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 ،املسلوني غري تالداهلجرج إىل 
 حكوها وآثارها املؼاصرج يف الشريؼح اإلسالهيح. 
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سإعساسسالطالبس:

 عبد اهلل يوسف أبو عليان.
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سإشعافسفض مإلساأليتاذسالسكتوع:

 اعيل هنية.مازن إمس
ىذا البحث استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الفقو المقارف مف كمية قدـ 

 الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية بغزة.
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 أىذُ ىزا اجليذ ادلرٌاضغ

ألػالو، ًاجملاىذٍّ انؼظاو، ًيٍ ا ًإىل صذاترو ،انشعانح، حمًذ صهَ اهلل ػهْو ًعهى دايمإىل 

 عهك دسهبى، ًالرفَ أثشىى إىل ٌّو انٌلد ادلؼهٌو.

 ح يؼشاج انشعٌل.يْإىل فهغطني انثرٌل، دا

 ًكم انثماع انفهغطْنْح انيت الرتب ىل دْفا ًّافا ًػغمالٌ ًذم انشتْغإىل لذعنا احلثْثح، إ

 انهماء هبا.يٌػذ 

 األسض. عتما كم يف احلشّحً احلك إىل انثٌاس األدشاس دػاج

 انؼطاء، ًادلناسج انشًاء ينثغ، إىل انذػٌج اننمْح

 احلشكح اإلعاليْح اجملاىذج ػهَ أسض فهغطني.

 ، اجلايؼح اإلعاليْح.إىل صشح انؼهى ًانؼهًاء

إىل شيذاء اإلعالو، ًشيذاء انمضْح انفهغطْنْح، ًأخص ينيى أخِ ًدثْيب انشيْذ انٌدًد حمًذ أتٌ 

 ."أتٌ لْظ" يغايخ

ظ نكراب اهلل إىل أعشٍ احلشّح انصاتشٍّ انثاترني انماىشٍّ نغجاَْيى، ًأخص ينيى شْخِ احملف

 ."أتٌ إتشاىْى" أتٌ دلح األعري اجملاىذ تالل

 يشؼم احلضاسج، ًَرباط اذلذاّح. ،إىل يٍ سجخ يْضاٌ يذادىى ػهَ دياء انشيذاء، انؼهًاء األطياس

 ًصًجيت سفْمح دستِ.ّض ًأخٌاذِ انكشمياخ إىل أتِ انغايل ًأيِ احلنٌٌ ًأخِ انؼض

 ًإىل مجْغ أدثاتِ ًإخٌاَِ.

 اإلعــــــــــــداءػػػ



 

 

 

 

أمحذ اهلل أًالً ػهَ َؼًو انؼظًْح، ًآالئو اجلغًْح، أمحذه أٌ أَؼى ػهِ تاإلعالو، ًاجرثاَِ 

امتاو حبثِ، فهٌ تمِ انهغاٌ الىجاً تزكشه، ًانمهة إتاذلذاّح ًاإلكشاو، ً ّغش يل 

 خهمو، يا كند أدّد يا ػهِ يٍ دمو. يشغٌالً تانرفكش يف ػظْى

ػهَ حبثِ، انؼض  تإششافوأذمذو تؼظْى انشكش، إىل أعرارُ ًشْخِ انزُ ششفد ثى 

 اتٍ ػثذ انغالو انغضُ، انؼامل انؼايم اجملاىذ،

 األعرار انذكرٌس/ ياصٌ إمساػْم ىنْح   "أتٌ أمحذ" 

ذِ، ًلحهى صال ّصرب ػهَأشكشه ػهَ َصذو انذائى، ًجيذه انذاػى، فمذ كاٌ 

ػهَ كثٌاذِ، فأعأل اهلل ذؼاىل أٌ ّشفغ لذسه يف انذَْا ًآخشج، ًأٌ جيًؼين تو يف داس 

 انكشايح يغ اننيب انؼذَاٌ صهَ اهلل ػهْو ًعهى.

 زٍّ ذكشيا تمثٌل ينالشيت0هانانفاضهني إىل أعرارُ  اجلضّم  كًا ًأذمذو تانشكش

 عهًاٌ َصش انذاّح.  انذكرٌس/

 انغٌّشكِ.عؼْذ شذادج  ًانذكرٌس/

 شكر وتقدير  



 

 

، اجلايؼح اإلعاليْح انؼطاءكًا أذمذو تانشكش اجلضّم إىل صشح انؼهى ًانؼهًاء، ًَثغ اخلري ً

تانزكش أعاذزذِ  صتغضج، ًكهْح انششّؼح ًانماٌٌَ، ًػًادج انذساعاخ انؼهْا، ًأخ

األفاضم انزٍّ اعرفذخ يٍ ػهًيى ًأدهبى يف أثناء دساعيت، انذكرٌس عهًاٌ انذاّح دفظو 

هلل ًسػاه، ىزا انؼامل اخلهٌق انٌدًد احلِْ صادة انمهة انشلْك، ًانذكرٌس صّاد يمذاد، ا

، ًانذكرٌس انفاضم ياىش ًاإلصالح نؼهىسجم اادلثاتش ادلرٌاضغ، ًانذكرٌس ياىش احلٌيل 

غٌّشكِ، صادة اخلطَ انانغٌعِ صادة اذلى ًاذلًح، ًكزنك انذكرٌس شذادج 

 ؼاىل، ًكزنك األب انكثري انذػٌّح ادلثاسكح تإرٌ اهلل ذ

 انذكرٌس انفاضم عهًْاٌ انغطشُ.

كًا ًأشكش األعرار انفاضم ذْغري إتشاىْى انزُ مل ّمصش يف إسشادُ ًذٌجْيِ، 

فمذ ًكزنك األعرار فشاط األعطم، ًانزُ نو فضم كثري يف ذٌعْغ آفالِ انفميْح، 

 غائم.ادل يل يف دْاذِ انؼهًْح فًْا خفِ ػين يٍ كاٌ يشجؼاً

 أذمذو تانشكش إىل األعرار أمحذ األعطم انزُ ساجغ حبثِ ًَمذو ًدلمو.ً

 ًانشكش يٌصٌل نكم يٍ أعذٍ إيل يؼشًفاً، ًلذو يل َصذاً، ممٍ انرمْيى 

 .احلْاج يغريجيف 
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، كالصبلة كالسبلـ عمى الفبلحرشد ، كطريقو مى الصبلحعمـ الحمد هلل الذم جعؿ ىديو مى 
 ، كبعد...سكة، محمد القائد القدكة، كالنبي األ

نو ك جعؿ اهلل صرح الشريعة متكامؿ البناء، فسيح األرجاء، فيك متكامؿ في كؿ شؤ فقد 
كأمكره، يتسع ألصحاب االعتياد كاالضطرار، يرقب العسر لييسره، كالضرر ليزيمو، قاؿ اهلل تعالى 

دَشَجٍ ٍِِْ اىذِِِّّ فِِ ػَيَْْنٌُْ جَؼَوَ ًٍََب في كتابو 
 ف تمسؾ بيذا اليدل كاف مف السعداء األعزاءم لذلؾ، (1)

 .في الدنيا، المفمحيف في األخرل

كلقد عاش المسممكف ىذه السعادة لما استقامكا عمى الطريؽ، كعمركا األرض لقركف عديدة، 
نشركا فييا األمف كاإليماف، كالعمـ كالنكر، فكانت ليـ دكلة، راسخة األركاف، يقصدىا القريب 

، كتمزقت الزماف تغيرىا حتى بدلت منيجيا ثـ بدأت عكامؿ إلييا الرحاؿ مياجريف، يشدكف كالبعيد،
فريسة لمذئاب، يطمع فييا المفترسكف، الذيف كانكا يخشكف زئيرىا في مرحمة قكتيا، أمست دكليا، ف

فسقطت خبلفتيا، كتفرؽ شمميا، كىاجرت نسبة ليست باليينة مف أبنائيا إلى مشارؽ األرض 
في  ظاىرة اليجرة إلى ببلد غير المسمميف حتى أصبحت ثان عف األمف كالرزؽ كالعمؿ،كمغاربيا، بح

 المقمقة.كاقعنا المعاصر مف الظكاىر 

إلى ببلد غير المسمميف،  العقكؿ كالكفاءات كاأليدم العاممة كالشرائح المختمفة بعد ىجرةك   
 ث عدد المسمميف في العالـ،شكؿ المسممكف المقيمكف في تمؾ الببلد أقميات إسبلمية تقدر بثم

لذلؾ كاف  ظيرت ليـ مسائؿ مستجدة في عباداتيـ كمعامبلتيـ، كأنكحتيـ، كشؤكف حياتيـ كميا،ك 
حكـ اهلل في الكقائع كالمستجدات، فكاف ىذا البحث  بينكالزامان عمى حممة الشريعة أف ينبركا لي
 استجابة لتمؾ البكاعث، كالمكسـك ب:

ػ،ػحصطؼاػوآثارعاػاضططاصرةػسيػاضذرغطظػاإلدالطغظ.طدضطغنضاػزغرػبالداضؼجرةػإضىػ

كعمدت في ىذا البحث إلى الحكـ عمى الكقائع المعاصرة، في ضكء المقاصد الشرعية، 
اختبلؼ أكبر مف اختبلؼ  ىناؾ كالقكاعد الكمية، كذلؾ الختبلؼ األحكاـ باختبلؼ األماكف، كليس

                                                           

 (.78الحج، آية ) (1)
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يختمؼ في  نفسو في ببلد المسمميف، لكف ىذا الحكـ الببلد، فالمسألة نفسيا قد نحكـ عمييا بحكـ
ببلد غير المسمميف، الختبلؼ القكاعد الضابطة لمحكـ في تمؾ الببلد، كمعظـ األحكاـ التي كردت 

 .في بحثي كانت تخضع لقكاعد الحاجة كالضركرة، كليس لحكـ األصؿ كاالعتياد كالسعة

د لما لذلؾ مف أثر أيضان في اختبلؼ إلى تمؾ الببل دت إلى تجمية أسباب اليجرةكما عم 
ف بمده مضطيدان الحكـ، فالذم خرج مف بمده برغبتو لمفسحة كالترفيو لف يككف حكمو كمف أخرج م

فالنظر إلى مآالت األفعاؿ كالمصالح كالمفاسد، كمكازيف السياسة الشرعية معتبرة  مقيكران عمى أمره،
يـ، كالتأثير اإليجابي بغية تحصيؿ حقكق دافعةكفقو المفي ىذا الشأف، لحاجة المسمميف لفقو البناء، 

 .أينما كاف عامة لنصرة الحؽأثير في السياسة الدكلية بصكرة ، كالتالمكجكديف فيو في مجتمعيـ

كلقد بينت حكـ الشرع في اإلقامة كاليجرة ابتداءن، ثـ حكـ اآلثار المعاصرة التي تترتب عمى  
كاء في عبادتو، أك حيف مكتو، أك في عممو كتعامبلتو، أك عند اإلقامة في المجاالت المختمفة، س

أف يكرمني بفضمو، كيعفك عف زالتي،  المكلى عز كجؿممارستو لحقكقو في العمؿ السياسي، راجيان 
 ، كالتقصير مف كسب يدم.سبحانو فالتكفيؽ مرده إليو

سواهللسالموافقسوالهاسيسإلىسيواءساليب ل.
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ػطبغطظػاضبحث:

كما كيصكر بعض ، اليجرة إلى الببلد غير اإلسبلميةحكـ  بشكؿ أساس ج البحثيعال
 الحكـ الشرعي ليا. كيجمي في المجاالت المختمفة، اليجرة عفاآلثار المترتبة 

ػأعطغظػاضطوضوع:

 أىميا: أمكر عدة، لعؿ مفتكمف أىمية ىذا المكضكع في 

تفاعؿ ك بذلؾ ياىا الكاقعي، كىيعتبر ىذا المكضكع مف المكضكعات الفقيية التي ليا صد -1
 عطي ليا تكصيفيا التكميفي.يمع األحداث كالمستجدات ل

عيشكف خارج ألحكاـ الفقيية لممسمميف الذيف ييعالج ىذا المكضكع مساحة كاسعة مف ا -2
 .، كالذيف يمثمكف ثمث عدد مسممي العالـالببلد اإلسبلمية

 دببػاختغارػاضطوضوع:

 كع لعدة أمكر منيا:يرجع سبب اختيارم ليذا المكض
فتح الدكؿ الغربية أبكاب اليجرة لتمقؼ الكفاءات اإلسبلمية كالعقكؿ المفكرة فييا، مما   -1

 دفعني لبياف حكـ اليجرة كاآلثار المترتبة عمى ذلؾ، كضكابط اليجرة.

كتأصيؿ األساس الذم بنيت عميو  ،بشمكلية الجكانب عند الباحثيف عدـ طرح ىذا المكضكع -2
  دفعني لئلسياـ في ذلؾ كلك نسبيان. ، ممااآلثار

ببلدىا مف كحرماف  ،اطنيااستنزاؼ العقكؿ كىجرتيا عبر مغادرتيا لمك  خطراستشعار حجـ  -3
 مما جعؿ بياف الكجية الشرعية في المسألة ضركرم.، خيرىا

اإلسياـ في معالجة كثير مف القضايا التي ىي محؿ جدؿ معاصر كالتي يحتاج إلييا  -4
 .اليكـ غير المسممةكؿ المسممكف في الد

ػ

ػ

ػ
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ػاضدراداتػاضدابػظ:

لـ يكف في القركف األكلى ما يعرؼ بفقو األقميات المسممة، لعدـ حاجتيـ إليو، لكف لما دعت  
ضكابط  أف تضعالتأصيؿ لو، ك  حاكلتعدة دراسات  الحاجة إليو في كاقعنا المعاصر، ظيرت

جكانب معينة سكاء في  عالج كمنيا ما، إلسبلميمرتكزاتو، كمكانتو مف الفقو ا فبينتلبلجتياد فيو، 
قد  أخرلمف غير تأصيميا عمى فقو األقميات، ك  العبادات، أك المعامبلت، أك األحكاـ السياسية

كىذه أىـ الدراسات السابقة  األصكؿ التي بنيت عمييا األحكاـ مف غير ذكر اآلثار المترتبة، تبحث
 في المكضكع:

لمباحث عماد بف عامر،  :ميف، حكميا ضكابطيا كتطبيقاتيااليجرة إلى ببلد غير المسم -1
 -كىي رسالة ماجستير تخصص فقو كأصكلو بجامعة الجزائر، كمية العمكـ اإلسبلمية

ـ، إال أني لـ أستطع الحصكؿ عمييا، لكني كجدت فيرس 2002الخركبة، كذلؾ في عاـ 
، كحكـ الزكاج مف حكـ التجنسك  المحتكيات، كىي تتحدث بشكؿ أساس عف حكـ اليجرة،

 الكتابيات.

حصمت  فمة زردكمي :فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، كىي رسالة ماجستير لمباحثة -2
عمييا مف كمية العمكـ االجتماعية كالعمكـ اإلسبلمية بجامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، 

 بحثي. فيـ، كىي مف الرسائؿ القيمة التي استفدت منيا 2006كذلؾ عاـ 

لمشيخ خالد عبد القادر، كىي رسالة ماجستير مف كمية اإلماـ  :قو األقميات المسممةف -3
األكزاعي ببيركت، كلـ أستطع الحصكؿ عمييا، إال أني كجدت ممخصان ليا قدـ لمجمة األمة 

 كأصدر كتابان شيريان بعنكاف مف فقو األقميات.

لمباحث محمد  :كاإلمارة كالجياداألقميات اإلسبلمية كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ في العبادات  -4
بف دركيش بف محمد سبلمة، كىي رسالة ماجستير مف جامعة أـ القرل بمكة المكرمة، 

 ىػ.1420كذلؾ عاـ 

تكبكلياؾ،  محمد لمباحث سميماف :األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة في الفقو اإلسبلمي -5
 .كىي رسالة ماجستير مف الجامعة األردنية
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دراسة تأصيمية فقيية نقدية، كىي عبارة عف  :ف كالمثبتيفيالكالء بيف النافي تعدد ،المكاطنة -6
لممجمس األكركبي لمبحكث كاإلفتاء في  مف الدكتكر صبلح سمطاف، كتاب أصمو بحث قدـ
 مؤتمره السادس عشر.

اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ المناكحات كالمعامبلت، لمدكتكر إسماعيؿ لطفي فطاني،  -7
دكتكراه في الفقو المقارف مف المعيد العالي لمقضاء بجامعة اإلماـ ابف سعكد  كىي رسالة
 بالرياض.

في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، لمدكتكر عبد العزيز األحمدم، كأصؿ  اختبلؼ الداريف كآثاره -8
 ىذا الكتاب رسالة دكتكراه مف الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.

ػاضصطوباتػاضتيػواجؼتظي:

يسر اهلل أمرم في بحثي، فمو الحمد كالمنة، إال أف ىناؾ عقبات كصعكبات تعرضت ليا      
 في أثناء بحثي، كىذه أىميا:

صعكبة التعامؿ مع الخبلؼ في المسائؿ المطركحة، كذلؾ لتشابؾ البعد الفقيي مع الجانب  -1
 قيقان.العقدم في بعض المسائؿ، مما جعمني أبذؿ مزيد جيد لتحرير المسألة تحريران د

مف كثرة التأليؼ في فقو األقميات في  عمى الرغـك فرة في ىذا المكضكع، اقمة المراجع المتك  -2
 ما كصمني منيا لـ يكف بالقدر الكافي. فإف ،القرف الحالي

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػخطظػاضبحث:

سالميمم ن،سحكمهاسوآثاعهاسالمعاصعةسفيسالشع عإلسامي م إل.سغ عسب سالهجعةسإلىس

 :كخاتمة مقدمة كتمييد كفصميفقسمت ىذا البحث إلى 

ػاضغصلػاضتطؼغدي:ػاضؼجرة،ػتػدغمػاضبالد:ػظظرةػططاصرة.

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 المبحث األكؿ: مفيـك اليجرة كالسفر، كالعبلقة بينيما.

 المبحث الثاني: تقسيـ الببلد، كضابطو، كأثر الكاقع المعاصر عمى تغير كصؼ الببلد.

ػوأظوارؼاػوحصطؼا.ػ،اضطدضطغنػزغرػبالدىػاضغصلػاألول:ػأدبابػاضؼجرةػإض

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

 المبحث األكؿ: أسباب اليجرة.

 المبحث الثاني: أنكاع اليجرة.

 كضكابطيا الشرعية. ،المبحث الثالث: حكـ اليجرة

ػاضطدضطغنػوحصطؼا.ػزغرػبالداضغصلػاضثاظي:ػاآلثارػاضططاصرةػاضطترتبظػرضىػاضؼجرةػإضىػ

 مسة مباحث:كيشتمؿ عمى خ

 المبحث األكؿ: تخمي المرأة عف حجابيا لمحاجة.

 المبحث الثاني: الزكاج مف غير المسمميف.

 المبحث الثالث: دفف المسمميف كتكابعو الشرعية.

 المبحث الرابع: عمؿ المسمـ كتعامبلتو.

 المبحث الخامس: المشاركة السياسية كتكابعيا الشرعية.

ػ.واضتوصغاتػجاضخاتطظ:ػوتذطلػرضىػأعمػاضظتائ
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ػطظؼجػاضبحث:

 اتبعت في ىذا البحث المنيجية التالية:

 تصكير المسألة كتكضيح المراد منيا، قبؿ الحكـ عمييا.  -1

إذا كانت المسألة في مكضع اتفاؽ أكردت الحكـ مع دليمو، أما إف كانت مكضع اختبلؼ  -2
مناقشتيا، مع تحقيؽ ذكرت تحرير محؿ النزاع في المسألة ثـ إيراد أقكاؿ العمماء كأدلتيا ك 

 سبب االختبلؼ، كصكالن لمقكؿ الراجح، كذكر مبرراتو ما استطعت إلى ذلؾ سبيبلن.

 مصنفاتاالقتصار عمى المذاىب الفقيية المعتمدة، سكاء المذاىب األربعة القديمة أك ال -3
ف دعت الحاجة لذكر غيرىا لكجاىة في رأم، أك قكة في دليؿ  الفقيية الحديثة المعتمدة، كا 

 كرت ذلؾ.ذ

 ةمش السفميأصحابيا في اليكاالرجكع لممصادر المعتمدة في النقؿ عنيا، كعزك ذلؾ إلى  -4
 مف كؿ صفحة.

 محاكلة طرح حمكؿ عممية بديمة أك معالجة مناسبة لمقضايا المعاصرة ذات األىمية. -5

 اليكامش السفمية.تكثيؽ اآليات كذكر رقميا كسكرتيا في  -6

 العمماء عمييا إف لـ تكف مف أحاديث الصحيحيف. تخريج األحاديث، كالنظر في حكـ -7

تباع البحث بالفيارس المتعارؼ عمييا لآليات كاألحاديث كاآلثار كالمراجع كالمكضكعات.ا -8





ػ

  

 نظرج هؼاصرج. 

 ًانؼاللح تْنيًا. 
 

ػ

ػاضغصلػاضتطؼغدي

 اهلجرج، تقسين الثالد: 

 نظرج هؼاصرج. 
 

 يفيٌو اذلجشج ًانغفش، ًانؼاللح تْنيًا. ادلثذث األًل0

ادلثذث انثا0َِ ذمغْى انثالد، ًضاتطو، ًأثش انٌالغ   

 ادلؼاصش ػهَ ذغري ًصف انثالد.



 



ػ

ػضطبحثػاألولا

 والؼالقح تينهوا. هفهىم اهلجرج والسفر،
 ّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:ً

 شج ًيششًػْريا.أًال0ً يفيٌو اذلج

 ثاَْا0ً يفيٌو انغفش ًيششًػْرو.

ػثانثا0ً انؼاللح تني اذلجشج ًانغفش.
ػ

ػػػ

ػ

ػ

ػ
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ػاضطبحثػاألول

ػطغؼومػاضؼجرةػواضدغرػواضغرقػبغظؼطا.

بلتفاؽ عمى ل ؛المفاىيـك  التعاريؼ فيو لذا فإنني سأعرضيعتبر ىذا المبحث تكطئة لمبحث،      
د ذلؾ حكمان صحيحان يكافؽ مقصكدنا، ألف معظـ بع ، حتى نحكـ عمى المسائؿمضامينيا

االختبلفات عمى المصطمحات ترجع في أصميا لبلختبلؼ في تضميف ىذه المصطمحات، 
سكاء في  ،مفيكـ اليجرة في المغة ثـ في االصطبلح -تعالى بإذف اهلل-كسأتناكؿ في المبحث 

في  لتي قاـ عمييا كؿ تعريؼأكضح االعتبارات اثـ اصطبلح عمـ السكاف أك االصطبلح الشرعي، 
، ثـ أذكر لمحة عامة عف مشركعية اليجرة كتاريخيا، ثـ أعرؼ السفر في المغة المصطمح الشرعي

كاالصطبلح كأبيف مشركعيتو، كبعد ىذا أبيف العبلقة بيف اليجرة كالسفر بذكر أكجو االتفاؽ كأكجو 
 ني مف اإلفادة.سائبلن المكلى عز كجؿ أف يرزقني اإلصابة، كيمكن ،االختبلؼ

ػ.طغؼومػاضؼجرةػوطذرورغتؼا:ػأواًل

ستعع فسالهجعةسلغإًل: -أس

 ييجر ىجران كىجرانان. رى جى اسـ مف ىى : بالكسر كالضـ، كىي الهجعة

أقتصر ، كجدت أف اليجرة تأتي في المغة بعدة معافو ، لمشتقاتيا ختمفةالم المعاني كبعد النظر في 
 منيا عمى ما يمي:

كتككف مفارقة اإلنساف غيره إما بالبدف ، ضد الكصؿ ري ج  كاليى  ،اطعوالت سالم اعقإلسوالتعك، .3

اىََْعَبجِغِ فِِ ًَاىْجُشًُىَُِّكما قاؿ اهلل تعالى:  كترؾ ما يمـز تعاىده أك المساف أك القمب،
،س(1)

لطاعتيف، كسمي المياجركف مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ بذلؾ  أم في المناـ تكصبلن 
س.(2)حاؽ بو إلى المدينةلتركيـ ديارىـ كالم

                                                           

 (.35،  34لنساء: آية )ا (1)
(، 1/738(، المناكم: التعاريؼ )1/705(، الرازم: مختار الصحاح )5/250ابف منظكر: لساف العرب ) (2)

 (.6/34(، ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )2/416الجكىرم: الصحاح في المغة )
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الخركج مف أرض إلى أخرل، لذا يقاؿ لمف خرج مياجران لمحبشة  والي عسواال ت ال،سالخعوج .2
كالمدينة ذك اليجرتيف، كأصؿ المياجرة عند العرب خركج البدكم مف باديتو إلى المدف، 

 .(1)كانتقاؿ األفراد مف مكاف إلى آخر سعيان كراء الرزؽ

 .(2)ؿ لقيتو عف ىجرة أم بعد حكؿ أك ستة أياـ فصاعدان ، يقاالمسةسمنسال من .3

 .(3)ىجر المريض في كبلمو إذا ىذل كخمط والخمط،سالهذي .4

  (4):كاختصر ابف فارس معانييا فجعميا تدكر حكؿ أصميف

  .قطعالقطيعة ك العمى  يدؿ :األول

 .شيء كربطوالشد  يدؿ عمى الثا ي:

سالهجعةساصط حًا:تعع فس -بس

الختبلؼ العمـ الذم  سبب ذلؾكيرجع ة اليجرة كيراد بيا مضاميف مختمفة؛ تطمؽ كمم        
رفت بناءن عميو في نفس العمـ، فاليجرة في عمـ السكاف ليا مفيكـ، أك المعيار الذم عي  ،تدرس فيو

 .آخر كفي المصطمح الشرعي ليا مفيكـ

طمح الشرعي كصكالن لما ، ثـ في المصاهلل تعالى اليجرة في عمـ السكافلذا سأعرؼ بإذف        
 المسمميف. ببلد غيرمف اليجرة إلى  أريده

سس:فسالهجعةسفيسعممساليكانس)الس موغعاف ا( تععس (3

منيا ما يككف باعتبارىا داخمية أك خارجية،  ،بتعريفات مختمفةتعرؼ اليجرة في عمـ السكاف      
ا ما يككف كفؽ القانكف أك خبلفو كمنيا ما يككف باعتبار اإلرادة فييا أىي قصرية أـ اختيارية، كمني

                                                           

آبادم: القامكس  الفيركز (،5/250(، ابف منظكر: لساف العرب )2/973مصطفى، كآخركف: المعجـ الكسيط )(1) 
 (.6/34(، ابف فارس معجـ مقاييس المغة )2/416(، الجكىرم: الصحاح في المغة )1/637المحيط )

 (.1/637آبادم: القامكس المحيط ) (، الفيركز2/416الجكىرم: الصحاح في المغة ) (2)
رازم: مختار الصحاح (، ال5/250(، ابف منظكر: لساف العرب )2/634الفيكمي: المصباح المنير ) (3)
(1/705.) 

 (.6/34ابف فارس: معجـ مقاييس المغة ) (4)
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، كالذم يعنينا ؤقتأك م بشكؿ دائـفتككف ىناؾ ىجرة شرعية كأخرل غير شرعية، كمنيا ما يككف 
سأقتصر مف التعريفات عمى تعريفيف ي نفإنفي ىذا المكضع اليجرة في عمـ السكاف بشكؿ عاـ، لذا 

 :فقط

ساألول: ساليجرة ىي: " التعع ف سلألفعاس سا ت ال سالذيسعمم إل ساألصمي سمكا هم سمن سالجماعات أو
إساع إلسأوسسول إلسب نسالم ط ت نسوامقامإلسفيسس،سواجت ا سإماسحسوساًس ع شونسف  سإلىسم ط إلسأخعى

 .(1)المكانسالجس سسل تعةس م  إلسمع  إل"

يشتمؿ نفان غير أنو لـ آكالذم ألحظو عمى ىذا التعريؼ أنو شمؿ االعتبارات المختمفة المذككرة  
 .اليجرة باعث عمى

سالثا ي: سالجماعإل"اليجرة ىي  التعع ف سأو سال عس سا ت ال سف ها س تم سيكا  إل سالموطنسس،حعكإل من
 .(2)"األصميسإلىسوطنسجس سس ختاعهس ت جإلسأيبابسعس سة

سأيبابسعس سةذكر ىذا التعريؼ بكاعث اليجرة بشكؿ مختصر بقكلو " أنو لـ يشمؿ  إال ،" ت جإل
 كبالتالي أسقط اليجرة المؤقتة. ،قيتتك ماليجرة الداخمية، كلـ يتعرض ل

، فتككف خرمؿ اآليك ؛ ألف كبلن منيمالبعضيما يمكف ضـ التعريفيفأنو  يراه الباحثكالذم        
سم ط إلس اليجرة سإلى سف   س ع شون سالذي ساألصمي سمكا هم سالجماعاتسمن سأو سلألفعاس سا ت ال عمم إل
ط ت نسوامقامإلسفيسالمكانسالجس سسل تعةس م  إلسواجت ا سإماسحسوسًاسإساع إلسأوسسول إلسب نسالم س،أخعى
  ،س ت جإلسأيبابسعس سةسإماساقتصاس إلسأوسأم  إلسأوسعمم إلسأوسي اي إل.مع  إل

س.تعع فسسالهجعةسفيسالمصطمحسالشععي (2

اختمفت التعريفات الشرعية لميجرة، كفقان لبلعتبارات المتنكعة في التعريؼ، فمنيا ما ضيؽ 
عمى فترة محددة، كمنيا ما جعمو باعتبار الدار التي يياجر منيا، مفيكـ اليجرة ليجعمو قاصران 

 :ما يميكمنيا ما كسعو، كىي ك

                                                           

 .115حماد، شقفة، جبر: دراسات في الجغرافيا البشرية، ص (1)
عيسى، حنا: مقاؿ بعنكاف "ىجرة المسيحيف الفمسطينييف" عمى مكقع الييئة اإلسبلمية المسيحية لنصرة األقصى  (2)

 كالمقدسات.
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س.تعع فسالهجعةسباعتباعهاسمنسمكإلسإلىسالمس  إل -3

، كىي ما اعتبر أصحاب ىذا التعريؼ اليجرة الشرعية عند إطبلقيا ىي اليجرة الخاصة      
سسلم بيسوت و إلستأ  ساًسسالمس  إلسإلىسواال ت الس)مكإل(سالوطنستعك، كىي: "كانت في عيد النبي 

عا إلسوالميمم ن سالذيساال ت الجاء أف اليجرة ىي: " آخر ، كفي تعريؼ(1)"الك عةسقتالسعمىسلهمسوا 
)مكإل(،سسساعسالك عسمنسا ت السوهوسمكإل،سفتحسحتىسوالمؤم  نسويممسعم  ساهللسصمىساهللسلعيولستم
 .(2)"الم وعة(سالمس  إل)سامي مسساعسإلى

 ىذا التعريؼ قصر المصطمح الشرعي عند إطبلقو عمى االنتقاؿ مف مكة إلى المدينة.والمالحظ أن 

س:تعع فسالهجعةسباعتباعسالساع -2

 دار مف الخركج اطمؽ كيراد بيتفي كتب العمماء قديمان كحديثان  اليجرةاستخداـ كممة  ظير أف      
 لحرب كليس دار الكفر كبيذا يككف ف دار ا، كمنيا ما قصر الخركج ماإلسبلـ دار إلى الكفر

، كمنيـ مف (3)ضيؽ دائرة اليجرة إذ دار العيد ليست بدار حرب برغـ ككنيا دار كفر قد  التعريؼ
"الهجعةسهيسالخعوجسفيسيب لساهللسمنسساعسالك عسإلىسساعسامي م،سومنسكسع في التعريؼ فقاؿ: 

 .(4)فت إل"ساال ت إلسإلىسساٍعسأقلسم هسةساٍعسشس س

ككف تبؿ قد  ،صر عمى دار الكفر أك الحرب فقطتإذ لـ تق ،تككف اليجرة في ىذا التعريؼ أكسعف 
أخرل أكثر أمانان كعدالن كما كانت ىجرة الحبشة، أك مف دار  مف دار كفر إلى دار كفرو اليجرة 
اليجرة  إلى دار سنة، أك مف دار كفر إلى دار عيد، أك مف دار إسبلـ إلى دار كفر، كتككف بدعةو 

كالحط عندىا، كتممس مكاطف السخط كالغضب كاليركب إلى  الرضاتممس مكاطف بمعنى عند ذلؾ 
 .  (5)اهلل منيا

                                                           

 (.5/465الديف: حاشية السيكطي كالسندم عمى سنف النسائي )السيكطي، جبلؿ  (1)
 .492قمعو جي: معجـ لغة الفقياء، ص  (2)

(، 1/484(، ابف العربي: أحكاـ القرآف )505/ 10المغني ): (، ابف قدامة379/ 10) رابف قدامة: الشرح الكبي(3) 
(، 319/  1جرجاني: التعريفات )(، ال116/ 1(، الشككاني: نيؿ األكطار )1/16ابف حجر: فتح البارم )

 (.7/ 131(، الغنيماف: شرح فتح المجيد شرح كتاب التكحيد )3/ 8المصمح، خالد: شرح األصكؿ الثبلثة )
 .11: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، صالطرطكسي(4) 
 .152: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص، زردكمي11الطرطكسي: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، ص(4) 
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س.ماس إلسومع و إلتعع فسالهجعةسباعتباعهاس -1

اليجرة عند إطبلقيا اليجرة العامة، كىي غير قاصرة عمى فترة  تجاهأصحاب ىذا اال اعتبرسسسس
نما الحافظ  اليجرة عندىـ قيمة معنكية إضافة إلى الفعؿ المادم، لذا قاؿ معينة أك مف دار معينة، كا 

)اضطؼاجرػطنػعجرػ:  اعتمادان عمى قكلو، (1)"الهجعةسفيسالشععستعكسماس هىساهللسع  " ابف حجر:
، كىي تشمؿ اليجرة الباطنة كاليجرة الظاىرة، فأما اليجرة الباطنة فيي ترؾ ما (2)طاػظؼىػاضضهػرظه(

نو الشيطاف، كأما الظاىرة فيي الفرار بالديف مف الفتف، النفس األمارة بالسكء كما يزييو تدعك إل
 .كاألكلى أصؿ لمثانية

س.إلالمغو سساللإلتعع فسالهجعةسباعتباعسال -4

مف غير  ان اصطبلحيمفيكمان ليككف  عمى نقؿ التعريؼ المغكم أصحاب ىذا التعريؼ اصطمح      
س،سأعضسإلىسأعضسمنس"الخعوج: ر عبد الصبكر مرزكؽ اليجرة ىي، لذا يقكؿ الدكتك تعميـكال تقييد 
 .(3)لممهاجع"سأغعاضسلتح  قسيع اسآخعسإلىسمكانسمنساألفعاسسوا ت ال

 .(4)ف  "سلإلقامإلسغ عهسبمسسإلىسالوطنستعكس"هيكسبقو في ذلؾ الجرجاني فقاؿ:  

عريؼ في المصطمح الت ، ككذلؾ يتفؽ معكىذا المنيج في التعريؼ يتفؽ مع التعريؼ المغكم 
 السكاني.

ىك التعريؼ  يرضاه الباحثفإف التعريؼ الذم  ،لميجرة كالشرعي كبعد عرض التعريؼ السكاني
، فتككف اليجرة إلى ببلد اتفؽ مع التعريؼ المغكم كالسكانياألخير لميجرة في االصطبلح كالذم 

سوامقا: بناءن عمى ىذا التعريؼ ىي غير المسمميف سموط   سالميمم ستعك سغ ع سفيسبمس إي ميسمإل
 .لتح  قسأغعاضسمختم إل

س
                                                           

 (.1/54ابف حجر: فتح البارم ) (1)
أف إسناده (، بتحقيؽ األرنؤكط كحكـ عميو في الحاشية ب11/511ركاه ابف حنبؿ الشيباني: مسند اإلماـ أحمد ) (2)

 صحيح عمى شرط الشيخيف.
 .306مرزكؽ: مفاىيـ إسبلمية، ص  (3) 
 (.319/  1الجرجاني: التعريفات ) (4)
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س:سالتال إلسأليبابللهذاسالتعع فسسو عجعساخت اعسالباحث

نما تعاممكا معو لكصؼ  -1 تداكؿ مصطمح اليجرة اليكـ لـ يعد بالعمؽ الشرعي القديـ، كا 
ظاىرة انتقاؿ كخركج مف أرض إلى أرض، كبالتالي إذا كاف في مصطمحنا الشرعي مساحة 

 لتعريؼ العصرم فبل ضير.لمكافقة ا

اليجرة القديمة، فالقديمة في معظميا كانت بسبب  لـ تكف فيبكاعث اليجرة الحديثة بعض  -2
سياسية أك عممية أك اقتصادية، أك  قد ترجع ألسبابو فإنيا اليكـ  أماالديف كاألمف كالرزؽ، 

 غيرىا.

 مشعوع إلسالهجعة. -جس

 عضيا مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ:ثبتت مشركعية اليجرة بأدلة كثيرة، أكتفي بذكر ب

 األسلإلسمنسال عآن. -أس

ُّيَبجِشًُا دَزََّ شَِْءٍ ٍِِْ ًَىَبَّزِيٌِْ ٍِِْ ىَنٌُْ ٍَب ُّيَبجِشًُا ًَىٌَْ آٍَنٌُا ًَاىَّزَِِّقكلو تعالى:  -1
(1).  

عمؽ اهلل عز كجؿ استحقاؽ المسمـ لحقكقو عمى اليجرة لما ليا مف أثر  وج سالساللإل:
 .(2)مى العقيدة، كلك لـ تكف اليجرة مشركعة لما كانت ىذه منزلتياع

فِْيَب فَزُيَبجِشًُا ًَاعِؼَخً اىيَّوِ ؤَسْضُ رَنُِْ ؤَىٌَْقكلو تعالى:  -2
(3).  

باليجرة، كلك لـ تكف اليجرة  دينيـأمر اهلل عباده المعرضيف لمفتنة في  وج سالساللإل:
اآلية لـ تقيد اليجرة بمكاف دكف آخر ماداـ  أف ، كماالمخرج األمثؿمشركعة لما جعميا 

فييـ  اآلية يتمكف المسمـ مف إظيار دينو فيو، كال يقتصر األمر عمى الذيف نزلت
 .(4)ألف العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب ،فحسب

 

 

                                                           

 (.72األنفاؿ، آية ) (1)
 (.10/93تفسير المنار ) رضا: (2)
 (.97النساء، آية ) (3)
 (.1/505(، الشككاني: فتح القدير )5/328القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (4)
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 األسلإلسمنسالي إل.  -بس

)الػتظػطعػاضؼجرةػحتىػ: يقكؿ النبي قاؿ: سمعت -رضي اهلل عنو–عف معاكية  -1
 .(1)تظػطعػاضتوبظػوالػتظػطعػاضتوبظػحتىػتطضعػاضذطسػطنػطعربؼا(

سالساللإل: الحديث يدؿ عمى أف اليجرة مشركعة إلى آخر الزماف، ألف الشمس  وج 
 .(2)ةتطمع مف مغربيا في آخر الزماف، كفي ذلؾ إشارة إلى أف اليجرة مستمر 

 :يقكؿ النبي قاؿ: سمعت -رضي اهلل عنيـ–عف بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده  -2
طنػطذركػبطدػطاػأدضمػرطالػأوػغغارقػاضطذرصغنػإضىػػ-رزػوجل-)الػغػبلػاضضهػ

 .(3)اضطدضغن(

سالساللإل: اليجرة  فإف إف مفارقة المشركيف إلى المسمميف ىي اليجرة، لذلؾ وج 
عند استطاعتيا مع التعرض لمفتنة  ـكغيرى يفمشركعة، كىي عبلمة فارقة بيف المؤمن

 .(4)في الديف

 السل لسمنسامجماع. -ج 
أجمع العمماء عمى أف اليجرة مشركعة كقد تصؿ إلى الكجكب عند التعرض لمفتنة 

 .(5)كالمقدرة عمييا
 األسلإلسمنسالمع ول. -د 

إف اإلقامة ىي األصؿ، كما كانت اإلقامة ىي األصؿ إال ألف اإلنساف قد ىيأ  -1
، كانسجـ مع نفسو في مكاف اإلقامة، فجيز مسكنو، ككفر مطعمو كمشربو كممبسو

 محيطو الذم يعيش فيو، كأظير عبادتو كشعائره، فإذا حدث اعتداء عمى أساسيات

                                                           

كأكرده في صحيح أبي داكد  ، كقاؿ عنو األلباني صحيح،(2/312، )2479ركاه أبك داكد: سنف أبي داكد ح (1)
(7/243). 

 (.4/59الصنعاني: سبؿ السبلـ ) (2)
(، كقاؿ عنو األلباني حسف، كما جاء في إركاء الغميؿ 2/43، )2349ركاه النسائي: سنف النسائي، ح (3)
(5/32.) 

