (1)

 .3/122، وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 4/188  (2)

، وبدائع الصنائع 6/34املبسوط للسرخسي ، و 4/60، وانظر البحر الرائق 349-5/348أحكام القرآن   (3)
3/206. 

 .2/531، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 4/429، منح اجلليل 4/215شرح اخلرشي على خمتصر خليل   (4)

، شرح احمللى ومعه حاشيتا قليويب 4/403، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 3/166املنثور يف القواعد للزركشي   (5)
 .8/363، حتفة احملتاج 94-4/93وعمرية 

 .5/500، كشاف القناع 9/427اإلنصاف للمرداوي   (6)



تسقط يد مسافة السفر الذي دفوا يف حتتلقد اخ أهنمال إر من املسالة، دعلى هذا الق اجلمهور
ين على قول، يدمسافة بر  أوكثر على املعتمد، أد فر  ستة ب    أهناىل إبه احلضانة، فذهب املالكية 

 أمال والقصري، يق بني السفر الطو ي: إىل عدم التفر  -يف األصح عندهم  -وذهب الشافعية 
 قول عند الشافعية. أيضا  يد مبسافة القصر، وهو دند احلنابلة فهو التحالصحيح ع
وزيرة: فإن الولد يكون مع املقيم منهما حىت يعود  كتجارةن كان السفر حلاجة  إأما 

 أوق ي، وكذا يكون الولد مع املقيم لو كان الطر قصريا   أمكان السفر طويال أاملسافر، وسواء 
 . (1)واالنقطاعمن يف سفر النقلة آغري  إليهاملكان املنتقل 

ته ديف ع أوحلاضنة اليت يف زوجية األب انه ال جيوز لألم أ إىلفقد ذهبوا  (2)احلنفية أما
نه جيوز هلا اخلروج إإن كانت منقضية العدة: ف أمالك. ذاخلروج إىل بلد آخر، وللزوج منعها من 

 خر يف األحوال التالية: آابحملضون إىل بلد 
 أالإىل بلدة قريبة حبيث ميكن ألبيه رؤيته والعودة يف هناره، على إذا خرجت  -1

حىت ال  ؛من املكان الذي تقيم فيه حاال   إليه أقليكون املكان الذي انتقلت 
 ق الصيب. التتأثر أخ

 إذا خرجت إىل مكان بعيد مع حتقق الشروط التالية:  -2
 يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها.  أن -أ

 ذا البلد. هقد عقد نكاحه عليها يف  يكون الزوج أن  -ب
 أو مسلما  لزوج الت إليه دار حرب، إذا كان قيكون املكان الذي انت أال  -ج

 . ذميا  
ألن املانع من  ؛البعيدذه الشروط جاز هلا السفر ابحملضون إىل هذا املكان هفإذا حتققت 

يل الرضا وهو: دلود وقد رضي به لوج ،ه ولدنيق بني األب وبي: هو ضرر التفر أصال  السفر 

                                 
 انظر املراجع السابقة.  (1)

 .412، درر احلكام ملنال خسرو ص3/50تبيني احلقائق، للزيلعي   (2)



نه يقيم فيه، والولد من مثرات أألن من تزوج امرأة يف بلدها فالظاهر  ؛التزوج هبا يف بلدها
 . (1)قيالبلد، فكان راضيا ابلتفر  ذلكالولد يف  -ةحبضان فكان راضيا  النكاح، 

 
 الثالثاملطلب 

 املنع من السفر خلوف ضياع حق
 : فر ابملرهوناملنع من السو: هرع واحد، ف فيهو 
يف ابب الرهن عند كالمهم على السفر ابملرهون  - أيضا   -رد الفقهاء املنع من السفر أو 

 رعاية ملصلحة املرهتن. 
الراهن )الدائن( السفر ابملاشية لريعاها يف مكان  أرادن : "إ(2)جاء يف كشاف القناع

ألن فيه إخراجها  ؛السفر هباوكان هلا يف مكاهنا مرعى تتماسك به، فللمرهتن منعه من  ،آخر
 . "عن يده ونظره

ذا خيف على املال من إ -أيضا   -ومن خالل هذا النص يتضح جواز املنع من السفر 
املنع من السفر إمنا جاز خلوف  أن نيرعاية حلق ومصلحة املرهتن، ومنه يتب ؛الضياع أو التلف

 ضياع حق. 
 املطلب الرابع

 ليةاملنع من السفر لنقصان األه
 : جاحل إىلالسفيه من السفر  عهو: من ،يه فرع واحدفو 
عند كالمهم عن السفيه الذي يريد السفر  - أيضا   -رد الفقهاء املنع من السفر أو 
 ملا فيه من املصلحة والنظر يف شان السفيه.  ؛ن لوليه منعه من هذا السفرأللحج، و 

                                 
 .375-4/374، اهلداية بشرح فتح القدير 4/44بدائع الصنائع   (1)

(2)  3/340. 



مينعه من السفر إىل  أنفلوليه  ،يهالسفيه حمجور عل": (1)يف شرح اخلرشي على خليل ءجا
يف حق السفيه، فإن  -ومصلحة  نظرا   -ن له وليه يف السفر إىل احلج، وكان ذاحلج، فإن أ

حيلله من إحرامه، وليس على السفيه  أنفلوليه  -حرم أن له وخالف و ذذلك جائز، وان مل أي
 . "قضاء ما حلله منه وليه ذلكبعد 

الشخص املمنوع،  أهليةنع من السفر إمنا جاز لنقصان ويستفاد من هدا النص: أن امل
على ماله ورعاية ملصلحته مما يدل على  خوفا  فريضة احلج  أداءيل منع املالكية السفيه من دلوال

 جواز املنع من السفر لنقصان األهلية. 
 

 املبحث الثاين
 الكوييت القانوناملنع من السفر يف 
 

 املطلب األول
 الكوييت السفر يف القانونتعريف املنع من 

إىل تعريف املنع من  -مثل بقية التشريعات املقارنة  مثله -مل يتعرض القانون الكوييت 
 أو نيمكاين مع مغادرة حيزمن  ءالشي أومنع الشخص "أبنه  حالسفر، وقد عرفه بعض الشرا 

 . (2)"معينة دولة أومنطقة معينة  أو نيإقليم مع
ملنع فرار املتهم من  حتفظيا  جراء إنع من السفر قد يكون : أن املومن هذا التعريف يستفاد

نية قبل حصول الدائن دين يف املسائل املدملنع فرار امل أوالتهمة املنسوبة إليه يف املسائل اجلنائية، 
ف طبيعة املنع تلوهل خت ؟ن، فما هي طبيعة املنع من السفر يف القانونلديعلى سند تنفيذي اب

                                 
(1)  2/394. 