 (.5/83) عمى ابف ماجة السندم: حاشية السندم (4)
، أبك جيب: مكسكعة اإلجماع في (8/179(، الشككاني: نيؿ األكطار )4/171ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) (5)

 .1223ي، صالفقو اإلسبلم
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، الديف أك الدنيا، فإف اليجرة تصبح ىي الكسيمة التي تخرجو مف كضعو الحالي
 .(1)كتعكد بو إلى حالة االستقرار

ة إف بقاء المسمـ تحت كطأة الظالميف كالمعتديف عند تعرضو لمفتنة يجعؿ الغمب -2
كالييمنة لمكافريف، كقد حـر اهلل عز كجؿ أف يككف لمكافر سبيؿ عمى المؤمف، 

 (2)فاليجرة ىي التي تخرج المسمـ مف قبضة الكافر.

تغير الكقائع كاألماكف كاألزماف، يجعؿ حاجات الناس متزايدة، سكاء حاجات  -3
ة، فيمجأ صحيحة أك عممية أك عممية، كىذه الحاجات ال تمبييا في الغالب بيئة كاحد

 المرء لميجرة لتكفير ما يحتاجو مف متطمبات.

إف مسيرة الحؽ عمى مر التاريخ تعرضت لبلضطياد كمكرست عمييا كؿ الكسائؿ  -4
العالـ كمو ساحة لمعركة الحؽ ك  إلى يكـ القيامة، ان مما جعؿ الجياد مشركع لقمعيا،

إال كسيمة مف كالباطؿ المستمرة في كؿ البقاع كمع كؿ أتباع الحؽ، كما اليجرة 
كسائؿ مقاكمة الباطؿ، فيي فر ألجؿ الكر، فكانت أكؿ ىجرة عرفيا أىؿ الحؽ 
 ىي ىجرة إبراىيـ عميو السبلـ إلى فمسطيف فقد قاؿ تعالى إخباران عف كالد إبراىيـ:

 ٍََيًِّْب جُشًَِِّْاىْقَبهَ ؤَسَاغِتٌ ؤَّْذَ ػَِْ آىِيَزِِ َّب بِثْشَاىٌُِْ ىَئِِْ ىٌَْ رَنْزَوِ ىَإَسْجََُنَّل
، فخرج عميو السبلـ (3)

أمو إلى مكة، ككذا نبي اهلل ك ثـ تمتيا ىجرة ابنو إسماعيؿ عميو السبلـ ىك  ،مياجران 

بِىََ سَثِِّ بَِّّوُ ىٌَُ  ٍُيَبجِشٌ فَأٍََِ ىَوُ ىٌُغٌ ًَقَبهَ بِِِّّلكط عميو السبلـ فقد أخبر القرآف الكريـ عنو: 

اىْؼَضِّضُ اىْذَنٌُِْ
، ككذا ىجرة مكسى عميو السبلـ مف مصر، مركران بعدد مف األنبياء (4)

فكانت أكؿ ىجرة لؤلقمية  سبلمية،كاألكلياء لتصؿ مسيرة اليجرة إلى األمة اإل
المسممة خارج حدكد الجزيرة العربية إلى الحبشة )أثيكبيا اليكـ(، ثـ كانت ىجرة 

كالتي كاف ليا األثر األكبر في  اإلسبلـ الكبرل كىي اليجرة مف مكة إلى المدينة،
 بناء دكلة اإلسبلـ.

 

                                                           

 .66تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص (1)
 (.1/47حيدر: درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ) (2)
 (.46مريـ: آية ) (3)
 (.26العنكبكت: آية ) (4)
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 ثاظغًا:ػطغؼومػاضدغرػوطذرورغته.

 :تعع فسالي عسلغإلًس -أ 
سفر، كىك خبلؼ الحضر، نقكؿ سافر، يسافر كمسافرةن، إذا  مادة السفر في المغة مشتؽ مف      

مى االنكشاؼ خرج المرء قاصدان االرتحاؿ كقطع المسافة، فالسيف كالفاء كالراء أصؿ يدؿ ع
ألف المسافر يبرز بسفره لمفضاء، كينكشؼ عف مكانو، فبدالن مف  ؛، كسمي السفر سفران (1)كالجبلء

كمفارقتو بعد أف كاف مستكران فيو، كقيؿ سمي  ،أف يككف مكنكنان في بيتو يظير بينان بخركجو منو
فرت المرأة عف كجييا إذا ألنو يسفر عما كاف خافيان مف أخبلؽ الرجاؿ ككجكىيـ، لذا نقكؿ س ؛سفران 

ألنو يسفر عف طاقات الرجاؿ كمقدرتيـ عمى التحمؿ بالخركج فيو،  ؛، كلعمو سمي بذلؾ(2)أظيرتو

َّصَجًب ىَزَا عَفَشَِّب ٍِِْ ىَقِْنَب ىَقَذْ غَذَاءََّب آرِنَب ىِفَزَبهُ قَبهَ جَبًَصَا فَيَََّب  كما جاء في اإلخبار القرآني
(3). 

 الحاً:تعريف السفر اصط -ب 

اختمفت تعريفات العمماء لمسفر في االصطبلح الشرعي، بناءن عمى اختبلفيـ في السفر المبيح 
 لمرخص الشرعية، كذلؾ عمى اتجاىيف:

ساسماسذهبسإل  سالح   إلسوالمالك إل.وهذسالي عسالم  سسبميافإل:ألول:ساالتجاهسا

نس  صسسام يانسمي عةسث ثإلسأ امسأ"تعريفان لمحنفية ذكره البابرتي صاحب العناية حيث قاؿ:  أذكرس
كقيد ىذا بالسفر الذم تترتب عميو األحكاـ، كحدده بثبلثة  ،(4)"ول ال هاسي عسامبلسومشيساألقسام

سأياـ كليالييا لرجحانو ضابطان عند الحنفية.

قطعسميافإلسمخصوصإلسعمىسوج س" بقكليـ:بمسافة القصر كعرفكه  قيدكهأما تعريؼ المالكية فقد 
 ، كالمسافة المخصكصة ىي مسافة القصر.(5)"صسسشععيمخصوصسل 

                                                           

 (.3/82) مقاييس المغةابف فارس: معجـ  (1)
(، الفيكمي: المصباح 4/368ساف العرب )، ابف منظكر: ل1071عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ص (2)

 (.2/49(، الفيركز آبادم: القامكس المحيط )12/43(، الزبيدم: تاج العركس )1/238المنير )
 (.62الكيؼ: آية ) (3)
 (.2/355البابرتي: العناية شرح اليداية ) (4)
 (.1/253النفراكم: الفكاكو الدكاني ) (5)
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سمع  إل سبميافإل ست   سه سغ ع سمن سالي ع ستعع ف سالثا ي: سالشافع إلسس:االتجاه سإل   سذهب سما وهذا
س.والح ابمإل

بؿ ربطكه بالقصد فقط، فقد عرفكه  ،ماؿ الشافعية في تعريفيـ لمسفر إلى عدـ تقييده بمدة أك مسافة
 .(1)"مقامإلسمعسعبطسال صسسبم صسسمعموماال ت السمنسموضعسا"بأنو: 

هوس"فما يطمؽ عميو قديمان سفر قد ال يككف في زماننا سفران، فقالكا:  ،أما الحنابمة فربطكه بالعرؼ
 .(2)"م اعقإلسمحلسامقامإلسعمىسوج سالي عسععفاًس

السائد في العرؼ  سفران الرخص الشرعية ىك ما كاف محككمان عميو  الذم تترتب عميوفجعمكا السفر  
 في المجتمع.

إنيـ اتفقيكا  يمكف التكفيؽ بيف التعريفيف، حيثبعد النظر في التعريفات السابقة  التعع فسالمختاع:
سكاء بمدة ثبلثة أياـ أك بمدة معينة أك  ،في تقييده بالرغـ مف اختبلفيـكصؼ مقصكد السفر  في

 التالي:ب السفر بالعرؼ، كأخمص لتعريؼ

 .(3)وط  سقاصسًاسقطعسميافإلسأوسمسةسمع  إلسبي عسمعتسلأنس خعجسام يانسمنسم 

 مشروعية السفر. -ج 

ف كقع اختبلؼ إف مشركعية السفر ال مجاؿ لبلختبلؼ فييا في عمكميا كأصم      في يا، كا 
سفر المعصية كغيرىا، كاألدلة عمى مشركعيتو أكثر ، أك تفصيبلتيا كسفر المرأة مف غير محـر

 .معقكؿمف القرآف كالسنة كال مف أف تحصى أكتفي بذكر بعضيا

 الكع م:ساألسلإلسمنسال عآن -أس

 ؤٍََبَّزَوُ ائْرََُِِ اىَّزُِ فَيُْْاَدِّ ثَؼْعًب ثَؼْعُنٌُْ ؤٍََِِ فَةُِْ ٍَقْجٌُظَخٌ فَشِىَبٌُ مَبرِجًب رَجِذًُا ًَىٌَْ عَفَشٍ ػَيََ مُنْزٌُْ ًَبُِْقكلو تعالى: 

ػَيٌٌِْ رَؼََْيٌَُُ ثََِب ًَاىيَّوُ قَيْجُوُ آثٌٌِ فَةَِّّوُ َّنْزَُْيَب ًٍََِْ اىشَّيَبدَحَ ٌَُارَنْزُ ًَىَب سَثَّوُ اىيَّوَ ًَىَْْزَّقِ
(1)، 

                                                           

 (.2/142الغزالي: الكسيط ) (1)
 (.3/236بف قدامة: المغني )ا (2)
 .13أحكاـ السفر في الشريعة اإلسبلمية، ص  :ىذا التعريؼ الذم اخترتو أقرب ما يككف لتعريؼ القحطاني (3)
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 شًُامَفَ اىَّزَِِّ َّفْزِنَنٌُُ ؤَُْ خِفْزٌُْ بُِْ اىصَّيَبحِ ٍَِِ رَقْصُشًُا ؤَُْ جُنَبحٌ ػَيَْْنٌُْ فَيَْْظَ اىْإَسْضِ فِِ ظَشَثْزٌُْ ًَبِرَا كقكلو تعالى:

ٍُجِْنًب ػَذًًُّا ىَنٌُْ مَبٌُّا اىْنَبفِشَِِّ بَُِّ
 ؤُخَشَ ؤََّّبًٍ ٍِِْ فَؼِذَّحٌ عَفَشٍ ػَيََ ؤًَْ ٍَشِّعًب ٍِنْنٌُْ مَبَُ فَََِْ ، كقكلو تعالى:(2)

رَؼْيٌَََُُ مُنْزٌُْ بُِْ ىَنٌُْ خَْْشٌ رَصٌٌٍُُا ًَؤَُْ وُىَ خَْْشٌ فَيٌَُ خَْْشًا رَؽٌََّعَ فَََِْ ٍِغْنِنيٍ ؼَؼَبًُ فِذَّْخٌ ُّؽِْقٌَُّوُ اىَّزَِِّ ًَػَيََ
(3). 

سوج سالساللإلسمنساآل ات:

رتب القرآف الكريـ الرخص الشرعية مف قصر الصبلة كاإلفطار كتجكيز الرىف عمى حالة 
السفر لمنافاتيا لمحالة األصمية كىي اإلقامة، كالقرآف ال يعمؽ األعماؿ الشرعية عمى أمر 

 .(4)ركع، فدؿ عمى مشركعيتوغير مش

 المطهعة:ساألسلإلسمنسالي إل -بس

 خارجان  بعيره عمى استكل إذا كاف  اهلل رسكؿ أفما ركل ابف عمر رضي اهلل عني -1
ػوطنػواضتػوىػاضبرػعذاػدغرظاػسيػظدأضكػإظاػاضضؼم...) :قاؿ ثـ ثبلثان  كبر سفر إلى

 .(5)(...بطدهػرظاػواطوػعذاػدغرظاػرضغظاػعونػاضضؼمػ،ترضىػطاػاضططل

فعؿ   ينبغي لمنبي  في السفر دليؿ عمى جكازه، فبل خركج النبي  وج سالساللإل:
 ماال يجكز.

ػرنػػ)قاؿ:  عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل  -2 ػوضع ػاضضه إن
 .(6)(اضطداسرػاضصومػوذطرػاضصالة

                                                                                                                                                                          

  .(283البقرة: آية ) (1)
 (.101النساء: آية ) (2)
 (.184البقرة: آية ) (3)
لكريـ الرحمف في تيسير كبلـ المناف (، السعدم: تيسير ا1/727،159يـ )ظابف كثير: تفسير القرآف الع (4)
 .(5/333، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(1/197)

(، كتاب الحج باب ما يقكؿ إذا خرج 4/104أخرجو مسمـ بف حجاج:  الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ ) (5)
 (.1342إلى سفر الحج أك غيره )ح

، باب ما في سننو أخرجو الترمذم (6) (، كقاؿ عنو الترمذم 715جاء في الرخصة في اإلفطار )، في كتاب الصـك
 (.575حسف، كصححو األلباني في صحيح سنف الترمذم )
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يكف  في ىذا الحديث رخصة الصبلة لممسافر، كلك لـ  ذكر النبي  وج سالساللإل:
 السفر مشركعان لما رتب عميو الرخص.

 :السل لسمنسالمع ول -جس

لقد حث القرآف عمى السعي لطمب الرزؽ كحث عمى الدعكة كالخمطة كالتعايش، بؿ       
السفر أكثر مظنة مف بكشرع الجياد، كىذه األمكر تحققيا  ،كندب العمرة ،كأكجب الحج
نقؿ كالتعرؼ عمى بيئات جديدة، كاألصؿ اإلنساف بطبعو يحب االرتحاؿ كالت أفغيره، كما 

 في غير العبادات اإلباحة ما لـ يرد دليؿ التحريـ، فدؿ ذلؾ عمى مشركعية السفر.

ػثاضثًا:ػاضطالشظػبغنػاضؼجرةػواضدغر.

 بعد عرض تعريؼ اليجرة كتعريؼ السفر يمكف بياف العبلقة بينيما مف كجييف:

 األكؿ: أكجو االتفاؽ.

 ؼ.الثاني: أكجو االختبل

س.األول:سأوج ساالت اق

في  ئلقامة، كفييما ترؾ لعف الكضع المعتاد ةحالة طارئة خارج مااليجرة كالسفر ى  -1
 .صمي، إذ األصؿ ىك االستقرار كاإلقامة في المكطف األالمكطف األكؿ

اليجرة أثر لمسفر تترتب عميو كال تتـ مف غيره، إذ اليجرة ىناؾ تبلـز بيف اليجرة كالسفر، ف -2
 .باإلقامة في المكطف اآلخر، كال تككف اإلقامة إال بعد السفرثـ النتقاؿ )السفر(، تككف با

فيي  ،ككذا اليجرة الشرعية ألجؿ ترتب الرخص الشرعية عميو، ؛السفر يحتاج إلى قصد  -3
 نية ألجؿ ترتب األجر عمييا.إلى تحتاج 
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 الثا ي:سأوج ساالخت ف.

ذا طاؿ المكث في مكطف االنتقاؿ السفر عممية االفاليجرة أشمؿ مف السفر،   -1 نتقاؿ كا 
المكطف اآلخر كالمكث فيو بعد  انقطع السفر، أما اليجرة فيي عبارة عف اإلقامة في

 نتقاؿ مف المكطف األكؿ.اال

 الشرعية ضابط السفر ىك المسافة أك المدة التي يصبح المرء فييا مسافران، أما اليجرة  -2
 .الببلدفضابطيا اختبلؼ 

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ



 



ػ

ػاضطبحثػاضثاظي
 وصف الثالد. وأثر الىاقغ املؼاصر ػلى تغري تقسين الثالد وضاتطه،

 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

 

 أًال0ً ذمغْى انثالد.

 ثاَْا0ً ضاتط ذمغْى انثالد، ًذغري ًصفيا.

 ثانثا0ً أثش انٌالغ ادلؼاصش ػهِ ذمغْى انثالد.
ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػاضطبحثػاضثاظي

ػاشعػاضططاصرػرضىػتعغرػوصفػاضبالد.تػدغمػاضبالدػوضابطه،ػوأثرػاضو

ان أساسيان مف مرتكزات ىذا البحث؛ ألف لكؿ بمد أك مكطف ظركفان يعتبر ىذا المبحث مرتكز       
ـ المعاصر لمببلد ال يمكف الحكـ الدقيؽ عمى طبيعة يمف غير تصكر صحيح لمتقسخاصة بو، ك 

يختمؼ اسمو باختبلؼ الزمف، فقديمان  العبلقات مع تمؾ الببلد، كمكضكع تقسيـ الببلد قديـ حديث،
كاف يعرؼ بتقسيـ الدكر، أما اليكـ فإنو يطمؽ عميو تقسيـ الببلد، كال مشاحة في االصطبلح ما داـ 

ىما يعني اإلقميـ الذم تمارس الدكؿ عمييا سيادتيا، أف البمد كالدار ال يختمؼ معناىما، إذ كبل
في ىذا المبحث بشكؿ أساسي ىك اإلجابة عمى ىذه ، كالذم أريد الكصكؿ إليو (1)كيسكد سمطانيا

 األسئمة: 

 أمسهوسميت سسإلىسسل لسشععي؟س،هلست ي مسالب سساجتهاسسعمىسأياسسالواقع -3

 وص ها؟سوبماذاس تغ عماسهوسضابطسالحكمسعمىسالب س،س -2

 ماسأثعسالواقعسالمعاصعسعمىست ي مسالب س؟ -1

ػتػدغمػاضبالد.ػ:أواًل

س الذم أريد الكصكؿ إليو ىك مستند ىذا التقسيـ، أىك الكاقع الذم إف المكضكع األسا         
نص ال مستندهفسرت الحكادث بناءن عميو، كبالتالي يمكف تغير التقسيـ بناءن عمى تغير الكاقع، أك 

ال يتبدؿ كال يتغير ميما اختمؼ الناظـ لحركة العالـ كالدكؿ كالمجتمعات، كال  الذم تكقيفيالشرعي ال
كسبب نشأة ىذا  ،التقسيـ كاالختبلؼ الذم كقع بيف العمماء ىذا مف غير بياف يحصؿ مرادم

                                                           

عرؼ قمعة جي دار اإلسبلـ بأنيا الببلد التي غمب فييا المسممكف )قمعة جي: كآخركف، معجـ لغة الفقياء،  (1)
(، كىذا فيو 1/275)عكدة: التشريع الجنائي  (، كعرفيا عكدة بأنيا الببلد التي تقاـ فييا أحكاـ اإلسبلـ205ص

كجعمكا اإلقميـ بمعنى  ،مف اإلقميـ ءن إشارة إلى أف الدار كالببلد بنفس المعنى، لكف بعض العمماء جعؿ الببلد جز 
الدار، باعتبار أف مككنات اإلقميـ: البمد، كالسيادة كالشعب، فبيذا تككف الببلد جزء مف الدار، كقد أشار الصعيدم 

 .262ؾ بنكع مف االختصار في كتابو: النظرية اإلسبلمية في الدكلة، صلذل
بكؿ األحكاؿ يمكف إطبلؽ الببلد عمى الدار سكاء  عمى سبيؿ الحقيقة، أك باعتبار المجاز، حيث نطمؽ الجزء ك 

 كنريد الكؿ، فإذا أطمقت الببلد في بحثي ىذا فإني أقصد بيا الدار.
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آراء العمماء في تقسيـ الببلد، ثـ أذكر سبب  -بإذف اهلل تعالى- ابتداءن  الخبلؼ، لذا سأعرض
نما لبياف ،كال ترجيح ؿ، مف غير استدالاختبلفيـ فيو مساحة االختبلؼ بيف العمماء في ىذه سكا 

 يككف أساسان يبنى عميو ما بعده. المسألة، بحيث

 اختمؼ الفقياء القدماء في تقسيـ الببلد عمى  ثبلثة أقكاؿ:  

سإلىسقيم ن،سال ولساألول: سالب س األكؿ: دار إسبلـ، كالثاني: دار حرب، كذىب إلى ىذا  ت يم
 .(1)التقسيـ جميكر الفقياء، مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية

األكؿ: دار إسبلـ، كالثاني: دار حرب، كالثالث: دار  ت يمسالب سسإلىسث ثإلسأقيام،سولسالثا ي:ال 
  .(2)عيد، كذىب ليذا التقسيـ اإلماـ الشافعي

س سالثالث: سواحسةال ول سساع سكمها رحمو  لمشافعي لئلماـ الدبكسي ىذا القكؿ اإلماـ ، كنسبالب س
 .(3)اهلل

س:أليبابالت ي مسسهذاس عجعساخت فسال  هاءسفيوس

سوغ عهم،ساليببساألول: سالميمم ن سب ن سالع قإل سأصل سفي فمف  أىي الحرب أك السمـ، اخت فهم
اعتبر أصؿ العبلقة الحرب قسـ الببلد إلى قسميف دار إسبلـ كدار حرب، أما مف اعتبر أف أصؿ 

 ( 4)العبلقة السمـ ال الحرب أخذ بالتقسيـ الثبلثي لمببلد.

مَبفَّخً ُّقَبرِيٌَُّنٌُْ مَََب مَبفَّخً اىَُْشْشِمِنيَ ًَقَبرِيٌُا قكلو تعالى: كىي  فهمسفيسآ إلسالي ف،اختاليببسالثا ي:س
(5)، 

ٌَُُ ًَىَب اىْأخِشِ ثِبىًٌَِْْْ ًَىَب ثِبىيَّوِ ُّاٍِْنٌَُُ ىَب اىَّزَِِّ قَبرِيٌُا كمنيـ مف قاؿ ىي قكلو تعالى:  دَِِّ َّذِّنٌَُُ ًَىَب ٌىُوًَُسَعُ اىيَّوُ دَشًََّ ٍَب ُّذَشٍِّ

اىْنِزَبةَ ؤًُرٌُا اىَّزَِِّ ٍَِِ اىْذَقِّ
  ناسخة آليات الميادنة بيف المسمميف كغيرىـ،فمف اعتبرىا  (6)

                                                           

 .66، خبلؼ: السياسة الشرعية، ص167الزحيمي: آثار الحرب، ص (1)
 (.4/232(، الشربيني: مغني المحتاج )4/182الشافعي: األـ ) (2)
 .79الدبكسي: تأسيس النظر، ص (3)
 (4/110، كما بعدىا، الشافعي: األـ )50أبك زىرة، العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، ص (4)
 (.36التكبة، آية ) (5)
 (.29التكبة، آية ) (6)
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ساآلخعون، (1)المشركيف في كؿ األكقات كاألحكاؿجعؿ قتاؿ  فاعتبركىا ليست ناسخة بؿ ىي  أما
 .(2)معينة، ككفؽ شركط خاصة تخاصة بكضع معيف، لذا جعمكا القتاؿ في حاال

أك ىك تقسيـ اجتيادم  تكقيفي، أىك مستند إلى دليؿ اخت فهمسفيسميت سسالت ي م،س:اليببسالثالث
فإف كانت  ،جعمو يختمؼ باختبلؼ األزماف ان اجتيادي ان يخضع لتفسير الكقائع، فمف اعتبره تقسيم

يختمؼ التقسيـ كفؽ معطيات الكاقع،  فإنو في كقت السمـ قد ،الببلد تقسـ إلى داريف بسبب الحرب
جعمكه تكقيفيان ال يمكف  ،أما الذيف ذىبكا إلى أنو تقسيـ شرعي مستند إلى دليؿ مف الكتاب كالسنة

ػ .(3)ميما تغيرت معالـ الكاقع مخالفتو

مستند تقسيـ الببلد، لمباحث طرح مسألة كبعد عرض مساحة خبلؼ العمماء في تقسيـ الببلد، يمكف 
 ، كىي كما يمي:؟كقيؼ أك التكفيؽأىك الت

 علػتػدغمػاضبالدػتوشغغيػأمػاجتؼاديػتوسغػي؟. -ػأ

ػػ:تحرغرػطحلػاضظزاع (1

قد فة اإلسبلمية في القرف الماضي، ك لـ يظير الخبلؼ في ىذه المسألة إال بعد سقكط الخبل 
مفكا في اتفؽ العمماء المعاصركف عمى صحة تقسيـ العمماء القدامى لمببلد في زمانيـ، لكنيـ اخت

 ، كبناءن عمى ىذا الخبلؼ، ظيرت أقكاؿ مختمفة لمحكـ عمى كاقعنا المعاصر.مستند ىذا التقسيـ

ػأشوالػاضطضطاء: (2

سسعمىسقول ن:سالعمماءسفيسميت سست ي مسالب سساختمف

                                                           

 (.8/345: الجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي (1)
 .94، الزحيمي: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، ص168النحاس: الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ، ص (2)
، الزحيمي: آثار 50(، أبك زىرة: العبلقات الدكلية  في اإلسبلـ، ص4/2الشحكد: المفصؿ في أحكاـ اليجرة ) (3)

(، األحمدم، اختبلؼ 77القانكف كالعبلقات الدكلية في اإلسبلـ، ص ، محمصاني: صبحي،170الحرب، ص 
 (.85دكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، صزر (، 1/301الداريف كأثره عمى األحكاـ )
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ساألول: ، كذىب إلى ىذا القكؿ جميكر تكقيفي بحكـ النص كال يمكف مخالفتوالتقسيـ  ال ول
 .(1)م كغيرهف المعاصريف الدكتكر عبد العزيز األحمدكاختاره م ،الفقياء

التقسيـ اجتيادم، كخاضع لحكـ الكاقع، كذىب إلى ىذا القكؿ بعض المعاصريف  ال ولسالثا ي:
عبد الكىاب خبلؼ كالدكتكر  محمد أبك زىرة كالشيخ كالشيخالدكتكر كىبة الزحيمي  منيـ

ػ.(2)كغيرىـ القرضاكم يكسؼ كالدكتكر إسماعيؿ فطاني

ػ:األدضظػواضطظاشذات (3

 أسلإلسال ولساألول: (3

س.استدؿ القائمكف باستناد التقسيـ إلى دليؿ بالقرآف كالسنة كالمأثكر

 األسلإلسمنسال عآن.ػ .أس

 اىْإَسْضِ فِِ عْؼَفِنيٍَُغْزَ مُنَّب قَبىٌُا مُنْزٌُْ فٌَِْ قَبىٌُا ؤَّْفُغِيٌِْ ظَبىَِِِ اىََْيَبئِنَخُ رٌََفَّبىٌُُ اىَّزَِِّ بَُِّاستدلكا بقكلو تعالى:   -1

 .(3) ٍَصِريًا ًَعَبءَدْ جَيَنٌَُّ ٍَإًَْاىٌُْ فَإًُىَئِلَ فِْيَب فَزُيَبجِشًُا ًَاعِؼَخً اىيَّوِ ؤَسْضُ رَنُِْ ؤَىٌَْ قَبىٌُا

سالساللإل: تحدثت ىذه اآلية عف استضعاؼ المؤمنيف المقيميف في ببلد الكفر، كقد  وج 
كالخركج مف تمؾ األرض إلى ببلد اإلسبلـ حيث األمف  حثيـ اهلل سبحانو عمى اليجرة

 .(4)كالعدؿ، كىذا فيو دليؿ عمى أف األرض مقسمة إلى ديار إسبلـ كديار كفر

 .(5)اقَذِّشً شَِْءٍ مُوِّ ػَيََ اىيَّوُ ًَمَبَُ رَؽَئٌُىَب ىٌَْ ًَؤَسْظًب ًَؤٌٍََْاىَيٌُْ ًَدَِّبسَىٌُْ ؤَسْظَيٌُْ ًَؤًَْسَثَنٌُْ  قكلو تعالى: -2

                                                           

دكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، زر (، 1/301األحمدم، اختبلؼ الداريف كأثره عمى األحكاـ ) (1)
 (.85ص
نقبلن عف العبلقات الخارجية في  14، أبك زىرة: نظرية الحرب في اإلسبلـ، ص193الزحيمي: آثر الحرب، ص (2)

، فطاني: اختبلؼ الداريف في 83، خبلؼ: السياسة الشرعية، ص50دكلة الخبلفة لمدكتكر عارؼ أبك عيد ص
 (.2/880القرضاكم: فقو الجياد ) 75المناكحات كغيرىا، ص 

 .(97)ة النساء، آي (3)
 (.1/304األحمدم: اختبلؼ الداريف ) (4)
 .(27)األحزاب، آية  (5)
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ذكرت ىذه اآلية تغير كصؼ الدار عندما يتغير أىميا المشرككف، كيسكنيا  وج سالساللإل:
 داللة عمى تقسيـ الببلد. كفي ذلؾمف بعدىـ المسممكف، 

 اىيَّوَ ًََّنْصُشًَُُ ًَسِظٌَْاًّب اىيَّوِ ٍَِِ فَعْيًب َّجْزَغٌَُُ ًَؤٌٍََْاىِيٌِْ دَِّبسِىٌِْ ٍِِْ ؤُخْشِجٌُا اىَّزَِِّ اىَُْيَبجِشَِِّ ىِيْفُقَشَاءِ قكلو تعالى: -3

اىصَّبدِقٌَُُ ىٌُُ ؤًُىَئِلَ ًَسَعٌُىَوُ
 ًَىٌَْىَب اىيَّوُ سَثُّنَب َّقٌُىٌُا ؤَُْ بِىَّب دَقٍّ ثِغَْْشِ دَِّبسِىٌِْ ٍِِْ ؤُخْشِجٌُا اىَّزَِِّ كقكلو تعالى :، (1)

 بَُِّ َّنْصُشُهُ ٍَِْ اىيَّوُ ًَىََْنْصُشََُّ مَثِريًا اىيَّوِ اعٌُْ فِْيَب ُّزْمَشُ ًٍََغَبجِذُ ًَصَيٌََادٌ ًَثَِْغٌ صٌََاٍِغُ يُذٍَِّذْىَ ثِجَؼْطٍ ثَؼْعَيٌُْ اىنَّبطَ اىيَّوِ دَفْغُ

ػَضِّضٌ ىَقٌٌَُِّ اىيَّوَ
(2). 

سالساللإل: يبيف اهلل سبحانو كتعالى في ىاتيف اآليتيف أف الببلد التي يسكدىا الظمـ  وج 
ديار  تصير أف ىذه الببلدكاف، كأجمي منيا أىؿ اإليماف تصير دار كفر، ثـ بيف كالعد

 .(3)إسبلـ بالتمكيف كالسيادة لممسمميف، كبإظيار الشعائر كالعبادات

 األسلإلسمنسالي إل. .بس

ػ) عف سميماف بف بريدة عف أبيو قاؿ:  -1 ػاضظبي ػسيػػصان ػأوصاه ػأطغرا ػأطر إذا
ػأنػغدر ػثمػغأطره ػاضضه، ػ"ثمػخاصتهػبتػوى ػاضطذرصغنػإضىػثالثػخصالػطظؼا: و

 .(4)("ادرؼمػإضىػاضتحولػطنػدارعمػإضىػدارػاضطؼاجرغن

كسمـ بترؾ دار الكفر كالتحكؿ إلى دار اليجرة أم دار   النبي كصية وج سالساللإل:
 .(5)اإلسبلـ دليؿ عمى تقسيـ األرض إلى قسميف

ػقاؿ عف جرير بف عبد اهلل رضي اهلل عنو أف النبي  -2 ػبريءػطنػصلػطدضمػأظ): ا
 .(1)اءىػظاراعطا(غػغمػبغنػأظؼرػاضطذرصغن،ػشغلػغاػردولػاضضهػوضم؟ػشال:ػالػتر

                                                           

 .(8)الحشر، أية  (1)
 .(40)الحج، آية  (2)
 (.1/303األحمدم: اختبلؼ الداريف ) (3)
 (.3/1357، )1731ركاه مسمـ: كتاب الجياد كالسير، باب تأمير اإلماـ األمراء عمى البعكث، ح  (4)
 .86سة الشرعية لؤلقميات المسممة، صدكمي: فقو السيازر  (5)
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ألنو مقيـ في ببلدىـ، بؿ  ؛براءتو مف المقيـ بيف المشركيف بيف النبي  وج سالساللإل:
 عميو أف ييجرىـ كينتقؿ إلى اإلقامة مع المسمميف في دار اإلسبلـ.

ػيقكؿ رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل عف معاكية بف أبي سفياف  -3 الػ):
اضتوبظػحتىػتطضعػاضذطسػطنػػتظػطعػاضؼجرةػحتىػتظػطعػاضتوبظػوالػتظػطع

 .(2)طعربؼا(

ة اليجرة تككف مف دار الكفر إلى دار اإلسبلـ، كلما كانت اليجرة مستمر  وج سالساللإل:
مستمر إلى قياـ ىذا التقسيـ  أف دؿ ذلؾ عمىإلى أف تطمع الشمس مف مغربيا، 

 .(3)الساعة

 المأثوع.السل لسمنسػ .جس

الصمح مع أىؿ الحيرة كتب ليـ:  رضي اهلل عنو لما عقد خالد بف الكليداستدلكا بفعؿ 
سفافت عسوصاعس...) وجعمتسلهمسأ ماسش خسضعفسعنسالعملسأوسأصابت سآفإلسأوسكانسغ  ًا

سأقامسأهلسس   س تصسقونسعم  سطعحتسج  ت ،سوع لسمنسب تسمالسالميمم  نسوع ال سما
سإلىسغ عسساعسالهجعة،س ساعسامي مسفم سسعمىسوسبساعسالهجعة،سوساعسامي م،سفإنسخعجوا

 .(4)(الميمم نسال   إلسعميسع الهم..

لـ يكف في ذلؾ الكقت دار إسبلـ إال المدينة دار اليجرة، أما باقي األرض  وج سالساللإل:
 فكانت دار كفر كحرب.

نما اكتفيت بمناقشة األدلة مرة كاحدةكؿ دليؿ عمى حدهلـ أناقش  طظاشذظػاألدضظ: (4 ؛ ألف ، كا 
 يكاد يككف مف نفس الزاكية، كمناقشتيا في أمكر: ان المبلحظ عمييا جميع

                                                                                                                                                                          

(، كقاؿ عنو األلباني 3/105ب النيي عف قتؿ مف اعتصـ بالسجكد )أخرجو أبك داكد، كتاب الجياد، با (1)
 (.5/29صحيح، جاء عنو في إركاء الغميؿ )

 (.2، ىامش )9سبؽ تخريجو ص (2)
 (.10/373البغكم: شرح السنة ) (3)
 .144أبك يكسؼ: الخراج، ص (4)
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ىذه األدلة في معظميا تدؿ عمى كجكد حالة الحرب، كما في اآلية التي تدؿ عمى إخراج  -1
كىذا أيضا  ،أمرإذا   المشركيف مف األرض كىذا يككف بالحرب، ككذلؾ كصية النبي

 يككف عند الغزكات كالمعارؾ.

األدلة ليست نصان في المكضكع، إذ تتحدث في معظميا عف تقسيـ الكاقع في ذلؾ الكقت،  -2
 كليس فييا دليؿ عمى أف ىذا التقسيـ ال يمكف تغيره بتغير تمؾ الكاقع.

سأسلإلسال ولسالثا ي: (2

لسنة، بؿ إف رأييـ قائـ كمعتمد عمى عدـ كجكد ا كأال يكجد ألصحاب ىذا القكؿ دليؿ مف القرآف 
:منسوجوه،سوهيول سسايتسلواسلعأ همسمنسالمع ولسدليؿ صريح في المسألة، 

بسبب الحرب، أما األصؿ في األرض جميعان فيي هلل  عارض طارئ السابؽ لمببلد، التقسيـ -1
عمى كجكد  يكرثيا مف يشاء مف عباده، كلكف لما نشأت الحرب كاف التقسيـ لؤلرض بناءن 

كانت عميو، كيبقى ىذا األمر مقركنان  عمى ماالحرب، أما إذا زالت الحرب فتعكد األمكر 
 .(1)باجتياد عمماء كؿ زماف

يخضع لحكـ الكاقع، بدليؿ أف الفقياء قسمكا الدنيا إلى داريف في بداية  التقسيـ السابؽ -2
ديار المشركيف ديار حرب،  فكانت اإلسبلـ؛ ألف المشركيف اجتمعكا جميعان لقتاؿ النبي 

أما دار اليجرة فكانت تستقطب المسمميف مف كؿ مكاف ألجؿ التجيز لمحركب التي كانت 
ىدأت المعارؾ، كنسجت المعاىدات، رأينا بعض العمماء يزيد قسمان ثالثان لمببلد  فمماسائدة، 

ختمؼ كىي دار العيد، مما يدؿ عمى أف مكضكع التقسيـ ىك مكضكع اجتيادم كاقعي ي
 .(2)باختبلؼ المتغيرات

ليا إف تقسيـ الببلد الذم عمؿ بو الفقياء القدماء كاف يطبؽ في ظؿ كجكد خبلفة إسبلمية   -3
كىجرة  ،بعد سقكط الخبلفة اإلسبلمية كتمزؽ الببلد اإلسبلميةك  اليكـ السيطرة كالييمنة، أما
، كأصبح ر المسمميفأصبحت السيادة العالمية لغي، ك كالغرب الشرؽ بعض أىميا منيا إلى

 المكائح العامة كالقكانيف الدكلية، كالمنظمات الحقكقية، كفيضع األغيار

                                                           

 .194الزحيمي: آثار الحرب، ص (1)
 177الزحيمي: آثار الحرب، ص (2)



 اضطبحثػاضثاظي:ػتػدغمػاضبالدػوضابطه،ػوأثرػاضواشعػاضططاصرػرضىػتعغرػوصفػاضبالدػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضتطؼغدي

13 

كما كاف سائدان قديمان،  ،كقد ساد نظاـ العكلمة في زماننا، كلـ يكف الديف ىك معيار التقسيـ 
بؿ  ،كعميو فإنو ال تكجد ببلد مسمميف خالصة كما ال تكجد ببلد كفر خالصة في الغالب

 .(1)كميا المسممكف في مجتمعات العالـ تداخؿ

 دببػاضخالف: (5

 بعض دفع مما في مسألة مستند التقسيـ أىك تكقيفي أك تكفيقي، صريحةعدـ كجكد أدلة  -1
 .األدلة العامة ظنية الداللة عمى ىذه المسألة عمى حمؿ العمماء

زاؿ األدلة اختبلؼ الكاقع المعاصر، فسقكط الخبلفة اإلسبلمية أكرث خبلفان في كيفية إن -2
 التي نزلت في ظؿ كجكد الخبلفة اإلسبلمية، عمى كاقع ال تكجد فيو خبلفة.

إعادة االجتياد في تقسيـ الببلد، فمف فيـ أف إعادة االجتياد ب المقصكد فيـ االختبلؼ في -3
معناه مخالفة السابقيف، كالقكؿ بخطأ رأييـ قاؿ بعدـ جكاز االجتياد في المسألة معتبرىا 

ا مف رأل أف إعادة االجتياد معناه مناسبة الكقع كما ناسب القدماء كاقعيـ في تكقيفية، أم
، كاستناد تقسيميـ التقسيـ، قاؿ بضركرة انسجاـ التقسيـ مع كاقعنا، كتقسيـ السابقيف صحيح

عادة التقسيـ في زماننا صحيح أيضان بؿ عيف الصكاب ،لمكاقع ليس فيو خطأ ف البقاء ، كا  ، كا 
 .في حقيقة األمر مخالفة رأييـ، ألنو مختمؼ عف كاقعيـ عمى رأم السابقيف

ػ:اضػولػاضراجح  (6

س سالباحثوالذي سالس عجح  سلمواقعسألإليمفي س خضع ساجتهاس سهو سلمب س سالعمماء ست ي م ، كلكف أن
ىك استنباط حكـ الشارع في الكاقعة مف اجتيادىـ مستمد مف ركح النصكص، إذ إف حقيقة االجتياد 

 ، كالعمماء السابقكف بناءن فيـ الكاقع، كمدل مبلءمة الدليؿ النصي لمكاقعةخبلؿ إعماؿ العقؿ في 
، أما إذا اختمؼ الكاقع فإف بفيميـ عمى ذلؾ الكاقععمى كجكد كاقع مقسـ أنزلكا النصكص 

مة لكاقعة معينة النصكص التي تتنزؿ عميو تككف مختمفة، فالنصكص الشرعية ليست ضيقة مفص
 كؿ الكقائع. عب بمجمكعياتستك  ،كلكنيا كاسعة فحسب،

 

                                                           

 .68الكيبلني، كآخركف: مجمة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، رؤية العالـ في المنظكر اإلسبلمي، ص (1)
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ػثاظغًا:ػضابطػتػدغمػػاضبالد،ػوتعغرػوصغؼا.