، 1996، 1منع املدين من السفر، د. سيد أمحد حممود، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت طحول   (2)
 .46-45ص



 هذا ما سنجيب عليه يف املطلب التايل.  ؟خرىأحالة إىل من السفر من 
  

 الثايناملطلب 
 ملنع من السفر يف القانون الكوييتا

 ؟عقوبة أو ءهل هو إجرا
طبيعة املنع من  أنبعد االطالع على حاالت املنع من السفر يف القانون الكوييت، تبني 

 على النحو التايل:  ذلكع و اليت ترتب عليها املن ألةف حبسب نوع املستلالسفر خت
 طبيعة املنع من السفر يف املسائل اجلزائية:  -1

( حملاكمته، وابلتايل َيول وقائيا  ) متهيدا  إن منع شخص من السفر قد يعد إجراء 
 دميق أنمينع املتهم من السفر حىت ال يهرب قبل  أنيرية يف داحملقق سلطات مق

سفر، وهذا ما تقضي به املادة ، لذلك يفرج عنه بضمان، ومينع من الءللقضا
من قانون محاية األموال العامة اليت تنص على أن "للنائب العام لو تمعت  24

اجلرائم  إحدىنه ارتكب ألديه دالئل كافية ابلنسبة ألحد األشخاص على 
 أنمن هذا القانون:  14و  12و  11و  10و  9املنصوص عليها يف املواد 

 . "...أموالهومن التصرف يف  أيمر مبنعه من السفر،
يشبه احلبس  احتياطيا   ءل إجراثن املنع من السفر ميوهذه املادة تقضي أب

من هروب  تفادي  ات اجلزائية الكويتية( ءمن قانون اإلجرا 69االحتياطي )املادة 
 خارج البالد.  إىلاملتهم 

رة داغمينع من م املتهم جبناية أو جنحة أنكذلك جند يف النظام القانوين املصري 
رت ضرورة لذلك، العتبارات األمن العام، دالبالد بقرار من النيابة العامة إذا ما ق

 . (1)املتهم فيهاوالصاحل العام، أو ألسباب متعلقة بطبيعة اجلرمية، أو بشخص، 

                                 
 .18املنع من السفر، نعيم عطية ص  (1)



  :يةدنل املئطبيعة املنع من السفر يف املسا -2

 املنع من السفر يف املسائل التجارية: -أ
منه املنع من  297لعموم نص املادة  ا  ن املرافعات الكوييت وفقجاز قانو أ

نه: أ( على 297ن تاري، حيث نصت املادة )ديعلى  ءالسفر بنا
للدائن حبق حمقق الوجود حال األداء، ولو قبل رفع الدعوى املوضوعية، "
اجلمعية العامة للمحكمة  تندبهير إدارة التنفيذ أو من دن يطلب من مأ

ر تقدين من السفر، وبديمبنع امل أمرابحملكمة إصدار  ءالوكال الكلية من
ر األمر بذلك بناء د املقدار، ويصنيإذا مل يكن مع مؤقتا   تقديرا  ن ديال

 أسبابإلدارة التنفيذ إذا قامت  الشأنم من صاحب دعلى عريضة تق
ته على در ن رغم ثبوت قدين من الديعو إىل الظن بفرار املدية تدج

إذا مل تكفه  خمتصرا   حتقيقا  قبل إصدار األمر أن جيري  مرآل، ولءالوفا
 . "يدة للطلبؤ املستندات امل

 دينامل إقامة إهناءيف  اإلدارةاملنع من السفر بسلطة  أمرور دخل صدوال ي
اقتضى ذلك الصاحل العام، وَيضع  إذارة البالد داغاألجنيب أو أمره مب

 الثالثةنصوص عليها يف الفقرة امل لألحكاماملنع من السفر  أمرالتظلم من 
 (.293)من املادة 

 (. حتفظيا   وقائيا  ) ءجراإل املنع من السفر ثويف هذه املادة مي
 وقائيا   ءجراإن من السفر قد يعد دييف مسائل اإلفالس: فإن منع امل أما

من  أثرا  ذا كان إو ما هقبل شهر إفالسه، كما قد يكون عقوبة، و  حتفظيا  
 ا  ن املتعلقة بشخصه؛ ألهنا تقيد حريته وفقديفالس املإر اثر احلكم بشهآ

ال جيوز "( من قانون التجارة الكوييت اليت تنص على أنه 574للمادة )
مبحل كتابة   ير التفليسةمدن أن َيطر دو يب عن موطنه غللمفلس أن يت



نه "جيوز أ( من ذات القانون على 576. كما تنص املادة )"وجوده
ر ديعلى طلب النيابة العامة أو م ءذاته أو بنا ءقاتلفليسة من تلالقاضي 

قوم النيابة نيف كل وقت وضع املفلس حتت املراقبة، و  ريقر  أنالتفليسة 
 . "ورهدر صو لقرار فاالعامة بتنفيذ هذا 

ثر شخصي أاحرتازي( ك تدبريمن السفر مبثابة ) دينفيعترب األمر مبنع امل
 . (1)ر إفالسههللحكم بش

 فر يف األحوال الشخصية: سالاملنع من  -ب
( اليت تطبق على كافة 297لقانون املرافعات الكوييت يف املادة ) طبقا  

كان سببها أو نوعها أو طبيعتها جيوز للزوجة أن متنع زوجها   الديون أي  
فإن  عمليا  ، ولكن ءاألدا من السفر مىت كان حقها حمقق الوجود حال  

بناء على حكم هنائي، أو  إاللسفر الزوجة ال جيوز هلا منع الزوج من ا
رة الزوج على دئي مشمول ابلنفاذ املعجل ابلنفقة، مع ثبوت قاحكم ابتد

 . (2)الوفاء
 

 املطلب الثالث
 بيان قصور القانون الكوييت إزاء عقوبة املنع من السفر

ين والتجاري دف فروعه )اجلزائي واملتلمبخ -يالحظ القارئ لنصوص القانون الكوييت 
جانب  إىلاملنع من السفر يف نصوص هذا القانون،  إىلرة اإلشارة دن -حوال الشخصية... واأل

ق يف بعض اجلرائم يبيعة التحقطاليت قد تتطلبها  اإلجراءاتمن  ءاالقتصار على كونه جمرد إجرا
 وليس عقوبة مستقلة حمددة املعامل، واضحة األهداف.  ،املخالفات أو

                                 
 ، د. سيد أمحد حممود.51حول منع املدين من السفرة ص  (1)

 .53-52حول منع املدين من السفر ص  (2)



واحملاكمات اجلزائية ، الكوييت مل ينص  اإلجراءاتقانون  أند فبالنسبة لقانون اجلزاء جن
 . (1)األفرادعلى حريت  أمهيتهرغم  ،املنع من السفر إجراءعلى 

العامة، يف فصله الرابع،  األموالمحاية  بشأن 1993( لسنة 1بينما نص القانون رقم )
( حيث نص 24املادة ) يف ذلكالتحفظية، و  اإلجراءاتاملنع من السفر، ضمن  إجراءعلى 

العام دالئل كافية ابلنسبة ألحد مر مبنع السفر مىت توافرت لدى النائب على جواز األ
من  9،10،11،12،14جلرائم املنصوص عليها ابملواد نه ارتكب إحدى اأاألشخاص على 

 هذا القانون. 
 ،297تني )دا املتنظيم إجراء املنع من السفر يف تناولقانون املرافعات الكوييت فقد  أما
للدائن حبق حمقق الوجود حال األداء، ولو " أن( على 297( منه، حيث تنص املادة )298

به اجلمعية العامة ندمن ت أوإدارة التنفيذ  -ير ديطلب من م أنقبل رفع الدعوى املوضوعية، 
 تقديرا  ن يالدير دابحملكمة إصدار أمر مبنع املدين من السفر، وبتق ءللمحكمة الكلية من الوكال

 الشأنبناء على عريضة تقدم من صاحب  ذلك املقدار، ويصدر األمر بنيإذا مل يكن مع مؤقتا  
ين رغم ثبوت قدرته لدن من ايىل الظن بفرار املدإعو دية تدج أسبابإلدارة التنفيذ إذا قامت 

ستندات املؤيدة مل تكفه امل إذا خمتصرا   حتقيقا  جيري  أنصدار األمر إمر قبل لآل، و ءعلى الوفا
 للطلب. 