ػ:اضضابطػسيػتػدغمػاضبالد -ػأ

 اختمؼ الفقياء في الضابط الذم قسمت الببلد بناءن عميو، كذلؾ عمى خمسة ضكابط:

لى ىذا ذىب ،كجكد السمطة كسرياف األحكاـتقسـ الببلد بناءن عمى  األول:سالضابط جميكر  كا 
كرجحو مف المعاصريف عبد العزيز  مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كصاحبي أبي حنيفة،الفقياء 

 .(1)األحمدم، كمحمد خير ىيكؿ

أم كاالستقرار بحكـ مف المسمميف،  كجكد األمف كالسبلـ ضابط تقسيـ الببلد ىك الثا ي:سالضابط
رة كالزحيمي مف كىذا مذىب أبي حنيفة، كرجحو أبك زى ،سرياف األحكاـ مف غير معارض

 .(2)المعاصريف، ككذلؾ شيكخ األزىر فقد صدر بياف باسـ األزىر يبيف ترجيحو ليذا الضابط

سالثالث كال يضر  ،العبرة في التقسيـ بظيكر األحكاـ كالشعائر، أم كجكد أحكاـ اإلسبلـ :ال ول
 .(3)أك لمعظمياكجكد أحكاـ الشرؾ في مقابميا، كسكاء كاف ظيكر األحكاـ لكؿ الشعائر كالحدكد 

ف كاف األكثر  العابع:سالضابط كفاران  يةالعبرة بالكثرة، فإف كاف األكثرية مسمميف فيي دار إسبلـ، كا 
 .(4)فيي دار كفر

العبرة في تقسيـ الببلد بحقيقة الفتح، فإف كاف الفتح صحيحان ليذه الببلد، فإف  الخامس:سالضابط
ال فيي دار كفر، ذكر ىذا الببلد المفتكحة تدخؿ في حكـ الخبلفة الصحي حة كتككف دار إسبلـ، كا 
 .(1)الضابط محمد رشيد رضا مف غير نسبتو ألحد

                                                           

(، األحمدم، اختبلؼ الداريف كأثره في 1/92(، السعدم: الفتاكل السعدية )10/238رضا: تفسير المنار )(1) 
 . 669(، ىيكؿ: الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية، ص1/238حكاـ )األ

،  أبك زىرة: العبلقات الدكلبة في (7/130، الكاساني: بدائع الصنائع )(3/81السرخسي: شرح السير الكبير ) (2)
 (، الشحكد، المفصؿ في1/128(، األحمدم: اختبلؼ الداريف )172، الزحيمي: آثار الحرب، ص57اإلسبلـ، ص

 ( مكافؽ لممكتبة الشاممة.4/2أحكاـ اليجرة )
قيـ الجكزية، أحكاـ أىؿ (، ابف 7/130ي، بدائع الصنائع )الكاسان ،113األشعرم: مقاالت اإلسبلمييف، ص (3)

 .69(، العايد: االنضماـ لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية، ص4/220(، البجيرمي: حاشية البجيرمي )2/728الذمة )
 .69، العايد: االنضماـ لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية، ص205خركف: معجـ لغة الفقياء، صقمعة جي، كآ (4)
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كالذم يظير مف ىذه الضكابط أنيا تمثؿ معياران لصكر مختمفة، فمف عاش في فترة القكة كالسيطرة 
كد لمدكلة اإلسبلمية كصؼ الكاقع المعاش، كجعؿ الضابط في التقسيـ ىك سرياف األحكاـ ككج

السمطة، كمف عاش في كقت الضعؼ كسقكط الخبلفة جعؿ األكثرية ىي الضابط حفاظان عمى ببلد 
المسمميف كاحتياطان ليا فقسـ الببلد بناء عمى ذلؾ، كلما رجحت أف تقسيـ الببلد ىك اجتياد مف 

التقسيـ  عمى ضابط التقسيـ، إذ إف إفرازات سحبال يمكف تجاكزه، فإف ذلؾ ين ان العمماء كليس تكقيفي
 ىي ثمرة لمضابط الذم قسمت الببلد بناءن عميو.

 طاػغتعغرػبهػوصفػاضبالد.ػ -ػب

في  في ىذه المسألة تحرير محؿ النزاع، ثـ أذكر أقكاؿ العمماء -بإذف اهلل تعالى-سأعرض 
 كصكالن لمقكؿ الراجح. كسبب اختبلفيـ، ، كأعرض أدلتيـ، كمناقشتيا،ألةمسال

ػتحرغرػطحلػاضظزاع. (1

، األحكاـ اإلسبلمية ياإذا أظيرت في تنقمب إلى ببلد إسبلـ الكفر ببلد مماء عمى أفالع اتفؽ
 قكاؿأ، لكنيـ اختمفكا فيما تتغير بو ببلد اإلسبلـ إلى ببلد كفر عمى (2)كأعمف سمطاف المسمميف فييا

 :(3)، كصكرة المسألة عمى ثبلثة أكجومختمفة
أحكاميـ فييا،  كأجركا عمييا كسيطركا اإلسبلـ دببل مف بمدة عمى الكفار تغمب إذا :األولسالوج 

كاألندلس التي تسيطر عمييا اليـك أسبانيا كالبرنغاؿ، ككذلؾ فمسطيف التي يسيطر عمييا الكياف 
 .الصييكني

جراء عمييا كتغمبيـ فييا كامتناعيـ اإلسبلـ عف المسمميف ببلد مف بمدة أىؿ ارتداد :الثا يسالوج   كا 
 .حدث في اليمامة ديار مسيممة الكذابفييا، كما  أحكاميـ
جراء يسكنكنيا التي البمد عمى كتغمبيـ لعيكدىـ الذمة أىؿ نقض: الثالثسالوج    .فييا أحكاميـ كا 
ػأشوالػاضغػؼاءػسيػتعغرػوصفػاضبالد. (2

 اختمؼ الفقياء فيما تنقمب بو ببلد اإلسبلـ إلى ببلد كفر، كذلؾ عمى خمسة أقكاؿ:

                                                                                                                                                                          

 (.10/278رضا: تفسير المنار ) (1)
 (.1/278، األحمدم: اختبلؼ الداريف )276(، المعتمد في أصكؿ الديف، ص10/18السرخسي: المبسكط ) (2)
، الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ 66مبلت، صفطاني: اختبلؼ الداريف في أحكاـ المناكحات كالمعا (3)
(1/67.) 
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ف كاف معظـ سكانيا ببلد اإل:سال ولساألول سبلـ تصير ببلد حرب بمجرد استيبلء الكفار عمييا، كا 
 .(1)مسمميف، كىذه ركاية عف الحنابمة

القكؿ الييثمي كالبجيرمي مف  إلى ىذادار حرب أبدان، كذىب  تصيرببلد اإلسبلـ ال ال ولسالثا ي:س
 .(2)عمماء الشافعية

س ف كاف أىميا مسمميف ببلد اإلسبلـ تصير ببلد حرب بظيك ال ولسالثالث: ر أحكاـ الكفر فييا، كا 
كأظيركا شعائرىـ فييا، كذىب ليذا صاحبا أبي حنيفة، ك ركاية عف الحنابمة، كقد اعتبر الدكتكر 

 .(3)اسماعيؿ فطاني ىذا الرأم مندرجان تحت الرأم األكؿ

الكفرية فييا ما  ببلد اإلسبلـ ال تصير ببلد حرب بمجرد االستيبلء أك ظيكر األحكاـال ولسالعابع:س
نما تصير دار حرب إذا ترككىا،  بقي أىميا المسممكف فييا يظيركف شعائرىـ، كيدافعكف عنيا كا 

مف الحنفية، كالدسكقي مف المالكية، كالرممي مف  ياإلسبيجاني كالحمكان إلى ىذا القكؿ كذىب
 س.(4)الشافعية

 تتصمت أحكاـ الشرؾ فييا، كاخمصإذا : ببلد اإلسبلـ ال تصير ببلد حرب إال ال ولسالخامس
أبك حنيفة رحمو اهلل،  إلى ىذا القكؿفييا مسمـ كال ذمي بأمانو األكؿ، كذىب  كلـ يبؽبدار الحرب، 

أبك  كتابعو بعض المعاصريف في شرطيف كخالفكه في المتاخمة كاالتصاؿ بدار الحرب، كممف تابعو
 .(5)زىرة كالزحيمي كالقرضاكم

 

 

                                                           

 (.2/891(، القرضاكم: فقو الجياد )8/138ابف قدامة: المغني ) (1)
 (.2/891( القرضاكم: فقو الجياد )9/268ابف حجر: تحفة المحتاج ) (2)
(، القرضاكم: فقو 12/284(، ابف قدامة: المغني كيمو الشرح الكبير )7/130الكاساني: بدائع الصنائع ) (3)

 .60(، فطاني: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ المناكحات كالمعامبلت، ص2/892الجياد )
(،  رضا: 52/4(، الرممي: فتاكل الرممي )2/188الدسكقي: حاشية الدسكقي )(، 3/233الفتاكل اليندية ) (4)

 (. 2/891(، القرضاكم: فقو الجياد )10/278تفسير المنار )
أبكزىرة: العبلقات الدكلية في  (،6/288ابف عابديف: حاشية ابف عابديف ) (،10/114السرخسي: المبسكط )(5) 

 (.2/891القرضاكم: فقو الجياد ) ،173الزحيمي: آثار الحرب، ص ،58اإلسبلـ، ص
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ػسيػاضطدأضظ:ػثطرةػاضخالف (3

 ، فيؿالمسمميف اليكـببلد  يطمؽ عميياما  تظير ثمرة الخبلؼ في المسألة في الحكـ عمى  
، كىؿ األقميات المسممة التي تظير شعائر اإلسبلـ في ببلد يسيطر عمييا غير ؟دار إسبلـ تعتبر

 ة، كىؿ الببلد التي استكلى عمييا استعمار ككانت لو السيطر ؟المسمميف ديار إسبلـ أـ ديار كفر
 .أـ دار حرب؟ أىميا مسممكف تعتبر دار إسبلـ عمييا، بينما

 أدضظػاألشوالػوطظاشذتؼا: (4

سال ائمون (3 سايتسل ساألول: سال ول سايت  ءسبسأسلإل سبمجعس سحعب سساع ستص ع سامي م سساع أن
 بال عآنسوالي إلسوالمع ول:س،الك اعسعم ها

 األسلإلسمنسال عآن. .أس

 فِِ ٍُغْزَعْؼَفِنيَ مُنَّب قَبىٌُاْ مُنزٌُْ فٌَِْ قَبىٌُاْ ؤَّْفُغِيٌِْ ظَبىَِِِ اىََْآلئِنَخُ فَّبىٌُُرٌََ اىَّزَِِّ بَُِّ :تعالى استدلكا بقكلو -1

 .(1)فِْيَب فَزُيَبجِشًُاْ ًَاعِؼَخً اىيّوِ ؤَسْضُ رَنُِْ ؤَىٌَْ قَبىٌَْاْ األَسْضِ

رجة و،  ما كصؿ لدأرض في مستضعؼكال باليجرة المخاطب المسمـ إف وج سالساللإل:
لمكفار، كلك كانت  فييا الغمبة أف عمى دؿف االستضعاؼ إال بكجكد مف يستضعفو،

لكاف ليـ فييا القكؿ كانت دار إسبلـ ك الغمبة لممؤمنيف لما كانكا مستضعفيف فييا، كل
 .(2)كالفصؿ

 ؤًَْ قَشَّْزِنَب ٍِِ ٍَؼَلَ آٍَنٌُاْ ًَاىَّزَِِّ شُؼَْْتُ َّب ىَنُخْشِجَنَّلَ قٌٍَِْوِ ٍِِ اعْزَنْجَشًُاْ اىَّزَِِّ اىََْؤلُ قَبهَ  تعالى قكلو كمثمو  -2

ٍِيَّزِنَب فِِ ىَزَؼٌُدَُُّ
ْ ىَنُخْشِجَنَّنٌُ ىِشُعُيِيٌِْ مَفَشًُاْ اىَّزَِِّ ًَقَبهَ ، كقكلو تعالى:(3)  فِِ ىَزَؼٌُدَُُّ ؤًَْ ؤَسْظِنَأ ٍِِّ

ٍِيَّزِنَب
(4). 

                                                           

 (.97النساء، آية ) (1)
 (.5/328القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (2)
 (.75، آية )ألعراؼا (3)
 (.13إبراىيـ، آية ) (4)
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ساآل ت ن: سمن سالساللإل  نسبة إضافة ىي ، ك)أرضنا((قريتنا) كممة في اإلضافة وج 
 ليا تممكيـ عمى ، كتيديدىـ لممؤمنيف فيو داللة  المستكبريف الكافريف قرية أم ، كتممؾ
  .(1)عمييا، فدؿ عمى أف الدار تكصؼ بناءن عمى التسمط كالقدرة كغمبتيـ

 األسلإلسمنسالي إل:  .بس
قد عيف عمييا كاليان مف ىػ كاف أىميا كميـ ييكد، ك 7خيبر عاـ   النبي لما فتح -1

 .المسمميف كأىميا لـ يزالكا عمى كفرىـ
قد أصبحت دار أنيا  عمى كاليان عمى خيبر فيو داللة كجو الداللة: إف تعييف النبي 

أصبحت  عمييا مجرد الفتح كاالستيبلء انقمبت الدار، فكما بمجرد االستيبلءبإسبلـ، ف
  .(2)ييا تصبح دار حربدار إسبلـ، فكذلؾ بمجرد استيبلء الكفار عم

ػوظغظػجؼادػوضصنػاضغتحػبطدػعجرةػ)ال :مكة فتح بعد ،  اهلل رسكؿ قكؿاستدلكا ب -2
  (3)ساظغروا(ػادتظغرتمػوإذا

 لما تغيرت اليد الغالبة في مكة تحكلت مف ببلد كفر إلى ببلد إسبلـ، وج سالساللإل:
ال سبلـاإل بأحكاـ يحكـ كالمسمـ الكفر، بأحكاـ يحكـ الكافر فإف كافران، فبالتالي  لكاف كا 

  .(4)تكصؼ الببلد بناءن عمى الغمبة كالسمطاف
 منسالمع ول:سالسل ل .جس

 ظير مكضع فكؿلمف يسيطر عمييا، كيبسط نفكذه كيتمكف مف إنفاذ أحكامو،  تنسب البقعة
 كاف مكضع ككؿ، حرب دار فكانت لممشركيف المكضع ذلؾ في فالقكة الشرؾ حكـ فيو

  .(5)لممسمميف فيي دار إسبلـ فيو فالقكة اإلسبلـ كـح فيو الظاىر
 

، فإف كانت الببلد ؼ الببلد مرده األحكاـ ال الحاكـكصسنكقش ىذا الدليؿ بأفسالم اقشإل:
ال فيي دار حرب، كال يعكؿ عمى السمطة  تحكـ باألحكاـ الشرعية فيي دار إسبلـ، كا 

 كالمنعة.
 

                                                           

 (.1/22الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ ) (1)
 (.1/43(، الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ )285األحمدم: اختبلؼ الداريف ) (2)
 (.1487 /3(، كمسمـ في صحيحو )4/15أخرجو البخارم في صحيحو ) (3)
 (.9/123النككم: شرح النككم عمى صحيح مسمـ ) (4)
 (.2/891(، القرضاكم: فقو الجياد )10/114السرخسي: المبسكط ) (5)
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زماف، إذ إف جرياف األحكاـ يككف تابعان لمف السمطاف كجرياف األحكاـ متبل عسسالم اقشإل:
  .(1)ألجؿ تنفيذ تمؾ األحكاـ ؛يمتمؾ القكة كالمنعة كاليد الضاغطة

 

سبسل لسمنسستص عأسلإلسال ولسالثا ي:سايتسلسال ائمونسبأنسساعسامي مسالسس (2 ساعسحعبسأبسًا
 الي إلسوالمع ول:

 السل لسمنسالي إل: . أ

 .(2)(ضوػوالػغطضىػرضغه)ػاإلدالمػغط: بقكؿ النبي  استدلكا

الحديث فيو دليؿ عمى أف إعبلء كممة اهلل كاالستعبلء في األرض ال ينفؾ  وج سالساللإل:
عف اإلسبلـ، فالببلد إذا اتصفت بإسبلـ فإف ىذا الكصؼ يبقى مبلزمان ال يزكؿ عنيا، فإذا 

 يزكؿ قمنا بتحكؿ الببلد إلى دار كفر فإف استعبلء اإلسبلـ فييا يزكؿ، لذا فإنو ال
االستعبلء عف الببلد التي كصفت يكمان مف األياـ بأنيا دار إسبلـ كتبقى متصفة بيذه 

ف ظير في حكـ الكفار كسمطتو (3)الصفة كا 
.
 

 

ال تكجد فيو داللة عمى أف دار اإلسبلـ ال تنقمب إلى دار  بأنو الحديثنكقش  :الم اقشإل
نما داللتو عمى أف االست عبلء لئلسبلـ في جميع أنحاء األرض، كفر بتسمط الكفار عمييا، كا 

قد أخذكا منزلة االستعبلء باإليماف، كعمك اإلسبلـ بظيكر أحكامو، فإف عمت  نيفكأف المؤم
س.(4)غير راية اإلسبلـ في أرض فإف اإلسبلـ يبقى في عمكه كلكف في غير ىذه الدار

س

 السل لسمنسالمع ول: . ب
ج عنو حكـ فاسد، كىك أف الكفار لك استكلكا إذا قمنا بانقبلب دار اإلسبلـ إلى دار كفر ينت

كىك في غاية  ،ثـ فتحناىا عنكة ممكناىا عمى مبلكيا ،عمى دار اإلسبلـ في ممؾ أىمو
سالبعد، لذلؾ فإف الببلد التي فتحت كأصبحت دار إسبلـ ال تزكؿ عنيا ىذه الصفة أبدان،

                                                           

 (.1/21الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ ) (1)
ميؿ غ(، كحسنو األلباني في إركاء ال1/234(، كأخرجو البخارم معمقان )4/371قطني ) قطني: سنف الدار الدار (2)
(1268.) 

 (.4/220(، البجيرمي: حاشية البجيرمي )9/269ابف الممقف: تحفة المحتاج ) (3)
 (.1/294األحمدم: اختبلؼ الداريف ) (4)
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نازع بيف المسمميف كالنصارل كىذا الرأم يكافؽ القاعدة التي كضعيا أحد كزراء اإلنكميز لمت
، كما يبلؿ ال يجكز أف يعكد إلى اليبلؿفي الغمب كالسمطاف كىي )ما أخذ الصميب مف ال

س.(1)أخذ اليبلؿ مف الصميب يجب أف يعكد إلى الصميب(

 كنكقش مف جانبيف:: م اقشإلال
إلى أصحابيا أك  بعد الفتح الجديد  -لممسمميف قبؿ الفتح –المممككة  األرضترد  -1

 . (2)كىـ أحؽ بيا قبؿ القسمة أك بعدىا ،قؼ ليـك ت

مخالفة ىذا القكؿ لما ذىب إليو جميكر العمماء، كاألدلة التي استدلكا بيا عامة، أما  -2
 لجاز قكليـ صح أدلة الجميكر فيي خاصة، لذا يقدـ الدليؿ الخاص عمى العاـ، كلك

ف أبدان  يكفر ال المسمـ بأف القكؿ  كىذا" ييعمى كال يىعمك سبلـاإل" ألف الكفر بو قاـ كا 
نما تقدس بأىميا كبفعميـ عمييا،  النص خبلؼ ف األرض ال تقدس بذاتيا كا  كاإلجماع، كا 

نما الخسؼ كاف  مـ يكفف خسؼ اهلل األرض بقكـ لكط لعدـ رضاه عف نكعية التربة، كا 
ف ببلد اإلسبلـ قبؿ مجيء الرسالة كانت مع عبدة األكثاف، كبالتال ي إذا لفعؿ أىميا، كا 

كفر تبدؿ كصؼ الببلد التي يسكنكىا، فأحكاؿ  إلىانقمب سكاف األرض مف إيماف 
 .(3)الببلد كأحكاؿ ساكنييا مف العباد

 

أسلإلسال ولسالثالث:سايتسلسال ائمونسبأنسب سسامي مستص عسب سسحعبسبظهوعسأحكامسالك عس (1
 ال عآنسوالمع ول:ف هاسالسبمجعسسالي طعة،سب

 السل لسمنسال عآن. .أس

 سَثُّيٌُْ بِىَْْيٌِْ فَإًَْدََ ٍِيَّزِنَب فِِ ىَزَؼٌُدَُُّ ؤًَْ ؤَسْظِنَأ ٍِِّْ ىَنُخْشِجَنَّنٌُ ىِشُعُيِيٌِْ مَفَشًُاْ اىَّزَِِّ ًَقَبهَ  استدلكا بقكلو تعالى:

اىظَّبىَِِنيَ ىَنُيْيِنََِّ
(4). 

                                                           

 (.1/292(،  األحمدم: اختبلؼ الداريف )2/891القرضاكم: فقو الجياد ) (1)
 (.2/221(، الشيرازم: الميذب )4/254الشافعي: األـ ) (2)
(، األحمدم: اختبلؼ 3/218فتح البارم )(، ابف حجر: 9/268الطببلكم: تحفة المحتاج لشرح المنياج ) (3)

 الداريف.
 (.13إبراىيـ، آية ) (4)
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 كقرية الكافريف أرض أم ،: إضافة كممة )أرضنا( في اآلية ىي إضافة تممؾوج سالساللإل
 كالنفكذ كالسمطاف كالنيي باألمر فييا كتحكميـ عمييا أحكاميـ جرياف يعني كىذا ،الكافريف

 .(1)الكفر دار صفة ىي كىذه

سالسل لسمنسالمع ول: .بس

 تسمى كما، فييا الكفر أك اإلسبلـ لظيكر الكفر إلى أك اإلسبلـ إلى الدار تضاؼ إنما
 كظيكر ،النار في كالبكار، الجنة في السبلمة لكجكد؛ كارالب دار كالنار، السبلـ دار الجنة

 كفر دار صارت فقد دار في الكفر أحكاـ تظير  فإذا، أحكاميما بظيكر كالكفر اإلسبلـ
 غير مف فييا اإلسبلـ أحكاـ بظيكر اإلسبلـ دار الدار صارت كليذا، اإلضافة فصحت
 مف غير شريطة أيضان، يياف الكفر أحكاـ بظيكر الكفر دار تصير فكذا، أخرل شريطة

  .(2)كتطبيؽ الشرائع فالبقعة تنسب إلينا أك إلييـ باعتبار ظيكر األحكاـ

 م اقشإلسأسلإلسهذاسال ول:

بأف  يجابلـ أجد مناقشة ليذا القكؿ مف قبؿ أصحاب األقكاؿ األخرل، غير أنو يمكف أف 
ال لمـز م ف ىذا القكؿ أف نجعؿ العبرة بما يظيره أىؿ ىذه الببلد مف شعائر كعبادات، كا 

معظـ ببلد المسمميف اليكـ دار كفر، كىذا في غاية البعد عف الصكاب، إذ إف ابف تيمية 
أىي دار حرب أك دار إسبلـ لـ يجعميا دار حرب كلكنو  (3)رحمو اهلل لما سئؿ عف مارديف

يستحقو  يعامؿ فييا المسمـ بما كحكـ بأفجعميا منزلة بيف المنزلتيف لككف جنكدىا مسمميف، 
ػ.(4)الخارج عف شريعة اإلسبلـ بما يستحقوكيعامؿ 

                                                           

 (.1/9الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ ) (1)
(، القرضاكم: فقو الجياد 12/284الشرح الكبير ) مع(، ابف قدامة: المغني 7/130الكاساني: بدائع الصنائع ) (2)
 (.1/17ي اإلسبلـ )(، الزىراني: العبلقات الدكلية ف2/892)

التي ضمت إلى تركيا بمكجب  األقاليـ السكرية الشماليةحاليان كىي مف  تركياتقع في جنكب مارديف: مدينة   (3)
مف جية أخرل )المكسكعة الحرة كيكيبيديا عمى  كفرنسا كبريطانيابيف تركيا مف جية  1920عاـ  معاىدة سيفر

 .شبكة اإلنترنت(
 (.1/33الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ )  (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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أسلإلسال ولسالعابع:سايتسلسال ائمونسبأنسساعسامي مسالستص عسساعسحعبسبمجعسسااليت  ءسس (4
سشعائعهم،س س ظهعون سف ها سالميممون سأهمها سب ي سما سف ها سالك ع إل ساألحكام سظهوع أو

 لي إلسوالمع ول:و سافعونسع هاسوا  ماستص عسساعسحعبسإذاستعكوها،سبا

 السل لسمنسالي إل: . أ

 .(1)()اإلدالمػغطضوػوالػغطضىػرضغه:سسب ولسال بيسسايتسلوا

سالساللإل: جميع األدياف كالمذاىب،  الحديث فيو داللة عمى أف اإلسبلـ يعمك عمى وج 
ذا كاف في الببلد مسممكفكاستعبلؤ  فإف الببلد تككف  ،ه يككف باستعبلء أىمو المسمميف، كا 
 فإنيا تنقمب إلى دار كفر. ،ـ، أما إف ترككىا كخرجكا منياببلد إسبل

 السل لسمنسالمع ول: .سب
العبرة في كصؼ الببلد بأىميا الساكنيف فييا ال بالسمطاف الحاكـ، ألف األنظمة الحاكمة 

يا، ى الببلد دار إسبلـ ببقاء أىميا فيتتغير، كالبقاء لمثابت األصيؿ، ال لمزائؿ الدخيؿ، فتبق
لؾ عند دخكؿ االحتبلؿ الفرنسي دخكؿ التتار لـ يتحكؿ كصفيا، ككذسبلـ يكـ إذ دكلة اإل

، كالبريطاني لؤلمة اإلسبلمية بقيت األحكاـ اإلسبلمية مطبقة كفؽ مجمة األحكاـ العدلية
ف طاؿ الزماف، اكجكب القتاؿ الستردادى أىميا ال يرفع عفا استيبلء األجانب عميي ألفك  ، كا 

ك غمب عمييا أىؿ الضبلؿ ما داـ يمكف ألىؿ العدؿ إظيار كتظؿ الدار دار عدؿ كل
س. (2)دينيـ

ما يسمح بو مف األحكاـ كالشعائر في ظؿ كجكد سيطرة في الحكـ لمكفار  الم اقشإل:
نما  سمطانيـفما كاف ييدد  ،كالمشركيف يككف بإذف سمطاف الكافريف ال يسمحكف بو، كا 

، كىذا القكؿ يـ كالصبلة كالصياـ كالحجالتي ال تضر ب يسمحكف ببعض األحكاـ كالشعائر
مخالؼ لما ذىب إليو جميكر العمماء ألف السمطة كغمبة األحكاـ ىما المتاف تغيراف صفة 

 كىى إسبلـ، دار فيي المسمميف شككة بسبب جارية اإلسبلـ أحكاـ ظمت فإذاالدار، 
  لقضاة كما ىـ،التتار عمييا حيث بقي ا استيبلء الشاـ كقت ببلد في حدثت التي الصكرة

                                                           

 (.1، ىامش)30سبؽ تخريجو ص (1)
 (. 2/891(، القرضاكم: فقو الجياد )10/278رضا: تفسير المنار ) (2)
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 أحكاـ أبطؿ إذا المسمميف يستفز ال حتى المتغمب الكافر مف مداىنة إال ىذا يحدث كال
 ىك ىذا ككاف كاالستيبلء، الغمبة تماـ عمى قدرتو عدـ مع إال الكافر يداىف كال اإلسبلـ،
س .(1)كمصر الشاـ أىؿ كبيف التتار بيف سجاالن  الحرب كانت فقد بالشاـ الكضع

لسالخامس:سايتسلسال ائمونسبأ  سالستص عسساعسامي مسساعسحعبسإالسبأنستخمصسأسلإلسال و (5
ساألول،س سبأما   سذمي سوال سميمم سف ها س ب ى سوال سالحعب، سبساع سوتتصل سف ها، سالشعك أحكام

 :،سف الوابالمع ول

مف دار  البمد التي كانت، ألف تماـ القير كالقكة الشركط المذككرة باستجماعيا يككف لمكفار
ألنيا إذا لـ  ؛ال يبطؿ ذلؾ اإلحراز إال بتماـ القير مف المشركيفك لممسمميف،  ـ محرزةاإلسبل

بأماف  ذمي آمفكذلؾ إف بقي فييا مسمـ أك ك ، فاحتماؿ نصرتيا كاردتكف متصمة بالشرؾ 
، فذلؾ دليؿ عدـ تماـ القير منيـ، ثـ ما بقي شيء مف آثار األصؿ فالحكـ لو المسمميف

، فإذا بقي فييا مسمـ أك ذمي فقد  الدار كانت دار إسبلـ في األصؿكىذه  ،دكف العارض
المقصكد  كجو قكؿ أبي حنيفة رحمو اهلل أفك  فيبقى ذلؾ الكصؼ،بقي أثر مف آثار األصؿ 

نماالكفر ليس ىك عيف اإلسبلـ كالكفرمف إضافة الدار إلى اإلسبلـ ك  المقصكد ىك  ، كا 
 ميف إلى االستئماف بقي األمف الثابت فييا عمىفما لـ تقع الحاجة لممسم ،األمف كالخكؼ

اإلطبلؽ ال يزكؿ إال بالمتاخمة  الكفر، ككذا األمف الثابت عمى اإلطبلؽ فبل تصير دار
 .(2)لدار الحرب، فتكقؼ صيركرتيا دار الحرب عمى كجكدىما

 ان رتبطم ان يفة في شرط المتاخمة، كلـ يعتبركه، بكصفو شرطالؼ القائمكف بيذا القكؿ أبا حنكخ
بذلؾ الزمف، كلك كاف أبك حنيفة رحمو اهلل في زماننا أللغاه، ألف التطكر الحربي لـ يعد 

خ ييتأثر في مكازيف القكل كالحركب بالمجاكرة كالبعد، كخاصة بعد كجكد الطيراف كالصكار 
 .(3)كاألسمحة الذكية، فتغيرت أبعاد القكة كالسيطرةالعابرة لمقارات، 

الشرؾ  أحكاـ أظيركا إذا يكر قكؿ أبي حنيفة كمف تبعو بأف الكفارالجمناقش  إل: اقشالم
 القكة باعتبار إلييـ أك إلينا تنسب إنما البقعة ألف؛ حرب دار دارىـ صارت فقد ،في الببلد

                                                           

 (.1/87لدكلية في اإلسبلـ )الزىراني: العبلقات ا (1)
 .65(، فطاني: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ المناكحات كالمعامبلت، ص7/131الكاساني: بدائع الصنائع ) (2)
 (.2/891القرضاكم: فقو الجياد ) (3)
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 دار فكانت لممشركيف المكضع ذلؾ في فالقكة الشرؾ حكـ فيو ظير مكضع فكؿ، كالغمبة
 التي الشركط لممسمميف، أما فيو فالقكة إلسبلـا حكـ فيو الظاىر كاف مكضع ككؿ، حرب
، ألنو بو كتبلميذهاعترض عمييا الفقياء، بؿ كخالفو فييا كبار أصححنيفة فقد ا أبك ذكرىا

 بالحبشة أًمنكا المياجركف ال دخؿ ألمف فريؽ مف السكاف في الحكـ عمى الدار، فالمسممكف
مع المشركيف ما  عيد النبي  مدة بمكة أنفسيـ عمى المسممكف كأًمفى  كفر، دار ككانت

 ككف مف األمف ىذا يمنع كلـ ،بيف صمح الحديبية حتى فتح مكة، كأدكا العمرة كالشعائر
س.(1)فتحت حتى كفر دار ظمت مكة

 دببػاضخالف: (5

س عجعسيببساخت فسالعمماءسفيسهذهسالميألإلسإلىسأموع،سأهمهاسأمعان:س

نما األدلعدـ كجكد دليؿ صريح  -1 تي اعتمدكا عمييا ىي أدلة عامة، ة الفي المسألة، كا 
 ،ألقكاؿ مختمفة استدلكا بنفس بنفس الدليؿفيـ كؿ فريؽ ىذه األدلة فيمان خاصان، لذلؾ 

 مع اختبلؼ التكجيو كالداللة.

، فاألمة اإلسبلمية قد مرت بمراحؿ فيو أقكاؿ العمماء اختبلؼ الكاقع الذم ظيرت -2
ؤالء العمماء أصحاب االجتيادات كمحطات مختمفة، ما بيف ضعؼ كقكة، لذلؾ ى

كاف لكؿ عالـ اجتياده الخاص  المتباينة لـ يجمعيـ كاقع معيف كفترة محددة، كبالتالي
 الكاقع بناءن عمى فيمو لمجمؿ النصكص. بذلؾ

 اضترجغح: (6

  :بب االختبلؼ في المسألة فإف الباحث يرلبعد عرض األقكاؿ كمناقشتيا كبياف س 

فيا، فكما تتغير مف ببلد كفر إلى ببلد إسبلـ، فإنيا يمكف يتغير كص يمكف لمببلد أف -3
كفر، كأف القداسة ال تككف لؤلرض بترابيا كمعالميا،  ببلد أف تتغير مف ببلد إسبلـ إلى

نما لسكانيا بما يحممكف مف منيج   .كيطبقكف مف نظاـكا 

                                                           

 (.1/28(، الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ )8/138ابف قدامة: المغني ) (1)
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ائر كيرفعكف ىذه الببلد يطبقكف اإلسبلـ كلك تطبيقان جزئيان كيظيركف الشعكاف أىؿ  إذا  -2
األذاف كيأمف فييا المسممكف باألماف األكؿ لممسمميف ال بأماف الكفار فإف الببلد تككف 
، ببلد إسبلـ، أما إف خرج أىميا منيا، كترككىا لؤلعداء فيي في ىذه الحالة ببلد كفر

، أك إظيار أحكاميـ فييا، ما داـ ال يتغير كصفيا بمجرد استيبلء الكفار عمييالكف 
 .المسممكف فيياأىميا 

 طبرراتػاضترجغح: (7

األدلة التي استدؿ بيا العمماء ليست في محؿ ك  عدـ كجكد أدلة نص في المسألة، -1
ه المسألة كعمى غيرىا مف المسائؿ، النزاع، كىي أدلة عامة يمكف حمميا عمى ىذ

 مما كسع مف مساحة االجتياد.

زعامات تسقط، كيبقى األنظمة تتغير، كالفيذا الترجيح يحتاط لببلد المسمميف، ب -2
الخيار لممقيميف الثابتيف مف أىؿ اإلسبلـ، كترجيح ىذا الرأم لو مقصد في الحث 
عمى الثبات في األرض اإلسبلمية التي يستكلي عمييا الكفار، إلزاحتيـ كحربيـ، 
كلك خرج المسممكف مف ديارىـ في فمسطيف كالعراؽ كأفغانستاف بمجرد سيطرة 

سكاهلل تعالى أعمـ. ،أصبحت دار كفر، لكانت المفسدة أكبرالكفار عمييا ألنيا قد 

ػثاضثًا:ػأثرػاضواشعػاضططاصرػرضىػتعغرػوصفػاضبالد.

مشيدان حضاريان مف خبلؿ نظرتو لآلخر كتعايشو معو، كنصكص القرآف  رسـ اإلسبلـ  
عطاء المانع، ك المسيءإلحساف إلى ا كالسنة زاخرة بالحث عمى العدالة مع الجميع، ك كصؿ ، كا 

القاطع، كىذا يككف في حالة مسالمة اآلخر لنا كعدـ االعتداء عمينا، لكف التعاطي مع ىذا األساس 
فسر كاقعيان بتفسيرات مختمفة، فمف العمماء مف جعمو أساسان عامان في التعامؿ سكاء كانت ىناؾ 

مـ التي تقع إساءة أك لـ تكف، كآخركف جعمكه بشرط عدـ االعتداء، كآخركف نظركا إلى حالة الظ
العداء مع كؿ الكفار، كجعمكىا أساسان  حالة فعممكا اليـك مف غير الكفار، عمى بعض المسمميف

كالحكـ عمى الببلد إنما ىك ناشئ عف طبيعة التعامبلت كالعبلقات مع أىؿ ىذه الببلد، لذ لمتعامؿ، 
 ظيرت اتجاىات مختمفة في حكميا عمى الببلد في زماننا المعاصر.
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 طضطاءػسيػوصفػاضبالدػسيػواشطظاػاضططاصر.طذاعبػاض (1

 :مذاىب ، كذلؾ عمى خمسةكاقعناؼ الببلد كالحكـ عمييا في اختؼ العمماء المعاصركف في كص

: العالـ اليـك ال يكصؼ بدار إسبلـ كال حرب، بؿ ىك دار كاحدة، كذىب لذلؾ األولسالمذهب
 .(1)الدكتكر كىبة الزحيمي

كمو دار كفر، كذىب ليذا الرأم فارس الزىراني كعبد القادر عبد العزيز العالـ اليـك س:الثا يسالمذهب
سس.(2)آخركفك 

العالـ اليـك مقسـ إلى قسميف، دار إسبلـ، كدار حرب، كذىب لذلؾ الدكتكر عبد  :المذهبسالثالث
 .(3)العزيز األحمدم

محمد أبك  شيخلؾ الف، دار إسبلـ، كدار عيد، كذىب لذميالعالـ اليـك مقسـ إلى قس :المذهبسالعابع
 .(4)زىرة

س العالـ اليكـ مقسـ ثبلثة أقساـ، دار إسبلـ، كدار حرب، كدار عيد، فالببلد : الخامسالمذهب
اإلسبلمية تعتبر دار إسبلـ، كباقي دكؿ العالـ دار عيد باستثناء دكلة الكياف الصييكني فيي دار 

 .(5)حرب، كذىب إليو الدكتكر يكسؼ القرضاكم

ػدببػاضخالف: (2

 أىميا: ،رجع سبب اختبلؼ العمماء في المسألة ألمكري

اختبلؼ العمماء في التقسيـ، أىك تكقيفي ال يمكف تجاكزه ميما تغيرت القكانيف الناظمة ليذا  -1
 العالـ، أك ىك تقسيـ منطقي اجتيادم يخضع لمكاقع المعاش،

                                                           

 .197الحرب، صالزحيمي: آثار  (1)
، 29، عبد الرازؽ: األقميات المسممة في الغرب، ص69العايد: االنضماـ لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية، ص (2)

 (.1/73الزىراني: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ )
 (.1/239األحمدم: اختبلؼ الداريف ) (3)
 .75أبك زىرة: العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، ص (4)
(، عبد 2/900، مكافؽ لممكتبة الشاممة، القرضاكم: فقو الجياد)31ي: اعتقاد أئمة الحديث، صاإلسماعيم (5)

 .67، العايد: االنضماـ لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية، ص26الرزاؽ: األقميات المسممة، ص
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ميف منيا، فمف كيحكـ عميو بناءن عمى طبيعة األنظمة التي تضبط ىذا العالـ كمكقع المسم 
رأل أف التقسيـ تكقيفي لـ يتجاكز تقسيـ العمماء السابقيف، أما الذم اعتبره اجتياديان فإنو 

 أعاد النظر في التقسيـ القديـ كقسمو تقسيمان جديدان.

اختبلؼ العمماء في الضابط الذم يتـ عميو التقسيـ، أىك تطبيؽ األحكاـ، أك الشعكر   -2
ـ يتـ عمى أساس تطبيؽ األحكاـ كظيكر الشعائر حكـ عمى باألماف، فمف رأل أف التقسي

الكاقع بناءن عمى ذلؾ، أما الذم اعتبر أف األساس ىك األماف فإنو يرل أف األماف اليـك 
 فر بمكجب القكانيف كالمعاىدات الدكلية لمجميع.امتك 

الدار، أىي مطمؽ السيطرة، أك ظيكر  كصؼاختبلؼ العمماء في مسألة ما يتغير بو   -3
األحكاـ، أك فقداف األماف، أك بقاء أىميا فييا، أك أنيا ال تنقمب الببلد اإلسبلمية إلى ببلد 
كفر أبدان، كبناءن عمى ىذه االختبلفات ظيرت الكجيات المتباينة في الحكـ عمى الكاقع 

 المعاصر.

 اختبلؼ العمماء في المعاىدات الدكلية، أىي ممزمة لممسمميف، أك ىي معاىدات كافرة ال -4
تمـز المسمميف ألنيا مف كضع الكافريف، كمنافية لمحكـ بما أنزؿ اهلل، فمف رأل أنيا ممزمة 
اعتبر ببلد غير المسمميف ببلد عيد بمكجب تمؾ االتفاقيات، أما مف لـ يعتبرىا ممزمة ألنيا 
مف صنع الكفار، فإنو جعؿ الحرب ما زالت بيننا كبيف الكفار مشتعمة، كبالتالي ببلدىـ 

 كفر ال ببلد عيد. ببلد

ػتطػغب: (3

ذكر ل ةن مناسبـ في المسألة، فإف الباحث ال يجد كبعد عرض أقكاؿ العمماء كسبب اختبلفي  
األدلة كمناقشتيا؛ ألف ذلؾ فيو زيادة تطكيؿ فإف األدلة التي اعتمدكا عمييا في ىذه المسألة ىي 

مسائؿ السابقة بتفصيبلتيا ىي األدلة التي ذكرت في المسائؿ السابقة في ىذا المبحث، إذ إف ال
راجحان في  يراه الباحث السبب كراء اختبلفيـ، لذلؾ اكتفيت بذكر األقكاؿ ألصؿ إلى الرأم الذم

 ـ عمى الببلد في الكاقع المعاصر.الحك
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ػاضترجغح: (4

أف الببلد اإلسبلمية اليكـ ىي دار إسبلـ، أما باقي ببلد العالـ  راجحان  يراه الباحثكالذم   
عيد باستثناء دكلة الكياف فإنيا دار حرب، أما أمريكا التي تحتؿ العراؽ كأفغانستاف،  فيي دار

كالصيف التي تحتؿ الدكؿ اإلسبلمية ذات األكثرية المسممة مثؿ تركستاف، كفرنسا كبريطانيا كباقي 
 :إلى تفصيؿالدكؿ التي تحالؼ أمريكا في حربيا عمى اإلسبلـ، فإف رأيي فييا يحتاج 

 ألف بينيـ كبيف ببلد المسمميف عيكد دكلية كمكاثيؽ عالمية، ،دار حرب بإطبلؽ تعتبرال  -1
فييا جاليات مسممة، كيستطيع المسممكف فييا إظيار دينيـ، بؿ كتككف مأكل لمحريات  ألفك 

 اإلسبلمية التي ال تككف في ببلدىا اإلسبلمية آمنة، كتككف منبران حران لكثير مف العمماء
 .كالمصمحيف

 ، ألنيا تحارب المسمميف في ديارىـ، كما في العراؽ كأفغانستاف،بإطبلؽر دار عيد ال تعتب -2
كتقدـ العكف لمعدك الصييكني بكؿ ما تستطيع مف قكة لقتؿ أىمنا في فمسطيف، بؿ كتجير 
المنظمات الدكلية كالحقكقية لمصمحتيا، كتستخدميا فزاعة في كجو المخالؼ، رافعةن شعار 

 أنا ربكـ األعمى.