 أمره أوين األجنيب دقامة املإيف إهناء  اإلدارةاملنع من السفر بسلطة  أمر صدوروال َيل 
 لألحكاموَيضع التظلم من أمر املنع من السفر  ،الصاحل العام ذلكة البالد إذا اقتضى در مبغا

 (. 293من املادة ) الثالثةاملنصوص عليها يف الفقرة 
املنع من السفر ساري املفعول حىت  أمريستمر " أن( على 298ادة )كما نصت امل

ومع  ،ر األمردمن قبل دائنه الذي استص دينالتزام امل -ألي سبب من األسباب  -ينقضي 

                                 
ئي يف قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت، غامن حممد حجي املطريي، شرح إجراءات التحقيق االبتدا  (1)

 .422م ص1997



 : اآلتيةكر يف األحوال ذ ذلك يسقط األمر سالف ال
 شرط من الشروط الالزم توافرها ابملنع من السفر.  أيذا سقط إ -أ

 على إسقاط األمر.  كتابةلدائن  إذا وافق ا -ب
 يقبله املختص إبصدار األمر.  را  دمقت كفيال    أوم املدين كفالة مصرفية كافية دإذا ق -ج
للدين وملحقاته، وخصص  مساوي  من النقود  مبلغا  التنفيذ  إدارةدع خزانة أو إذا  -د

عليه  وزا  حمجهذا املبلغ  على طلبه، ويعد   ءللوفاء حبق الدائن الذي صدر األمر بنا
جديدة، فال  زحجو  ذلكبعد  هوقعت علي وإذاهذا الدائن،  حلبقوة القانون لصا

 يف حق من خصص له املبلغ. أثر يكون هلا 
التنفيذ ما يدل على رفع املطالبة القضائية ابلدين خالل  إلدارةإذا مل يقدم الدائن  -ه

 ور األمر ابملنع من السفر. صدمن  أيمسبعة 
فروعه، ومنه نرى أن املنع  عاملنع من السفر يف القانون الكوييت جبم هذا كل ما ورد عن

ن محاية األموال العامة وقانون أبش 1993( لسنة 1من السفر يف كل من القانون رقم )
حماكمة  ءعلى الشخص املتهم، ينتهي ابنتها حتفظي ا  جراء إيكون  أنو داملرافعات الكوييت ال يع

( من قانون 298، 297كما يف )  الدينسداد  مثلالتحفظ، بزوال سبب  أوهذا املتهم، 
 املرافعات الكوييت. 

 املطلب الرابع
 هل ميكن حتويل املنع من السفر

 ؟عقوبة مستقلة اء إىلر د إجر من جم
رشادهم، وقد فرض العقاب إلتعليمهم و  ؛نزل هللا شريعته إىل الناس، وبعث فيهم رسولهأ
حلهم، ولصرفهم عما انه حيقق مصأعلى ما يكرهون ما دام أمره، وحلمل الناس  ةفلاعلى خم

األفراد، وحلماية اجلماعة وصيانة  إلصالحنه يؤدي لفسادهم، فالعقاب مقرر أيشتهون ما دام 
 نظامها. 



رض من العقوبة: هو إصالح األفراد، ومحاية اجلماعة وصيانة نظامها، وجب غوملا كان ال
من أجلها، ومن هذه  تت لكي حتقق أهدافها اليت شرعأن تتصف العقوبة مبجموعة من الصفا

 الصفات: 
و حاجة اجلماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة اجلماعة هإن حد العقوبة  -1

 أوتقل العقوبة  أنففت، فال يصح اقتضت التخفيف خ   وإذا ،تدديد، شدالتش
 تزيد عن حاجة اجلماعة. 

، فال ةماعة، هي عقوبة مشروعدي إىل صالح األفراد ومحاية اجلتؤ عقوبة  انإن ك -2
 . (1)غريها دونينبغي االقتصار على عقوابت معينة 

 لنا نييتب ،يثدالسفر يف العصر احل أمهيةن، وبعد استعراض أيين املبدهذعلى  ءوبنا 
ابملنع  التهديده ثلملا قد مي من اجلرائم، الكثرياملنع من السفر كعقوبة انجعة يف  ءجراإصالحية 

 من األشخاص يف عصران هذا.  الكثرييف حق  كاف    ردع  من السفر من 
عادة النظر يف هذا إ الكويتية بضرورة نينالقوا  على سن   نيومن هنا فإننا نوصي القائم

 والتوسع فيه بعد حتويله إىل عقوبة على بعض اجلرائم.  ،اإلجراء
  

 
 

                                 
 .1/610التشريع اجلنائي اإلسالمي، لعبد القادر عودة   (1)



 الثالثالفصل 
 على جواز املنع من السفر األدلة

 كعقوبة تعزيرية
 لو األاملبحث 

 جواز املنع من السفرلى عاالستدالل 
 جبواز التعزير عامة

فيها حد حبسب اجلناية يف  سيف كل معصية لي عالتعزير مشرو  أنعلى  ءاتفق العلما
 . (1)ر، وحسب اجلاين يف الشر وعدمهغم والصظالع

 . األمة وإمجاعب والسنة لكتاوهو مشروع اب
ع  )قوله تعاىل: ف أما الكتاب و الال يت  خت  اف ون  ن ش وز ه ن  ف ع ظ وه ن  و اه ج ر وه ن  يف  ال م ض اج 

ر ب وه ن     .(2)(و اض 
 نشوزهازوجته عند  (3)للرجل ضرب أابح -عز وجل  -ن هللا أ: ه الداللة من اآليةوج

 مشروعية التعزير. فدل على  ؛هذا الضرب نوع من التعزير أن، وال شك إيهاعتها طوعدم 
 ،(4)عز ر رجال  قال لغريه: ي خمنث -عليه الصالة والسالم  -نه أما روي  السنة ومن

 .(5)وحبس رجال  ابلتهمة 
                                 

 يف صفة هذا الضرب ومىت ميكن اللجوء إليه: كالم كثري للفقهاء واملفسرين، ينظر يف مظانه.  (1)

 .34سورة النساء، من اآلية  (2)

 .453الطرق احلكمية ص  (3)

هذا احلديث مشهور يف كتب الفقه، ومل أجده هبذا اللفظ يف دواوين السنة، وإمنا روى عن ابن عباس عن النيب صلى   (4)
هللا عليه وسلم بلفظ: "إذا قال الرجل للرجل: ي خمنث، فاجلدوه عشرين. وإذا قال الرجل للرجل: ي لوطي، 

، رقم 4/62الرتمذي يف السنن: كتاب، ابب ما جاء فيمن يقول آلخر: يخمنث  فاجلدوه عشرين". أخرجه
، والدارقطين يف 2568، حديث رقم 8/857، وابن ماجه يف السنن: كتاب احلدود، ابب حد القذف 1462

. قال الرتمذي: هذا حديث ال نعرفه إال 16925، رقم 8/252، والبيهقي يف السنن الكربى 3/126السنن 
 لوجه، وإبراهيم بن إمساعيل يضعف يف احلديث.من هذا ا

، وأبو داود يف السنن: كتاب، ابب يف احلبس يف الدين 15313، رقم 8/306أخرجه عبد الرزاق يف املصنف   (5)



ال جيلد فوق عشرة ": صلى هللا عليه وسلم من قوله نيومن السنة ما ثبت يف الصحيح
 . (1)"ود هللا تعاىلديف حد من ح إالسواط أ

ال "موسى األشعري:  أيبإىل  كتبنه  أ -رضي هللا عنه  -خلطاب وروي عن عمر بن ا
 نيالثالث بني وروي عنه ما ني. وروي عنه ثالثا "من عشرين سوط أكثر كال  ن  ب  تبلغ 

 . (2)"واألربعني
سنن  ا ثبت يفمليله دو  ،ابلقول ذلكن التعزير يكون ابلفعل ويكون كأليل على دوهو 

. هل: اضربو فقارب شبرجل قد  صلى هللا عليه وسلم "أتىل هللا رسو  أنرة ريه أيبعن  داود أيب
 . (3)"وبهثلضارب باو  ،ضارب بنعلهالو  ،فقال أبو هريرة: فمنا: الضارب بيده

. فاقبلوا عليه (4)"وهت  ك   ب  ": صلى هللا عليه وسلمسناده مث قال رسول هللا ويف رواية إب
صلى هللا عليه  تحييت من رسول هللاوما اس ؟ما خشيت هللا ؟يقولون: ما اتقيت هللا

  .(5)وسلم؟"

                                                                                               
، رقم 4/28، والرتمذي يف السنن: كتاب الديت، ابب يف احلبس يف التهمة 3630، رقم 3/314وغريه 
عن أبيه عن جده حديث حسن، والنسائي يف الكربى: كتاب، ابب احلبس وقال الرتمذي: حديث هبز  1417

، رقم 1/214، وفيه إبراهيم بن خثيم وهو ضعيف. احلاكم يف املستدرك 7362، رقم 4/328يف التهمة 
، وابن اجلارود يف املنتقى 7063، رقم 4/114، عن هبز بن حكيم يف قصة طويلة. وأخرجه أيضا  يف 432

، بلفظ: "أن النيب صلى هللا عليه وسلم حبس 154رقم  1/55والطرباين يف األوسط ، 1003، رقم 251ص
رجال  يف هتمة" وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل َيرجاه. وله شواهد من حديث أيب هريرة، ومن 

 .2/95، والدراية 3/40، والتلخيص احلبري 3/310حديث أنس، ومن حديث نبيشة وينظر: نصب الراية 

، ومسلم يف صحيحه:  6458، رقم 6/2512أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب، ابب كم التعزير واألدب   (1)
 من حديث أيب بردة األنصاري رضي هللا عنه. 1708، رقم 3/1332كتاب، ابب قدر أسواط التعزير 

 (.13674(، رقم)7/413أخرجه عبد الرزاق يف املصنف)  (2)

 .6395، رقم 6/2488كتاب، ابب الضرب ابجلريد والنعال أخرجه البخاري يف صحيحه:    (3)

؟ أما اتقيت هللا؟ املصباح املنري   (4) ه وقب ح فعله، والتبكيت: التقريع والتوبيخ، يقال له: ي فاسق، أما استحييت  بكته: عري 
 .1/148، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعدات بن األثري 58للفيومي ص

، 17315، رقم 8/319، ومن طريقه: البيهقي يف السنن الكربى 285ه اإلمام الشافعي يف املسند صأخرج  (5)
 .4478، رقم 4/163وأخرجه أبو داود يف سننه: كتاب، ابب احلد يف اخلمر 



والتبكيت تعزير "، وهت  ك   ب  " صلى هللا عليه وسلم : هو قولهاحلديثة من اللووجه الد
 قول. ابل

 وأما اإلمجاع
ال توجب  اجتمعت األمة على وجوبه يف كبرية ال توجب احلد وجناية  "فقد قال الزيلعي: 

 . (1)"احلد
، يةاإلسالملشريعة االسابقة: ثبوت االتفاق على مشروعية التعزير يف لة دويستنتج من األ

 . تدبري أويره مرتوك للحاكم، ومنه: التعزير ابملنع من السفر كعقوبة دن تقأو 
 

 الثايناملبحث 
 االستدالل على جواز املنع من السفر

 جبواز التعزير ابحلبس
حلركة كما سيأيت يف التعريف، احتد ق الشخص ومنعه من ايملا كان من معاين احلبس: تعو 

ركة يف نطاق احلاحلبس هبذا املعىن مع املنع من السفر الذي هو يف حقيقته منع شخص من 
 من السفر من حيث املشروعية.  ععليه املن اسألن يق صاحلا  ، وهبذا كان التعزير ابحلبس نيمع

 نتبعه ابلكالم على ، مثواصطالحا   لغةيف هذا املبحث تعريف احلبس  سنتناولوعليه 
ن م املنع نيس بامدى مشروعية التعزير ابحلبس، مث خنتم هذا املبحث ابلكالم على وجه القي

 األخري.  ىل علو السفر والتعزير ابحلبس الذي يصلح علة لقياس األ
  

 
 لو املطلب األ

 واصطالحاا احلبس لغة  تعريف

                                 
 .3/207تبيني احلقائق   (1)



 الفرع األول
 تعريف احلبس

 لغة احل ب س  
 
ب س   د  ، وهو ض  ك  مساواإل ع  ن  : امل  ح 

ل ي ة كامل  ع  كمق    الت خ 
 
 د، وامل

 
:امل ب س  الذي  ع  وض  ح 

ب س  فيه،  حي  ب س    ح 
 ص د ر   وامل

ب س  : . وقال الليث  امل  ح 
نا   يكون   امل ج   ه  س  ، وحب  س  ب  كاحل    عال  ويكون ف   س 

أو  ة  ب  ش  : خ   - سر  ابلك   - س  احل ب  . يس  ب  وح   حم  ب وس  و ب سا  فهح   - ب  ر  من ابب ض   - حي  ب س ه
ب س ه ت  ب ىن  يف ة  جار  ح   ق واو  القوم   ب  ر  ش  كي ي    ؛جم  ر ى املاء  ل ت ح  باس  ، مأمواهل    ي س  ع  أ ح  ، وقيل: ما واجل م 

 . (1)ب س  ح   ع  وض  م   أ ي  رى الوادي يف به جم   س د  
 الثاينالفرع 

 ف احلبسريعت
سواء  ،ءشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاق اليهو: تعو  اصطالحا   احل ب س  

 . (2)مته لهالز و وكيله عليه ومأرمي غو كان بتوكل نفس الأيف مسجد،  أمكان يف بيت أ
 الثايناملطلب 

 اإلسالم يفاحلبس  أدلة جواز
 دلواىل جواز احلبس، واستإواملالكية والشافعية واحلنابلة  ب مجهور العلماء من احلنفيةهذ

 . (3)لة التاليةدألاب ذلكعلى 
 ن الكرمي: رآ: القأوالا  

ه د وا  ع ل ي ه ن  أ ر ب عة  م  نك م  قوله تعاىل: ) .1 ت ش  ش ة  م ن ن  س آئ ك م  ف اس  و الال يت  أي  ت ني  ال ف اح 
ك وه ن  يف  ال ب  ي وت  ح ىت   ي  ت  و ف اه ن  ال م و ت  أ و  جي  ع ل  الل     هل  ن  ف إ ن ش ه د وا  ف أ م س 

                                 
 .3/208، احملكم واحمليط األعظم 6/44، لسان العرب 15/522اتج العروس   (1)