 ،داخؿ ببلدىا مؤسساتيا المدنيةيجب التعامؿ معيا في ضكء ىذيف األمريف، فبل تقاتؿ في  لذا
في مؤسساتيا العسكرية المقاتمة لنا مف  بمكجب افساحيا لحرية المسمميف فييا، لكنيا تقاتؿكذلؾ 

عتدية في ببلدنا بمكجب اغتصابيا ألرضنا، كقتميا ألىمنا، فيي م غير اعتداء عمى المدنييف، كتقاتؿ
 .ظالمة مف ىذه الناحية

 طبرراتػاضترجغح: (5

ترجيح ككف الببلد اإلسبلمية دار إسبلـ، فيو احتياط كمحافظة عمى الببلد، كحث لممسمميف  -1
 عمى التمسؾ بأرضيـ.

التي تحث ترجيح اعتبار دكلة الكياف حربية، ينسجـ مع المقاصد الشرعية، كالقكاعد الكمية،  -2
ـ، كالسعي لتحريرىا؛ ألف اإلسبلـ يعمك، فيك منيج الحؽ المسمميف عمى الدفاع عف أرضي

 الرباني.
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ببلد عيد مع ركح التشريع، إذ اإلسبلـ ال يسعى إلراقة ببلد العالـ  باقي يتناسب اعتبار  -3
الدماء، فيك ديف الحفاظ عمى األنفس كالدماء، فمف سالـ المسمميف مف غير خديعة كال 

كيتعاممكف معو بما يحقؽ مصالح المسمميف، كيبيف مكر، فالمسممكف يقبمكف عيده كسممو، 
 رفعة أخبلقيـ؛ لتككف دعكة عممية إلى اإلسبلـ.
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ػاضغصلػاألول

املسلوني،  غري تالدأسثاب اهلجرج إىل  
 وأنىاػها وحكوها.

 ًفْو ثالثخ ٍجبدث، ًىِ:

 ادلثذث األًل0 أعثاب اذلجشج.   

 0ِ أٌَاع اذلجشج.ادلثذث انثاَ   

 ،ادلغهًني غري تالدادلثذث انثانث0 دكى اذلجشج إىل    

 ًضٌاتطيا  انششػْح.    

 



 





ػ

ػضطبحثػاألولػا

 .اهلجرجأسثاب 
 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

 

 أًال0ً األعثاب انؼايح.

 .نهيجشج إىل غري تالد ادلغهًني ثاَْاً األعثاب اخلاصح
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ػاضطبحثػاألول.

ػبابػاضؼجرةػأد

نما ىي حالة ط        ارئة، نشأت لكجكد تداعيات كبكاعث،لـ تكف اليجرة ىي الحالة األصمية كا 
ف كجدت بكاعثيا كجدت، لذا سأكضح في ىذا المبحث بإذف اهلل تعالى زالت مكجباتيا زالتفإذا  ، كا 

أك حالة طبيعية، أسباب اليجرة؛ ألف األحكاـ تتغير بتغير الباعث عمييا، أىي حالة اضطرارية 
كاليجرة ظاىرة قديمة حديثة، لذا ىناؾ أسباب عامة لميجرة في كؿ األزمنة، كىناؾ أسباب خاصة 

، ثـ أتحدث عف أسبابيا في زماننا إلى ببلد ذكر أكالن األسباب العامة لميجرةتفصيمية لكؿ زماف، فسأ
 غير المسمميف.

ػأواًل:ػاألدبابػاضطاطظ.

في أسباب اليجرة بشكميا اإلجمالي عبر التاريخ، كقد  ريخ يجد تشابيان حركة التاإف الذم يستقرئ 
 يجتمع أكثر مف سبب لميجرة في آف كاحد، لذا سأبيف بإذف اهلل تعالى أىـ ىذه األسباب، كىي:

قامإلسشعائعهسالح اظسعمىسي مإلسالس ن -1 كما فعؿ سيدنا إبراىيـ  وامعساسسمقامإلسسولت ،س،وا 
راران بدينو، ككذا فعؿ نبينا صمى اهلل عميو كسمـ عندما سمح عميو السبلـ كىجر قكمو ف

لممسمميف باليجرة إلى الحبشة، ثـ ىاجر معيـ إلى المدينة، فحينما يضيؽ عمى المرء في 
قامتو عمى كجيو، يمجأ لميجرة بحثان عف مكاف  ،دينو كعبادتو، كيعجز عف إظيار دينو كا 

ى ما يعنيو مف ىذه الحياة الدنيا، قاؿ كيمكنو مف إظيار شعائره، إذ ىي أغم ،يأكيو

ًٍََب ؤٍُِشًُا بِىَّب ىَِْؼْجُذًُا بِىَيبً ًَادِذاً ال بِىَوَ بِىَّب ىٌَُ عُجْذَبَّوُ ػَََّب ُّشْشِمٌَُُ  :تعالى
، فيذه الغاية يقترف بيا  (1)

كقاؿ  صاحب الديف حبلن كترحاالن، فيقيـ حيث استقاـ لو مقصده، كيياجر إذا منع مف مراده،

َّب ػِجَبدَُِ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا بَُِّ ؤَسْظِِ ًَاعِؼَخٌ فَةَِّّبَُ فَبػْجُذًُُِ:تعالى
بَُِّ اىَّزَِِّ رٌََفَّبىٌُُ  :، كقاؿ تعالى(2)

ٌْ رَنُِْ ؤَسْضُ اىيَّوِ ًَاعِؼَخً فَزُيَبجِشًُا فِْيَب اىََْالئِنَخُ ظَبىَِِِ ؤَّْفُغِيٌِْ قَبىٌُا فٌَِْ مُنْزٌُْ قَبىٌُا مُنَّب ٍُغْزَعْؼَفِنيَ فِِ اىْإَسْضِ قَبىٌُا ؤَىَ

                                                           

 (.31التكبة، آية ) (1)
 (.56العنكبكت، آية ) (2)
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ٌْ جَيَنٌَُّ ًَعَبءَدْ ٍَصرِياًفَإًُىَئِلَ ٍَإًَْاىُ
بشحيـ بالكطف  ياأم ظالمي ظَبىَِِِ ؤَّْفُغِيٌِْ  قكلو تعالىف  (1)

لسكاد  ان ، كتكثير حبان لكطنيـ كأرضيـ ليجرةمع دينيـ، فيترككا ا تإف تعارض كالديار

لـ يقبؿ اهلل تعالى ، ب ٍُغْزَعْؼَفِنيَ فِِ اىْإَسْضِمُنَّ شركيف عمى المسمميف، كلما تعممكا بقكليـالم

ؤَىٌَْ رَنُِْ ؤَسْضُ ، فقالت المبلئكة ليـإلييامنيـ عذرىـ لكجكد األرض التي يقدركف عمى اليجرة 

 .؟فعبلـ لـ تياجركا اىيَّوِ ًَاعِؼَخً فَزُيَبجِشًُا فِْيَب

ضعاؼ المشركيف عبر اليجرة لمجياد في سبيؿ اهللكقد تك قاؿ  ، لذاكف لتقكية المسمميف كا 

قّبً ىَيٌُْ ٍَغْفِشَحٌ ًَسِصْ ٌٌ ًَاىَّزَِِّ آٍَنٌُا ًَىَبجَشًُا ًَجَبىَذًُا فِِ عَجِْوِ اىيَّوِ ًَاىَّزَِِّ آًًَْا ًََّصَشًُا ؤًُىَئِلَ ىٌُُ اىَُْاٍِْنٌَُُ دَ :تعالى

مَشٌٌِّ 
 .(3)كما في ىذه اآلية مكضع جعؿ اليجرة كالجياد متبلزميفالقرآف في أكثر مف ف ،(2)

 المشركيف عف يصدر الذم السيئ كتمجأ قكل الكفر الضطياد المسمميف، كيتكاصؿ المكر

 ؤًَْ كَىُِْثْجِزٌُ مَفَشًُا اىَّزَِِّ ثِلَ ََّْنُشُ ًَبِرْ تعالى  قكلو في كما لميجرة، األسباب الدافعة مف كاف كالذم

 (4).اآلية اىَْبمِشَِِّ خَْْشُ ًَاىيَّوُ اىيَّوُ ًَََّْنُشُ ًَََّْنُشًَُُ ُّخْشِجٌُكَ ؤًَْ َّقْزُيٌُكَ

سال  س، -2 فإذا كاف اإلنساف معرضان لمقتؿ مف الظالميف، كاالضطياد كأصبح ىدفان  ح ظ
 اهلل سبلـ ىيألبلغتياؿ، فإنو يجد اليجرة كالفرار سبيبلن لحفظ النفس، فإف مكسى عميو ال

 عمى اعتدل الذم لمقبطي قتمو بسبب مديف إلى مصر مف اليجرة أسباب لو تعالى
ًَدَخَوَ اىََْذِّنَخَ ػَيََ  كما قاؿ اهلل تعالى: كجنده فرعكف لدل مطمكبان  بسببو كصار اإلسرائيمي،

ٍِِْ شِْؼَزِوِ ًَىَزَا ٍِِْ ػَذًُِّهِ فَبعْزَغَبثَوُ اىَّزُِ ٍِِْ شِْؼَزِوِ ػَيََ اىَّزُِ ٍِِْ  دِنيِ غَفْيَخٍ ٍِِْ ؤَىْيِيَب فٌََجَذَ فِْيَب سَجُيَِِْْ َّقْزَزِيَبُِ ىَزَا

فِشْ ( قَبهَ سَةِّ بِِِّّ ظَيََْذُ َّفْغِِ فَبغ51ْػَذًُِّهِ فٌََمَضَهُ ٌٍُعََ فَقَعََ ػَيَْْوِ قَبهَ ىَزَا ٍِِْ ػَََوِ اىشَّْْؽَبُِ بَِّّوُ ػَذًٌُّ ٍُعِوٌّ ٍُجِنيٌ )

( فَإَصْجَخَ فِِ اىََْذِّنَخِ 51( قَبهَ سَةِّ ثََِب ؤَّْؼََْذَ ػَيََِّ فَيَِْ ؤَمٌَُُ ظَيِريًا ىِيَُْجْشٍِِنيَ )51ىِِ فَغَفَشَ ىَوُ بَِّّوُ ىٌَُ اىْغَفٌُسُ اىشَّدٌُِْ )

( فَيَََّب ؤَُْ ؤَسَادَ ؤَُْ َّجْؽِشَ ثِبىَّزُِ 51ىَوُ ٌٍُعََ بَِّّلَ ىَغٌٌَُِّ ٍُجِنيٌ ) خَبئِفًب َّزَشَقَّتُ فَةِرَا اىَّزُِ اعْزَنْصَشَهُ ثِبىْإٍَْظِ َّغْزَصْشِخُوُ قَبهَ

                                                           

 (.97النساء، آية ) (1)
 (.74األنفاؿ، آية ) (2)
 (.6/185، طنطاكم: التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ )15حميمة: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، ص (3)
 (.30األنفاؿ، آية ) (4)
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ّذُ ؤَُْ رَنٌَُُ جَجَّبسًا فِِ اىْإَسْضِ ًٍََب رُشِىٌَُ ػَذًٌُّ ىَيََُب قَبهَ َّب ٌٍُعََ ؤَرُشِّذُ ؤَُْ رَقْزُيَنِِ مَََب قَزَيْذَ َّفْغًب ثِبىْإٍَْظِ بُِْ رُشِّذُ بِىَّب ؤَُْ 

رَنٌَُُ ٍَِِ اىَُْصْيِذنِيَ
(1). 

كقد حافظت الشريعة عمى النفس كجعمتيا مف الكميات الخمس الكاجب حفظيا كرعايتيا، 
كقد أباحت بعض المحرمات حفظان ليا، كمف ىدد بالقتؿ إف لـ يتمفظ بكممة الكفر، كلـ 

مَفَشَ ثِبىيَّوِ ٍِِْ ثَؼْذِ بمِيَبِّوِ بِىَّب ٍَِْ ؤُمْشِهَ  ٍَِْ :يتمكف مف حفظ نفسو إال بيا فقد جازت كما قاؿ اهلل تعالى

ةٌ ػَظٌٌِْ ًَقَيْجُوُ ٍُؽََْئٌِِّ ثِبىْإِميَبُِ ًَىَنِِْ ٍَِْ شَشَحَ ثِبىْنُفْشِ صَذْساً فَؼَيَْْيٌِْ غَعَتٌ ٍَِِ اىيَّوِ ًَىَيٌُْ ػَزَا
(2).  

نزير فإنو يجكز لو األكؿ بالقدر مف أشرؼ عمى اليبلؾ كلـ يجد إال ميتة أك لحـ خ ككذلؾ

بَََِّّب دَشًََّ ػَيَْْنٌُُ اىََْْْزَخَ ًَاىذًََّ ًَىَذٌَْ اىْخِنْضِّشِ ًٍََب ؤُىِوَّ ثِوِ ىِغَْْشِ اىيَّوِ فَََِِ اظْؽُشَّ  :الذم يحفظ لو نفسو كقاؿ تعالى

ٌٌْ غَْْشَ ثَبؽٍ ًَال ػَبدٍ فَال بِثٌَْ ػَيَْْوِ بَُِّ اىيَّوَ غَفٌُسٌ سَدِ
، ليذا كانت اليجرة حفاظان عمى النفس معتبرة (3)

 .(4)شرعان 

كقد كاف ىذا السبب ىك الباعث لؤلنبياء عمى   شعسالسعوةسواليعيسلإلص حسفيسالكون، -3
اليجرة، ككذا الصحابة الذيف دفنكا في ديار شتى، كقد ترككا أجر الصبلة في المسجد 

ف أصحاب الحراـ سعيان كراء ىذا األجر، فيجركا أىمي ـ كببلدىـ ألجؿ تبميغ الدعكة، كا 
يـ سكاء الدعكات اإلصبلحية أك اليدمية في غالب األحياف يياجركف لنشر فكرت ،الدعكات

 .(5)كالتنظير ليا خارج ميد كالدتيـ

ساالحت اجاتسالح ات إل -4 ، سكاء عمى مرتبة الضركريات أك الحاجيات أك التحسينات، توف ع
بقاء عمى قيد الحياة كالخبلص مف العكز كالفاقة، كقد كانت فتككف اليجرة استراتيجية لم

ىجرة العرب األكائؿ بحثان عف الكؤل كالماء، فأينما كجد الماء كجدت الحياة، ككانت الحركب 
تنشب في معظميا نتيجة الطمع كاالعتداء عمى ىذه االحتياجات، كأكثر األماكف اكتظاظان 

 كصاحبة البيئة األكثر خصكبةن. بالسكاف ىي المجاكرة لممكارد المائية،

                                                           

 (.19-15القصص، آية ) (1)
 (.106النحؿ، آية ) (2)
 (.173البقرة، آية ) (3)
 .15، حميمة: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، ص6، ص383الحقيؿ: مقاالت مكقع األلككة رقـ (4)
 .15حميمة: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، ص (5)
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كيعد ىذا السبب مف األسباب األساسية لميجرة، فقد تحدث  العملسوالتجاعةسواكتيابسالخبعة، -5
التجارية لمعرب في الشتاء كالصيؼ إلى اليمف كالشاـ، كتككف بحثان عف  األسفارالقرآف عف 

 (1) :الجكيني أبك المعاليكقد قاؿ  ،مزيد ربح، كطمعان في الحصكؿ عمى عمؿ أفضؿ

 
 
 

سواالعتعاضسعم   -6 سال ائم سالوضع سعمى عف التأقمـ مع  اإلنساف ، فعندما يعجزاالحتجاج
 .(2)يجرة تاركان مسكنو األصميالكاقع المحيط، كال يستطيع تغييره يضطر لم

سوااليت عاع،الس -7 ساألمن فقد يضطيد المرء في بمده، كال يتحمؿ األذل كالتعذيب  بحثسعن
، قاؿ كيعجز عف الصبر، فيبحث عف األمف الذم قد يفكؽ مف حيث األىمية الطعاـ أحيانان 

اىَّزُِ ؤَؼْؼَََيٌُْ ٍِِْ جٌُعٍ ًَآٍَنَيٌُْ ٍِِْ خٌَْفٍتعالى: 
(3). 

ساالضطعاع إل، -8 سأو سال يع إل، كالتي تككف بفعؿ العكامؿ الككنية كالزالزؿ كالبراكيف  الهجعة
 .(4)كالفيضانات، أك بفعؿ األمراض كاألكبئة، أك بفعؿ العكامؿ البشرية كالحركب كالمجازر

 

ػ.ضضؼجرةػإضىػزغرػبالدػاضطدضطغنػاضخاصظػثاظغًاػاألدباب

نما اإلسيامات  ال تكجد نظرية متكاممة تصمح نمكذجان شامبلن لتفسير أسباب اليجرة، كا 
نني إذ أطمؽ  المقدمة في ىذا المجاؿ عبارة عف نظريات كنماذج لحاالت في مناطؽ مختمفة، كا 

ف كاف ىناؾ  مصطمح األسباب الخاصة لميجرة أقصد بيا الخاصة في زماننا ال الخاصة بكؿ بمد، كا 
لكؿ بمد أسبابو الخاصة إال أني أتعامؿ مع الدكؿ اإلسبلمية كميا في حقيبة كاحدة، فالعكامؿ 

 .الببلد كالدكؿالمذككرة ىي خاصة بزماننا عامة لكؿ 

 (5):أف عكامؿ اليجرة عامبلف أساسياف ىما عامؿ دفع كعامؿ جذبكلكف يمكف أف نعتبر 

                                                           

 (.1/136الحمكم: معجـ البمداف )(1) 
 .17حميمة: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، ص (2)
 (.4قريش، آية ) (3)
 .122، حماد، كآخركف: دراسات في الجغرافيا البشرية، ص1اليجرة القسرية، ص (4)
 .6ف عكائؽ التنمية، صالزياني: اليجرة عائؽ م (5)

 يػحػػػػػو في الدنيػا فسػػػػػػػػػػػػرزؽ المك                       اىػاػػػػػػػػػة فضػػػػػػػػػبلد اهلل كاسعػػػػػػػػػػػػب

 فسيحكا  إذا ضاقت بكـ أرض كافػػػػػػػػاعديف عمى ىػػػػػػػؿ لمقػػػػػػػفق
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عدـ االنسجاـ مع الكاقع  ىك الدافع أك السبب الذم يؤدم بالفرد إلى السفعسوالم صوسسبعامل
 ترؾ مكطنو األصمي كااللتجاء لميجرة إلى بمد آخر لئلقامة الدائمة فيو. ك  الحالي

 أم)لميجرة  ان كحافز  ىك ذلؾ العامؿ الذم يستيكم المياجر كيجعمو يمتمؾ رغبةن  وعاملسالجذب
 .(اآلخرما يمفت انتباىو إلى البمد 

 لذا سأعرض كؿ سبب كأفصؿ عنصر الدفع كعنصر الجذب فيو بإذف اهلل تعالى: 
 .ظاألدبابػاضدغظغ -1

مف   إف سقكط الخبلفة اإلسبلمية، كما حؿ عمى العالـ اإلسبلمي جراء ذلؾ :عاملسالسفع
قامة الشعائر، دفع الدعكات كالجماعات اإلسبلمية لممناداة  التضييؽ عمى حرية العبادة كا 

فأكجد ذلؾ عداكات بيف الحككمات  كالسعي إلعادة الخبلفة اإلسبلمية، حكيـ الشريعة،بت
العربية كبيف الممتزميف مما دفع بعض المسمميف مف ترؾ بمدانيـ كاليجرة إلى بمداف أخرل 
منيا اإلسبلمية كمنيا غير اإلسبلمية، كذلؾ بحثان عف منبر حر يعمف كممة الحؽ مف 

 .(1)ما شاءخبللو، كيظير دينو كيف

فر في بعض الدكؿ كالببلد األكركبية كالغربية نكعان مف الحرية أكفر منيا ا: تتك عاملسالجذب
في البمداف العربية، ككاف لذلؾ األثر الكبير في استقطاب بعض الممتزميف كىجرتيـ إلى 
تمؾ الببلد معمنيف تركيـ ألرضيـ كمسقط رأسيـ، كآخركف ىاجركا مف ببلدىـ ليدعكا إلى 

إلسبلـ في كؿ البقاع، كليعممكا الجاليات المسممة ىناؾ، كيثبتكىـ عمى دينيـ، كيقيمكا ليـ ا
 . (2)المدارس الشرعية كبيكت الدعكة كالمراكز كالمساجد اإلسبلمية

 .األدبابػاالشتصادغظ -2
% مف المياجريف يرجع سبب ىجرتيـ لمسبب 90تشير بعض الدراسات إلى أف 

  .(3)التجارةاالقتصادم، سكاء لمعمؿ أك 

: إف حالة الفقر التي تعيشيا معظـ الدكؿ اإلسبلمية أكجدت حالة مف البطالة، عاملسالسفع
ف  فيناؾ الكثير مف العائبلت التي ال تجد قكت أسرتيا أصبحت عاجزة عف سد حاجاتيا، كا 

يسد الرمؽ كيطفئ الحرؽ، فيي أحكج ما تككف إلى مسكف الئؽ، أك ممبس كجدت ما 
                                                           

 .24سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (1)
 ، بعنكاف مع الدعكة في ببلد األقميات.35، ص165الدكيش: مقاؿ في مجمة البياف، عدد  (2)
 .16إماـ: ىجرة الشباب الدكلية كالتنمية، ص (3)
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ضعؼ القدرة ككذلؾ  ،ثـ ضعفت القدرة عمى تكفير الحاجيات التي يتكسع بيامناسب، كمف 
ف تك  فر ليا عمؿ فإف نسبة الدخؿ قميمة اعمى استيعاب الكفاءات كتكفير العمؿ ليا، كا 

مقارنة بركاتب المكظفيف في الميجر، كما إف كثيران مف رؤكس األمكاؿ ال تجد البيئة 
اريع كثيرة لمتنمية االقتصادية في الببلد النامية، الخصبة لتنمية ثركتيا، فقد فشمت مش

، سعيان كراء حياة أفضؿ تحقؽ مردكدان عايشيافمجأت إلى البحث عف خبلص لمحالة التي ت
، كما د أخرل بحثان عف العمؿ كالتجارةماديان ينعش حياتيا، فكجدت البديؿ في اليجرة إلى ببل

ى اليجرة لتحسيف مستكاىـ، كالحد مف كتشجع الدكؿ ذات البطالة العالية أبناءىا عم
 .(1)، سكاء ىجرة مؤقتة أك دائمةالضغكطات عمييا عبر تيجيرىـ لتمؾ الببلد

سالجذب : إف الرفاىية االقتصادية التي تحياىا دكؿ الغرب، كارتفاع أجكر العمالة، عامل
اجريف في كالتقدـ التكنكلكجي المستمر، كالدعكات المتزايدة مف ىذه الدكؿ الستقباؿ المي

المجاالت المختمفة، كحرية ممارسة المينة ىناؾ، دفع المعكزيف كالمحتاجيف إلى االستجابة 
ليذه الدعكات كيركب مف حالة المكت التي تنتظرىـ، ككذلؾ المساحة الكاسعة لمعمؿ 

 تمؾفي  أمكاليـكالتجارة دعت ميسكرم الحاؿ إلى البحث عف الطريؽ األقرب لتنمية رؤكس 
 .(2)الببلد

 األدبابػاضطضطغظػواضبحثغظ. -3
تتمثؿ اليجرات العممية إما باليجرة ابتداءن لمتعمـ في تخصصات غير مكجكدة  عاملسسفع:

ما أف يتعمـ  ف كجدت فإف كفاءتيا أدنى مف التي في الغرب، كا  في ببلدنا اإلسبلمية، كا 
 عامؿالشخص في ببلدنا ثـ ال يجد فرصة إلخراج عممو الذم تعممو عمميان لقمة الم

المتطكرة، كفقر أدكات البحث العممي المتقدـ، إذ ال يشكؿ البحث العممي أكلكية  كالمختبرات
في ببلدنا مقارنة بالدكؿ األخرل، كال تكجد مراكز لمبحث العممي المتخصص إال نادران 

 مركز لمبحث العممي، ستمائةفالعالـ العربي يكجد فيو 

                                                           

تقرير المجنة الدكلية لميجرة بعنكاف: اتجاىات  ،21ص سمطاف: مشاركة المسمميف في االنتخابات األمريكية، (1)
 .(1/290الخبلصة في فقو األقميات )، الشحكد: 11الشباب المصرم حكؿ اليجرة ألكركبا، ص

 .16إماـ: ىجرة الشباب الدكلية كالتنمية، ص (2)
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كما إف إحصائية أجريت ، (1)مركز بحث عمميا كحدىا فيكج ألؼ كخمسمائة أما في فرنس 
% مف ميزانيتيا لمبحث العممي بينما في أمريكا كؿ 1تقكؿ بأف الجامعات العربية تخصص 

سأ ضاًس، لذلؾ % مف ميزانيتيا40جامعة تخصص  سالتساع اتسواأليباب رفع سقؼ  ومن
المعدؿ القبكؿ بالجامعات الكطنية بحيث مف كاف يريد دراسة الطب كمعدلو أقؿ مف 

المسمكح بو، أك معدلو يسمح لو كلكف ارتفاع الرسـك الدراسية تجعمو يمجأ لمدراسة في 
ذا عاد العمماء إلى ببلدىـ  فإنيـ ال الخارج، لتحقيؽ ما يريد مف خبلؿ ىجرتو لتمؾ الببلد، كا 

فيتـ كضعيـ في أعماؿ استيبلكية ركتينية ال تتبلءـ مع خبراتيـ يجدكف االىتماـ المناسب، 
كتخصصاتيـ، فييأسكف مف المستقبؿ في الببلد األصمية، كيفضمكف البقاء في دكؿ الميجر 

فساح المجاؿ لئلبداع كالتطكير   .(2)حيث التقدير كاالحتراـ كا 

يجرتيـ ف ،فأغمب المياجريف مف المتعمميف تعميمان عاليان كمف ذكم الخبرات كالقدرات الكبيرة
ان في الخدمات األساسية كخاصة في الصحة نقص، كتسبب تحـر ببلدىـ مف خبراتيـ

 ،عرقؿ خطط التنميةكتخبرة أبنائيا مف الكفاءات العممية كالفنية  تمؾ الدكؿ فتفقد كالتعميـ
كتخمؽ  ،كيجعؿ أمر التخمص مما تعانيو المجتمعات مف تخمؼ حضارم غاية في الصعكبة

مقارنة بالدكؿ الغربية التي لقمة إمكانية االستفادة مف ىذا العمـ في ببلدىـ  فجكة عممية
 .(3)درسكا فييا لمناسبة ما درسكه مع التطكر الحضارم في تمؾ الببلد

سبلمية، ككفرة المنح العممية، اإلغير مناخ العممي المناسب في الببلد فر الا: تك عاملسجذب
 انبكتشغيميا بعد انتيائيا يعد مف العكامؿ الجاذبة لممياجريف المسمميف، كالتركيز عمى الج

اإلبداعي أكجد حافزان لمتنافس، كتسييؿ عممية البحث العممي، كتكفير ك  كالميارم العممي
المعدات الحديثة المتطكرة لمتابعة آخر التطكرات في المجاالت العممية المختمفة، كتسييؿ 

عطاء الباحثيف مكانة متميزة،   النشر العممي، كا 

                                                           

نجار، بعنكاف: أسباب برنامج ببل حدكد عمى قناة الجزيرة تقديـ أحمد منصكر، كالذم استضاؼ فيو د. حسف ال (1)
 ـ.8/8/2001ظاىرة ىجرة العقكؿ العربية إلى الغرب، بتاريخ 

، برنامج ببل حدكد عمى قناة الجزيرة أسباب ظاىرة ىجرة 6الزياني: اليجرة عائؽ مف عكائؽ التنمية، ص (2)
 العقكؿ.

 .7الزياني: اليجرة عائؽ مف عكائؽ التنمية، ص (3)
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جعمت العقكؿ العربية ترغب في اليجرة كاستثمار البحث العممي كفؽ خطة قكمية لمتنمية 
% مف الذيف يياجركف لمدكؿ األكركبية لمدراسة ال 50كالبقاء ىناؾ، لذلؾ ىناؾ حكالي 

 .(1)يعكدكف

مف  ان ألؼ عربي أربعمائة كخمسيفريكا حاليان أكثر مف أكركبا كأم بية فيكتحتضف الدكؿ الغر 
انيا كحدىا الذيف ىـ مف أصكؿ عربية ، فاألطباء في بريطحممة الشيادات كالمؤىبلت العميا

%، أما في نيكيكرؾ كحدىا فاألطباء مف ببلد الشاـ 23%، كالميندسكف نسبتيـ 34نسبتيـ 
 .(2)فييا أكبر مف عدد جميع األطباء العامميف في ببلد الشاـ

 األدبابػاالجتطارغظ. -4
مية لمتخمؼ : إف شيكع االكتئاب كالضغط النفسي عمى فئة الشباب نتيجة تراكعاملسسفع

كالفقر كسكء األحكاؿ الصحية، كصعكبة تكفير الحياة األسرية المستقرة نتيجة غبلء الميكر 
كارتفاع األسعار، يدفع بالشباب إلى الحرج كالشعكر بالدكنية في مجتمعو، كال يجد المكانة 

يف المناسبة لو، كالشعكر بالكاسطة كالمحسكبية، كفي دارسة أجريت عمى المياجريف المصري
عدـ كما إف ، %1.1إلى أكركبا كانت نسبة المياجريف بسبب الضغكط كالمتاعب العائمية 

االجتماعي كاإلشكاالت التي تعترم التجارب الديمقراطية العربية  االستقرار السياسي أك
 ،األحياف إلى شعكر بعض أصحاب الخبرات بالغربة في أكطانيـ في بعض لكالتي تؤد

  .(3)يان كراء ظركؼ أكثر حرية كأكثر استقراران سع تضطرىـ إلى اليجرةف

طريقة الحياة المعاشة في الغرب تبير كثيران مف الشباب، مما تدفعو لميجرة  عاملسجذب:
إلييا مف غير رؤيتيا مسبقان، كفي دراسة أجريت عمى الشباب المصرم المياجر إلى أكركبا 

 ،%19عيش فييا كانت نسبة المياجريف بسبب الرغبة في رؤية أكركبا كال

                                                           

 .21مماء عمى قناة الناس لمدكتكر صبلح سمطاف كالدكتكر راغب السرجاني، حمقة برنامج تمفزيكني صناعة الع (1)
 .16المرجع السابؽ، إماـ: ىجرة الشباب الدكلية كالتنمية، ص (2)
 .36تقرير المجنة الدكلية لميجرة بعنكاف: اتجاىات الشباب المصرم حكؿ اليجرة ألكركبا، ص (3)



 األول:ػأدبابػاضؼجرة.ػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألولػاضغصل

40 

عند بعض الشباب  ككذلؾ مف الدكاعي االجتماعية لميجرة الرغبة في الزكاج مف الغربيات 
 . (1)الذيف يعانكف بالنقص

 .ظاألدبابػاضدغادغ -5
سالسفع: سقكط الخبلفة اإلسبلمية كتمزؽ العالـ اإلسبلمي بعد الحرب العالمية  يعد عامل

ة، كعدـ االستقرار السياسي كاالضطراب اإلدارم، تقمبات في المنطقلم سببان األكلى كالثانية 
كغياب الديمقراطية كتزايد القمع كانتياكات حقكؽ اإلنساف، كاقتصار العبلقة بيف السبلطيف 

كالمحسكبية، كضمكر الدكر  الكساطةكالشعكب عمى جباية الضرائب كالمستحقات، كانتشار 
بلحية تجديدية، كظيكر التيارات الحضارم الرائد لممسمميف مما أدل إلى ظيكر دعكات إص

السياسية المعارضة لمحككمات كالداعية لئلصبلحات يكاجو في الدكؿ النامية بالقبضة 
الحديدية القاسية، ككذلؾ التيميش السياسي كالتفرد بالسمطة، كتكريث الممؾ في بعض 

ألنظمة، مما كجد التصادـ مع اأكعدـ األمؿ في التغيير الناعـ، ك  ،الدكؿ قتؿ ركح المنافسة
ترتب عميو اضطياد الحككمات ليذه الفئات إما بالقتؿ أك السجف أك النفي، أك التيجير، 
فالتيجير ىنا قد يختاره الشخص الميجر كقد يككف رغمان عنو، كأكثر ما تككف اليجرة في 

ـ ىاجر إلى أمريكا 1961 -1949الطبقات المثقفة المتعممة، لذا في الفترة ما بيف سنة 
  .(2)طبيبأحد عشر ألؼ ميندس، ك  ثبلثة كأربعيف ألؼمف أكثر 

االستقرار السياسي، كالمنبر الحر نسبيان مف األسباب الميمة لجذب  عتبري عاملسالجذب:
المياجريف إلى الببلد الغربية الغير إسبلمية، كما إف المياجر ال ييتـ بالسياسة لتمؾ الدكؿ 

ف كاف فييا لغط أيضان، خكفان مف تعرض  نفسو لمطرد كما إنو ال يريد االنحراؼ عف كا 
 اليدؼ الذم ىاجر ألجمو.

 

 

                                                           

(، تقرير المجنة الدكلية لميجرة بعنكاف: اتجاىات الشباب المصرم 1/290الشحكد: الخبلصة في فقو األقميات ) (1)
 . 36حكؿ اليجرة ألكركبا، ص

(، 1/290، الشحكد: الخبلصة في فقو األقميات )21سمطاف: مشاركة المسمميف في االنتخابات األمريكية، ص (2)
 . 6الزياني: اليجرة عائؽ مف عكائؽ التنمية، ص
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  األدبابػاألطظغظػواضطدصرغظ. -6
سسفع: كجكد الصراعات العرقية كالطائفية كالدكلية، كمعاناة الجماعات اإلسبلمية  عامل

المضطيدة في ببلدىا، كالضربات المتكالية التي تتعرض ليا مف األنظمة الحاكمة، تجعؿ  
 .(1)ركؼ باعثان ليا عمى اليجرةىذه الظ

كما  فيياجرك  أىميا اإلسبلمية تجعؿ البمداف بعض ككذلؾ حركب اإلبادة التي تمر بيا
ـ، كأفغانستاف 2003ـ، كالعراؽ في حرب الخميج كحرب 1948حدث في فمسطيف عاـ 

 يفكؽ جماعي ظمـ أك عدكاف أك اضطياد مف الفاريف المسمميف البلجئيف إف بؿ، كغيرىا
 .(2)العالـ في البلجئيف مجمكع مف% 87

سجذب: الجماعات كالتنظيمات أبناءىا لمتدريب األمني كالعسكرم  تبتعث بعض عامل
، أك كاالستفادة مف الكاقع المكجكد، أك بقصد التخابر كتجميع المعمكمات عف تمؾ الببلد

 .التخفي في تمؾ الببلد

 األدبابػاضدغطوزراسغظ. -7
كازدحاـ نتيجة الزيادة الكبيرة المتسارعة  في بعض الدكؿ : كجكد فيض سكاني عاملسسفع

يجعؿ بعض الناس يياجركف إلى بمداف أخرل بحثان عف سعة مف العيش، فالنمك السكاني 
لو عبلقة بالعكامؿ األخرل االقتصادية كاالجتماعية، فيصاحب النمك السكاني زيادة 

الدكلة نفسيا  تبحث أك ،دااألفر لمعاطميف عف العمؿ كما ىك الحاؿ في مصر، عندىا يبحث 
 .(3)ألبنائيا عف عمؿ في الخارج لمخركج مف أزمتيا االقتصادية

فر مساحات كاسعة، كقمة عدد السكاف في بعض البمداف الغربية تجعؿ اتك  عاملسجذب:
 إضافة لكجكد العكامؿ األخرل التي ذكرت سابقان. ،ان الراغبيف فييا كثر 

 

 

                                                           

 (، 9/101د عمى المذاىب الفكرية المعاصرة )الشحكد: مكسكعة الر  (1)
 (.1/290الشحكد: الخبلصة في فقو األقميات ) (2)
 .126حماد، كآخركف: دراسات في الجغرافيا البشرية، ص  (3)
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 األدبابػاضػاظوظغظ. -8
 ضعؼ إجراءات كقؼ اليجرة مف الببلد النامية إلى الببلد المتقدمة. عاملسسفع:

كجكد اتفاقيات تنظـ اليجرة بيف الدكؿ جعؿ رعايا الدكؿ ترغب في اليجرة،  عاملسجذب:
دفع الكثير لميجرة بالطرؽ الشرعية  ، مماىناؾ ممرات مفتكحة يصعب التحكـ فييا إفكما 

 .(1)أك غير الشرعية

ػ

ػ

 

 

                                                           

 المرجع السابؽ. (1)



 

 



ػ

ػثاظياضطبحثػاض

 أنىاع اهلجرج.
 

 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

 أًال0ً أٌَاع اذلجشج يف ػهى انغكاٌ. 

 ثاَْا0ً أٌَاع اذلجشج يف ػهى انششّؼح.

 
ػ

ػ

ػ

ػ
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ػاضطبحثػاضثاظي

ػأظواعػاضؼجرة

ىناؾ تقسيمات مختمفة ألنكاع اليجرة، كذلؾ باختبلؼ العمـ الذم يدرسيا، ككذلؾ المعيار 
اخؿ العمـ نفسو، لذا سأتحدث بإذف اهلل تعالى في ىذا المبحث عف الذم يتـ التقسيـ بناءن عميو د

 أنكاع اليجرة في عمـ السكاف، كأنكاع اليجرة في العمـك الشرعية.

ػأواًل:ػأظواعػاضؼجرةػسيػرضمػاضدصان.

 :ما يميكىي ككتختمؼ ىذه األنكاع حسب معيار التقسيـ،  

 (3)إلىسقيم ن:ساساالعتباعبهذس يم،سوتت ي مسالهجعةسباعتباعسالحسوسسامقم م إل .أس

سسول إل -1 : كىي التي تحدث بيف دكلة كأخرل، كتشيد تحركات السكاف عبر الحدكد هجعة
 كتنقسـ حسب طريقة الدخكؿ إلى: السياسية إلى مسافات كبيرة، 

 .(قانكنية)ىجرة شرعية  (1

  ىجرة غير شرعية )غير قانكنية(. (2

مف منطقة إلى أخرل داخؿ المجتمع  : كىي عممية انتقاؿ األفراد كالجماعاتهجعةسساخم إل  -2
 .نفسو

 (2):ت ي مسالهجعةسحيبسإعاسةسال ائم نسبها،سوت  يمسإلىسقيم ن . ب

س)االخت اع إل(: -1 سامعاس إل كىي التي يقكـ بيا األفراد أك الجماعات سكاء داخؿ  الهجعة
الدكلة أك خارجيا بالتنقؿ كفؽ إرادتيـ، كتغيير مكاف إقامتيـ المعتاد دكف ضغط أك 

 .رسمي إجبار

                                                           

 .116حماد، كآخركف: دراسات في الجغرافيا البشرية، ص(1) 
 .119المرجع السابؽ، ص(2) 
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كىي التي ينقؿ فييا األفراد أك الجماعات مف أماكف  الهجعةساالضطعاع إلس)ال يع إل(:  -2
إقامتيـ األصمية إلى أماكف أخرل، بإجبار السمطات ليـ عمى النزكح مف منطقة معينة 

، أك نتيجة ىذه األمكر بعد أك إخبلئيـ خشية كارثة كالزالزؿ أك الفيضاف أك الحرب
 .حدكثيا

 (3)عةسحيبسال من،سوت  يمسإلىسقيم ن:ت ي مسالهج .سج

سالسائمإل: -1 كىي عممية االنتقاؿ مف منطقة اإلقامة المعتادة إلى منطقة أخرل،  الهجعة
 بحيث يترؾ المياجركف محؿ إقامتيـ األصمي نيائيان كال يعكدكف إلييا مرة أخرل.