 .4/135، أنوار الربوق يف أنواع الفروق 89رق احلكمية صالط  (2)

، هناية احملتاج 2/187(، أسىن املطالب 1/461(، أحكام القرآن البن العريب)20/88املبسوط للسرخسي)  (3)
 .9/218، نيل األوطار للشوكاين 2/87، فتح القدير للشوكاين 295، االختيارات للبعلي ص4/333



 .(1)(س ب يال  
خ ساحلبس ن أنمنها:  الصحيحال، أقو يف نسخ هذه اآلية على  ءف العلماتلواخ

 . (2)ذلكيف غري  يف الزىن فقط، ابجللد والرجم، وبقي مشروعا  
لل   )قوله تعاىل:  .2 م ان  اب   . (3)(حت  ب س وهن  م ا م ن ب  ع د  الص ال ة  ف  ي  ق س 

صل من أيه، وهو دىل حبس من توجب عليه حق حىت يؤ إ إرشاد اآليةففي هذه 
 .(4)الدينوحكم من أحكام  ،احلكومة أصول

 : النبويةة ن: الساثنياا 
 . (5)"لواجد حيل عرضه وعقوبتهايل ": صلى هللا عليه وسلمقوله  .1

رة، وحيل: جيوز د: املق-ابلضم  -ين، من الوجد غواللي: املطل، والواجد: ال
 ين: مطلين حقي. لدن يقول صاحب اأعرضه: ك. ملا  اظوصفه بكونه 

 . (6): حبسهوعقوبته
هنا: احلبس، وهو قول مجاعة من العلماء، منهم: سفيان، هواملراد ابلعقوبة 

 ، وابن املبارك، وزيد بن علي. يعكو و 
على  قادرا  كان   إذاين، دوقال ابن حجر: واستدل به على مشروعية حبس امل

 . (7)عليه وتشديدا   ،له أتديبا  الوفاء، 

                                 
 .15النساء، اآلية  (1)

، االختيارات 7/83، األم للشافعي 1/461، أحكام القرآن البن العريب 20/88انظر: املبسوط للسرخسي   (2)
 .295للبعلي ص

 .160املائدة،اآلية  (3)

 .2/741أحكام القرآن البن العريب   (4)

، ووصله 2/845أخرجه البخاري يف صحيحه معلقا : كتاب االستقراض وأداء الديون، ابب لصاحب احلق مقال   (5)
 .5089، حديث رقم 11/486، وابن حبان يف صحيحه 7065، حديث رقم 4/115احلاكم يف املستدرك 

 .5/62فتح الباري البن حجر العسقالين   (6)

 .5/62فتح الباري   (7)



 . (1)صلى هللا عليه وسلم حبس رجال  يف هتمة ما روى أن النيب .2
 اثلثاا: اإلمجاع:

ون وابن دأمجع الصحابة ومن بعدهم على مشروعية احلبس، وقد حبس اخللفاء الراش
 . (2)إمجاعا ذلكفكان  ،ار واألمصار من غري إنكارصاألع يعوالقضاة من بعدهم يف مج الزبري

 ليل العقلي: : الدرابعا  
اجلرائم  أهلللكشف عن املتهم، ولكف  ؛إىل إقرار احلبس - عقال   -عو دن احلاجة تإ

ومل  ،يعرف منهم أو، ذلكن و ، ويعتادفسادا  ون يف األرض عن يسذياملنتهكني للمحارم، ال
  .(3)يرتكبوا ما يوجب احلد والقصاص

احلبس وقع يف زمن النبوة  أناصل واحل"وطار: الكالم يقول الشوكاين يف نيل األومبثل هذا 
إنكار.  دونار واألمصار من ص ومن بعدهم إىل اآلن يف مجيع األعنيالصحابة والتابع أيمويف 

ن ذي للمحارم، النياجلرائم املنتهك أهلوفيه من املصاحل ما ال َيفى، لو مل يكن منها إال حفظ 
، ومل يرتكبوا ما يوجب أخالقهمذلك، ويعرف من  دون، ويعتاملسلمنيون يف اإلضرار ابعيس

 . (4)منهم العباد والبالد فأراحعليهم  ذلكحىت يقام  قصاصا  وال  حدا  
  

                                 
، والرتمذي يف 3630، 3/314ابب يف احلبس يف الدين وغريه،  -كتاب األقضية-أخرجه أبو داود يف سننه   (1)

كتاب قطع -، والنسائي يف سننه 1417، رقم 4/28ابب ما جاء يف احلبس والتهمية،  -كتاب الديت-ه سنن
 .4876، رقم 8/67ابب امتحان السارق ابلضرب واحلبس،  -السارق

 .2/317، وتبصرة احلكام البن فرحون 91-20/88املبسوط للسرخسي   (2)

 .104-101الطرق احلكمية، البن القيم ص  (3)

 .9/218يل األوطار ن  (4)



 اخلالصة: 
حلبس كعقوبة تعزيرية يف اوتقرير مشروعية  واصطالحا   لغةبعد استعراض تعريف احلبس 

خل دملنع من السفر يا إن، يتبني لنا جواز عقوبة املنع من السفر كعقوبة تعزيرية، حيث اإلسالم
 رج حتت احلكم الكلي له فهو أمر جزئي من حكم كلي. ندحتت معىن احلبس، وي

مل جيز له  ذلكن منعه غرميه من إرمي وأراد السفر فغين على اللدذا حل اإ"جب: ر قال ابن 
 . (1)"ملرهتن يف الرهناوله والية حبسه ك ح ب سهألنه  عاصيا  السفر، وان فعله كان 

ألن ابن  ؛يف جواز املنع من السفر كعقوبة تعزيرية ابلقياس على احلبس صريح وهذا نص
 . حبسا  من السفر  املنعرجب مسى 

 املبحث الثالث
 االستدالل على جواز املنع من السفر قياساا 

 على جواز التسيم
على  ييقضتهو: ال ءني( والفقهايو غن معىن الرتسيم كما يفهم من عبارات )اللأ (2)سبق

كالم ابن   وأفادآخر،  إىليذهب من مكان  أن طيعه، حبيث ال يستكتيد حر دخص، وحتالش
عن احلبس يف  خدم بديال  املست اإلجراءالرتسيم كان هو  أن: (3)رق احلكميةلطالقيم يف كتاب ا

من املنع  عمما يعين جوازه ومشروعيته، وملا كان الرتسيم يتفق م صلى هللا عليه وسلم؛عهد النيب 
 ، دل  (4)خرآ إىلعلى الشخص ومنعه من االنتقال من مكان  ا   كون كل منهما ضييقالسفر يف

 على الرتسيم.  قياسا  من السفر  عجواز التعزير ابملنعلى  ذلك

                                 
 .87القواعد الفقهية ص  (1)

 ينظر املطلب الثالث ]تعريف العقوبة[.  (2)

 .476-475الطرق احلكمية ص  (3)

وال مينع من ذلك كون الرتسيم منع حركة الشخص من مكان إىل آخر على نطاق ضيق، كاملنزل مثال ، وكون املنع   (4)
ولة إىل حدود دولة أخرى، فكالمها منع حلركة الشخص وتضييق من السفر هو منعه من االنتقال من حدود د

 عليها.