خرل انتقاالن : كىي التي ينتقؿ فييا األفراد أك الجماعات مف منطقة إلى أالهجعةسالمؤقتإل -2
مؤقتان لفترة محددة، كأف يياجر لمعمؿ أك لمزكاج أك لمتعميـ، فيقضي المياجر حاجتو ثـ 

 .يعكد لمكطنو األصمي

 (2):ت ي مسالهجعةستبعًاسلخصائصسعمم إلسالهجعة،سوت  يمسإلىسيتإلسأقيام . د

 : كىي التي يككف فييا انتقاؿ األفراد لكحدىـ مف غير مرافقيف.الهجعةسال عس إل -1

: كىي انتقاؿ األسرة بكامؿ أفرادىا، كترؾ الكطف األصمي كقصد بمدان عةساأليع إلالهج -2
 . آخر

سالتبع إل: -3 كىي انتقاؿ بقية أفراد األسرة كالمحاؽ برب األسرة بعد ىجرتو لكحده  الهجعة
  .بفترة معينة

سالجماع إل -4 : كىي التي ينتقؿ فييا مجمكعة مف العائبلت كاألسر، كتككف في الهجعة
   طرارية.غالبيا اض

كتنقسـ إلى قسميف: كىي ىجرة القكل العاممة لمعمؿ في البمداف األخرل،  هجعةسالعمل:  -5
 ىجرة عقكؿ.  -2ىجرة عمالة.   -1

                                                           

 .119راسات في الجغرافيا البشرية، صحماد، كآخركف: د(1) 
 .120المرجع السابؽ، ص(2) 
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إلى حد كبير بسياسة اليجرة في دكؿ  كتككف مرتبطةن  الهجعةساال ت ائ إلس)االصط ائ إل(: -6
ف في غالبيا الميجر، بحيث تككف كفؽ شركط كقكانيف الدكلة المستضيفة، كتكك 

 .لمطبقات المبدعة المتميزة

وبعسسععضسالت ي ماتسالمختم إلسلمهجعةسفإنسالذيس ظهعسم هاسجم عهاسأ هاستتمسكأثعسمتعتبسعمىس
 األيبابسالتيسذكع اهاسآ  ًا.س

ػ.ةػسيػرضمػاضذرغطظثاظغًا:ػأظواعػاضؼجر

في العمـك  تقسيماتياتقسيمات اليجرة في العمكـ الشرعية عنيا في عمـ السكاف، كتختمؼ  تختمؼ 
 :كمعيار التقسيـ، كىي كما يمي جية تفسيرىا، حسب الشرعية

س . أ ساليموك سعمم سفي س سالهجعة  الكاردات كىجرة المعاصي، كىجرة الكفر، ىجرةسإلى:ت  يم
 (3)، كتفصيميا كاآلتي:كالشكاغؿ

 فإنو فيو وإسبلم ممارسة ستطيعي ال مكاف في عمى المسمـ ضيؽ إذا كتككف :الك عسهجعة -1
 ييجر الكفر كأىمو كبمده إلى بمد آخر.

كتككف بأف يترؾ المسمـ المعاصي كاآلثاـ كالذنكب ككؿ ما يغضب اهلل : المعاصيسهجعة  -2
 لـ كمف عمييا، كمف األرض اهلل يرث أف إلى مخمكؽ كؿ عمى كاجبة ىجرةكىي  تعالى،
 .قدميو خمصإلى أ رأسو مشاش مف كالذنكب الخطايا في يبقى فسكؼ اليجرة، بيذه يياجر

 الصديقيف كلياءباأل كتعتبر ىذه اليجرة خاصة :وال واطعسوالشواغلسالواعساتسهجعة  -3
 قاربكا كىؤالء كجؿ، عز اهلل عف يقطعيـ قاطع كؿ يقطعكف الذيف كىـ بالخيرات، السابقيف

 .عظيمة بمنزلة الكالية مف أصبحكا لكف ،بكر أبي درجة بمغكا كما الصديؽ، بكر أبي درجة

كتككف  اهلل، لكجو ترككىا فيـ كجؿ، عز اهلل عف يشغمؾ ما كؿ ىي كالشكاغؿ اتكالكارد
 أمكر مباحات إال أنيا تشغؿ المرء بدنياه، كتمييو عف آخرتو كعبادتو.

                                                           

 (.174/25) ، مفرغة عمى الشاممةالقرني: دركس الشيخ عائض القرني(1) 



 .اضطبحثػاضثاظي:ػأظواعػاضؼجرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألولػاضغصل
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كالمبلحظ أف ىذا التقسيـ ركز عمى جانب العبادة الشخصية الذاتية فقط، فيجرة المعاصي إنما 
زيادة اإليماف، كأما ىجرة الشكاغؿ فكانت متعمقة  تككف لكجكد عارض داخمي في النفس يمنع

بالنفس كبالمحيط، فتيجر في النفس الرغبة في ىذه الشكاغؿ المباحة، كتيجر في المحيط بيئة 
الممييات كالمشغبلت، أما ىجرة الكفر فؤلنيا تنقض اإليماف، كبقاء المسمـ في أرض الكفر يعرضو 

 ذا كانت كاجبة.لمتأثر بيـ كنقص إيمانو إف لـ يفقده، ل

 :ماس مي،سوت ص مهاسكوهجعةسحي إلست يمسالهجعةسحيبسمتعم هاسإلىسهجعةسمع و إل .سب

كىي التي تككف إلى اهلل كرسكلو بترؾ الكفر كاالنتقاؿ إلى اإليماف، كترؾ  :المع و إلسالهجعة -1
المعصية كاالنتقاؿ إلى الطاعة، كترؾ كؿ ما نيى اهلل كرسكلو عنو، كالتحكؿ إلى كؿ ما 

اهلل كرسكلو، كسميت بذلؾ ليجراف العامؿ لكؿ ما يبغضو اهلل مف المعاصي كاآلثاـ يحبو 
)اضطؤطنػطنػأطظهػاضظاسػرضىػأطواضؼمػوأظغدؼم،ػ :كما في الحديث،سكالذنكب كالخطايا

 س.(3)واضطؼاجرػطنػعجَرػاضخطاغاػواضذظوب(

  .(2))أسضلػاضؼجرةػأنػتؼجرػطاػصرهػربكػرزػوجل( :كقاؿ 

  .(1)بيف أف اليجرة المعنكية ذات مرتبة متقدمة، ألف قكاـ اإلسبلـ عمييافيذه األدلة ت

 وكىي ىجرة مكانية مرتبطة بالخركج كاالنتقاؿ مف المكاف الذم ييدد في :الحي إلسالهجعة -2
 س.(4)مالوك نفسو ك المسمـ إلى مكاف يأمف فيو عمى دينو 

يو في نصكص عدة، كما في كىذا النكع مف اليجرة قد شرعو اهلل تعالى لعباده، كحضيـ عم

اً بِىََ اىيَّوِ ًٍََِْ ُّيَبجِشْ فِِ عَجِْوِ اىيَّوِ َّجِذْ فِِ اىْإَسْضِ ٍُشَاغََبً مَثرِياً ًَعَؼَخً ًٍََِْ َّخْشُجْ ٍِِْ ثَْْزِوِ ٍُيَبجِش:قكلو تعالى

بَُ اىيَّوُ غَفٌُساً سَدَِْبًًَسَعٌُىِوِ ثٌَُّ ُّذْسِمْوُ اىٌََْْدُ فَقَذْ ًَقَغَ ؤَجْشُهُ ػَيََ اىيَّوِ ًَمَ
(5). 

                                                           

 .(2/349، كقاؿ عنو األلباني صحيح، صحيح ابف ماجة )3178أخرجو ابف ماجة: سنف ابف ماجة، (1) 
 .(2/52قاؿ عنو األلباني حسف، السمسمة الصحيحة )، ك 553: السمسمة الصحيحة، اإلماـ أحمدأخرجو (2) 
 .14حميمة: اليجرة مسائؿ كأحكاـ، ص(3) 
 .11المرجع السابؽ، ص (4) 
 (.100النساء، آية )(5) 



 .اضطبحثػاضثاظي:ػأظواعػاضؼجرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألولػاضغصل
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)الػتظػطعػ:ػعف عبد اهلل بف السعدم رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل كفي الحديث 
 .(3)اضؼجرةػطاػشوتلػاضطدو(

ػواضجطارظ،ػ: كقاؿ  ػواضطارظ، ػاضدطع ػبؼن: ػاضضه ػأطرظي ػصضطات ػبخطس )آطرصم
 .(2)واضؼجرة،ػواضجؼاد(

قاؿ لو رسكؿ  ،حدثني بعمؿ أستقيـ عميو كأعممو  سكؿ اهللكعف أبي فاطمة أنو قاؿ يا ر 
كاب أم ال مثؿ ليا مف حيث الخير كالث (1)،)رضغكػباضؼجرة،ػسإظهػالػِطثلػضؼا( :اهلل 

 في الدنيا كاآلخرة.  عمى صحبيا المياجر يعكدالذم 

س(4)وهذهسالهجعةسعمىسأعبعإلسصوع:

ى الحبشة كىي تعتبر مف دار الخكؼ ، سكاء مف مكة إلالتي كانت عيد النبي  اليجرة -1
 إلى دار األمف، أك مف مكة إلى المدينة قبؿ فتح مكة مف دار الكفر إلى دار اإلسبلـ،

 .، كقد انتيت بفتح مكةاإلطبلؽ عمى كأفضميا اليجرات أشرؼ كىذه

ظركؼ المسمميف  باختبلؼ حكميا يختمؼ كىذه اإلسبلـ دار إلى الكفر دار مف اليجرة -2
كفؽ المصمحة، كليا أحكاميا المختمفة، فيي تأخذ األحكاـ التكميفية الخمسة  فييا، كتقدر

 كما سأبيف ذلؾ بإذف اهلل تعالى.

، كمباعدتيـ كمقاطعتيـ بمفارقتيـ كالبدع األىكاء أىؿ كىجرة كالمعاصي الذنكب أىؿ ىجرة -3
ط فييـ، كىذه قد تككف مف غير مفارقة الببلد، بؿ في نفس الببلد بيجر مجالستيـ كاالختبل

ثار اعتزاليـ.  كا 

                                                           

 (.1579) في صحيحة (، كصححو ابف حباف6/146ركاه النسائي )(1) 
ح، )ظبلؿ الجنة في تخريج أحاديث ، كقاؿ عنو األلباني صحي(2/232)أخرجو ابف أبي عاصـ في كتابو السنة(2) 

 .(2/232)السنة 
 أحكاـ مع -غدة أبي ترقيـ - النسائي سنففي صحيحو، كقاؿ عنو األلباني حسف صحيح،  ركاه النسائي(3) 

 .(7/145) األلباني
 (.14/80العيني: عمدة القارم )(4) 



 .اضطبحثػاضثاظي:ػأظواعػاضؼجرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألولػاضغصل
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 بف اهلل عبد عف ، كذلؾ لمحديث الكاردالفتف ظيكر عند الزماف آخر في الشاـ إلى اليجرة -4
ػاألرضػأعلػسخغارػعجرة،ػبطدػعجرةػدتصون): يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت: قاؿ عمرك

ػتػذرعمػأرضوعم،ػتضغظؼمػأعضؼا،ػذرارػاألرضػسيػوغبػىػإبراعغمػطؼاجرػأضزطؼم
 .(3)(واضخظازغرػاضػردةػطعػاضظارػوتحذرعمػاضضه،ػظغس

فاليجرة مف مكة قد انقطعت، كىجرة أىؿ األىكاء كالذنكب خاضعة لفقو الدعكة كاإلصبلح، كال 
مجاؿ لبحثيا كتفصيميا ىنا، كىجرة الشاـ مقترنة بآخر الزماف، أما اليجرة مف دار الكفر إلى دار 

ىجرة الشاـ إال نكع مف أنكاعيا إال أنيا خاصة بزمف اإليماف فإنيا مشركعة إلى قياـ الساعة، كما 
 معيف كبمكاف معيف.

س(2):كماس ميسصوع،سوهيسالحي إلسعمىسيتأماسابنسالععبيسف سسجعلسالهجعةس

 اليجرة كىذه  النبي أياـ في فرضان  ككانت،سالخعوجسمنسساعسالحعبسإلىسساعسامي م -3
 حيث  النبي إلى القصد ىي تحبالف انقطعت كالتي القيامة، يكـ إلى مفركضة باقية
 .اإلسبلـ دار إلى الخركج عميو كجب الحرب دار في أسمـ فمف ،كاف

سأعضسالبسعإل -2 سالخعوجسمن  فييا سب ببمد يقيـ أف ألحد يحؿ ال: مالؾ اإلماـ قاؿ،
 .السمؼ

  .مسمـ كؿ عمى فرض الحبلؿ طمب فإف ،الخعوجسمنسأعضسغمبسعم هاسالحعام -1

 نفسو عمى المرء خشي فإذا ،كىذه رخصة مف اهلل كفضؿ ،ن إلسفيسالبسال عاعسمنساألذ -4
 ذلؾ مف ليخمصيا بنفسو كالفرار عنو، الخركج في لو سبحانو اهلل أذف فقد مكضع في

 .المحذكر

 مف الخركج ذلؾ مف استثنى كقد ،خوفسالمعضسوالخعوجسمنسالب سسإلىسأعضسال  هإل -5
 .الصحيح الحديثب الطاعكف

 كد.آ أك مثمو كاألىؿ دمو، كحرمة المسمـ ماؿ حرمة فإف ،لال عاعسخوفساألذ إلسفيسالما -6

                                                           

 .79و، ص(، كحسنو األلباف في تخريج مناقب الشاـ كأىم2482أخرجو أبك داكد )(1) 
 (.1/63(، شحكد: المفصؿ في أحكاـ اليجرة )1/484بف العربي: أحكاـ القرآف ) (2) 
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سلمهجعة سواأل واع سالصوع سهذه سعمى سأهوسس،والم حظ سعم ها، سالباعث سحيب سقيمت أ ها
سالم اعقإلسلح ظسالس ن،سأوسالخوفسعمىسال  سسمنسقتلسأوسمعض،سأوسالخوفسعمىسالمال.

أطم تسفيسالمصطمحسال  هيسإذاسةسأنسالهجعسسبعسسععضسهذهساأل واعسواألقيامس عاهسالباحثوالذيس
 فيس ما  اسفإ  س عاسسبهاسأحسسصوعت ن:

 امي م.سب سسالك عسإلىسب سهجعةسالميمم نسمنس -3

 الك ع.سب سامي مسإلىسسب سهجعةسالميمم نسمنس -2
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػ

 املسلوني، وضىاتطها الشرػيح. غري تالدحكن اهلجرج إىل 
 

 ث ٍِ:ًّزنٌُ ىزا املجذ

أًال0ً دكى اإللايح ًادلٌاطنح يف تالد غري 

 ادلغهًني، ًاذلجشج ينيا.

 ثاَْا0ً انضٌاتط انششػْح نهيجشج.
ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
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ػاضطبحثػاضثاضث

ػاضطدضطغن،ػوضوابطؼاػاضذررغظ.ػزغرػبالدحصمػاضؼجرةػإضىػ

ك ىذا البحث، كىذا المبحث ى عمادإف الحكـ عمى اليجرة إلى ببلد غير المسمميف، يعتبر     
إذ إف ثمث عدد  لو أىمية كبيرة، إليو أخمصالذم  الحكـ كبالتالي فإف العمكد الفقرم لمبحث،

مف  سة ىذا المكضكع تأخذ أىميتياار سبلمية، كدغير اإلممة في الببلد أقميات مسالمسمميف يقيمكف 
ابط عف الحكـ، ثـ عف ضك  فيو -بإذف اهلل تعالى-سأتحدث كبر مساحة دارسة ىذا البحث، كالذم 

 اليجرة كاإلقامة في تمؾ الببلد.

ػحصمػاإلشاطظػواضطواطظظػسيػبالدػزغرػاضطدضطغنػواضؼجرةػطظؼا.أواًل:ػ

محؿ النزاع فييا، كأيف اتفؽ العمماء كأيف  أحررىذه المسألة، ثـ  ةصكر  -بإذف اهلل تعالى-سأكضح 
فيـ، ثـ أرجح ما أراه اختمفكا، ككذلؾ سأذكر أقكاؿ العمماء فييا كأدلتيـ كمناقشتيـ كسبب اختبل

 األدلة النقمية، كالمقاصد الكمية. في ضكء راجحان 

ػصورةػاضطدأضظ:ػ (1

كمف انتقاؿ مف بمد إلى بمد، ثـ إقامة في البمد اآلخر،  مر بنا تعريؼ اليجرة، ككانت تتككف مف
 ، كىما:ىنا سأبحث مسألتيف صكرة ال حكمان 

سغ عسالميمم ن.سالميألإلساألولى:سحكمسالي عسواال ت السإلىسب س

سالميألإلسالثا  إل:سحكمسامقامإلسفيسب سسغ عسالميمم ن،سوالهجعةسم ها.

اإلقامة في  االنتقاؿ ىكتاف الصكرتاف حقيقة كاحدة، ألف مقصد السفر ك اكفي حقيقة األمر تعتبر ى
تقاؿ تمؾ الببلد، كلما تكمـ العمماء كالباحثكف في ىذه المسألة كانت الخبلصة فييا أف السفر كاالن

إلى ببلد غير المسمميف كسيمة مقصدىا اإلقامة، كلما طرحكا المسألة بأدلتيا كمناقشاتيا ما كانت 
في حقيقة األمر إال أدلة لئلقامة كبياف حكميا، لذلؾ كاف الراجح أف السفر كسيمة، كالكسيمة تأخذ 
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ف حـر المقصد أخ ذت الكسيمة حكـ المقصد، فإف كاف المقصد مباحان كانت كسيمتو مباحة، كا 
 .(1)حكمو

 -كاف مف رعاياىا األصميفسكاء لمذم ارتحؿ إلييا أك -ككذلؾ حكـ اليجرة مف تمؾ الببلد   
ف  مرتبط بحكـ اإلقامة، فاإلقامة نقيضة اليجرة كمقابمتيا، فإذا جازت اإلقامة لـ تجب اليجرة، كا 

 كجبت اليجرة حرمت اإلقامة.

ف اإلقامة يقترف بيا التجنس في كثير  مف الحاالت المتكاجدة ىناؾ كيطمؽ عمييا المكاطنة كا 
لككف الحاصؿ عمى الجنسية كالمقيـ ىناؾ يعد مف رعايا ىذه الببلد كتجرم عميو أحكاميا، كيعتبر 

 .(2)لو ما لمكاطنييا كعميو ما عمييـ مكاطنان فييا،

 (3):واكتيابسالج ي إلسل سحالتان

، فالذيف ىاجركا مف الببلد اإلسبلمية عمييا البلحقة اكتساب الجنسية اختياران كالتي يطمؽ األولى:
إلى تمؾ الببلد كأقامكا فييا لمقاصد مختمفة قد تككف مقبكلة شرعان، كقد تككف مرفكضة، بإمكانيـ 

 اكتساب ىذه الجنسية ليككنكا مكاطنيف ليذه الدكؿ كيحصمكا عمى اإلقامة الدائمة.

مف أىؿ تمؾ الببلد األصمييف كأسممكا كىـ في ببلدىـ  اكتساب الجنسية أصالةن، فالذيف ىـ الثا  إل:
قد تجنسكا بحكـ أصميـ، ككذلؾ مف يكلد في تمؾ الببلد سكاء مف أبناء المقيميف األصمييف، أك 

 عمى تمؾ الببلد. فديفاالك 

سصوع:سوتشملسهذهسالميألإلسث ث

سبلمية كأقامكا اإلغير د دىـ المسممة إلى ىذه الببلالمسممكف الذيف ىاجركا مف ببل الصوعةساألولى:
، فإسبلميـ أصيؿ مبيـ عمى جنسية الببلد التي ىاجركا إليياأغفييا في العقكد الماضية، كحصؿ 

قامتيـ طارئة  .كا 

                                                           

: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات زردكمي، 68سبلمة: األقميات اإلسبلمية كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (1)
 135المسممة، ص

 .15سمطاف: المكاطنة، ص (2)
 .130مؽ بيا مف أحكاـ، صسبلمة: األقميات اإلسبلمية كما يتع (3)
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كأسممكا فييا، كحصمكا ي تمؾ الببلد كالذيف ىـ مف رعاياىا المسممكف األصميكف ف الصوعةسالثا  إل:
سبلميـ طارئ عمييـ.عمى جنسيتيـ بالكالدة، فإقامتيـ أصمية، ك   ا 

المسممكف أصحاب الببلد اإلسبلمية التي احتميا الكفار كىـ ما زالكا فييا، فأصبحت  الصوعةسالثالثإل:
ببلدىـ ببلد كفر لكنيـ رفضكا الخركج منيا، كتجنسكا بجنسية تمؾ الدكؿ لمحفاظ عمى ممتمكاتيـ، 

 كالدفاع عف حقكقيـ.

في تمؾ الببلد مع التجنس بجنسيتيا سكاء كانت في ىذه المسألة حكـ اإلقامة  كالمطركح
كقد طرح بعض الباحثيف مسألة حكـ اإلقامة مستقمة عف التجنس، كاستدلكا لكؿ }اختياران أك أصميان، 

ذكر ىذه  -تجنبان لئلطالة المممة-أف األصكب  يرل الباحثحيث ، {مسألة بنفس األدلة تقريبان 
المسألة فبل حاجة لذكر مسألة حكـ اإلقامة مف غير  المسألة مركبة، فإف رجحت الجكاز في ىذه

لما في التجنس مف زيادة عمى اإلقامة في االلتزامات  جائزة مف باب أكلى؛ ألنيا تككف ؛تجنس
 .جنسية، كىذه االلتزامات ىي التي كقع الخبلؼ األكبر عميياكالكاجبات تجاه الدكلة المانحة لم

امان عمي بحث مسألة اإلقامة لكحدىا مف غير تجنس، أما إف رجحت عدـ الجكاز فإنو يصبح لز 
 ، كأترؾ الجـز بذلؾ لمكضعو الحقان.نيا أخؼ مف حيث اآلثار المترتبةأل

 تحرغرػطحلػاضظزاع: (2

كجكد الدكلة  فا  كالتجنس بجنسيتيا، ك  ى جكاز اإلقامة في أم بمد إسبلمياتفؽ العمماء عم
الصحية كاالقتصادية ألبنائيا يمنع ىجرة كفاءات ىذه اإلسبلمية القكية التي تكفر الكفاية العممية ك 

فقد بدأت ظاىرة اليجرة في القرف كالحالة ىذه لمببلد اإلسبلمية،  ،، لكفإلى ببلد غير إسبلمية الدكلة
 ؟رهصد التعمـ كالعمؿ كغي، ىؿ يجكز ليـ اإلقامة بمقكقد اختمؼ العمماء في ىذه المسألةالماضي، 
 :عمى ما يميلعمماء ؟، كقد اتفؽ اأـ ال يجكز

 .  (1)قبؿ فتح مكة القادريف كانت اليجرة مف مكة إلى المدينة فرضان عمى المسمميف -1

المقيـ في ببلد الكفر مكاالة ليـ كمحبة فييـ كنصرة ليـ عمى مف خمفيـ مف المسمميف، فيك  -2
 . (1)مرتد مفارؽ لجماعة المسمميف

                                                           

 .153زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (1)
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إيجابان أك سمبان، فإف اليجرة  سكاءن ، الديفإذا استكت جميع الببلد مف ناحية إمكانية إظيار  -3
 .(2)كقتئذال تجب 

المقيـ في ببلد الكفر مع قدرتو عمى اليجرة منيا، كال يستطيع أف يظير دينو، كىك معرض  -4
 . (3)لمفتنة، فيك بإقامتو مرتكب لمعصية مف الكبائر

المسمـ قادران  ة ككافاليجرة مشركعة كثابتة إلى قياـ الساعة، فإف كجدت بكاعثيا الشرعي -5
التكميؼ ؛ ألف كجبت عميو، أما إف لـ يكف قادران عمييا فقد سقط عنو الكجكب عمى اليجرة

 . (4)مقركف باالستطاعة

سفيسأمع ن:سأماسالخ فسالواقعسال ومسفهو

عمى  كأمنوتمكنو مف إظيار دينو،  مع ىؿ يجكز إقامة المسمـ في ببلد غير المسمميف  -1
 ؟كلك نسبيان دينو كنفسو كعرضو كمالو 

 إذا جاز لممسمـ اإلقامة، ىؿ كؿ البكاعث مقبكلة؟. -2

 أشوالػاضطضطاء: (3

ثبلثة كىجرتو منيا عمى  ،اختمؼ العمماء في مسألة إقامة المسمـ كتكطنو في ببلد غير المسمميف
 :أقكاؿ

مف أقاـ في ببلد الكفر كىك قادر عمى الستجو سامقامإلسفيسب سسغ عسالميمم ن،سوسال ولساألول:
مف كابف حـز  ،المالكية كىك مذىبليجرة كلـ يياجر فيك عاص هلل مرتكب لكبيرة مف الكبائر، ا

عضك ىيئة كبار  كالشيخ يكسؼ الدجكم ، كمف المعاصريف الشيخ محمد بف عبد الكىاب، الظاىرية
 العمماء باألزىر الشريؼ، ككؿ أعضاء جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، 

                                                                                                                                                                          

 (.3/216الجصاص: أحكاـ القرآف ) (1)
 .154زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (2)
 .73سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (3)
 .154ة لؤلقميات المسممة، صزردكمي: فقو السياسة الشرعي (4)
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حكث العممية كاإلفتاء في المممكة العربية السعكدية، كالعبلمة الشيخ ابف عثيميف، كالمجنة الدائمة لمب
 .(1)السبيؿ، كالدكتكر البكطي، كآخركفكالشيخ محمد 

كلـ  ،كىك قادر عمى اليجرة يا،أقاـ فيفإف ، الس جو سإقامإلسالميممسفيسساعسالك عسال ولسالثا ي:
ف أظير شعائر اإلسبلـ كادع  .(2)ى اإليماف، كذىب لذلؾ الحسف بف صالحيياجر فيك مرتد كا 

معاممة  و، أما الثاني فيعامممعاممة المسمـ العاصي المياجر لفرؽ بيف القكليف أف األكؿ يعامؿكا
  .كالفرؽ بيف القكليف شاسع ككبير حياتو كمماتو،عميو أحكاـ المسمـ في  تطبؽالمرتد، كبالتالي فبل 

جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية  كىك مذىب، تمؾ الببلد يجكز إقامة المسمـ في :لثال ولسالثا
كالحنابمة، كبعض المالكية، كمف المعاصريف الشيخ الدكتكر يكسؼ القرضاكم، كالدكتكر كىبة 
الزحيمي، كالشيخ الشاذلي النيفر، كالدكتكر صبلح سمطاف، بشرط المحافظة عمى الديف كالتمسؾ بو، 

، كشركط أخرل نفصميا الحقان، مع اختبلفيـ في درجة الجكاز أىي افركعدـ الذكباف في المجتمع الك
 .(3)؟!الكراىة، أك ىي أكجو لحاالت مختمفة ـاإلباحة أ ـاالستحباب أ ـعمى كجو اإليجاب أ

 األدضظػواضطظاشذات: (4

أسلإلسال ع قساألول:سايتسلسأصحابسال ولساألولسالما عونسلإلقامإلسوالمواط إلسفيسب سسغ عس (3
 :وهيسكماس مي،سبعص انسالم  م،سبال عآنسوالي إلسوالمع ولسئمونوال االميمم ن،س

 .األسلإلسمنسال عآن -أس

 منيا: ،بعدة آيات مف القرآف استدلكا

                                                           

: المحمى )4/171ابف رشد: البياف كالتحصيؿ ) (1) (، عبد الكىاب: عيكف الرسائؿ كاألجكبة 7/349(، ابف حـز
(، البكطي: قضايا 3/309(، آثار ابف باديس )5/1748(، رضا: فتاكل محمد رشيد رضا )1/213عمى المسائؿ )

، مجمة البحكث اإلسبلمية، 71بجنسية الدكؿ غير المسممة، ص، السبيؿ: حكـ التجنس 201فقيية معاصرة، ص
 .47ىػ، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص1412، سنة32العدد 

 .154زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (2)
(، ابف تيمية: مجمكع 4/329(، الككىجي: زاد المحتاج شرح المنياج )2/305الجصاص: أحكاـ القرآف ) (3)

(، كذلؾ نقبلن عف األحكاـ 10/505(، ابف قدامة: المغني )10/282(، النككم: ركضة الطالبيف )28/240الفتاكل )
 .49السياسية ص
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 رَنُِْ ؤَىٌَْ قَبىٌُا إَسْضِاىْ فِِ ٍُغْزَعْؼَفِنيَ مُنَّب قَبىٌُا مُنْزٌُْ فٌَِْ قَبىٌُا ؤَّْفُغِيٌِْ ظَبىَِِِ اىََْيَبئِنَخُ رٌََفَّبىٌُُ اىَّزَِِّ بَُِّ تعالى: قكلو -1

 ًَاىنِّغَبءِ اىشِّجَبهِ ٍَِِ اىَُْغْزَعْؼَفِنيَ بِىَّب( 71) ٍَصِريًا ًَعَبءَدْ جَيَنٌَُّ ٍَإًَْاىٌُْ فَإًُىَئِلَ فِْيَب فَزُيَبجِشًُا ًَاعِؼَخً اىيَّوِ ؤَسْضُ

عَجِْيًب َّيْزَذًَُُ ًَىَب دِْيَخً َّغْزَؽِْؼٌَُُ ىَب ًَاىٌِْىْذَاُِ
(1).  

إف اليجرة مف ببلد الكفر كاجبة عمى المستطيع، فسبب النزكؿ يكضح ذلؾ  وج سالساللإل:
كلما  ،يكـ أف كانت اليجرة كاجبة مف مكة إلى المدينة كامتنع بعض المسمميف مف اليجرة

خرج المشرككف في بدر خرجكا معيـ إلخراج قريش كؿ مف كاف في مكة مف القادريف عمى 
مكا في المعركة ضربت المبلئكة كجكىيـ كأدبارىـ، فكاف االستنكار لماذا لـ القتاؿ، فمما قت

، كلـ يغف عنيـ عذرىـ الكاىي مف اهلل شيئان، كالذم يظير ؟تياجركا في أرض اهلل الكاسعة
أف الذيف ماتكا ظالميف ألنفسيـ ماتكا عمى اإليماف، بدليؿ استنكار المبلئكة ليـ، كلك كانكا 

ذا السؤاؿ فائدة، كتكاد تككف ىذه اآلية ىي المستند الذم استدؿ بيا كؿ كفاران لما كاف لي
 .(2)مف تحدث عف حكـ اليجرة

اآلية ليست نصان فيما ذىبكا إليو، فيي تتحدث عف اليجرة الكاجبة أكؿ اإلسبلـ،  الم اقشإل:
 ألف المنع معمؿ بالفتنة،  ؛كيصح االستدالؿ بيا عمى جكاز اإلقامة

معيـ عمى عدـ جكاز اإلقامة في حالة الفتنة، أما مسألتنا فيي في حالة  كالمخالفكف يتفقكف
 .(3)عدـ الفتنة، كيؤكد ىذا سبب النزكؿ

 وِاىيَّ بِىََ ٍُيَبجِشًا ثَْْزِوِ ٍِِْ َّخْشُجْ ًٍََِْ ًَعَؼَخً مَثرِيًا ٍُشَاغًََب اىْإَسْضِ فِِ َّجِذْ اىيَّوِ عَجِْوِ فِِ ُّيَبجِشْ ًٍََِْ: قكلو تعالى -2

سَدًَِْب غَفٌُسًا اىيَّوُ ًَمَبَُ اىيَّوِ ػَيََ ؤَجْشُهُ ًَقَغَ فَقَذْ اىٌََْْدُ ُّذْسِمْوُ ثٌَُّ ًَسَعٌُىِوِ
(4).  

سالساللإل: اآلية فييا حث عمى اليجرة كتحفيز لممؤمنيف عمى ترؾ ببلد المشركيف،  وج 
 .(1)ض يتسع المقاـ فييا ألىؿ اإليمافكالبحث عف أر 

                                                           

 (.99-97النساء، آية ) (1)
 (.1/542ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )(، 5/248القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(2) 
 (.1/542ر: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثي(، 1/117باب النزكؿ )الكاحدم: أس (3)
 (.100النساء، آية ) (4)
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، فقد رتب الثكاب ىذه اآلية فييا حث عمى اليجرة، كليست عمى سبيؿ اإللزاـ إف الم اقشإل:
  عمى الفعؿ كلـ يرتب عقابان عمى الترؾ.

 األسلإلسمنسالي إل:  -سب

 :كما يمي عمى حرمة اإلقامة مف السنة استدلكاس

 أنو قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-معاكية بف أبي سفياف  ما ركم عف -1
ػتظػيقكؿ:  ػتطضعػ)ال ػحتى ػاضتوبظ ػتظػطع ػوال ػاضتوبظ ػتظػطع ػحتى ػاضؼجرة طع

 .(3)(الػتظػطعػاضؼجرةػطاػشوتلػاضطدو)، كفي ركاية (2)اضذطسػطنػطعربؼا(

سالساللإل: ، الخركج مف دار الحرب إلى دار اإلسبلـ كاف فرضان عيد النبي  وج 
نما الذم انقطع ىك القصد إلى حيث  النبي  كىذه اليجرة باقية إلى يكـ القيامة، كا 

  .(4)كاف، كالمقصكد بيا بعد فتح مكة
ؼ في ىذا، كلكف ىؿ باعث اليجرة ىك بلكال خاليجرة باقية إلى يكـ القيامة  الم اقشإل:

 ،؟ببلد الكفر أـ الممارسات  التي تقع فييا
العمة في كجكب اليجرة ىي الفتنة، كقد كانت ببلد الكفر في السابؽ مظنة الفتنة، ف

انت بعض ببلد الكفر ماء كصؼ الدار كعمة لميجرة، أما في زماننا فإف كفاستعار العم
 ليس ذلؾ ببلـز لكؿ الببلد.مظنة لمفتنة 

ػوالػأنو قاؿ:  سمرة بف جندب عف النبي  حديث -2 ػاضطذرصغن ػتداصظوا )ال
)ػطنػجاطعػ، كفي ركاية أخرل (5)(تجاططوعمػسطنػداصظؼمػأوػجاططؼمػسؼوػطثضؼم

  .(1)هػطثضه(اضطذرك،ػودصنػططهػسإظ

                                                                                                                                                                          

 .(9/346القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(، 2/353ابف العربي: أحكاـ القرآف ) (1)
 (.2، ىامش )9سبؽ تخريجو ص (2)
 (.1، ىامش )58سبؽ تخريجو، ص (3)
 .83ت المسممة، صتكبمياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميا (4)
، جامع األحاديث (، كقاؿ الحاكـ حديث صحيح عمى شرط البخارم4/155، )1604ركاه الترمذم، ح (5)
(16/144). 
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سالساللإل: الحديث دليؿ عمى تحريـ مجامعة المشرؾ كالسكف معو، كبالتالي فإنو  وج 
المساكنة تدعك إلى المشاكمة،  ألفيجب عمى المسمـ مفارقتيـ، كاليجرة مف ببلدىـ، 

 .(2)كالمسمـ مأمكر بالمباينة كعدـ االلتقاء بيـ
ؿ فيو الذىبي: إسناده مظمـ ال ىذا الحديث ضعيؼ مف حيث السند، كقد قا الم اقشإل:

  .(3)تقكـ بو حجة
نما يحمؿ عمى مف أقاـ  كلك صح سندان فإف متنو يناقش بأنو ال يحمؿ عمى إطبلقو، كا 
 ،مع المشركيف راضيان عنيـ، كسكف معيـ محبة فييـ، كىك غير قادر عمى إظيار دينو

  .(4)كيؤيد ىذا قكلو فيك مثميـ
إذاػبطثػدرغظػأوػجغذًاػأوصاهػػانػردولػاضضهػص)عف بريدة رضي اهلل عنو قاؿ:  -3

...ػسإنػأجابوكػساشبلػطظؼمػوصفػرظؼم،ػثمػادرؼمػإضىػاضتحولػطنػدارعمػإضىػ
دارػاضطؼاجرغنػوأرضطؼمػأظؼمػإنػسطضواػذضكػأنػضؼمػطاػضضطؼاجرغنػوأنػرضغؼمػطاػ

 .(5)(رضىػاضطؼاجرغن

سالساللإل: قيـ في ببلد غير لمف كاف ي-مف لكاـز اإليماف  النبي  جعؿ وج 
 لمبراءة منيـ،  ان ترؾ تمؾ الببلد ألف في ذلؾ تحقيق -المسمميف

بيف المشركيف، لئبل يخضع لنظاميـ  يقطفكيجب عميو أف يمحؽ بدار المسمميف، كال 
 .(6)كال تجرم عميو أحكاميـ

الحديث فيو دليؿ عمى االستحباب ال عمى الكجكب؛ ألنيـ إف ىاجركا  الم اقشإل:
ف لـ يياجركا فيـ كأعراب المسمميف ال يستحقكف استحقكا ال غنائـ بجيادىـ كىجرتيـ، كا 

 .(1)ناؿ جزاءن لممغـرالمغنـ، كالمغنـ يي 

                                                                                                                                                                          

(، كقاؿ عنو األلباني حسف بمجمكع الركايتيف، السمسمة 2/536سنف أبي داكد ) ركاه أبك داكد: صحيح (1)
 (.5/434الصحيحة )

 (2/125، الكنشريسي: المعيار المعرب )137، صابف عثيميف: شرح ثبلثة األصكؿ (2)
 (.8/25الشككاني: نيؿ األكطار ) (3)
 .175زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (4)
 (.3/83(، أبك داكد: صحيح أبي داكد )3/1357ركاه مسمـ: الجامع الصحيح ) (5)
: فقو السياسة زردكمي(، 2/138معيار المعرب )(، الكنشريسي: ال1/153ابف رشد: المقدمات المميدات ) (6)

 .162الشرعية لؤلقميات المسممة، ص
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 األسلإلسمنسالمع ول: -سج

س:، منياكجكه بعدةكاستدلكا مف المعقكؿ س

 جعمو مضطيدان مستضعفان بيف األكثرية المشركةتإقامة المسمـ في ببلد غير إسبلمية   -1
، كال يجكز لممسمـ أف يكقع الظمـ عمى نفسو، أما إف لـ يرفضيا ـإف رفض أحكامي

 .(2)ءكقبميا فإنو خرؽ عقيدة الكالء كالبرا

أنظمة التعميـ المكجكدة ىناؾ تخضع ألنظمة كفرية، كنظريات إلحادية، تقكـ عمى   -2
 .(3)كال يجكز لممسمـ تعمـ ذلؾأساس الضبلؿ كالتضميؿ كالكفر، 

بلد مف غير تجنس يعتبر مف قبيؿ المحـر لغيره، أما إف إقامة المسمـ في تمؾ الب -3
، كبالتالي فإف خمر كالزناكحرمة ال ،تجنس فإف الحرمة تككف ذاتية مبلزمة لمتجنس

مجرد حمؿ تمؾ الجنسية يعتبر جرمان محذكران حتى كلك كاف مف رعيؿ الدعاة 
 .(4)كالمجاىديف

 :بما يمييمكف الرد عمى المعقكؿ  الم اقشإل:

المكاالة فا مكاالة المشركيف كاالحتكاـ إلى أحكاميـ، مامة كالتجنس ال يمـز منياإلق -3
أم  مك في البراءة مف األعداء، كجعؿدرجات متفاكتة، كبعض المسمميف كقع في غ

ر كالردة، كآخركف كقعكا في تفريط فسؽ كالكفتعامؿ لممسمـ مع غير المسمـ مف قبيؿ ال
كالمنيج ستيـ، كرفعكا كؿ القيكد في التعامؿ معيـ،في البراءة منيـ، حتى صححكا ديانا

قمبي  مف األعداء كره ةككف البراءفي التعامؿ مع ىذه المسألة أف ت الحؽ الكسط
 ، فبل نفضميـ عمى إخكة الديف، كال نناصرىـ عمى المسمميف،العتقادىـ

                                                                                                                                                                          

 (.4/56(، الصنعاني: سبؿ السبلـ )2/590ابف األثير: جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ) (1)
: المحمى ) (2) ، سمطاف: المكاطنة، 49(، تكبيمياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص7/349ابف حـز
 .34ص

 .35سمطاف: المكاطنة، ص(3) 
 .202نقبلن عف قضايا فقيية معاصرة لمبكطي، ص 35سمطاف: المكاطنة، ص(4) 
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نما نعامميـ في األمكر  الحياتية  كال نقرىـ عمى باطميـ، كال نرتضي عقائدىـ الزائفة، كا 
س .(1)بقكاعد التعامؿ اإلنساني

إف أىـ األحكاـ التي يمكف أف تطبؽ عمى المسمـ ىناؾ ىي أحكاـ األحكاؿ  -2
الشخصية، كالميراث، كالمعامبلت المالية، كتجنيد المسمـ في جيش تمؾ الدكؿ الكافرة، 

ه سبلمية، كىذاإلغير ـ الطالب لمتجنس بجنسية الببلد كالتعيد الذم يقدمو المسم
ف ترتبت  األمكر في معظميا عبارة عف تعيد شكمي ال يترتب عميو استحقاقات، كا 
عميو استحقاقات قانكنية فيمكف لطالب الجنسية أف يتيرب منيا بطرؽ مختمفة، كيمكف 

 .(2)لئلنساف عدـ تطبيقيا

سوا (2 سالثا يسالمحعمونسلإلقامإل سأصحابسال ول سايتسل سالثا ي: سال ول سفيسب سسأسلإل لمواط إل
س،سبال عآنسوالي إلسوالمع ول:الميمم ن،سال ائمونسبك عسالم  مغ عس

 منسال عآن:سسألسلإلا .أس

 دَشَجًب ؤَّْفُغِيٌِْ فِِ َّجِذًُا ىَب ثٌَُّ ثَْْنَيٌُْ شَجَشَ فََِْب ُّذَنٌَُِّكَ دَزََّ ُّاٍِْنٌَُُ ىَب ًَسَثِّلَ فَيَب كاستدلكا بقكلو تعالى: -1

ًَْبرَغْيِ ًَُّغَيٌَُِّا قَعَْْذَ ٍََِّب
(3).  

اإليماف عف الذم يبتغي منيجان يحتكـ إليو غير اإلسبلـ، كالذم  نفت اآلية وج سالساللإل:
و فإنو يختار يختار اإلقامة في ببلد غير المسمميف كالتجنس بجنسية تمؾ الدكؿ اختياران من

 .(4)، كىذا كفركيفضؿ تمؾ المناىج عمى المنيج الرباني السكم حكميا كيقبؿ منيجيا،

الذم يختار تحكيـ منيج الكفر اقتناعان بو فيك كافر، أما الذم يقيـ في تمؾ  م اقشإل:ال
 ان الببلد فميس بالضركرة أف يرتضي تمؾ األحكاـ، كيحتكـ إلييا، كما إنو قد يككف مضطر 

                                                           

، سمطاف: المكاطنة، تعدد الكالء بيف النافيف كالمثبتيف، 15الصاكم: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، ص(1) 
 .72ص
 .90صتكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية،  (2)
 (.65النساء، آية ) (3)
(، تكبمياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات 5/1759(، رضا: فتاكل رشيد رضا )1/484الشككاني: فتح القدير ) (4)

 .81، سمطاف: المكاطنة، ص83المسممة، ص
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ف كقع عميو بعض تمؾ األحكاـ فإنيا تككف مف غير اختياره، كأبيح  لئلقامة في تمؾ الببلد كا 
 مساف لممضطر مع اطمئناف قمبو لئليماف.قكؿ الكفر بال

 ىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّب قكلو تعالى: استدلكا باآليات التي فييا نيي عف مكاالة الكافريف، كمنيا: -2

 ثَؼْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءَ اىنَّصَبسًٍََ اىَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّبكقكلو تعالى: ، (1) ًَػَذًَُّمٌُْ ػَذًُُِّ رَزَّخِزًُا

اىظَّبىَِنِيَ اىْقًٌََْ َّيْذُِ ىَب اىيَّوَ بَُِّ ٍِنْيٌُْ فَةَِّّوُ ٍِنْنٌُْ َّزٌََىَّيٌُْ ًٍََِْ ثَؼْطٍ ؤًَْىَِْبءُ
 ىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّب ، كقكلو تعالى: (2)

اىَُْاٍِْننِي دًُُِ ٍِِْ ؤًَْىَِْبءَ اىْنَبفِشَِِّ رَزَّخِزًُا
(3). 

إذ مكاالة المشركيف، كأكجب البراءة منيـ،  -عز كجؿ–اهلل  حـر وج سالساللإلسمنساآل ات:
اإلقامة كالتجنس بجنسية الدكلة الكافرة مف أىـ إف المشركيف بعضيـ أكلياء بعض، ك 

إف صفات الكالء لمكفار، كىي تعبير قاطع عف الخضكع لنظاميـ، كالتبعية لسمطانيـ، لذا ف
 .(4)كفر ىذه اإلقامة

المجيزكف اإلقامة ممشركيف، ك لكالء الاستدؿ المانعكف بيذه اآليات عمى منع  الم اقشإل:
، فقد ليس صحيح معيـ في ذلؾ، أما التبلـز بيف اإلقامة كبيف مكاالة المشركيف يتفقكف

نسية إال ليـ بقمبو، كما حصؿ عمى الج ان يككف المتجنس مكاليان لممشركيف، كقد يككف معادي
 ألخذ المكاسب المترتبة ال بقصد المحبة كالكالء.

 :،سبماس ميمنسالي إلسوااألسلإلسمنسالي إل:سايتسل .ب 

بعث سرية  أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-استدلكا بحديث جابر بف عبد اهلل  -1
  ،إلى خثعـ فاعتصـ ناس بالسجكد فأسرع فييـ القتؿ، فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل 

                                                           

 (.1الممتحنة، آية ) (1)
 (.51المائدة، آية ) (2)
 (.144النساء، آية ) (3)
نقبلن عف كتاب المكاطنة  199(، البكطي: قضايا فقيية معاصرة، ص6/217ـ القرآف )القرطبي: الجامع ألحكا (4)

 .83األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة، ص ، كىك ثقة في النقؿ، تكبكلياؾ:31لمدكتكر صبلح سمطاف ص 
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ػأظؼرػقؿ، كقاؿ: فأمر ليـ بنصؼ الع ػبغن ػغػغم ػطدضم ػصل ػطن ػبريء )أظا
 .(1))الػتراءىػظارعطا(؟، قاؿ: ، قالكا: كلـ يا رسكؿ اهللاضطذرصغن(

ىذا الحديث دليؿ عمى حرمة اإلقامة بيف المشركيف في ديارىـ، ككجكب  وج سالساللإل:
يو ناره ال ليـ، كينزؿ بالمكضع الذم إف أكقد فاليجرة مف تمؾ الببلد، كالتباعد عف مناز 

ف األمر باليجرة متكجو لمف أسمـ مف أىؿ تمؾ الببلد فالنيي أشد يراىا المشرككف ، كا 
كاف مف ببلد المسمميف كأراد أف يياجر إلييا كيحمؿ جنسيتيا، كيديف بكالئيا،  فلم

 .(2)، كيفضميا عمى أحكاـ اهلل كىذا كفركيمتـز أحكاميا
كد ىك المسمـ المضطيد في دينو، يكضح سبب كركد الحديث أف المقص الم اقشإل:

الذم ال يقدر عمى حفظ دينو لكنو يستطيع اليجرة، كالمقصكد بالبراءة براءة دـ أم ال 
دية لو، كليس المقصكد براءة إيماف أم أنو كافر، كقد يككف الذم يقيـ في ببلد الكفار 

ذا تطرؽ إليو االحتماؿ، سقط بو اال  .(3)ستدالؿكيعينيـ عمى المسمميف، كىك محتمؿ، كا 
رزػ-)الػغػبلػاضضهػ: ، قاؿ كاستدلكا بحديث بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده قاؿ -2

  .(4)غن(طأوػغغارقػاضطذرصغنػإضىػاضطدضػطنػطذركػبطدػطاػأدضمػرطاًلػ-وجل

مقركنان بمفارقة المشركيف كاليجرة إلى  قبكؿ العمؿ -عز كجؿ-اهلل  جعؿ وج سالساللإل:
أصكؿ البيعة مع اهلل، فتككف اليجرة كاجبةن عمى كؿ مؤمف ببلد المسمميف، كجعميا مف 

  .(5)مستطيع، كمف تركيا فيك مستحؽ لرد العمؿ
 يحتمؿ ىذا الحديث عدة أمكر: الم اقشإل:

يحتمؿ أف يككف منسكخان ألنو كاف في إطار البيعة قبؿ الفتح، أما اآلثار التي بعد  - أ
 .(6)الفتح فيي تدؿ عمى جكاز اإلقامة

                                                           

 .(5/29(، قاؿ عنو األلباني صحيح، إركاء الغميؿ )4/155امع الصحيح )ركاه الترمذم: الج (1)
( نقبلن عف األحكاـ السياسية لؤلقميات 2/1156(، مجمة الفقو اإلسبلمي )6/39ابف حجر: فتح البارم ) (2)

 .82، سمطاف: المكاطنة، ص83المسممة، ص
 .173(، زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص19/253النككم: المجمكع شرح الميذب ) (3)
 (.3، ىامش )9سبؽ تخريجو، ص (4)
 (.5/83) عمى ابف ماجة لسندم: حاشية السندما (5)
 (.4/79الصنعاني سبؿ السبلـ ) (6)
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ككف محمكالن عمى االستحباب ال عمى الكجكب، جمعان بيف األدلة، أك يحتمؿ أف ي  - ب
 .(1)خاصان بمف ىك عرضة لمفتنة

 األسلإلسمنسالمع ول:س .جس

ال يحصؿ عمى االمتيازات في كثير إف إقامة المسمـ كتجنسو في تمؾ الببلد تجعمو  -3
مف األحياف إال بعد كفره، كما إف إقامتو معيـ تكثير لسكادىـ، كأحد مقكمات 

 .(2)، كىذا كفر كالعياذ باهللكجكدىـ

إف المسمـ بإقامتو في تمؾ الببلد كمعاشرة أىميا كاالختبلط بيـ، يجعؿ أحكاـ الكفر  -2
تقع عميو، كقد تقكـ حركب بيف الدكلة التي تجنس بجنسيتيا كتجند في جيشيا 

ف لـ كبيف الدكؿ اإلسبلمية فيقاتؿ المسمم يف، كينصر الطاغكت عمى المسمميف، كا 
 .(3)في ببلد الكفر فيك مرتد بتركو لببلد اإلسبلـ بترؾ اإلسبلـ رتدي

س إف مكاالة الكفار كاالحتكاـ ألحكاميـ، ليس ببلـز مف لكاـز اإلقامة الم اقشإل:
كالتجنس، كقد يقع المرء بحب الكفار كمكاالتيـ كتطبيؽ أحكاميـ كىك في ببلد 

 المسمميف.

س (1 سأصحابسال ول سايتسل سالثالث: سال ول الثالثسالمج  ونسلإلقامإلسوالمواط إلسفيسب سسأسلإل
سغ عسالميمم نسبال عآنسوالي إلسوالمع ول:

 األسلإلسمنسال عآن:سوقسسايتسلواسبعسةسآ اتسم ها: -سأ

                                                           

 .176زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (1)
: المحمى ) (2) (، تكبيمياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات 3/216(، الجصاص: أحكاـ القرآف )7/349ابف حـز

 .34ص ، سمطاف: المكاطنة،49اإلسبلمية، ص
: المحمى )(3)  (، تكبيمياؾ: األحكاـ 4/270(، ابف أنس، مالؾ: المدكنة الكبرل بركاية سحنكف )7/349ابف حـز

، سمطاف: المكاطنة، 15، الصاكم: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، ص49السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص 
 .34ص
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استدلوا باآليات التي تحث على السعي في األرض لتحقيق الكليات الشرعية، والتي  -1

فَبػْجُذًُُِ فَةَِّّبَُ ًَاعِؼَخٌ ؤَسْظِِ بَُِّ آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ػِجَبدَُِ َّب قكلو تعالى: منها:
 عِريًُا قُوْكقكلو تعالى: ، (1)

اىَُْنَزِّثِنيَ ػَبقِجَخُ مَبَُ مَْْفَ اّْظُشًُا ثٌَُّ اىْإَسْضِ فِِ
 فِِ فَبٍْشٌُا رَىٌُىًب اىْإَسْضَ ىَنٌُُ جَؼَوَ اىَّزُِ ىٌَُ ،ك قكلو تعالى:(2)

اىنُّشٌُسُ ًَبِىَْْوِ وِسِصْقِ ٍِِْ ًَمُيٌُا ٍَنَبمِجِيَب
(3).  

ىذه اآليات كباقي آيات الحث عمى السير لـ تقيد بحدكد مكانية كال زمانية  وجه الداللة:
نما ىك أمر لممؤمف كالكافر بالسير في كؿ الببلد كالبقاع بغية تحقيؽ  كال بحدكد جنسية، كا 

رض، كاالنتقاؿ مف أرض األ ةمقاصد معتبرة، ككفؽ المنيج المحدد لئلصبلح كالبناء كعمار 
  .(4)إلى أرض لممقاصد المختمفة

يمكف أف يرد بأف ىذه اآليات عامة في كؿ أرض، لكنيا مقيدة باألدلة التي  الم اقشإل:
 تحث عمى اليجرة مف ببلد الكفر.

استدلكا باآليات التي فييا حث عمى الدعكة إلى اهلل عز كجؿ، كالتي منيا: قكلو  -2

 ىَنَبَُ اىْنِزَبةِ ؤَىْوُ آٍََِ ًَىٌَْ ثِبىيَّوِ ًَرُاٍِْنٌَُُ اىَُْنْنَشِ ػَِِ ًَرَنْيٌََُْ ثِبىََْؼْشًُفِ رَإٍُْشًَُُ ىِينَّبطِ ؤُخْشِجَذْ ؤٍَُّخٍ خَْْشَ مُنْزٌُْتعالى: 

اىْفَبعِقٌَُُ ًَؤَمْثَشُىٌُُ اىَُْاٍِْنٌَُُ ٍِنْيٌُُ ىَيٌُْ خَْْشًا
 ًَىَنَِِّ ًََّزِّشًا ثَشِريًا ىِينَّبطِ مَبفَّخً بِىَّب ؤَسْعَيْنَبكَ ًٍََب ، كقكلو تعالى:(5)

َّؼْيٌَََُُ ىَب اىنَّبطِ ؤَمْثَشَ
َ قٌٍَِْوِ ثِيِغَبُِ بِىَّب سَعٌُهٍ ٍِِْ ؤَسْعَيْنَب ًٍََب ، كقكلو تعالى:(6)  َّشَبءُ ٍَِْ اىيَّوُ فَُْعِوُّ ىَيٌُْ ىُِْجَِِّْ

اىْذَنٌُِْ اىْؼَضِّضُ ًَىٌَُ َّشَبءُ ٍَِْ ًََّيْذُِ
(7). 

                                                           

 (.56العنكبكت، آية ) (1)
 (.11األنعاـ، آية ) (2)
 (.15الممؾ، آية ) (3)
(، الشككاني: السيؿ الجرار 1/394: مكاىب الجميؿ )الحطاب ،(3/712ي: الجامع ألحكاـ القرآف )القرطب(4) 

 .43(، سمطاف: المكاطنة، ص6/3640(، قطب: في ظبلؿ القرآف )4/577)
 (.110آؿ عمراف، آية ) (5)
 (.28سبأ، آية ) (6)
 (.4إبراىيـ: آية ) (7)
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لقد أنيط استحقاؽ األمة اإلسبلمية لمخيرية بالدعكة إلى اهلل كاألمر بالمعركؼ  وج سالساللإل:
ف أمة ىذه رسالتيا ال تحدىا حدكد، كال  كرسالتيا لمناس كافة، كالنيي عف المنكر، كا 

نما ىي كالشمس في حركتيا تشرؽ عمى الناس أجمعيف،  تختص بمكاف دكف آخر، كا 
الدعكة عمى كجييا باالختبلط مف قبؿ دعاة يتكممكف بمساف قكميـ، كيعرفكف  كتصؿ

  .(1)تاريخيـ كاحتياجاتيـ، كينادكنيـ يا قكمي ال يا أىؿ الكفر

 فِِ غْزَعْؼَفِنيٍَُ مُنَّب قَبىٌُا مُنْزٌُْ فٌَِْ قَبىٌُا ؤَّْفُغِيٌِْ ظَبىَِِِ اىََْيَبئِنَخُ رٌََفَّبىٌُُ اىَّزَِِّ بَُِّ استدلكا بقكلو تعالى: -3

 ٍَِِ اىَُْغْزَعْؼَفِنيَ بِىَّب( 71) ٍَصِريًا ًَعَبءَدْ جَيَنٌَُّ ٍَإًَْاىٌُْ فَإًُىَئِلَ فِْيَب فَزُيَبجِشًُا ًَاعِؼَخً اىيَّوِ ؤَسْضُ رَنُِْ ؤَىٌَْ قَبىٌُا اىْإَسْضِ

   (2)عَجِْيًب َّيْزَذًَُُ بًَىَ دِْيَخً َّغْزَؽِْؼٌَُُ ىَب ًَاىٌِْىْذَاُِ ًَاىنِّغَبءِ اىشِّجَبهِ

سالساللإل: إف اآلية بمفيكميا تدؿ عمى جكاز اإلقامة في تمؾ الببلد لمف تمكف مف  وج 
لممسمميف الذيف  إظيار دينو، كلـ يكف مستضعفان مقيكران، كيدعـ ذلؾ إذف النبي 

 .(3)تعرضكا لؤلذل في مكة باليجرة لمحبشة كقد كانت دار كفر

  .(4)ة نزلت بخصكص الخركج مف مكة، فبل يعمـ حكمياىذه اآلي الم اقشإل:

إف اآلية نزلت في الخركج مف مكة، إال أف العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب،  العس:
 لذلؾ فيي عامة لكؿ الظركؼ التي يمكف أف تأتي مثؿ ظركؼ مكة.

 ثَْْزِوِ ٍِِْ َّخْشُجْ ًٍََِْ ًَعَؼَخً مَثِريًا ٍُشَاغًََب اىْإَسْضِ فِِ َّجِذْ اىيَّوِ عَجِْوِ فِِ ُّيَبجِشْ ًٍََِْكاستدلكا بقكلو تعالى:  -4

سَدًَِْب غَفٌُسًا اىيَّوُ ًَمَبَُ اىيَّوِ ػَيََ ؤَجْشُهُ ًَقَغَ فَقَذْ اىٌََْْدُ ُّذْسِمْوُ ثٌَُّ ًَسَعٌُىِوِ اىيَّوِ بِىََ ٍُيَبجِشًا
(5).  

                                                           

 (،28/233الرازم: مفاتيح الغيب ) ،189ابف الجكزم: زاد المسير، ص (،7/112: بدائع الصنائع )الكاساني(1) 
 .42(، العمكاني: في فقو األقميات، ص1/426(، الشككاف: فتح القدير )3/29الطبرم: جامع البياف )

 (.99-97النساء، آية ) (2)
(، 1/542، ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )(2/163البيضاكم: تفسير البيضاكم كمعو حاشية شيخ زاده )(3) 

(، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة، 1/643(، الشككاني: فتح القدير )5/289رضا: تفسير المنار )
 .50ص

 (1/643(، الشككاني: فتح القدير )5/289(، رضا: تفسير المنار )1/542ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )(4) 
 (.100ء، آية )النسا (5)
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مف يترؾ بمده كينتقؿ لبمد رض ل: تدؿ اآلية الكريمة عمى السعة في األوج سالساللإل -5
مختمفة سكاء إلقامة شعائره أك البحث عف الرزؽ أك لطمب العمـ كغيرىا، أخرل ألسباب 

كقد جاء في سبب نزكؿ ىذه اآلية ، فإنو سيجد يسران مف أمره إف قصد كجو اهلل عز كجؿ
: ولقكمعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: خرج حمزة بف جندب مف بيتو مياجران فقاؿ 

فمات في الطريؽ قبؿ أف يصؿ  لى رسكؿ اهلل إ الشرك احممكني فأخرجكني مف أرض
 . (1)فنزلت ىذه اآلية إلى النبي 

إف سبب نزكؿ اآلية يكضح أف اليجرة كاجبة، كلك لـ تكف كاجبة لما ىاجر  المناقشة:
 .(2)حمزة بف جندب كىك رجؿ كبير كمريض

أف فعؿ حمزة بف جندب فعؿ صحابي، كفعؿ الصحابي يمكف أف يرد عمى مناقشتيـ ب العس:
ف قمنا بحجيتو، فإف فعمو ىذا ليس فيو داللة عمى الكجكب فقط، فيك  مختمؼ في حجيتو، كا 

كقد يككف اشتاؽ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أك  ،يحتمؿ الكجكب، كيحتمؿ االستحباب
 أراد سؤالو في مسألة معينو.

 :بماس مي ونسلإلقامإلسفيسب سسالك عسمنسالي إلساألسلإلسمنسالي إل:سايتسلسالمج ػ -سب

ػبطدػ)قاؿ يكـ الفتح:  عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف النبي  -1 ػعجرة ال
 .(3) (وضصنػجؼادػوظغظػوإذاػادتظغرتمػساظغرواػ،اضغتح

سالساللإل: الحديث في ظاىره يدؿ عمى انقطاع اليجرة مطمقان، لكف العمماء ليـ  وج 
 :تأكيبلف في فيمو، كىما

  .(4)ال ىجرة مف مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، ألنيا قد صارت دار إسبلـ األول:

ال فضيمة لميجرة بعد الفتح، كال أجر لميجرة بعد الفتح كأجرىا قبمو لما كاف فييا  الثا ي:
  .(1)مف مشقة

                                                           

 (.11/272الطبراني: المعجـ الكبير )(1) 
 .176(، زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص1/645االشككاني: فتح القدير )(2) 
 (.2، ىامش )29سبؽ تخريجو، ص (3)
 .54(، سمطاف: المكاطنة، ص15/169) مفاتيح الغيب(، الرازم: 9/128النككم: شرح مسمـ ) (4)
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ف اليجرة مف مكة قد انتيت لكف إف كجدت بكاعثيا كتحققت عمتيا عمى مر األزماف  كا 
 تأخذ حكـ اليجرة األكلى كاهلل أعمـ. فإنيا

في مكة، كقد كانت  المؤمنيف القادريف عمى اليجرة بالبقاء إقرار النبي كاستدلكا ب -2
أذنػضػومػبطصظػأنػػأنػردولػاضضهػدار كفر حينئذ، فقد ركل الشافعي رحمو اهلل: 

ػضمػغخاسوا ػبطدػإدالطؼمػطظؼمػاضطباسػبنػربدػاضططضبػوزغرهػإذا ػبؼا ػغػغطوا
  .(2)اضغتظظ

دليؿ عمى عدـ  ولبعض المؤمنيف بالبقاء في مكة في : إف إقرار النبي وج سالساللإل
كذلؾ لممنعة التي ىـ فييا مف قكميـ، فإف فرضية اليجرة عمى مف لـ يفتف في دينو، 

حفظيـ قكميـ كاستطاعكا إظيار شعائرىـ، ككانت إقامتيـ فييا مصمحة لممسمميف سكاء 
لنقؿ معمكمة أك لكسب عمـ، كغيره مف المقاصد المعتبرة، فبل تجب لتبميغ دعكة أك 

  .(3)اليجرة كقتيا

عف عطاء بف أبي رباح رضي اهلل عنو قاؿ: زرت عائشة مع عبيد اهلل بف عمير  -3
سكانسالمؤم ونس  عسأحسهمسبس   سالميثي، فسألناىا عف اليجرة فقالت:  سال وم، )السهجعة

س لىسعيول  ساهللسوا  سأنسإلى ساهللسامي م،سسمخافإل سأظهع سف س سال وم سفأما   تنسعم  ،
  .(4)والمؤمنس عبسسعب سح ثسشاء،سولكنسجهاسسو  إل(

سالساللإل: يستفاد مف حديث عائشة أف المسمـ لو اإلقامة في أم بمد شاء، كأف  وج 
فرضية اليجرة إلى المدينة قد انقطعت بعد فتح مكة، كالعمة مف اليجرة كعدميا ىي 

  .(5)الفتنة

                                                                                                                                                                          

 (9/128(، النككم: شرح مسمـ )14/105الماكردم: الحاكم الكبير )(1)  
 (.2/17الشافعي: أحكاـ القرآف ) (2)
(، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية 19/262(، النككم: المجمكع شرح الميذب )10/515ابف قدامة: المغني ) (3)

 .52لؤلقميات المسممة، ص
 (.5/57ركاه البخارم في صحيحو، صحيح البخارم ) (4)
 .196زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (5)
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إف اليجرة المقصكدة في الحديث ىي اليجرة الكاجبة، فقكليا ال ىجرة اليـك أم  م اقشإل:ال
 .(1)لممدينة، أما اليجرة مف ببلد الكفر إذا كجدت بكاعثيا فإنيا مستمرة إلى يـك القيامة

عف اليجرة فقاؿ  عف أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أف أعرابيان سأؿ النبي  -4
 :(ظؼاػذدغد،ػسؼلػضكػطنػإبل،ػشال:ػظطم،ػشال:ػستططيػوغحكػإنػاضؼجرةػذأ

صدشتؼا،ػشالػظطم،ػشال:ػسؼلػتطظحػطظؼا،ػشال:ػظطم،ػشال:ػستحضبؼاػغومػورودعا،ػ
 .(2)(شال:ػظطم،ػشال:ػسارطلػطنػوراءػاضبحارػسإنػاضضهػضنػغتركػطنػرطضكػذغئًا

فقكلو فاعمؿ لؤلعرابي بالمكث في بمده،  الحديث فيو إقرار مف النبي وج سالساللإل:س
مف كراء البحار فييا مبالغة، حتى كلك ذىبت تعمؿ كراء البحار فإف اهلل لف ينقصؾ أجر 
عممؾ، بؿ سيجازيؾ عميو، كيضيؼ ابف حجر أف ىذا الحديث كاف بعد فتح مكة ألف 

 .(3)اليجرة كانت قبؿ فتح مكة فرض عيف ثـ نسخت

د بالببلد اإلسبلمية األخرل غير فاعمؿ مف كراء البحار مقي إف قكؿ النبي الم اقشإل:س
 .(4)المدينة

كاستدلكا بما ركم أف نعيـ النحاـ حيف أراد أف يياجر جاءه قكمو بنك عدم، فقالكا  -5
لو: أقـ عندنا كأنت عمى دينؾ، كنحف نمنعؾ عمف يريد أذاؾ، كاكفنا ما كنت تكفينا، 

جر بعد، فقاؿ لو ككاف يقكـ بيتامى بني عدم كأرامميـ فتخمؼ عف اليجرة مدة، ثـ ىا
ػشوطيػأخرجوظيػ)النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  ػضكػطنػشوطيػضي; ػخغرًا شوطكػصاظوا

وأرادواػشتضي،ػوشوطكػحغظوكػوطظطوك،ػسػال:ػغاػردولػاضضه،ػبلػشوطكػأخرجوكػ
  .(5)(إضىػطارظػاضضهػوجؼادػردوه

                                                           

 .177المرجع السابؽ، ص (1)
 (.3/166ركاه البخارم في صحيحو، صحيح البخارم ) (2)
 (.7/259(، ابف حجر: فتح البارم )7/144) عمى ابف ماجة السندم: حاشية السندم (3)
، نقبلن عف ابف عامر: اليجرة إلى ببلد غير 177سممة، صزردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات الم (4)

 .في أصمو ، كلـ أستطع الكصكؿ إلى الكتاب كىك رسالة ماجستير169، صالمسمميف
 (.4/570(، ابف األثير: أسد الغابة في مغرفة الصحابة )3/527ابف سعد: الطبقات الكبرل )(5) 
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س سالساللإل: لكفار الحديث فيو داللة عمى أف المسمـ إف كاف في منعة في ببلد اوج 
 .(1)طاع أف يظير دينو جاز لو اإلقامةكاست

 ان لنعيـ بالمقاـ في مكة كاف قبؿ كجكب اليجرة، بدليؿ أف نعيم إقرار النبي الم اقشإل:س
  .(2)ىاجر بعد ذلؾ، كيحتمؿ أف يككف حديث أعياف خاص بو

، أف فديكان أتى النبي بما ركل الزىرم عف صالح بف بشير بف فديؾ،  كاستدلكا -6
غاػ): : يا رسكؿ اهلل إف الناس يزعمكف أف مف لـ يياجر ىمؾ، قاؿ رسكؿ اهلل فقاؿ

سدغكػأشمػاضصالةػوآتػاضزصاةػواعجرػاضدوءػوادصنػطنػدارػشوطكػحغثػذئت،ػشال:ػ
 .(3)(وأظظهػشال:ػتصنػطؼاجرًا

س سالساللإل: الحديث فيو داللة صريحة عمى جكاز اإلقامة في ببلد الكفار إف أمف وج 
دينو كعقيدتو، كاستطاع أف ييجر السكء كالمعاصي، كيظير دينو كشعائره،  المسمـ عمى

يختمؼ معو الحكـ، فإف كاف المسممكف أقكياء  حاؿ المسمميف في الببلد قكة كضعفان كأف 
في بمد غير مسمـ، فإف حكـ إقامتيـ يختمؼ عف المسمميف المستضعفيف في بمد غير 

 .(4)مسمـ آخر

 .(5)ؿ ال تقـك بو حجةىذا الحديث مرسالم اقشإل:س

 األسلإلسمنسالمع ول:ػ -ست

س:بماس ميايتسلسالمج  ونسلإلقامإلسوالمواط إلسفيسب سسغ عسالميمم نسمنسالمع ولس

                                                           

 .51ص تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة،(1) 
ابف عامر: اليجرة إلى ببلد غير  ، نقبلن عف177زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (2)

 .171، صالمسمميف
 (.3687ح) ،(3/1416ركاه البخارم: صحيح البخارم، )(3) 
 .52تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص(4) 
 (.5/255الييثمي: مجمع الزكائد ) (5)
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ؽ بالديف باقي الكميات الخمس، إف عمة اليجرة ىي الفتنة في الديف بشكؿ أساس، كيمح -1
ف عدمت تخمؼ الحكـ، فإف كجدت الف فإذا تنة قمنا بحرمة كجدت العمة حكمنا بمكجبيا، كا 

ف تخمفت الفتنة قمنا بجكاز اإلقامة، كالجكاز ىنا عمى درجات   .(1)اإلقامة كالمكاطنة، كا 

فر ليـ فييا الممسمميف باإلقامة فييا لما تك  إف الحبشة كانت دار كفر، كقد سمح النبي  -2
مكانية إظيار دينيـ   .(2)مف أمف كا 

لمصالح الحيكية بالنسبة لممقيميف في تمؾ إف المكاطنة كالتجنس بجنسية تمؾ الدكؿ يحقؽ ا -3
الببلد، كجاءت الشريعة لرعاية المصالح كصيانتيا كتحصيميا، كتعطيؿ المفاسد كتقميميا ما 

 .(3)استطعنا إلى ذلؾ سبيبلن 

لممقيميف، إال أنيا  ي ببلد غير المسمميف تحقؽ مصالحف اإلقامة فأصحيح  الم اقشإل:
د يقدـ عمى جمب المصالح، كالمصالح في األغمب تككف المفاس رءيا مفاسد، كديترتب عمي

 .(4)دنيكية أما المفاسد فإنيا في األغمب تككف دنيكية كأخركية

يمكف الرد عمى ىذه المناقشة بأف القاعدة التي استدلكا بيا يعمؿ بيا عند التعارض  العس:
الفتنة أم  كعدـ إمكاف أخذ المصالح كتبلفي المفاسد، كحديثنا في المسألة محمو عدـ

ننا إذ نأخذ بالجكاز ليس معناه نفتح الباب عمى الغارب، بؿ ىناؾ  تبلفي ىذه المفاسد، كا 
 ضكابط كشركط في أكليا عدـ الفتنة.

 دببػاضخالف: (5

عدـ كجكد نص صريح في المسألة مما جعؿ العمماء يجتيدكف في النصكص العامة  -1
دلة التي استدؿ بيا ىي الضابطة لينزلكىا عمى مسألتنا، فكؿ فريؽ مف العمماء رأل األ

                                                           

(، سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا 7/102(، الكاساني: بدائع الصنائع )10/505ابف قدامة: المغني ) (1)
 .79مف أحكاـ، ص

 .63(، الرافعي: أحكاـ األحكاؿ الشخصية لممسمميف في الغرب، ص2/321ابف ىشاـ: السيرة ) (2)
 .15الصاكم: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، ص (3)
 .16الصاكم: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، ص (4)
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لممسألة، بينما اآلخركف ال يعتبركىا نصان في المسألة، كيجتيدكف باجتيادات ظنية 
 أخرل محتممة.

ػاضغتح(،، فحديث تعارض ظكاىر النصكص -2 ػبطد ػعجرة يتعارض في ظاىره مع  )ال
يج فمف العمماء مف أخذ منيج الترجيح كمنيـ مف أخذ من )الػتظػطعػاضؼجرة(،حديث 

الجمع بينيا، إذ ال تعارض في النصكص، كاألكؿ يحمؿ عمى منع اليجرة مف مكة إلى 
 المدينة بعد فتح مكة لزكاؿ باعثيا، كالثاني يحمؿ عمى اليجرة عند كجكد باعثيا. 

ؤمل رنِ ؤسض اهلل ًاعؼخاالختبلؼ في تأكيؿ النص الكاحد، فآية  -3
، استدؿ بيا فريؽ عمى (1)

ؿ بيا فريؽ آخر عمى جكاز اإلقامة مع اختبلؼ التكجيو، حرمة اإلقامة، كاستد
كالحقيقية كما يقكؿ األستاذ الدكتكر مازف ىنية: إف اختبلؼ كثير مف العمماء ليس في 
نما في فيـ تمؾ النصكص، فاجتيادم في تمؾ النصكص أفرز لي فيمان  النصكص، كا 

حجة عمى خاصان، كاجتيادؾ في النصكص أفرز لؾ فيمان آخر، كفيمؾ ليس ب
 .(2)فيمي

اختبلفيـ في عمة تحريـ اإلقامة ككجكب اليجرة، فمف اعتبر العمة ىي كصؼ الببلد  -4
حكـ عمى اإلقامة بناءن عمى ك ، أكجب التباعد بينيما أىي ببلد إسبلـ أك ببلد كفر

ظيار الشعائر كالعبادات،  تقسيمو لمببلد، كأما مف جعؿ العمة في الحكـ ىي األمف كا 
فحكـ بناءن عمى ذلؾ كجعؿ جكاز  ك مظنة ىذه العمة ال العمة بذاتيا،ككصؼ الببلد ى
 .ككجدت الفتنة فرت العمة، كحكـ بكجكب اليجرة حيث تخمفت العمةااإلقامة حيث تك 

اختبلفيـ في تعييف كاقع تمؾ الببلد، كتقدير المصمحة مف إقامة المسمميف ىناؾ، فمف  -5
سبلمية مف حيث اإل غيراقع الببلد اعتبر أف كاقع ببلد المسمميف ال يختمؼ عف ك 

إمكانية التعرض لمفتنة في ظؿ نظاـ العكلمة، كأف كجكد المسمميف ىناؾ يحقؽ مصمحة 
دعكية كسياسية، أفتى بجكاز اإلقامة، أما مف نظر إلى الكاقع السمبي ىناؾ كاعتبر 

                                                           

 (.98النساء، آية ) (1)
أفاد كأجاد في عمؽ طرحو، فقد درسناه عمى يديو، فسمعتيا منو مباشرة أثناء دراستي لمساؽ مقاصد الشريعة،  (2)

 كدقة أسمكبو.
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لى مف رء المفسدة أك دقاعدة المفاسد التي تترتب عمى اإلقامة أكبر مف المصالح أخذ ب
 جمب المصمحة عند التعارض.

فالذيف نظركا إلى ضياع المسمميف ىناؾ كاندماجيـ في مجتمعاتيـ، كاقتصركا في 
 نظرتيـ عمى الصكرة السمبية خرجكا بأف حكـ اإلقامة كالمكاطنة حراـ.

أما الذيف نظركا إلى األقميات المسممة التي تستطيع أف تظير دينيا كتقيـ المدارس 
سبلمية التي تحافظ مف خبلليا عمى الديف كعمى النسيج األسرم كالمساجد اإل

كاالجتماعي، كنظركا لؤلثر الدعكم لبقائيـ في تمؾ البقعة، فمف رأل مثؿ تمؾ المشاىد، 
 كاعتبر ىذه المقاصد أفتى بالجكاز مطمقان.

ا كآخركف اتفقكا مع االتجاه األكؿ في كجكد مثؿ ىذه الظكاىر كالمفاسد الخطيرة، كاتفقك 
مع االتجاه الثاني في كجكد نماذج مشرقة يمكف أف تعمـ كتككف قدكة لباقي المسمميف 
المقيميف في تمؾ الببلد، كبناءن عمى النظرة الجمعية حكمكا بجكاز اإلقامة لمف يستطيع 
أف يقدـ صكرة مشرقة، كحرمة اإلقامة لمف يعجز عف ذلؾ كيرل أف إقامتو مجاراة 

 في عجمتو.لمفساد المكجكد، كانخراط 

 اضترجغح:ػ (6

أف االختبلؼ الكاقع ىك اختبلؼ في محؿ الحكـ ال اختبلؼ في يرل الباحث 
الحكـ نفسو، كأف الرأم القائؿ بحرمة اإلقامة كتكفير المقيميف ىناؾ محمكؿ عمى مف كالى 

 المشركيف كاتخذىـ أندادان مف دكف اهلل.

لمقيـ ىناؾ مع كجكد الفتنة، كأما الذيف حرمكا اإلقامة كجعمكىا معصية فيحمؿ عمى ا
 كبإمكانو اليجرة.

راجحان ىك جكاز اليجرة إلى ببلد  ، فالذم يراه الباحثأما مسألتنا كىي حالة عدـ الفتنة
فر شركط الحفاظ عمى اليكية اغير المسمميف كاإلقامة فييا كالتجنس بجنسيتيا عند تك 

تزاـ بالشركط التي كضعيا اإلسبلمية كالعقيدة الصحيحة، كعدـ التعرض لمفتنة، كاالل
تصؿ  قد قد تصؿ إلى الكجكب، كفي حاالت أخرلف ،العمماء، مع اختبلؼ درجة الجكاز
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مقدرة الشخص، كالظركؼ لمكراىة، كذلؾ باختبلؼ الباعث عمى اإلقامة كباختبلؼ 
 .المحيطة بو

 طبرراتػاضترجغح: (7

عة، كما إف األدلة قكة األدلة التي استدؿ بيا الجميكر، كانسجاميا مع مقاصد الشري -1
التي استدؿ بيا مانعك اإلقامة محمكلة عمى حالة الفتنة ال عمى مسألتنا فيي غير 

كمعظـ الخبلؼ الدائر في ىذه المسألة عمى اإلقامة في ببلد  كاردة عمى محؿ النزاع،
حربية فإف  تالكفر الحربية، أما كقد رجحنا أف معظـ ببلد الكفر اليكـ عيدية كليس

  ة فييا يككف مختمفان عنو في ببلد الحرب.حكـ اإلقام

ثبت سفر بعض الصحابة إلى ببلد غير المسمميف، فمصعب بف عمير سافر إلى  -2
المدينة قبؿ أف تككف دار إسبلـ، كمعاذ بف جبؿ سافر إلى اليمف قبؿ أف تصبح دار 

  .(1)إسبلـ، كالعباس رضي اهلل عنو أقاـ في المدينة قبؿ فتحيا

نما ذلؾ مقركف ترجيح قكؿ الجميك  -3 ر المجيز ليس معناه إطبلؽ الباب في اإلجازة، كا 
لحفاظ فر ضكابط كشركط كضعيا العمماء اتك بعدـ الفتنة، كعدـ المكاالة لمكفار، ك 

 دينو كنفسو كأسرتو كدعكتو كمالو ككؿ أمكره.المسمـ عمى 

عف إف نسبة التحريـ لئلماـ مالؾ رحمو اهلل عمى اإلطبلؽ ال تستقيـ، فمما سئؿ  -4
 (2)اإلقامة بأرض العدك أفضؿ أـ اإلقباؿ كاإلدبار؟ قاؿ رحمو اهلل ذلؾ حسف كاسع،

بة األقكاؿ كلـ يفضؿ أحد الكجييف لعدـ النص الصريح في المسألة، كالكاجب عند نس
في المسألة، كمعرفة ظركؼ كؿ قكؿ لنتصكر الحقيقة كاممة  ألىميا جمع كؿ ما قالكه

ف الشيخ الكنشر  يسي المالكي لما سئؿ عف حكـ اإلقامة في األندلس، ال مشطكرة، كا 
، فبل يعمـ  كانت إجابتو بالتحريـ مرتبطة بظركؼ خاصة تختمؼ عف كاقعنا اليـك
الحكـ عمى اإلطبلؽ، ككذلؾ فتكل عمماء تكنس كالجزائر بتحريـ التجنس صحيحة 

                                                           

 .68سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (1)
 (.2/582د: البياف كالتحصيؿ )ابف رش (2)
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ناؾ، كما إف لمحالة التي أفتكا فييا؛ ألف العدك كاف يسعى إلذابة اليكية اإلسبلمية ى
 عمماء عصرنا تباينت أقكاليـ الختبلؼ المحؿ الذم يفتكف فيو.

عدـ كاقعية القكؿ بإطبلؽ الحرمة؛ فعدد المسمميف في تمؾ الببلد يزيد عف ثمث  -5
إجمالي عدد المسمميف كتأثيميـ جميعان أمر خطير، كالفتكل بتحريـ اإلقامة ليا 

ف القمنا األمر أخؼ فقد تك  تبعاتيا، فمك تـ تكفير مساكف تأكم المياجريف فر البديؿ، كا 
فر البديؿ لمف يريد اليجرة إلى ببلد المسمميف، كىاجر المسممكف جميعا لتعارض اتك 

 االنحسار كالتقكقع. مع سياسة اإلسبلـ التكسعية، ألف ذلؾ يؤدم إلىذلؾ 

القكؿ بالجكاز يجعؿ المسمميف قكة ضاغطة عمى النظاـ العالمي في كؿ مكاف، عبر  -6
ع في شتى بقاع العالـ إلحقاؽ الحؽ اقلمشاركة السياسية، كاالعتراض عمى الظمـ الك ا

بطاؿ الباطؿ.  كا 

االعتراضات الكاردة عمى التجنس فييا جزء مف الحقيقة، كلكف يمكف التغمب عمى  -7
 مفاسدىا ، كنحف لـ نجزىا إال في حاالت معينة، ككفؽ الضكابط الشرعية.