 املبحث الرابع
 االستدالل على جواز املنع من السفر

 الصحابة من السفر خارج املدينة عمرمبنع 
عمر بن اخلطاب  اشدفر عليها: ما فعله اخلليفة الر  يصح قياس منع السيتلة الدومن األ

من منعه الصحابة من االنتشار والسياحة يف األمصار، فقد روى غري واحد  -رضي هللا عنه  -
 عن احلسن البصري قوله:  كتب التاريخ  - أصحابمن 

ن اخلروج يف البلدان إال يريش من املهاجر ق أعالمكان عمر بن اخلطاب قد حجر على 
 يبدأسن البعري:  اإلسالم إين قد سننت   أال، فقام فقال: ذلكه غفشكوه فبل ،جلأو  إبذن

زل إال نتظر ابلبافهل ي   أال ،(4)، مث ابزال  (3)يسا  دمث س ،(2)مث رابعيا ،(1)ا  ني  ، مث ث  جذعا  فيكون 
 ندو وا مال هللا معوانت ذون أن يتخيدير  ا  ن قريشإو  أال ،قد بزل اإلسالمفإن  أال ؟النقصان
جزها ريش وح  قشعب احلرة آخذ حبالقيم  دونإين قائم  ،فال وابن اخلطاب حي   فأما أالعباده، 

 . (5)"يتهافتوا يف النار أن
ريش، وقد حصرهم قته حىت مل   -رضي هللا عنه  -وعن الشعيب قال: مل ميت عمر 

ن  إ البالد، فعلى هذه األمة انتشاركم يف أخافما  أخوفن إابملدينة، وأسبغ عليهم، وقال: 
 ذلك، ومل يكن فعل نينة من املهاجريدوهو ممن حبس ابمل -نه يف الغزو أذكان الرجل ليست

ك، وخري لك من الغزو غفيقول: قد كان يف غزوك مع رسول هللا ما يبل -مكة  أهلمن  مبغريه
طع إليهم وانقترى الدنيا وال تراك، فلما ويل عثمان خلى عنهم فاضطربوا يف البالد،  أالاليوم 

                                 
 .85اجلمل يدخل يف السنة السادسة. املصباح املنري ص  (1)

 .217اجلمل يدخل يف السنة السابعة. املصباح املنري ص  (2)

لنهاية يف غريب احلديث السديس من اإلبل ما دخل يف السنة الثامنة، وذلك إذا ألقى السن اليت بعد الرابعية. ا  (3)
 .2/354واألثر، البن األثري 

البازل من اإلبل الذي مت مثاين سنني ودخل يف التاسعة، وحينئذ يطلع انبه وتكمل قوته. النهاية البن األثري   (4)
1/125. 

 .14/34كنز العمال   39/302اتريخ دمشق البن عساكر  2/679اتريخ الطربي   (5)



 . (1)ليهم من عمرإ أحبفكان الناس، 
  -رضي هللا عنه  -اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  أنستدل على ومن هذين النصني ي  

بعض املفاسد اليت تنتج من انتشارهم  درءل ؛كان يرى جواز منع بعض األشخاص من السفر
ق بعض املصاحل، كحاجته يق املسلمني، ولتحنييف البالد، كظهور األحزاب والفرق والعصبية ب

 أوقوي على جواز املنع من السفر جللب املصاحل  دليلوهو  ،إىل استشارهتم يف امللمات والنوازل
 (2)نيابالقتداء بسنة اخللفاء الراشد أمرقد  صلى هللا عليه وسلمرء املفاسد، ال سيما أن النيب د

، وعليه يثبت جواز اعتماد املنع (3)بصورة خاصة -رضي هللا عنهما  -يب بكر وعمر وأب ،بعامة
 . أعلم، وهللا إثباتهان در أيث، وهو ما دمن السفر كعقوبة تعزيرية يف العصر احل

  
 

                                 
 .14/34، كنز العمال 2/679اتريخ الطربي   (1)

يف قوله صلى هللا عليه وسلم: "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها ابلنواجذ". أخرجه أبو   (2)
، والرتمذي يف جامعه: كتاب العلم، 4607، حديث رقم 5/13داود يف سننه: كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة 

، وقال: هذا حديث حسن صحيح. 2676، حديث رقم 5/43تناب البدع، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنن واج
. وابن حبان يف 42، حديث رقم 1/15وابن ماجه يف سننه: املقدمة، ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني 

، حديث رقم 1/174، واحلاكم يف املستدرك: كتاب العلم 5، حديث 1/178صحيحه كما يف اإلحسان 
صحيح ليس له علة. وصححه أيضا  البزار، وابن عبد الرب، والضياء املقدسي. ينظر: إرواء  ، وقال حديث329

 .8/107الغليل لأللباين 

قوله  صلى هللا عليه وسلم "اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر وعمر". أخرجه الرتمذي يف جامعه: كتاب املناقب،   (3)
، حديث رقم 5/382، واإلمام أمحد يف املسند 3662، حديث رقم 5/609ابب يف مناقب أيب بكر وعمر 

 من حديث حذيفة بن اليمان. 4451، حديث رقم 3/79، وصححه احلاكم يف املستدرك 23293



  املبحث اخلامس 
حبسب الزمان  مناسباا االستدالل جبواز إطالق يد احلاكم يف العقوبة التعزيرية مبا يراه 

 يرية ملناسبته العصر احلديثواملكان على جواز كون املنع من السفر عقوبة تعز 
التعزير عقوبة مفوضة إىل  أنإىل  -وهو الراجح عند احلنفية  -ذهب املالكية واحلنابلة 

 ذلكدرها حسبما يقتضيه احلال من نوع اجلرمية وحجمها، وطبيعة اجملرم وغري قاإلمام، ي رأي
 د. يدالتش أود جنس العقوبة، وحجمها من حيث التخفيف دمن الظروف اليت حت

 رأيهو مفوض إىل  وإمنا ،ردوليس فيه )يعين التعزير( شيء مق"قول الزيلعي:  ذلكومن 
تبلغ غاية  أنفينبغي  ،ف ابختالف اجلنايةتلفإن العقوبة فيه خت ؛اإلمام على ما تقتضي جنايتهم

يف  مجع السارق املتاع أومن األجنبية كل حمرم سوى اجلماع،  أصابالتعزير يف الكبرية كما إذا 
جر ابليسري، ومنهم: من ال نز فإن من الناس: من ي ؛الدار ومل َيرجه. وكذا ينظر يف أحواهلم

 . (1)"ينزجر إال ابلكثري
 إال توملا كان الناس ال يرتدعون عن ارتكاب احملرمات واملنهيا"ن: و وقال ابن فرح

ترك  أولى فعل حمرم فة، فالعقوبة تكون عتلابحلدود والعقوبة والزواجر شرع ذلك على طبقات خم
ف تلومنها: ما هو غري مقدر، وخت ،درومنها: ما هو مق ،فعل مكروه أوسنة  أوواجب 

وصفاهتا ابختالف اجلرائم وكربها وصغرها، وحبسب حال اجملرم يف نفسه،  وأجناسهامقاديرها 
 . (2)"والقول ،وحبسب حال القائل واملقول فيه

ار واألمصار، فرب تعزير يف بالد يكون صتالف األعابخ َيتلفإن التعزير "ايف: ر وقال الق
 . (3)"يف بلد آخر إكراما

ا يهن التعزير مشروع يف كل معصية ليس فأاتفق العلماء على "وقال ابن قيم اجلوزية:  

                                 
 .115، وينظر: معني احلكام للطرابلسي ص3/208تبيني احلقائق   (1)

 .2/289تبصرة احلكام   (2)

 .183-4/182 الفروق للقرايف حباشيته إدرار الشروق البن الشاط  (3)



 . (1)"مهعدر، وحسب اجلاين يف الشر و غحد حبسب اجلناية يف العظم والص
اإلمام،  رأيىل إعقوبة التعزير أمر مفوض  ديرن تقأ على اللةلنصوص واضحة الداوهذه 

 ،اجلرم، وعلى حسب طبيعة اجلاين رددر العقوبة على ققن يأو ويل األمر أاملسؤول  أوفلإلمام 
من العقوابت التعزيرية ما يراه  دثن للحاكم أن يستحإ. بل أيضا  وعلى حسب املكان والزمان 

 زير. رض من التعغلردع الذي هو الايف  وانجعا   مناسبا  
وخنلص من هذا كله إىل جواز التعزير ابملنع من السفر يف هذا العصر، واعتبار املنع من 

عن بعض اجلرائم واملخالفات،  ردعا  و أ ءالسفر عقوبة من املمكن أن يعتمدها احلكام جزا
ه احلرمان من هذا احلق ثليث، وما قد ميدالسفر يف العصر احل أمهيةاستعرضنا  أنوخباصة بعد 

 . غبعض الناس من ضرر ابلل
  

 
  

                                 
 .451الطرق احلكمية ص  (1)



 اخلامتة
  النتائج:ال: أو 

 ني وبني شخص معنياملنع من السفر هو: أمر كتايب يصدره القاضي ابحليلولة ب .1
 هذا املنع.  أسبابمغادرة البلد الذي يعيش به ألسباب معينة، حىت تنقضي 

ة على الشخص مبكان من األمكن ييقضتالرتسيم يف اصطالح الفقهاء هو: ال .2
 يذهب من مكان إىل آخر.  أنق حركته، حبيث ال يستطع يوتعو 

نه أحد معاين املنع من أ من خالل تعريف الرتسيم يف اصطالح الفقهاء: نيتب .3
 السفر. 

لة اليت ترتب أف طبيعة املنع من السفر يف القانون الكوييت حبسب نوع املستلخت .4
 عليها املنع، وذلك على النحو التايل: 

 ائل اجلزائية: ال: يف املسأو 
 ( حملاكمة الشخص. وقائيا  ) متهيدي   ءجراإيعد املنع من السفر 

 : املدنيةاثنيا: يف املسائل 
 . حتفظيا   -ل املنع من السفر إجراء وقائيا  ث: مي: يف املسائل التجاريةالا أو 

 -حتفظيا   -وقائيا   إجراءن من السفر دي: قد يعد منع امل: يف مسائل اإلفالساثنياا 
من آاثر احلكم  أثرا  فالسه، كما قد يكون عقوبة، وهو ما إذا كان إشهر  قبل

 يد حريته. تقألهنا  ؛ين املتعلقة بشخصهدامل إفالسبشهر 
 إال: ال جيوز للزوجة منع الزوج من السفر : يف مسائل األحوال الشخصيةاثلثاا 

ثبوت ع حكم ابتدائي مشمول ابلنفاذ املعجل ابلنفقة م أوعلى حكم هنائي  ءبنا
 ء.ة الزوج على الوفادر ق

 ميثلهري من اجلرائم، ملا قد كثاملنع من السفر كعقوبة انجعة يف ال ءجراإصالحية  .5
يف حق الكثري من األشخاص يف عصران  كاف    ملنع من السفر من ردع  اب التهديد



 هذا. 
 على جواز احلبس.  ا  املنع من السفر قياس إجراءجواز  .6
 على الرتسيم.  قياسا  فر جراء املنع من السإجواز  .7
ق يد احلاكم يف العقوبة التعزيرية الاملنع من السفر بناء على جواز إط ءجواز إجرا .8

 حبسب الزمان واملكان.  مناسبا  مبا يراه 
املنع من  ءفيها الفقها أجازعلى احلاالت اليت  قياسا  جواز املنع من السفر  .9

 ي: هو  ،السفر
 املنع من السفر بسبب املديونية:  -أ

 املنع من السفر ابملرهون:  -ب
 احلج:  إىلمنع السفيه من السفر  -ت
 املنع من السفر ابللقيط.  -ث
 رض العدو: أاملنع من السفر ابملصحف إىل  -ج
 منع السفر ابلزوجة املطلقة الرجعية.  -ح

 يات: صو ت: الاثنيا
 القوانني الكويتية بضرورة إعادة النظر يف إجراء املنع من صي القائمني على سن   أو  -1

 السفر، والتوسع فيه بعد حتويله إىل عقوبة على بعض اجلرائم. 
لة و اواملستجدة، وحم ة ابلنظر يف العقوابت املستحدثنيالباحث إخواينصي أو  -2

اختالفها مع  أولبيان مدى اتفاقها  ؛ياإلسالمهلا يف الفقه  ور  ذالبحث عن ج
 . يةاإلسالمالشريعة  أحكام

 -ة مواصلة الدراسات الشرعية املقارنة خواين الباحثني بضرور إصي أو كما  -3
ي وفضله على التشريعات اإلسالملتبيني مزية التشريع  ذلكابلقانون الوضعي، و 

 األخرى. 



 صادروامل املراجع ثبت
عيب شق يحتقبلبان.  بن نديال ءيف األمري عاللبان. أتحاإلحسان برتتيب صحيح ابن  .1

 م(. 1993 -  ه1414لثانية )بريوت، الطبعة ا -األرنؤوط. مؤسسة الرسالة 
ق عصام فارس يأليب احلسن علي بن حبيب املاوردي، حتق ،األحكام السلطانية .2

 (. ه 1416ىل )و بريوت، الطبعة األ -ي اإلسالماحلرستاين، املكتب 
ق: ي( حتقه 370د بن علي الرازي اجلصاص )تمحأبكر  أيبليف: القرآن: أت أحكام .3

 (. م1985 -ه  1405بريوت ) ،ء الرتاث العريبق قمحاوي، دار إحيادحممد الصا
ق حممد ي(. حتق ه534أليب بكر حممد بن عبد هللا بن العريب املالكي)ت ،القرآن أحكام .4

 بريوت.  -عبد القادر عطا دار الفكر للطباعة 
دار املعرفة  - ه 505حامد حممد بن حممد الغزايل، ت أيبلإلمام  ،يندإحياء علوم ال .5

 بريوت.  -
 الدين ءليف: عالابن تيمية. أت اإلسالم لشيخبار العلمية من االختيارات الفقهية األخ .6

محد أق ي(. حتقه 803قي احلنبلي )تدمشأيب احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي ال
 -  ه1418ىل )و الريض، الطبعة األ -بن حممد بن حسن اخلليل. دار العاصمة 

 م(. 1998
ن األلباين. ديليف: حممد انصر المنار السبيل. أت أحاديث يجإرواء الغليل يف ختر  .7

 (. ه 1399ىل )و بريوت الطبعة األ -ي اإلسالماملكتب 
هللا بن  : احلافظ يوسف بن عبدأتليفمصار. األ ءكار اجلامع ملذاهب فقهاذ االست .8

املعطي  (. حتقيق عبده 463لسي )تدالرب بن عاصم النمري، األن حممد بن عبد
 (. ه 1414) األوىلشق. الطبعة دم - قتيبةقلعجي. دار 