 ملىاطنح يف تالد غري املسلوني:هراتة أحكام جىاز اإلقاهح وا (8

مف المكاطنة في  اإلقامة كالمكاطنة يختمؼ باختبلؼ أصؿ المقيميف كمقاصدىـ إف جكاز
بخبلؼ مف رؽ دينو ككاف  فيناؾ مف يسمح لو بذلؾ لقكة في يقينو،سببلد غير المسمميف،

ف اؿلدكاعي الفتنة، كىكذا تختمؼ الفتكل باختبلؼ األشخاص كاألحك  االستجابة عرضة ، كا 
، كلـ يشارؾ معيـ الكفار مسمـ عمى دينو، كلـ يكاؿً التفصيؿ ىنا لمسألة الجكاز إذا أمف ال

 مراتب: كحاالت الجكاز كقعت عمى أربع ،(1) في قتاؿ المسمميف

ساألولى:سوجوبسامقامإلسفيستمكسالب س،سوحعمإلسالهجعةسم ها.

 تجب اإلقامة في ببلد غير المسمميف في الحاالت التالية:

                                                           

 .17الصاكم: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، ص (1)
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 اإلقامة كالتجنس لؤلقميات المسممة التي ىي مف أصؿ سكاف تمؾ الببلدتجب  -1
تبييت النية  البقاء مع عمييـاألصمييف، كلـ يجدكا مأمنان إال تمؾ الببلد، لذلؾ يجب 

 .(1)فر ليـ فييا حياة كريمةا، كتك كاحتاجت إلييـ قكية لميجرة لك قامت دكلة اإلسبلـ

ببلد غير اإلسبلمية مصمحة كاجبة لممسمميف المقيميف تحقؽ بإقامة المسمـ في ال إذا -2
دينيـ، أك يأمرىـ بالمعركؼ  كمف يعمميـ أمركبيجرتو تفكت ىذه المصمحة،  ،ىناؾ

كينياىـ عف المنكر، أك يخمصيـ مف العقبات التي تعرض ليـ في تمؾ الببلد، أك 
يف، كأف يطمع عمى ينقؿ أخباران لمببلد اإلسبلمية يككف ليا األثر الكبير عمى المسمم

التخطيطات الداخمية لتمؾ الببلد، كمتى تريد شف حركب؟، كعمى مف؟، فيمكف لو أف 
بؿ كقد يككنكا  ينذر المسمميف في كؿ بقاع األرض إف كانكا عرضة لمخطر المفاجئ،

قكة سياسية ضاغطة عمى النظاـ الدكلي كالعالمي لتحقيؽ مصالحيـ في تمؾ الببلد أك 
في باقي بقاع األرض كما حدث في أسطكؿ الحرية كالقكافؿ البرية مصالح المسمميف 

الببلد غير  مف كأحرار التي جاءت لتفؾ الحصار عف غزة مف قبؿ مسمميف
ان يجب عمى طمب عمميأك ، ىناؾ التمثيؿ الرسمي لبمد مسمـب يقكـ أك اإلسبلمية،

أك  الكجكدفر في بمد مسمـ مف حيث اغير متك  المسمميف تعممو لحاجتيـ لو كىك
 .(2)الجكدة، كال يسمح بدراستو إال ألىؿ تمؾ الببلد المتجنسيف

إذا كاف بكسعو تحكيؿ دار الكفر إلى دار إسبلـ، إما بدعكة أىميا فيسممكا، أك بتجميع  -3
المسمميف مف حكلو ليككنكا قكة سياسية أك عسكرية، كيغمب عمى ظنيـ إمكانية ذلؾ، 

ىركب مف الجياد في مكاف كجب فيو، كألف فإف ىجرتيـ ال تجكز كقتيا، ألنيا 
اإلقامة تمنع تحقيؽ أىداؼ العدك كىي اجتثاث المسمميف مف أرضيـ، كما في البكسنة 
كاليرسؾ كفمسطيف، كالجياد بمفيكمو األكسع ال يقتصر عمى السيؼ فحسب، فقد 
يككف العمؿ البرلماني الذم يدافع عف حقكؽ المسمميف في تمؾ الببلد كفي سائر 

 .(3)ببلد نكعان مف الجياد في زماننا المعاصرال

                                                           

 .84تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص (1)
 .23القنكجي: العبرة مما جاء في الغزك كالشيادة كاليجرة، ص (2)
 (.4/239الشربيني: مغني المحتاج ) (3)
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ف اليجرة تحـر إذا كاف يقيـ في ببلد فتنة، كال يجد بمدان آمنان يحتمي بو كيياجر إليو، فإ -4
لتعريض نفسو لمتيمكة المنيي عنيا بالدليؿ النصي، كالبرىاف  عميو في ىذه الحاؿ؛

  .(1)الشرعي

سكعاهإلسالهجعةسم ها.الثا  إل:سايتحبابسامقامإلسفيستمكسالب س،سوس

 في الحاالت التالية: الببلد غير اإلسبلميةتستحب اإلقامة في 

ترؾ بمده بسبب االضطرار يككف المسمـ مف سكاف ببلد إسبلمية، لكنو  أف -1
، مع كجكد بديؿ في ببلد إسبلمية لكف فرصة حريتو تككف أقؿ منيا في كاالضطياد

ط االضطرار الحقيقي لمجكء، كااللتزاـ فيستحب لو اليجرة بشر  ،الببلد غير اإلسبلمية
 .(2)بالضكابط الشرعية

كأف  إذا تحققت مصمحة لممسمميف مندكب إلييا بإقامة المسمـ في ببلد غير المسمميف، -2
يعمـ المسمميف ىناؾ عمكـ الديف التي ىي مف فركض الكفاية، أك مصمحة خاصة 

فس الكفاءة في الببلد فرة بناشخصية معتبرة شرعان كالتطبيب كطمب الرزؽ غير متك 
 .(3)اإلسبلمية، كغير ذلؾ مف المصالح المعتبرة

سبلمية أطكع هلل، كأفعؿ لمخيرات كالعبادات اإلغير مقيـ في الببلد إذا كاف المسمـ ال -3
منو في ببلد اإلسبلـ، مع إمكاف إظيار دينو في بمده، فإنو يستحب لو اإلقامة في تمؾ 

 .(4)الببلد

سامقامإلسفيستمكسالب سسأوسالهجعةسم ها.سالثالثإل:سايتواءسإباحإل

سيستكم حكـ اإلقامة كاليجرة، كىك اإلباحة في الحاالت التالية:

                                                           

 .229اء في الغزك كالشيادة كاليجرة، صالقنكجي: العبرة مما ج (1)
 .84تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص (2)
 .134سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص(، 4/239الشربيني: مغني المحتاج ) (3)
 .80مة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، صسبلمة: األقميات المسم (4)
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إذا أمف المسمـ عمى دينو كممارسة شعائره بحرية في بمد غير  إسبلمي، كقد أقاـ في  -1
فر اتمؾ الببلد ألغراض مباحة في الشريعة كالتجارة أك الدراسة، أك العبلج في حالة تك 

  .(1)ديؿ في الدكؿ اإلسبلمية، كغير ذلؾ مف المعامبلت المباحةب

إذا لـ يأمف المسمـ عمى دينو كنفسو مف الفتنة، لكنو ال يجد ممجأن لو أفضؿ مف الذم  -2
  .(2)ىك فيو

سالعابعإل:سكعاهإلسامقامإلسفيستمكسالب س،سوايتحبابسالهجعةسم ها.

 لتالية:كره اإلقامة في ببلد غير المسمميف في الحاالت ات

تكره اإلقامة في ببلد غير المسمميف لمف قدر عمى إظيار دينو، كاستطاع اليجرة إلى  -1
مكانية االرتداد عف اإلسبلـ أك االنخراط مع أىؿ  ببلد آمنة، لكنو يرل خفة في دينة كا 

فرىا في الببلد امباحة يمكف تك لمجرد أغراض دنيكية المعاصي كاآلثاـ، كيككف تجنسو 
 .(3)مع قدرتو عمى اليجرة ،يكف مف أىؿ تمؾ الببلد األصمييف اإلسبلمية، كلـ

تكره إقامة المسمـ الذم ال يترتب عمى إقامتو كتجنسو بجنسية الدكلة غير المسممة أم  -2
محاذير شرعية، كىك غير مضطر ليا، كال يترتب عمى أخذىا مصمحة عامة 

ا يترتب عمييا مف تكثير لممسمميف، أك خاصة معتبرة شرعان، فإنو يكره لو المكاطنة، لم
  .(4)لسكاد الكفار، كمشاىدة المنكرات

ػثاظغًا:ػاضضوابطػاضذررغظػضضؼجرة.

كالمكاطنة  كضع العمماء ضكابط لجكاز اليجرة، سكاء لمسفر كاالنتقاؿ ذاتو أك لئلقامة
 :ىناؾ، كتفصيميا كما يمي

                                                           

 (.6/618جاد الحؽ )مفتي األزىر سابقاى(: مجمة األزىر )جاد الحؽ عمي  (1)
 (.4/239الشربيني: مغني المحتاج ) (2)
تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات  (، 39/27ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) (،10/507ابف قدامة: المغني ) (3)

 .68اإلسبلمية، ص
 .136ـ، صسبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكا (4)
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ببلد بعد انسداد كأف يمجأ لميجرة لتمؾ ال ىناؾ، عرض المسمـ لمفتنة في الديفأال يت -1
أبكاب العالـ اإلسبلمي أماـ احتياجاتو، أك يتأكد مف كقكع الظمـ عميو في دار 
اإلسبلـ، فتككف ىناؾ حاجة شرعية تقتضي إقامتو، كيككف اختياره لتمؾ الببلد ىك 

إسبلمية أك  ف كاف ىناؾ ببلد أقؿ فتنة سكاءالخيار المحقؽ لمصالحو المعتبرة، فإ
 .(1)يحـر عميو اإلقامة في ىذه الحالة، كيجب عميو اليجرة منياغير إسبلمية، فإنو 

 الذكباف في تمؾ المجتمعات، إذا كانت اإلقامة في تمؾ الببلد تفرض عمى صاحبيا -2
يترتب عمى الجنسية محاذير شرعية، ككانت بحيث التجنس بجنسية تمؾ الدكؿ، ك 

يا، كال مصمحة لئلسبلـ اليجرة لتمؾ الببلد ألغراض دنيكية ال ضركرة كال اضطرار في
نما بقصد االفتخار كاالعتزاز بتمؾ الجنسية، كتفضيبلن ليا عمى الجنسية  مف كرائيا، كا 

ف ك  كمكاليان لمانحييا، اإلسبلمية، ممتزمان بكؿ ما يترتب عمييا مف التزامات كحقكؽ كا 
كانت عمى حساب دينو كعقيدتو كىكيتو اإلسبلمية فإف ذلؾ حراـ، كعكاقبو شديدة، 

اىظَّبىَِنِيَ اىْقًٌََْ َّيْذُِ ىَب اىيَّوَ بَُِّ ٍِنْيٌُْ فَةَِّّوُ ٍِنْنٌُْ َّزٌََىَّيٌُْ ًٍََِْنو اندرج تحت قكؿ اهلل تعالى: أل
(2) ،

 .(3)اآلخرةك  في الدنيافميحذر العقاب 

أال يعيف الكفار عمى المسمميف بأم طريقة، سكاء بإدالء المعمكمات ليـ عف  -3
شتراؾ في قتاؿ ظالـ ضد أم مف الدكؿ اإلسبلمية، مع جيش تمؾ اال المسمميف، أك

الدكؿ، كيجكز لو االلتحاؽ بالجيش بقصد التدريب عمى األسمحة، لكف إذا اضطر 
لممشاركة في قتاؿ ظالـ ضد المسمميف، فإف ذلؾ ال يجكز لو كعميو اليجرة إلى بمد 

  .(4)أقؿ في الفتنة

معات اإلسبلمية كالمراكز كالمساجد، بحيث أف يمتحؽ المسمـ في تمؾ الببلد بالتج -4
يحافظ مف خبلليا عمى نفسو، كأسرتو إف كاف لو أسرة، كيتعاضد بالمسمميف ليككف 

                                                           

، الخميمي: مجمة المجمع الفقو اإلسبلمي، العدد األكؿ، 107فطاني: اختبلؼ الداريف في المناكحات، ص  (1)
 .59، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص195ص
 (.51المائدة، آية ) (2)
 .132سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص  (3)
 .59تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة، ص، 16: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، صالصاكم (4)
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ليـ مكقؼ يحقكف فيو حقان كيبطمكف فيو باطبلن إف كانكا كثرة، فالمرء قميؿ بنفسو كثير 
مع أقرب مركز  بإخكانو، فإف لـ يجد تجمعان إسبلميا فعميو السعي إليجاده كالتكاصؿ

لمجاليات المسممة ىناؾ، ليشاركيـ أعماليـ كأنشطتيـ، كليتابع أخبار المسمميف، 
تزكد بالعمـ الشرعي البلـز ىناؾ، كيدعك الناس لئلسبلـ إذا ليكيتعرؼ عمى أحكاليـ، ك 

  .(1)سمحت لو الظركؼ ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن، كيخرج زكاتو في كجكىيا

فإذا زالت العمة التي مف أجميا ترؾ ببلده اإلسبلمية إف لـ  أف تككف إقامتو مؤقتة، -5
يكف مف األىؿ األصمييف لمببلد عاد لببلده، ما لـ يكف ىناؾ مصمحة عامة لئلسبلـ 

 كالمسمميف بإقامتو.

ببلد  عمى المسمـ في تمؾ الببلد مساعدة كنصرة المسمميف المقيميف ىناؾ، كفي باقي -6
أك معنكية أك سياسية، أك في العمكـ التقنية  عمميةالعالـ، سكاء مساعدة مالية أك 

الحديثة المدنية كالعسكرية...، بحيث يشعر المسمـ بانتمائو ليذه الرابطة العقدية 
اإليمانية، فبل يخذؿ أخاه المسمـ عند احتياجو إليو، كلك كانت الحاجة لمرجاؿ 

 .(2)ناصركىـ بذلؾ

كات، كعمـ يحميو مف الشبيات، كأف عمى المسمـ أف يككف عنده ديف يمنعو مف الشي -7
في الببلد التي يياجر إلييا كيقيـ فييا، يتخمؽ بأخبلؽ اإلسبلـ،  ؽو يككف سفير ح

كيتأدب بآدابو، كيككف قدكة عممية لو، كيرشد الضاؿ، كيحسف الجكار، كيتكافؿ 
اجتماعيان، كيساعد المحتاج، كينصر المظمكـ، كما عميو أف يتميز عف الكفار في 

قاد كالتفكير كالشعكر، فينكر المنكر بكسائمو الناجحة، كال يتسمى بأسمائيـ كال االعت
يتشبو بيـ بما كاف مف خصائصيـ، مف غير مجافاة في التعامؿ، كال مخالفة في 

 .(3)العادات المباحة

.، كىي أال يككف .عمـ كالعمؿ السياسي، كالدبمكماسيىناؾ شركط خاصة بالمبتعثيف لم -8
فر في ببلد المسمميف كجكدان كجكدة، كأف يتحصف اما ىك غير متك االبتعاث إال في

                                                           

 .104سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (1)
 .59تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة، ص (2)
 .89سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (3)
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المسمـ قبؿ سفره بالعمـ البلـز لو ىناؾ، كيعرؼ الشبيات التي يمكف أف تعرض عميو 
عف اإلسبلـ، بحيث يبقى محافظان عمى دينو، كأف يككف مممان بالثقافة اإلسبلمية مف 

مجردة التي تحتاج إلييا األمة معينيا األصمي الصافي، كيأخذ ىناؾ مف العمكـ ال
مينيان كأكاديميان كميدانية كتطبيقيان، فالمخترعات ال تعبر عف تصكر كال تمتـز بديف، 
ككذلؾ يستحب أف يتـ انتقاء المبتعثيف مف المتزكجيف الراشديف، كيككف ليـ رباط 

 .(1)يجمعيـ ألف ذلؾ أحرل لعصمتيـ

 

 

                                                           

 .12العمارم: مخاطر االبتعاث، ص (1)
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ػاضغصلػاضثاظي

 اآلثار املؼاصرج املرتتثح ػلى اهلجرج 

 املسلوني. غري تالدإىل 

 ًفْو مخغخ ٍجبدث، ًىِ:  

 ادلثذث األًل0 ختهِ ادلشأج ػٍ دجاهبا نهذاجح.   

 انضًاج يٍ غري ادلغهًني. ادلثذث انثا0َِ   

 ادلثذث انثانث0 دفٍ ادلغهًني ًذٌاتؼو انششػْح.   

 ادلثذث انشاتغ0 ػًم ادلغهى ًذؼايالذو.   

 ادلثذث اخلايظ0 ادلشاسكح انغْاعْح ًذٌاتؼيا انششػْح.   



 

 



ػ

ػاضطبحثػاألول

 املرأج ػن حجاتها للحاجح.ختلي 

 :ممب ّيًِّزنٌُ ىزا املجذث 

أًال0ً دكًح يششًػْح احلجاب، ًدكًو، 

 ًيكاَرو.

ػٍ ثاَْا0ً أثش احلاجح ػهَ دكى ختهِ ادلشأج 

 دجاهبا يف تالد غري ادلغهًني.
ػ

ػ

ػ
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ػاضطبحثػاألول

ػتخضيػاضطرأةػرنػحجابؼاػضضحاجظ.

لحجاب، كقد كصؿ األمر في بعض دائيا افي الغرب لمتضيؽ بسبب ارت تتعرض المسممة      
الحكادث لمقتؿ مف الحاقديف، أك الطبلؽ مف الزكج، أك الفصؿ مف العمؿ، أك الحرماف مف 
الدراسة، كما إنو يعتبر مانعان لممسمميف ىناؾ مف االندماج، لذلؾ تباينت الدعكات ما بيف مناد 

ألمر، كدعكات أخرل تنادييا بتركو لممسممة بالتمسؾ بحجابيا كعدـ التخمي عنو ميما كمفيا ا
 في ظؿ االنفتاح العالمي.

لذا أردت أف أبحث ىذا المكضكع في ضكء المقاصد الشرعية، كالقكاعد الكمية، سعيان مني 
، ثـ كضحت الحاجة كعبلقتيا بالضركرة، الكضع المسألة في مكانيا، فبينت أقكاؿ العمماء فيي

 أة عف حجابيا.ثـ بينت أثر الحاجة عمى حكـ تخمي المر 

ػ.وطصاظتهػوحصطهػطذرورغظػاضحجابحصطظػأواًل:ػ

 حكمإلسمشعوع إلسالحجاب: -أس

مشاؽ ، لذا يتحمؿ المرء كؿ اللشيكةإف اهلل تعالى خمؽ ىذا اإلنساف كفيو غريزة ا
، ألنو إف أطمؽ عبر الزكاج ليمبي حاجتو بطريؽ الحبلؿكالتكاليؼ ألجؿ ذلؾ القصد، 
كىي  ،يثة محرمة فقد اعتدل عمى الديف كالنسؿ كالعرضىكاه ليناؿ ما يريد بطريقة خب

مف الكميات التي تقكـ الشريعة عمى حفظيا، لذا حـر اهلل الخبائث كأحؿ الطيبات، كأمر 
بقطع الطريؽ عمى الشيطاف مف خبلؿ عدـ اتباع خطكاتو، فيي نظرة تكلد خطرة 

ال استمرت في تككينيا لتصؿ  إلى كسكسة يصعب تطرؽ القمب، فإف طردىا استراح، كا 
ال  ال استفحمت كصارت شيكة، فإف عالجيا سمـ، كا  طردىا، فإف سارع بطردىا نجى، كا 

، ألجؿ ذلؾ حـر االقتراب (1)صارت عزيمة، كصعب دفعيا حتى اقترف الفعؿ بيا كال بد
، لبصربغض ا الزنا مف خبلؿ قطع مقدماتو، فحث الشرع عمى التقكل القمبية، كأمر مف

ضعؼ اإليماف  ذاالدخكؿ، كلـ يترؾ األمر إلى الضمائر فحسب، فإكاالستئذاف قبؿ 

                                                           

 .528، المقدـ: عكدة الحجاب، ص304الزرعي: التبياف في أقساـ القرآف، ص(1) 



 اضطبحثػاألول:ػتخضيػاضطرأةػرنػحجابؼاػضضحاجظ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضثاظيػاضغصل

95 

كسكلت النفس نظرة إلى حراـ، كانت ىناؾ إجراءات كقائية مف أىميا استقرار المرأة 
في بيتيا، فإف احتاجت لمخركج احتجبت حتى ال تظير زينتيا، كال تمفت األجانب 

، كحـر عمييا الخركج متطيبة  إلييا، كحرمت الخمكة بيا، كمنعت مف السفر بغير محـر

ًَقَشَُْ معطرة، كحـر عمييا الخضكع بالقكؿ، كمنعت مف التشبو بالجاىمية، لقكلو تعالى: 

فِِ ثٌُُْرِنَُِّ ًَىَب رَجَشَّجَِْ رَجَشُّجَ اىْجَبىِيَِّْخِ اىْإًُىََ
، فكاف الحجاب كسيمة لسد الذريعة عف الحراـ، (1)

النسؿ، كىما مف الكميات التي عممت الشريعة كلحفظ مقصد عظيـ متعمؽ بالعرض ك 
 .(2)الضركريات كالحاجيات كالتحسينياتعمى حفظيا مف خبلؿ المراتب الثبلث 

 فيستغط إلسالعأس.أقوالسالعمماءس -بس

 عمى قكليف:  فيما يجب تغطيتو مف الكجو اختمؼ العمماء

يا عكرة إال الكجو يجب عمى المرأة الحرة تغطية جميع بدنيا عف األجنبي ألن ال ولساألول: -1
ال كجب تغطيتيا،  الحنفية، كالمالكية  كىك مذىبكالكفيف فيستحب ذلؾ إذا أمنت الفتنة كا 

 .(3)ليست بعكرة في ركاية لمحنفية كقدمياكركاية لمشافعية، 

يجب عمى المرأة الحرة تغطية جميع بدنيا عف األجنبي، ألنيا كميا عكرة  ال ولسالثا ي: -2
ي الصبلة فعمييا كشؼ الكجو، كىذه ركاية عف الشافعية، كمذىب حتى ظفرىا عكرة، إال ف

 .(4)الحنابمة

نما عرضت األقكاؿ  لـ يكف عرض أقكاؿ العمماء في المسألة بقصد االستدالؿ كالترجيح، كا 
لبياف مساحة دائرة الخبلؼ في المسألة، كأيف حدكد االجتياد التي يمكف التحرؾ فييا، فظير أف 

إذا أمنت الفتنة، أما ما قدمييا ألة أنو يجكز ليا إظيار كجييا ككفييا ك أكسع ما طرح في المس
يطرحو بعض المعاصريف مف بدعية الحجاب، كأف ىذا مف قبيؿ الحرية الشخصية، كقد كاف 

                                                           

 (.33األحزاب، آية ) (1)
 .28المقدـ: أدلة الحجاب، ص (2)
ياية (، الرممي:  ن1/41) خميؿ(، جكاىر اإلكميؿ في شرح مختصر العبلمة 5/123الكاساني: بدائع الصنائع ) (3)

 (.6/187المحتاج )
 (.1/671ابف قدامة: المغني ) (4)
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نتيجة أسباب بيئية كأف يقي مف برد، أك يستر مف الشمس في البادية، كىك يخضع ألعراؼ 
لكف الشرع كضع مكاصفات محددة لمباس كترؾ لؤلعراؼ  الناس فيذا ال مساحة لو في الشرع،

 كالكاقع أسماءه كعاداتو كأشكالو ما داـ يتصؼ بالمكاصفات الشرعية.

عكرة الجسد، كستر العكرة مختمؼ فييا عند العمماء أىي أمر تحسيني كالحجاب عبارة عف ستر 
لخبلؼ انصب عمى العكرة أـ حاجي، لكف الخبلؼ ال يعنيني في المسألة المذككرة كثيران ألف ا

المغمظة فمف العمماء مف اعتبر سترىا حاجيان، كباقي الجسد تحسيني، كآخركف اعتبركا ستر 
العكرة تحسينيان سكاء مغمظة أك مخففة، كمسألتنا تتعمؽ بالعكرة المخففة كىي الرأس، فيي خارج 

 ات.االختبلؼ، فتككف مف قبيؿ التحسينمكرد 

سسسال ائم نسبحعمإلسكش  .حاالتسجوا سكشفسالوج سع س -جس

إف تحريـ السفكر ككشؼ الكجو كاف سدان لذريعة الفتنة، كما منع سدان لمذريعة أبيح لممصمحة 
الراجحة، كبالتالي ىناؾ سعة كرفع لمحرج عند احتياج المرأة كشؼ كجييا، إذا تحققت مصمحة 

 معتبرة شرعان، كذلؾ في الحاالت التالية:

االطبلع عمى حاليا ليككف أحرل أف  لمخاطبالذم يحقؽ عند الخطبة، كذلؾ بالمقدار  -1
ف لـ تعجبو أعرض عنيا كلـ يقع  تدكـ الحياة كالمكدة بينيما إف أعجبتو رضييا زكجة لو، كا 

 .(1)في الغرر

فر طبيبة في مجاؿ معيف، فإنو يجكز لمطبيب الثقة اعند التداكم، كذلؾ عند عدـ تك   -2
 .(2)كجكد محـر االطبلع عمى مكضع الحاجة في كجييا مع

 عند الشيادة كالتقاضي كاالستفتاء كالمعاممة التي قد تستكجب التحقؽ مف الشخصية -3
مرأة عكضان عف ا، كىذا كمو حالة عدـ كجكد مف اليكية عند السفر أك الشيادةكالتحقؽ 
 .(3)العمؿ تقـك بذلؾالرجؿ 

                                                           

 (.1/328) المكطأ: مالؾ (1)
 (.9/23البغكم: شرح السنة ) (2)
 (.4/56ابف العربي: عارضة األحكذم ) (3)
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كيشترط أف يككف المعمـ  امرأة تعمـ ىذا العمـ، تتكافرعند طمب العمـ الكاجب، كذلؾ إذا لـ  -4
 .(1)في مياديف العمـ، كما في بعض البمداف تنقبثقة في دينة، أك عندما تمنع مف ال

عند الحاجة، كاضطرار أك تيديد بقطع عمؿ إذا كاف مصدر العمؿ الكحيد كىي معكزة، أك  -5
أك  إذا أمنت نظر الرجاؿ إلييا، ،ميددة باعتقاؿ كاعتداء، أك كشؼ الكجو لمصبلة أك الحج

 .(2)أف تكشفو أماـ رجؿ أعمى ال يراىا، أك كانت عجكزان مف القكاعد، ال يشتيى مثميا

 (3)حاالتسجوا سكشفسماسيوىسالوج سوالك  ن،سوهي: -سس

، فاألصؿ ىك حفظ النسؿ كستر عند المباضعة بيف الزكجيفيجكز االطبلع عمى العكرات  -1
كجيف تحقيقان لمقصد الزكاج كىك العكرة تابع لحفظو، كقد أبيح النظر إلى العكرة بيف الز 

 اإلحصاف.

، كستر العكرة أمر كاجب سدان  -2 لذريعة الفتنة  االطبلع عمى العكرات لممداكة، فالزنا محـر
كالكقكع في الحراـ، كلكف لك تمسكنا بذلؾ في كؿ األحكاؿ كحتى في حالة المرض، فإف 

يا ضركرة، كستر العكرة ذلؾ يؤدم إلى ىمكة النفس، كحفظ النفس أمر كمي، كالمحافظة عمي
متمـ ألصؿ آخر كىك حفظ النسؿ كالعرض كمنع الزنا، لذا قدمنا األصؿ الضركرم كىك 

 حفظ النفس عمى المتمـ الحاجي كىك ستر العكرة فأجزنا االطبلع عمى العكرة.

 ت   لسالحاجإلسم  لإلسالضعوعة. -هس

ات يلحاجىي الضركرات كالقد حافظت الشريعة عمى الكميات عمى مراتب ثبلث، ك 
ف جميع كالتحسين ف العمماء جعمكا الحاجة العامة أك الخاصة تنزؿ منزلة الضركرة، كا  ات، كا 

لمعرؼ إنما  غير تبعان تاألحكاـ التي قرر الفقياء أنيا تتبدؿ لتغير الزماف أك فساده أك ما ت
تنبني عمى أساس الحاجة، كالفرؽ بيف الضركرة كالحاجة، أف الضركرة أشد باعثان مف 

حاجة، إذ الضركرة مبنية عمى فعؿ ماال بد منو، أما الحاجة فيي مبنية عمى التكسع ال

                                                           

 .476المقدـ: أدلة الحجاب، ص  (1)
 .477المقدـ: أدلة الحجاب، ص  (2)
ة رسميان لمدكتكر مازف ىنية، ألقاىا عمينا عند تدريسو محاضرات في مقاصد الشريعة، ممزمة غير مطبكع (3)

 لممساؽ.
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ف  كالتسييؿ فيما يسع المرء تركو، فإف كجدت ضركرة فالضركرات تبيح المحذكرات، كا 
 .(1)كجدت مشقة فإف المشقة تجمب التيسير

ػ.غنبالدػزغرػاضطدضط:ػأثرػاضحاجظػرضىػحصمػتخضيػاضطرأةػرنػحجابؼاػسيػثاظغًا

إف إقامة المسمميف في ببلد غير المسمميف، كأكركبا كأمريكا كاستراليا، يصاحبيا احتكاؾ  
مف المسمميف بغيرىـ، مما أدل إلى إثارة قضايا تميز بيا المسممكف عف غيرىـ، بيدؼ 
اضطياد المسمميف كالتضييؽ عمييـ، حتى ينسمخكا مف عقيدتيـ كدينيـ، كمف ىذه القضايا 

أنو عنكاف  مة عميو في الفترات األخيرة، بحجةالحجاب، كلقد اشتدت اليج المثارة مكضكع
لمتخمؼ، كستار لمجريمة، كاعتداء عمى الحريات، فنتج عف ذلؾ منع المتحجبات مف الدراسة 
أك العمؿ بسببو، كمنعت بعض الدكؿ الحجاب بشكؿ رسمي مثؿ فرنسا، لذا كانت ردكد فعؿ 

ي الببلد اإلسبلمية أك غير اإلسبلمية تتحدث عف حكـ تخمي مختمفة لمعمماء المسمميف سكاء ف
المرأة عف حجابيا تحت ىذا الضغط الذم تتعرض لو سكاء في حالة الضركرة أك الحاجة، 

لة سائبلن اهلل عز كجؿ ككثرت األسئمة الكاردة مف المسممات ىناؾ، لذا عرضت ىذه المسأ
 .(2)اإلصابة فييا

 تحرغرػطحلػاضظزاع.ػ (1

تخمي ياء عمى مشركعية الحجاب في الشريعة اإلسبلمية، لكنيـ اختمفكا في إمكانية اتفؽ الفق
 في ببلد غير المسمميف عند الحاجة. المرأة عنو

كلـ أقؼ عمى ىذه المسألة عند الفقياء المتقدميف، لعدـ كجكد دكاعييا، أما اليـك فقد ظيرت 
 تيادات متباينة فييا.تداعيات تفرض عمى العمماء بحث ىذه القضية، فكاف ليـ اج

 

 أشوالػاضطضطاء.ػ (2

اختمؼ العمماء في حكـ تخمي المرأة عف حجابيا في ببلد غير المسمميف لمحاجة المعتبرة 
 شرعان، كذلؾ عمى قكليف:

                                                           

 .153ابف بيو: الفرؽ بيف الضركرة كالحاجة تطبيقان عمى بعض أحكاؿ األقميات المسممة، ص  (1)
 .837إبراىيـ: الفتكل، أىميتيا، ضكابطيا، آثارىا، ص (2)
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ال يجكز ليا التخمي عنو، كعمييا اليجرة أك القرار في البيت، كذىب لذلؾ الشيخ  ال ولساألول:
 .(1)كالدكتكر أحمد حجي الكردم، كآخركف عبد العزيز بف باز رحمو اهلل،

يجكز ليا التخمي عنو عند االضطرار، كلفترة مؤقتو كبضكابط معينة، ككذلؾ  ال ولسالثا ي:
يجكز التدرج مع مف أسممت حديثان في لبسو، كذىب لذلؾ الشيخ القرضاكم، كالدكتكر عبد اهلل 

 .(2)الفقيو، كآخركف
 األدضظػواضطظاشذات. (3

سول:أسلإلسال ولساألس (3
اعتبر أصحاب ىذا القكؿ أف ذلؾ سفكر ال يجكز متمسكيف بعمكـ األدلة المكجبة لمحجاب،  

كلـ يفرقكا بيف ببلد اإلسبلـ كببلد الكفر في ىذه المسألة، باعتبار أف األحكاـ متعمقة بالمكمؼ 
 .(3)ال بالببلد، كأذكر بعض األدلة عمى الحجاب

س.األسلإلسمنسال عآن -سأ

جْذَِِّ صِّنَزَيَُِّ بِىَّب ٍَب ظَيَشَ ٍِنْيَب ًَىَْْعْشِثَِْ ثِخَُُشِىَِِّ ػَيََ جٌُُْثِيًََِِّىَب ُّ قكلو تعالى: -1
(4).  

ىذه اآلية فييا أمر لمنساء بعدـ إبداء الزينة كابتذاليا إال لمف جاز لو ذلؾ،  وج سالساللإل:
 .(5)أمر بالتحجب كتغطية الرأس كفييا

ؼْشَفَِْ ُِّ قُوْ ىِإَصًَْاجِلَ ًَثَنَبرِلَ ًَِّغَبءِ اىَُْاٍِْنِنيَ ُّذِّْنيَ ػَيَْْيَِِّ ٍِِْ جَيَبثِْجِيَِِّ رَىِلَ ؤَدََّْ ؤَُْ َُّّب ؤَُّّيَب اىنَّجِ قكلو تعالى: -2

فَيَب ُّاْرََِّْ ًَمَبَُ اىيَّوُ غَفٌُسًا سَدًَِْب
(6).  

سالساللإل: ر المحاـر كغير تدؿ اآلية عمى أف المرأة مأمكرة بأال تبدم زينتيا لغي وج 
 .(7)األزكاج، كأف تجتيد في اإلخفاء لكؿ ما ىك زينة

                                                           

، شبكة 11071اإلسبلمية إسبلـ كب، فتكل رقـ، فتاكل الشبكة 14، ص39ابف باز: مف مجمة الحسبة، العدد  (1)
 .47076الفتاكل الشرعية، فتكل رقـ

 ـ، االفقيو: فتاكل الشبكة اإلسبلمية، فتكل رقـ:2001برنامج الشريعة كالحياة عمى قناة الجزيزة الفضائية، يكليك  (2)
75057 

 .106: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، صاكمالص (3)
 (.31النكر، آية ) (4)
 (.12/205القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (5)
 (.59األحزاب، آية ) (6)
 (.2/1747الزحيمي: التفسير الكسيط ) (7)
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ساألسلإلسمنسالي إل: -سب
صمى اهلل عميو كسمـ لما أمر بإخراج النساء إلى مصمى العيد  استدلكا بحديث النبي -1

ػاضضهقمف:  ػردول ػاضظبي )غا ػسػال ػجضباب ػضؼا ػغصون ػال  :ػإحداظا

 .(1)جضبابؼا( ضتضبدؼاػأختؼاػطن
نساء الصحابة أف ال تخرج المرأة إال  الحديث يدؿ عمى أف المعتاد عند إل:وج سالسالل

بجمباب كأنيا عند عدمو ال يمكف أف تخرج، كأقرىف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى 
 . (2)ىذا الفيـ، داللة عمى كجكبو

ػ  كاستدلكا بما جاء عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: -2 ػاضضه غصضيػػ)صانػردول
ػ ػسغذؼد ػطتضغطاتاضغجر ػاضطؤطظات ػطن ػظداء ػإضىػ ططه ػغرجطن ػثم بطروطؼن

 .(3)بغوتؼنػطاػغطرسؼنػأحدػطنػاضعضس(
القركف،  إف الحجاب كالتستر كاف مف عادة نساء الصحابة الذيف ىـ خير وج سالساللإل:

 .(4)فيـ القدكة الذيف رضي اهلل عنيـ كعمف تبعيـ
سايتأ (2 سعمىسالجوا سسسلإلسال ولسالثا ي: الشعع إل،سمنسال عآنسوالي إلسسالضوابطمعسلوا

سوالمع ول.
ساألسلإلسمنسال عآن. .أس

فَََِِ اظْؽُشَّ غَْْشَ ثَبؽٍ ًَىَب ػَبدٍ فَيَب بِثٌَْ ػَيَْْوِ بَُِّ اىيَّوَ غَفٌُسٌ سَدٌٌِْ استدلكا مف القرآف بقكلو تعالى: -1
(5). 

صؿ خاصة، كىي استثناء مف األ ان : إف اهلل عز كجؿ جعؿ لمضركرة أحكاموج سالساللإل
 العاـ، لذلؾ األصؿ ىك الحجاب كال يجكز خمعو، إال إف كاف ىناؾ ضركرة شرعية،

فإذا زاؿ  ،أك الحاجة فإنو يسمح بو حتى تزكؿ الضركرة كالحاجة تنزؿ منزلة الضركرة،

                                                           

 (.2/606ركاه مسمـ في صحيحو ) (1)
 (.4/319البغكم: شرح السنة ) (2)
 (.1/84ركاه البخارم في صحيحو ) (3)
 (.1/93القشيرم: إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ) (4)
 (.173البقرة، آية ) (5)
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لكف المؤاخذة بالفعؿ  كالضركرة تقدر بقدرىا، فالحرمة ال تتحكؿ حبلالن، عاد الممنكع،المانع 
 .(1)آلية نفت اإلثـ كلـ تنؼ الحرمةفا ىي التي تسقط، الحراـ

َُ ثِإَىٌَْائِيٌِْ  قكلو تعالى: -2 ثِغَْْشِ ػِيٌٍْ بَُِّ سَثَّلَ ًَقَذْ فَصَّوَ ىَنٌُْ ٍَب دَشًََّ ػَيَْْنٌُْ بِىَّب ٍَب اظْؽُشِسْرٌُْ بِىَْْوِ ًَبَُِّ مَثِريًا ىَُْعِيٌُّ

ىٌَُ ؤَػْيٌَُ ثِبىَُْؼْزَذَِِّ
(2).  

ذكر اهلل تعالى الضركرة كأطمؽ اإلباحة في عمكميا مف غير شرط كال صفة  لإل:وج سالسالس
 .(3)ليككف في ذلؾ داللة عمى كجكد الحكـ متى كجدت الضركرة

ًٍََب جَؼَوَ ػَيَْْنٌُْ فِِ اىذِِِّّ ٍِِْ دَشَجٍ قكلو تعالى: -3
(4).   

:سوالمعأةسكمهاسعوعة،س..سيرفع عف األمة الحرج، قاؿ ابف العرب إف اهلل تعالى  وج سالساللإل:
ف س جو سكشفسذلكسإالسلضعوعة،سأوسلحاجإل،سكالشهاسةسعم ها،سأوسساءس كونسببس ها،سأوس

 .(5)يؤالهاسعماس عنسو ععضسع سها

 األسلإلسمنسالي إل. .بس

)إنػعذاػاضدغنػغدر،ػوضنػغذادػاضدغنػأحدػإالػزضبه،ػسدددواػوشاربوا،ػ: قكلو  -1
 .(6)وأبذروا(

فيو داللة عمى الرفؽ في العمؿ، كعدـ التنطع فيو حتى يستقيـ لممرء الحديث  وج سالساللإل:
إيمانو، كبالتالي فإننا نجكز لممرأة التخمي بضكابط عف حجابيا لمحاجة حتى ال تتعرض 

  .(7)يفسد المظير كالمخبرك  ،لمفتنة فتتياكل
 .(8))بذرواػوالػتظغرواػوغدرواػوالػتطدروا(: قكلو  -2

                                                           

، كىي عبارة عف إقرارات لمجمع البحكث اإلسبلمية، في جمسة 60قضايا الجاليات المسممة، ص (1)
 ىػ.17/12/1428
 (.119األنعاـ، آية ) (2)
 (.1/147الجصاص: أحكاـ القرآف ) (3)
 (.78الحج، آية ) (4)
 (.3/1579ابف العربي: أحكاـ القرآف ) (5)
 (.1/116ارم )ركاه البخ (6)
 (.1/96ابف بطاؿ: شرح صحيح البخارم ) (7)
 (.1/196ركاه البخارم ) (8)
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سالساللإل: إليقاع الناس في  المؤدمنيي عف التنفير كزيادة االحتياط  الحديث فيو وج 
  .(1)العسر، ألف اإلسبلـ مبناه عمى اليسر

ما حـر لذاتو ال يباح إال لمضركرة، كما  ىناؾ قاعدة مشيكرة، كىي: األسلإلسمنسالمع ول .ج 
حـر لسد الذريعة يباح لمحاجة، ككشؼ العكرة حـر سدان لمذريعة، فإف دعت الحاجة 

 .(2)ز كشفيا بالقدر المضبكط بقكاعد الضركرةلذلؾ جا

كقد ناقشت األدلة مرة كاحدة بسبب اشتراكيا جميعان في ىذا  :أسلإلسال ولسالثا يم اقشإلس
 (3):كما يمياألمر لككنيا أدلة عامة ال خاصة، كىي 

جماع سمؼ ىذه األمة، كىذا ال  -1 إف تخمي المرأة عف حجابيا مخالؼ لمقرآف كالسنة، كا 
ال حقيقة، كالمشقة الجالبة لمتيسير ليست  مصمحة في خمع الحجاب كىـكز، كاليج

نما ىي المشقة الزائدة عف  المتعارضة مع النصكص أك المشقة المعتادة في التكميؼ، كا 
الحد المعقكؿ، كال مشقة معتبرة في تخمي المرأة عف حجابيا، كما ال تكجد ضركرة في 

بيتيا أك بكاسطة الكسائؿ الحديثة كىذا ينسجـ  التعمـ في اخركجيا لمدراسة، كما يمكف لي
 .مع األمر بأف تقر المرأة في بيتيا

إذا أردنا تغيير الفتكل بتغير المكاف كالزماف، فيذا يحتـ عمينا زيادة التشدد ال  -2
التساىؿ، ألف الفتنة قد زادت كانتشرت، كىي في ببلد الفجكر أكثر منيا في ببلد اإلسبلـ، 

 ناؾ فيي تحتاج لمزيد احتياط حتى ال تككف فريسة لمئاـ.فإذا كانت المرأة ى

 دببػاالختالف.ػ (4

نما  -1 عدـ كجكد نص صريح في المسألة، فكؿ األدلة التي استدؿ بيا العمماء أدلة عامة، كا 
 استدالليـ كاف بقكاعد كمية مف الشريعة.