 ق عفيفي. دد. حممد الصا -ولية دواملعاهدات ال اإلسالم .9
 القاهرة. -ي اإلسالمب كتازكري األنصاري، دار ال للشيخسىن املطالب، أ .10



 ،محد بن علي بن حجر العسقالينأاحلافظ  لإلماماإلصابة يف متييز الصحابة.  .11
 ه (1412ىل )و بريوت. الطبعة األ -ق علي حممد البجاوي، دار اجليل يحتق

بكر أيب هللا حممد بن  عبد أيبعالم املوقعني عن رب العاملني. لشمس الدين إ .12
 -وف سعد دار اجليل ءق طه عبد الر ي(. حتقه 751املعروف اببن قيم اجلوزية )ت

 (.  ه1403بريوت )
إشراف: حممد  -( 204حممد بن إدريس الشافعي )ت اإلماميف: لأت -األم  .13

 بريوت.  -دار املعرفة  -ري النجار زه
املبجل امحد بن  اإلماماإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب  .14

الرتاث العريب ء ق: حممد حامد الفقي، دار إحيايي، حتقو احنبل، لعلي بن سليمان املرد
 م(.  1980 -ه  1400) ،بريوت، الطبعة الثانية -
محد عبد أ(، حتقيق  ه 978 القونوي )ت ، للقاسم بن عبد هللاءالفقها أنيس .15

 (.  ه 1406ىل ) و جدة، الطبعة األ -الرزاق الكبيسي، دار الوفاء 
  بريوت -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن جنيم، دار املعرفة  .16
 . كتب العلميةساين، دار الامحد الكأالصنائع، ملسعود بن  ئعبدا .17
 -محد بن حممد املعروف اببن رشد احلفيد، دار الفكر أبداية اجملتهد، حملمد بن  .18

 بريوت. 
عروس من جواهر القاموس. أليب الفيض حممد بن حممد بن حممد بن لااتج  .19

 اإلعالم(. حتقيق جمموعة من احملققني. وزارة  1205الرزاق احلسيين الزبيدي ) عبد
 (. ه  1314ىل ) و ابلكويت، الطبعة األ

ري ديب القاسم العبأخليل، حملمد بن يوسف بن  ملختصر إلكليلالتاج وا .20
الطبعة الثانية  -بريوت  -(، الناشر: دار الفكر ه 897اق، )ت و املشهور ابمل

 (.  ه 1398)



ور عمر عبد العزيز عمر، دار املعرفة دكتاتريخ مصر احلديث واملعاصر، لل .21
 . اإلسكندرية -اجلامعية 

حممد  إبراهيمن الدياألحكام: لربهان األقضية ومناهج  أصولتبصرة احلكام يف  .22
 العلمية.  لكتب، بريوت: دار اونبن فرح

ن عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، ديلفخر ال -قائق داحلقائق شرح كنز ال ينيتب .23
 الطبعة الثانية.  -ي اإلسالماب تكلالناشر: دار ا -ه  855ت 

ين غق عبد اليق(. حته 676بن شرف النووي)ت ىيحترير التنبيه، أليب زكري حي .24
 (. ه 1408ىل، )و دمشق، الطبعة األ -قر. دار القلمدال
  بريوت-الرتاث العريب  ءحياإحتفة احملتاج، ألمحد بن حجر اهليتمي، دار  .25
 -الرسالة  ةر عودة، مؤسسد، للمستشار عبد القااإلسالماجلنائي يف  يعالتشر   .26

 ه (.1418وت، الطبعة الرابعة عشرة ) بري 
األبياري، دار  إبراهيمق ي(، حتقه 816بن حممد اجلرجاين )ت ليالتعريفات. لع .27

 (. ه 1405ىل، )و بريوت، الطبعة األ -ب العريبكتاال
 -ور عبد العزيز عامر، دار الفكر العريب دكت، لليةاإلسالمالتعزير يف الشريعة  .28

 القاهرة. 
هللا  عبدق ياحلاج، حتق أمريالفقه. ابن  أصولالتقرير والتحبري على التحرير يف  .29

 م.1999 -ه 1419ىل، و بريوت، الطبعة األ -ب العلميةكتحممود، دار ال
محد بن علي بن حجر العسقالين أالفضل  أيبيف: لبري. أتخيص احلتلال .30

 . ه (1384)ينة املنورةد. املدينهللا هاشم اليماين امل ق السيد عبدي(. حتقه  852)
هللا  يف: احلافظ يوسف بن عبدلأت طأ من املعاين واألسانيدو التمهيد ملا يف امل .31

قاف و (. وزارة األه 463لسي )ت ندالرب بن عاصم النمري، األ بن حممد بن عبد
 (. ه 1378املغربية )



ي و وف املناءيف: حممد عبد الر لتعاريف. أتالالتوقيف على مهمات  .32
ىل و دمشق. الطبعة األ -مد رضوان الداية. دار الفكرحمق: ي(. حتقه 1031)ت

  (.ه 1410)
احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري  أيبيف: ل. أتالصحيحاجلامع  .33

  بريوت.د.ت. -الرتاث العريب إحياءباقي. دار الق حممد فؤاد عبد ي(. حتقه 261)ت
(. ه  279عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت أيبيف: ل. أتيحاجلامع الصح .34

ىل و طبعة األبريوت.ال -محد حممد شاكر وآخرين دار الكتب العلمية أق يحتق
 (. ه 1408)
(. ه 256البخاري )ت إمساعيلحممد بن  اإلماميف: لاجلامع الصحيح. أت .35

 مطبوع مع شرحه فتح الباري. 
طبعة دار  -ه 671ت -رطيب قحممد بن أمحد ال -ألحكام القرآن اجلامع  .36

 الطبعة الثانية.  -القاهرة -الشعب 
اآليب األزهري،  صاحل عبد السميع -شرح خمتصر خليل  اإلكليلجواهر  .37

 بريوت.  -الناشر: دار الفكر
 مصر.  -أليب بكر حممد بن علي احلدادي، املطبعة اخلريية ،اجلز هرة النرية .38
احلبيب على شرح اخلطيب، لسليمان بن حممد  حتفة ةاحاشية البجريمي املسم .39

 بريوت.  -البجريمي، دار الفكر
صور اجلمل، حاشية اجلمل على شرح املنهج: سليمان بن عمر بن من .40

  ه .1305بريوت:دار إحياء الرتاث العريب، 
سوقي، دحاشية الدسوقي على الشرح الكبري: حممد بن أمحد بن عرفه ال .41

 (. تالقاهرة: مطبعة عيسى البايب احلليب )د
مصر،  -ي، دار املعارفو اري، ألمحد الصغي على الشرح الصو احاشية الص .42



 ري. غمطبوعة هبامش الشرح الص
، دار دينالشهري اببن عاب أمنيحملتار على الدر املختار، حملمد حاشية رد ا .43

 (. 2/75(، )ه 1421بريوت، ) -الفكر 
، ومها حاشيتان نيلبحاشية قليويب وعمرية على شرح احمللي على منهاج الطا .44

ب العربية ألصحاهبا كتعمرية، طبع دار إحياء ال يخالقليويب والش دينشهاب اليخ للش
 ت. . وشركاه مبصر، دعيسى البايب احلليب

ب للطباعة كتمحد حممود، مؤسسة دار الأسيد د.ن من السفر، ديحول منع امل .45
 ىل. و والنشر،الكويت، الطبعة األ
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