مة المسمـ االختبلؼ في إقامة المسمميف في ببلد غير المسمميف مف البداية، فمف حـر إقا -2
ىناؾ جعؿ تخمي المرأة عف حجابيا حرامان، بؿ كجعمو معضدان لمقكؿ بحرمة اإلقامة، أما مف 

 أباح اإلقامة، فإنو خفؼ عف المسمميف ىناؾ، كقاؿ بالجكاز.

                                                           

 (.12/40النككم: شرح النككم عمى مسمـ ) (1)
 .155ابف بيو: الفرؽ بيف الضركرة كالحاجة تطبيقان عمى بعض أحكاؿ األقميات المسممة، ص  (2)
 .429المقدـ: أدلة الحجاب، ص (3)
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االختبلؼ في تقدير الحاجة، فمف رأل في عمؿ المسممة كدراستيا حاجة شرعية، حكـ  -3
كالدراسة ليس ضركرة كال حاجة،  ركج المرأة لمعمؿبالجكاز مع الضكابط، أما مف اعتبر خ

 حكـ  بعدـ الجكاز.ف
 

 اضترجغح.ػ (5

بعد عرض األقكاؿ بأدلتيا كمناقشتيا فإنني أرجح جكاز تخمي المرأة عف حجابيا في ببلد غير 
 المسمميف لمحاجة، كبضكابط معينة.

 

 طدوزاتػاضترجغح:ػ (6

في ذلؾ المقاصد العامة  عدـ كجكد أدلة صريحة في المسألة، مما جعؿ المرجع -3
 لمشريعة، كالقكاعد الكمية، كالذم رجحتو ينسجـ مع القكاعد الشرعية.

اختبلؼ كاقع األقميات المسممة عف كاقعنا، كبالتالي ما يصح مف فتاكل لكاقعنا ليس  -2
 بالضركرم أف ينسجـ مع كاقعيـ.

يحقؽ  كالعمؿ بذلؾالقكؿ بالجكاز لو ضكابط تحقؽ مقصد الحجاب كلك نسبيان،  -1
 رأ مفسدة أعظـ.دمصمحة أكبر، كي

 

 ضوابطػجوازػتخضيػاضطرأةػرنػحجابؼا.ػ (7

أف تستفرغ كؿ كسائؿ الحفاظ عمى حجابيا، فاألصؿ أف الحجاب كاجب كال يجكز خمعو،  -1
كعمى المسممة أف تبذؿ كؿ ما بكسعيا لمحفاظ عمى حجابيا رمز عفتيا،  كأف تقيـ في 

نظاميـ الخاص، أك أف تمتنع عف خمعو، كتذىب  جماعات مسممة، كيككف لممسمميف فييا
بو لمعمؿ كالدراسة، فإف لـ تنجح في مساعييا، ككانت إقامتيا في تمؾ الببلد المانعة 
لمحجاب لضركرة ممجئة، ككانت المفاسد المترتبة عمى إبقائيا لمحجاب أكبر مف المصالح 

، حتى تزكؿ فإنو يسمح بالتخفيؼ مف بعض زييا في أضيؽ حدكد كلفترة مؤقتة
الضغكطات، كىذا ال يعفي الجاليات مف التحرؾ لرفع القضية لمقضاء، كالضغط عمى 

 الحككمات المانعة لنيؿ حقيا كحريتيا في ارتداء الزم الذم يناسبيا. 

أف يككف خركج المرأة لحاجة معتبرة، فخركج المرأة لمعمؿ كالدراسة تختمؼ رتبتيا بيف  -2
لؾ باختبلؼ الظركؼ المعيشية، كمدل إمكانية كجكد الضركرة كالحاجة كالتحسيف، كذ
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نما لكؿ ان ية ضركرة كال كؿ خركج يعتبر تحسينبديؿ عنو، فبل يعتبر كؿ خركج لممرأ ، كا 
 خركج حالتو.

نما كؿ حالة ليا  -3 أف يقدر الحاجة كالمصمحة عالـ ثقة، فبل يعمـ التخفيؼ مف زييا، كا 
لثقات المؤىميف لئلفتاء في قضايا األقميات حكميا الخاص، كيككف ذلؾ باستفتاء العمماء ا

نما مف يخضعف لظركؼ كاحدة مف  المسممة، كأقصد بالحالة ليس كؿ مسممة بذاتيا، كا 
 حيث المكاف كباقي المتغيرات يعتبرف حالة كاحدة.

أف ينضبط تخمييا بقكاعد الضركرة، فميس السماح ليا بالتخفيؼ معناه أف تبدم زينتيا  -4
بؿ تنضبط بقكاعد الضركرة، كالتي مف أىميا الضركرة  ى إطبلقيا،كشعرىا كرقبتيا عم

ذا زاؿ المانع عاد الممنكع، ككذلؾ القكاعد المندرجة تحت قاعدة المشقة  تقدر بقدرىا، كا 
، فبل (1)كالتي منيا المتعذر يسقط اعتباره كالممكف يستصحب فيو التكميؼ ،تجمب التيسير

ؿ يمكف ليا أف تتحشـ مف خبللو، كأف تمبس قبعة تضع الزينة، كما عمييا البحث عف بدي
تغطي رأسيا كشعرىا، كتطيؿ رقبة القميص أك البمكزة بحيث تغطي صدرىا كرقبتيا، 
كتضع لفحة تزيد مف سترتيا، كما إنيا تمبس الثياب الفضفاض الذم ال تظير مفاتنيا، 

ر أف يطمؽ كيمكف لممسمميف ىناؾ تصميـ زم خاص يؤدم إلى ستر رأس المرأة مف غي
 فرة فيو ال باألسماء.اعميو حجاب، ألف العبرة في المباس الشرعي بالمكاصفات المتك 

 
 
 
 

ػ

ػ

ػ
                                                           

 (.3/198)القرافي: الفركؽ  (1)



 

 



ػ

ػاضطبحثػاضثاظي
ػ

 السواج هن غري املسلوني
 

 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

 أًال0ً صًاج ادلغهًح يٍ غري ادلغهى.

 ثاَْا0ً صًاج ادلغهى يٍ غري ادلغهًح.

 
ػ

ػ

ػ
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ػاضطبحثػاضثاظي

ػنػزغرػاضطدضطغن.اضزواجػط

إف الزكاج مف غير المسمميف يقصد بو زكاج المسمـ مف غير المسممة، كزكاج المسممة مف   
غير المسمـ، كذلؾ في ببلد المسمميف، كببلد غير المسمميف، لكف الذم أريد بحثو في ىذا المبحث 

يجرة إلى ببلد غير باألحكاـ المترتبة عمى ال لتعمؽ بحثي ؛حكـ الزكاج في ببلد غير المسمميفىك 
 المسمميف.

سل سصوعتان:و واجسالميمم نسفيستمكسالب س،س

 . واجسالميممإلسمنسغ عسالميمم األولى:

 . واجسالميممسمنسغ عسالميممإل الثا  إل:

 كسأبيف حكـ كؿ صكرة بإذف اهلل تعالى.

ػأواًل:ػزواجػاضطدضطظػطنػزغرػاضطدضم.

، ـميما اختمفت ديانتي ،المسممة مف غير المسمـالفقياء مف السمؼ كالخمؼ عمى حرمة زكاج  اتفؽ
 .(1)كذلؾ بالنصكص كاإلجماع

 .أسلإلستحع مس واجسالميممإلسمنسغ عسالميمم

ساألسلإلسمنسال عآن. .أس

ىَيَُِّ ٌََُّذِيُّ ىٌُْ ًَىَب ىَيٌُْ دِوٌّ ىَُِّ ىَب اىْنُفَّبسِ بِىََ رَشْجِؼٌُىَُِّ فَيَب ٍُاٍِْنَبدٍ ػَيَِْزٌَُُىَُِّ فَةُِْقكلو تعالى:  -1
(2).  

                                                           

(، الشككاني: تفسير 3/72(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )1/259أبك السعكد: تفسير أبي السعكد ) (1)
 (.1/224الشككاني )

 (.10الممتحنة، آية ) (2)
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سالساللإل سلهم): دؿ قكلو تعالى وج  عمى حرمة نكاح المسممة لغير المسمـ،  (السهنسحل
، ككأف التأكيد لبياف شدة الحرمة، ككجكب قطع (لهن والسهمس حمون)كأكده مرة أخرة بقكلو 

 .(1)العبلقة الزكجية بيف المؤمنات كالمشركيف

ُّاٍِْنٌُا دَزََّ شِمِنيَاىَُْشْ رُنْنِذٌُا ًَىَبقكلو تعالى:  -2
(2) 

سالساللإل : النيي الكارد في اآلية يدؿ عمى تحريـ نكاح المسممة مف المشرؾ، كجعؿ وج 
 .(3)اإلسبلـ شرط الجكاز، لما في ذلؾ مف قطع الكالية بينيـ ما داـ عمى كفره

 األسلإلسمنسالي إلسوالمأثوع. .بس

:ػظتزوجػظداءػأعلػاضضهػ)شالػردولػعف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، قاؿ:  -1
 .(4)اضصتابػوالػغتزوجونػظداءظا(

بيف نكاح المسمـ لمكتابية كبيف نكاح المسممة مف الكتابي،  فرؽ النبي  وج سالساللإل:
، فإف كاف الكتابي ال يجكز فأحؿ نكاح المسمـ لمكتابية، كحـر نكاح الكتابي لممسممة

 .(5)غير الكتابي لممسممة مناكحتو، فمف باب أكلى حرمة الزكاج مف

:سواهللسماستعنسأ سسبنسمالكسعضيساهللسع  سقال:سخطبسأبوسطمحإلسأمسيم م،سف ال -2
مثمكس اسأباسطمحإلس عس،سولك كسعجلسكافع،سوأ اسامعأةسميممإلسوالس حلسليسأنسأت وجك،س

 .(6)فإنستيممسفذاكسمهعي،سوماسأيألكسغ عه،سفأيممسفكانسذلكسمهعها

                                                           

 (.4/281(، الشافعي: األـ )3/110الزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (1)
 (.221البقرة، آية ) (2)
 .35قميات المسممة في األحكاؿ الشخصية، صعبد القادر: مف أحكاـ األ (3)
 .، كلـ أجده في كتب أخرل(2/378) جامع البيافالطبرم:  (4)
 .92أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، ص (5)
 األلباني أحكام مع -غدة أبي ترقيم - النسائي سنن(، كقاؿ عنو األلباني صحيح، 3/312أخرجو النسائي في سننو ) (6)

(6/  114). 



 اضطبحثػاضثاظي:ػاضزواجػطنػزغرػاضطدضطغن.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضثاظيػاضغصل

019 

نكاحيا مف  أـ سميـ عمقت، لما ان مة مف المشرؾ جائز لك كاف زكاج المسم وج سالساللإل:
، فدؿ ذلؾ عمى حرمة زكاج المسممة مف المرغكب في النكاح عمى إسبلمو طمحة أبي

 المشرؾ.

سمنسالمع ول  .ج  بأف الكممة العميا، في بيت الزكجية تككف لمزكج، كلو القكامة عمى  ايتسلوا
عف اإلسبلـ، كفي ذلؾ مفسدة أم مفسدة، لذلؾ المرأة، فقد تميؿ المرأة إليو فتتبع دينو كترتد 

 .(1)مسممةحـر نكاح المشرؾ لم

ػثاظغًا:ػزواجػاضطدضمػطنػزغرػاضطدضطظ.

إف الحديث عف حكـ زكاج المسمـ مف غير المسممة يتطمب منا أف نعرؼ المقصكد بغير المسممة، 
كتابية كال شبية  فغير المسممة تشمؿ الكتابية كذات شبية بالكتاب كىي المجكسية، كمف ليست

 :كبياف حكـ كؿ صكرة كما يمي (2)كتاب،

س.فيسب سسالك عسحكمس واجسالميممسمنسالكتاب إلالميألإلساألولى:س

ف كاف    لقد اختمفت الكتابية قديمان عنيا اليكـ، فالكتابية قديمان كانت متمسكة بدينيا، كا 
ـ الصكرم بدياناتيـ، فأخذكا الشكميات، محرفان، أما اليكـ فإف السمة الغالبة عمى أىؿ الكتاب التزامي

كما يمارسكنو مف أعماؿ عمى سبيؿ العادة ال تدينان، إال أف ذلؾ ال يخرجيـ عف ىذا الكصؼ، مالـ 
 .يمحدكا كيعمنكا انسبلخيـ عف دينيـ صراحةن 

 تحرغرػطحلػاضظزاع. (1

 اتفؽ الفقياء عمى عدة أمكر في المسألة، كىي:

مف زكاجو مف الكتابية، الشتراكيما في الديف جممة زكاج المسمـ مف المسممة أفضؿ  -1
 .(3)كتفصيبلن 

                                                           

 .35عبد القادر: مف أحكاـ األقميات المسممة في األحكاؿ الشخصية، ص (1)
 ، كما بعدىا.46أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج في الفقو اإلسبلمي، ص (2)
 .29عبد القادر: مف أحكاـ األقميات المسممة في األحكاؿ الشخصية، ص (3)
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ال يجكز نكاح المسمـ لممشركة مف غير أىؿ الكتاب ابتداءن، أك إمساكيا في عصمتو  -2
 .(1)استدامة

 :أشوالػاضطضطاء (2

 ؿ:ااختمؼ الفقياء في حكـ زكاج المسمـ مف الكتابية، كذلؾ عمى ثبلثة أقك 

ساألول: الزكاج مف الكتابية، فإف كانت في ببلد المسمميف فحكميا يجكز لممسمـ  ال ول
األئمة جميكر العمماء، منيـ  كىك مذىباإلباحة، كأما إف كانت في ببلد الكفر فيكره ذلؾ، 

 .(2)األربعة
ال يجكز لممسمـ الزكاج مف الكتابية، سكاء في ببلد اإلسبلـ أك ببلد الكفر،   ال ولسالثا ي:

اشتير عنو، كذىب لذلؾ مف المعاصريف الشييد سيد قطب كىذا مركم عف ابف عمر ك 
كالدكتكر محمد عمي الصابكني كالدكتكر محمد يكسؼ مكسى، كالشيخ عبد الحميد بف 
باديس، كرجح ذلؾ بعض الباحثيف، منيـ عبد المتعاؿ الجبرم، كالشيخ عبد اهلل بف 

 .(3)الصديؽ الغمارم
بية في ببلد اإلسبلـ، أما في ببلد الكفر فبل يجكز لممسمـ الزكاج مف الكتا ال ولسالثالث:

براىيـ  يجكز إال لضركرة أك حاجة، كذىب لذلؾ الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عباس، كا 
ركاية عف اإلماـ أحمد، كبو قاؿ القرطبي، كذىب لذلؾ ك النخعي، كابف عابديف مف الحنفية، 

 .(4)األىدؿمف المعاصريف الدكتكر يكسؼ القرضاكم، كالدكتكر عبد اهلل 
 
 
 

                                                           

 (.7/131، ابف قدامة: المغني )(2/44ابف رشد: بداية المجتيد ) (1)
(، ابف 4/308)مغني المحتاج (، الشربيني: 1/157(، ابف العربي: أحكاـ القرآف )4/20السرخسي: المبسكط ) (2)

 (.6/589قدامة: المغني )
كما بعدىا، ابف  50(، أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، ص12/417ابف حجر: فتح البارم ) (3)

 (.3/309ار ابف باديس )باديس: آث
(، ابف القيـ: أحكاـ 3/45(، ابف عابديف: حاشية رد المحتار )3/476ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة ) (4)

 .33، األىدؿ: حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، ص104(، القرضاكم: في فقو األقميات، ص2/420أىؿ الذمة )
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 األدضظػوطظاشذاتؼا. (3

ساألول: (1 سال ول استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ المجيزكف لزكاج المسمـ مف الكتابية،  أسلإل
 بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

 األسلإلسمنسال عآن. -أس

 ٍَِِ ًَاىَُْذْصَنَبدُ ىَيٌُْ دِوٌّ ؼَؼَبٍُنًٌَُْ ىَنٌُْ دِوٌّ اىْنِزَبةَ ؤًُرٌُا اىَّزَِِّ ًَؼَؼَبًُ اىؽَِّّْجَبدُ ىَنٌُُ ؤُدِوَّ اىًٌََْْْقكلو تعالى:  -1

قَجْيِنٌُْ ٍِِْ اىْنِزَبةَ ؤًُرٌُا اىَّزَِِّ ٍَِِ ًَاىَُْذْصَنَبدُ اىَُْاٍِْنَبدِ
(1). 

: تدؿ اآلية عمى جكاز نكاح الكتابية الحرة العفيفة، كىذا عمى اإلطبلؽ مف غير وج سالساللإل
 .(2)ك تحكالن، ما دامت تنسب إلى أىؿ الكتابتقييدىا بككنيا مف ذكات الكتاب أصالة أ

ٍُغَبفِذنِيَ غَْْشَ ٍُذْصِنِنيَ ثِإٌٍََْاىِنٌُْ رَجْزَغٌُا ؤَُْ رَىِنٌُْ ًَسَاءَ ٍَب ىَنٌُْ ًَؤُدِوَّ قاؿ تعالى: -2
(3). 

إف اآلية تدؿ عمى جكاز نكاح مف لـ تنص اآلية عمى تحريـ النكاح منيا، كلـ  وج سالساللإل:
 .(4)لكتابيات ضمف الممنكعات، فدؿ عمى الجكازتذكر اآلية ا

 األسلإلسمنسالي إلسواألثع.س -بس

ظتزوجػظداءػأعلػ)شال:ػػطاػرويػرنػجابرػبنػربدػاضضهػرضيػاضضهػرظهػأنػاضظبيػ -1
 .(5)(اضصتابػوالػغتزوجونػظداءظا

: الحديث يدؿ عمى جكاز زكاج المسمـ مف الكتابية، كلـ يفرؽ بيف دار اإلسبلـ وج سالساللإل
نما الكراىة في دار الكفر الحتماؿ المفاسدار الحرب في ذلؾكد  .(6)، كا 

                                                           

 (.5المائدة، آية ) (1)
 (.2/252(، الشككاني: السيؿ الجرار )7/129(، ابف قدامة: المغني )2/270لصنائع )الكاساني: بدائع ا (2)
 (.24النساء، آية ) (3)
 .49أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، ص (4)
 (.4، ىامش )106سبؽ تخريجو، ص (5)
 (.2/378) : جامع البيافالطبرم (6)
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ماسوعسسمنس كاحسعثمانسبنسع ان،سوطمحإلسبنسعب سساهلل،سوحذ  إلسبنسال مان،سعضيس -2
 .(1)اهللسع همسلمكتاب اتسمنسال هوس اتسوال صعا  ات

سالساللإل: فمك كاف  فعؿ الصحابة الكبار كالذيف بشر بعضيـ بالجنة يدؿ عمى الجكاز، وج 
 حرامان ما فعمو الصحابة الكراـ.

س ت وجسال صعا  إلسوالس -3 سالميمم سعويسعنسعمعسبنسالخطابسعضيساهللسع  سأ  سقال: ما
  .(2) ت وجسال صعا يسالميممإل

 األسلإلسمنسالمع ول.  -جس

إف الكتابية تجمعنا بيا رابطة العقيدة في حدىا األدنى، إذ تؤمف باهلل خالقان، كباليـك  -1
الرسؿ، فإيمانيا في الجممة مكافؽ إليماننا، إال أنيا نقضت الجممة بالتفصيؿ،  اآلخر، كببعض

مكانية ميميا إلسبلمنا أكبر مف المشركة، أك التي تمحد  كىذا يجعؿ فرصة تذكرىا إذا ذكرت، كا 
كال تعترؼ بكجكد إلو أصبلن، فيككف جكاز نكاحيا رجاءن في إسبلميا، كما أسممت زكجة 

 .(3)كالتي كانت نصرانية عثماف رضي اهلل عنو
نما األثار المترتبة عمى الدار ىي التي تؤثر عمى  -2 إف الدار ال تحـر شيئان كال تحمو، كا 

الحكـ، فزكاج المسمـ مف الكتابية في ببلد الكفر يجعمو عرضة لمتأثر بيا، كلضياع أبنائو 
عند الحاجة مع ىناؾ، كما يترتب عمى إقامتو الرككف إلى المشركيف، لذا فإف زكاجو يباح 

 .(4)الكراىة

سالثا ي: (2 سال ول طمقان، بالكتاب كالسنة استدؿ المانعكف لزكاج المسمـ مف الكتابية م أسلإل
 ، كىي كما يمي:كالمعقكؿ

 :األسلإلسمنسال عآن -أس

                                                           

 (.1/332حكاـ القرآف )(، الجصاص: أ2/332)الطبرم: جامع البياف  (1)
 .43بدراف: العبلقات االجتماعية بيف المسمميف كغير المسمميف، ص (2)
 (.2/270الكاساني: بدائع الصنائع ) (3)
 .28، األىدؿ: حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، ص177فطاني: اختبلؼ الداريف في أحكاـ المناكحات، ص (4)
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ُّاٍَِِّْ دَزََّ اىَُْشْشِمَبدِ رَنْنِذٌُا ًَىَبقكلو تعالى:  -1
(1). 

ت، كالكتابية مشركة العتقادىا أف القرآف عمى المسمـ الزكاج مف المشركاحـر  وج سالساللإل:
 .(2)عيسى ربيا أك عزير ابف اهلل، كأم شرؾ أعظـ مف ىذا الشرؾ

 ؤَىْوِ ٍِِْ مَفَشًُا اىَّزَِِّ ٌََّدُّ ٍَب القرآف بيف المشركيف كأىؿ الكتاب بقكلو تعالى:لقد فرؽ  الم اقشإل:

سَثِّنٌُْ ٍِِْ خَْْشٍ ٍِِْ ػَيَْْنٌُْ ُّنَضَّهَ ؤَُْ اىَُْشْشِمِنيَ ًَىَب اىْنِزَبةِ
 (3) ، 

فعطؼ المشركيف عمى أىؿ الكتاب فيو بياف اختبلفيـ، إذ العطؼ يقتضي المغايرة، فالكفار 
 .نكاحيـقسماف: أىؿ كتاب يحؿ نكاحيـ، كمشرككف ال يحؿ 

آية البقرة ناسخة آلية المائدة، كال يمنع تأخر سكرة المائدة عمى سكرة البقرة في النزكؿ  العس:
ف تككف بعض آيات سكرة المائدة متقدمة عمى بعض آيات سكرة البقرة، كالتي منيا ىذه أ

 .(4)اآلية

ال يكجد دليؿ عمى تأخر آية البقرة عمى آية المائدة، كدعكل نسخ آية البقرة  امجابإلسعمىسالعس:
الجمع بآية المائدة أكلى، إال أننا نعمد إلى الجمع بيف النصيف كىذا األكلى ما أمكف ذلؾ، ك 

 .(5)ىنا ممكف

اىْنٌََافِشِ ثِؼِصٌَِ رَُْغِنٌُا ًَىَبقكلو تعالى:  -2
(6).  

نيى اهلل عز كجؿ عف استدامة العصمة الزكجية لممسمـ مع الكافرات، فالنيي  وج سالساللإل:
 .(7)رل مف الكفارعف ابتدائو أكلى، كالييكد كالنصا

                                                           

 (.221البقرة، آية ) (1)
 (.2/270الصنائع ) الكاساني: بدائع (2)
 (.105البقرة، آية ) (3)
 (.2/164ابف حجر: فتح البارم ) (4)
 (.32/178ابف تيمية: مجمكع الفتاكم ) (5)
 (.10الممتحنة، آية ) (6)
 (.28/143الزحيمي: التفسير المنير ) (7)
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فيحمؿ التحريـ في اآلية عمى كؿ  ىذه اآلية عامة، كآية المائدة مخصصة ليا، الم اقشإل:
 .(1)الكفار باستثناء أىؿ الكتاب

ثِبىٌَََْدَّحِ بِىَْْيٌِْ رُيْقٌَُُ ؤًَْىَِْبءَ ًَػَذًَُّمٌُْ ػَذًُُِّ رَزَّخِزًُا ىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّبقكلو تعالى:  -3
(2).   

سالساللإل: كف المؤمنيف، كالزكاج مف نيى اهلل عز كجؿ عف اتخاذ الكفار أكلياء مف د وج 
أعظـ أسباب المكدة، كمبناه عمى ذلؾ، كالكتابية كافرة فكيؼ يجتمع حب الكافرة كحب الزكجة 

 . (3)معان، لذا يحـر الزكاج منيا

إف الذم نيى عف مكدة المشركيف، كأكجب البراءة منيـ، ىك الذم أجاز نكاح  الم اقشإل:
قبيؿ المكدة الطبيعية ال المكدة الدينية، فإف المسمـ الكتابيات، ثـ إف المحبة الزكجية ىي مف 

يحب أبكيو المشركيف محبو الفطرة ال محبة االعتقاد، كاألصؿ في المسمـ المتزكج مف الكتابية 
 .(4)أف يجتيد في دعكتيا لئلسبلـ بالحكمة كالرفؽ

 األسلإلسمنسالي إلسواألثع.  -بس

رنػأصظافػػؼىػردولػاضضهػظ: أنو قاؿ رضي اهلل عنو بسنده عف ابف عباس مرك  ما -1
اضظداء،ػإالػطاػصانػطنػاضطؤطظاتػاضطؼاجرات،ػوحرمػصلػذاتػدغنػزغرػاإلدالم،ػوػشالػاضضهػ

ًٍِ ّنفش ثبإلميبُ فقذ دجػ ػَيو :تطاضى
(5). 

 عمى أم حاؿ كف.ال يجكز نكاح المشركات  وج سالساللإل:
المسمـ  جكاز نكاح عمى أنوركاية أخرل تدؿ  يماكرد عف ابف عباس رضي اهلل عن الم اقشإل:

  :قكلو رضي اهلل عنيما الكتابية، فقد ركل بسنده عف عمي بف أبي طمحة عف ابف عباس

ُّاٍِْنٌُا دَزََّ اىَُْشْشِمِنيَ رُنْنِذٌُا ًَىَب
 ؤًُرٌُا اىَّزَِِّ ٍَِِ ًَاىَُْذْصَنَبدُثـ استثنى أىؿ الكتاب فقاؿ:  ،(1)

اىْنِزَبة
 .(3)قصده ابف عباس الكراىة ال التحريـ، فبالتالي غاية ما (2)

                                                           

 (.3/69القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (1)
 (.1الممتحنة، آية ) (2)
 .52ثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، صأبك الرعد: أ (3)
 .24حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، ص األىدؿ:، (2/270الكاساني: بدائع الصنائع ) (4)
 (.1/406(، كقاؿ عنو األلباني ضعيؼ اإلسناد، ضعيؼ سنف الترمذم )5/355ركاه الترمذم في سننو ) (5)
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سإ يسأخشىسأنس -2 سف ال: سأنس  اعقها سعويسأنسحذ  إلست وجس صعا  إلسفكتبسإل  سعمع ما
تسعواسالميمماتسوت كحواسالموميات،سوكذلكس كحسطمحإلسبنسعب سساهللس هوس إل،سفغضبسعمعس

والستغضب،سطوسعم هما،سف اال:س حنس طمقس اسأم عسالمؤمنسيغضبًاسشس سًا،سحتىسهمسبأنس 
سصغاعًاس س)أي سقماء سصغعة سم كم سأ ت عهن سولكن س كاحهن، سحل سل س سط قهن سحل سلئن ف ال:

 .(4)وذلإل(
سالساللإل: قكؿ عمر لئف حؿ طبلقيف لقد حؿ نكاحيف، فيو داللة عمى حرمة نكاح  وج 

 الكتابيات.
أحراـ  ىذا األثر الكارد فيو داللة عمى الجكاز ال عمى الحرمة، ألف حذيفة سألو الم اقشإل:

ىي: قاؿ ال، ثـ ذكر التعميؿ، فباف أف نيي عمر رضي اهلل عنو دليؿ عمى الكراىة، فيك نظر 
لممقاصد الشرعية كلـ يقرر حكمان أصميان، ثـ ثبت بإسناد أصح أف عمر لـ يفرؽ بيف طمحة 

  .(5)كحذيفة كامرأتييما
سوأ  سيئ -3 سل كاحسالكتاب ات، س  لسعنسابنسعمعسعضيساهللسع  ستحع م  لسعنس كاحسما

ال هوس اتسوال صعا  ات،سف ال:سإنساهللستعالىسحعمسالمشعكاتسعمىسالمؤم  ن،سوالسأعممسمنس
امشعاكسش ئًاسأكثعسمنسأنست ولسالمعأة:سعبهاسع يى،سوهوسعبسسمنسعباسساهللسع سوجل،سفهوس

 .(6)عجحسكونسالكتاب إلسمشعكإل،سوبالتاليست سعجسضمنسالمشعكاتسالم هيسعنس كاحهن
إف ذكر ابف عمر رضي اهلل عنو لشرؾ النصارل بعد بيانو تحريـ المشركات، لإل:سوج سالسالس

 فيو دليؿ عمى إلحاقو الييكد كالنصارل بالمشركيف في النكاح.
ف سسعويسأنسم مو ًاسبنس)إف قكؿ ابف عمر محمكؿ عمى الكراىة ال عمى التحريـ،  الم اقشإل:

س سف ها سبأعضس خالط ا سإ ا سعمع سالبن سقمت سقال: سو أكلسمهعان س ياءهم سف  كح سالكتاب أهل

                                                                                                                                                                          

 (.221البقرة، آية ) (1)
 (.5المائدة، آية ) (2)
 (.2/376: جامع البياف عف تأكيؿ القرآف )الطبرم (3)
 (.2/376: جامع البياف )الطبرم(، 7/172البييقي: سنف البييقي الكبرل ) (4)
 (.1/333الجصاص: أحكاـ القرآف ) (5)
: المحمى ) (6)  (.9/445ابف حـز
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،سقالسف عأسعميسأيسالتحم لسفيسالمائسة،سوآ إلسالتحع مسفيسالب عة،سف متسإ يسأقعأسماسطعامهم؟
 .(1)(ت عأسف  كحس ياءهمسو أكلسطعامهم؟سقالسفأعاسسعميسآ إلسالتحم لسوآ إلسالتحع م

غير قاطع فيو،  نو، كأعف الجكاب دليؿ عمى تكقفو في الحكـ عدكلو :سلإلسفعلسابنسعمعوج س
 .(2)كقد حمؿ بعض العمماء قكلو عمى الكراىة ال التحريـ

 األسلإلسمنسالمع ول.  -جس

األصؿ في األبضاع التحريـ، كقد كرد في نكاح الكتابية آية تفيد الحؿ كأخرل تفيد  -1
التحريـ، كاألكلى األخذ بالتحريـ احتياطان لؤلبضاع، ألف الكتابية تديف بكتاب يحتمؿ نسخو، 

 .(3)صفة الكتاب، فحكميا كحكـ مف ال كتاب ليا اعني فزالت

ال تعارض بيف اآليات، فالمحرمة عامة، كالمحمة خاصة، فيقدـ الخاص عمى  الم اقشإل:
العاـ، أما ككنيا ال كتاب ليا فيذا مردكد، فيي إف نسخ كتابيا أك حرؼ، فتككف بالحد األدنى 

 .(4)ف نسف بيـ سنة أىؿ الكتابليا شبية كتاب، كقد أمرنا مع مف لو شبية كتاب أ

استدؿ القائمكف بحؿ زكاج المسمـ مف الكتابية في دار اإلسبلـ كحرمتو أسلإلسال ولسالثالث:س (1
عمى دار اإلسبلـ، كأدلة الحرمة  ليف السابقيف، كحممكا أدلة الحؿفي دار الحرب، بأدلة القك 

سكر بعض ىذه األدلة باختصار مع تكجيييا.ذعمى دار الحرب، كسأ

 ألسلإلسمنسال عآن.ا -أس

 ٍَِِ اىْذَقِّ دَِِّ َّذِّنٌَُُ ًَىَب ًَسَعٌُىُوُ اىيَّوُ دَشًََّ ٍَب ُّذَشٌٍَُُِّ ًَىَب اىْأخِشِ ثِبىًٌَِْْْ ًَىَب ثِبىيَّوِ ُّاٍِْنٌَُُ ىَب اىَّزَِِّ قَبرِيٌُا قكلو تعالى -1

صَبغِشًَُُ ًَىٌُْ َّذٍ ػَِْ اىْجِضَّْخَ ُّؼْؽٌُا دَزََّ اىْنِزَبةَ ؤًُرٌُا اىَّزَِِّ
(5).  

                                                           

 .(3/324الجصاص: أحكاـ القرآف ) (1)
 (.1/467(، القرضاكم: فتاكل معاصرة )1/324اـ القرآف )(، الجصاص: أحك9/417ابف حجر: فتح البارم ) (2)
 (.6/63(، الرازم: تفسير الخفر الرازم )9/221الماكردم: الحاكم الكبير ) (3)
 (.6/191رضا: تفسير المنار ) (4)
 (.29التكبة، آية ) (5)
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إف المؤمف مطالب بقتاؿ المشركيف في دار الحرب، كزكاجو منيـ يجعمو يركف  وج سالساللإل:
عف ىذا المقصد، كيسالـ أعداء اهلل كىذا ال يجكز، كما إف الكتابية في دار الحرب تتصرؼ 

 .(1)ؾفي الخمر كالخنزير كال يستطيع منعيا، لذا ال يجكز زكاج المسمـ منيا ىنا

ناقش ابف العربي االستدالؿ باآلية بأف المراد بيا مف تقبؿ منو الجزية، كىذا في  الم اقشإل:
القتاؿ ال في النكاح، فاألمر بالقتاؿ ليس عمة لفساد نكاحيا، فاآلية ليس فييا داللة عمى حؿ 

نما ىذا الحكـ يؤخذ مف أدلة أخرل  .(2)النكاح أك حرمتو، كا 

ثِبىٌَََْدَّحِ بِىَْْيٌِْ رُيْقٌَُُ ؤًَْىَِْبءَ ًَػَذًَُّمٌُْ ػَذًُُِّ رَزَّخِزًُا ىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ يَبؤَُّّ َّب: قكلو تعالى -4
 قكلو تعالى:، ك (3)

فَإًُىَئِلَ َّزٌََىَّيٌُْ ًٍََِْ رٌََىٌَّْىٌُْ ؤَُْ جِنٌُْبِخْشَا ػَيََ ًَظَبىَشًُا دَِّبسِمٌُْ ٍِِْ ًَؤَخْشَجٌُمٌُْ اىذِِِّّ فِِ قَبرَيٌُمٌُْ اىَّزَِِّ ػَِِ اىيَّوُ َّنْيَبمٌُُ بَََِّّب 

اىظَّبىٌََُُِ ىٌُُ
(4) ، 

كىؿ  إف الحربية مندرجة تحت أعداء اهلل الذيف نيى اهلل عز كجؿ عف مكدتيـ، وج سالساللإل:
 .(5)، لذلؾ يمنع نكاح الحربيات في دار الحربأكبر مف المصاىرة؟ مكدةىناؾ 

 السل لسمنسالي إل.  -بس

تداصظواػاضطذرصغنػوالػػ)الأنو قاؿ:   النبي ستدلكا بحديث سمرة بف جندب عفا -4
 .(6)تجاططوعمػسطنػداصظؼمػأوػجاططؼمػسؼوػطثضؼم(

كالسكف معيـ في ديارىـ، فإف  ،المشرؾ يو دليؿ عمى تحريـ مخالطةالحديث ف وج سالساللإل:
ا أضيؼ إلى ككنيا كتابية أجزنا نكاح الكتابية في ببلد اإلسبلـ فذلؾ لخفة الضرر، أما إذ

 .(1)السكف في ببلد الكفار فإف ذلؾ ال يجكز

                                                           

 .27األىدؿ: حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، ص (1)
 .(2/557ابف العربي: أحكاـ القرآف ) (2)
 (.1الممتحنة، آية ) (3)
 (.9الممتحنة، آية ) (4)
 .27عبد القادر: مف أحكاـ األقميات المسممة في األحكاؿ الشخصية، ص (5)
 (، كقاؿ الحاكـ حديث صحيح عمى شرط البخارم.4/155، )1604ركاه الترمذم، ح (6)
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 .األسلإلسمنسالمع ول -ج 

زكاج المسمـ مف الكتابية في ببلد اإلسبلـ يجعميا أكثر احتمالية لدخكؿ اإلسبلـ، فيي  -1
غريبة بدينيا، فإف لـ تسمـ فمف تجاىر بما يخالؼ المجتمع مف أفعاؿ كتصرفات تخالؼ ديننا، 

أثيرىا عمى أبنائيا أقؿ مف تأثير األب كالمجتمع، لكف األمر مختمؼ في ببلد الكفر، كما إف ت
فتككف فرصة إسبلميا أقؿ كىذا مف أعظـ مقاصد الزكاج منيا، بؿ إف فرصة تأثيرىا عمى 

 .(2)زكجيا كأبنائيا ىي الغالبة

ككذلؾ إف إقامة المسمـ في ببلد الكفر كزكاجو منيا يجعؿ كلده عرضة لمسبي كالرؽ،  -2
، لذلؾ ير كالخمر، كقد تطعـ أبناءىا مف المحرماتفإنيا قد تتناكؿ المحرمات مثؿ لحـ الخنز 

كرىنا زكاجو مف الكتابية في دار العيد لكجكد احتماؿ أقؿ، أما في ببلد الحرب فاالحتماؿ 
 .(3)أكبر، لذا قمنا بالتحريـ

عميؿ في الحكـ، كدار العيد ال انعدـ اليكـ الرؽ كالسبي، لذلؾ ال أثر ليذا الت الم اقشإل:
 تختمؼ عف دار الحرب في تعاطي المحرمات.

إف زكاج المسمـ مف الكتابية في دار اإلسبلـ جائز، لكف إذا كانت في دار الحرب فيناؾ  -3
 .(4)زيادة، كىي الحرابة، فيذه المحاربة تقتضي التحريـ

 دببػاضخالف. (4

 تالية:يرجع سبب اختبلؼ العمماء في المسألة لؤلسباب ال

، مما جعؿ في ببلد غير المسمميف عدـ كجكد دليؿ نصي صريح في حكـ نكاح الكتابيات -1
 األدلة التي استدؿ بيا العمماء عامة في معظميا.

                                                                                                                                                                          

 (2/125، الكنشريسي: المعيار المعرب )137ابف عثيميف: شرح ثبلثة األصكؿ، ص (1)
 .26األىدؿ: حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، ص (2)
، عبد القادر: مف أحكاـ األقميات 26(، األىدؿ: حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، ص5/50السرخسي: المبسكط ) (3)

 المسممة في األحكاؿ الشخصية.
 .416الرافعي: أحكاـ األحكاؿ الشخصية لممسمميف في الغرب، ص (4)
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ُّاٍَِِّْ دَزََّ اىَُْشْشِمَبدِ رَنْنِذٌُا ًَىَبتعارض ظكاىر النصكص، فقكلو تعالى:  -2
، يعارض في (1)

اىْنِزَبةَ ؤًُرٌُا اىَّزَِِّ ٍَِِ بدًَُاىَُْذْصَنَظاىره قكلو تعالى: 
، فمف اعتبر أف اآلية الثانية (2)

مخصصة أك ناسخة لآلية األكلى قاؿ بجكاز نكاحيا، أما مف اعتبر أف اآلية األكلى ناسخة 
لمثانية فقاؿ بحرمة الجكاز، كأطمؽ الحرمة في كؿ المشركات، كأما مف فرؽ بيف دار الحرب 

 .(3)المفاسد المترتبة عمى إقامتو ىناؾ، كضياع أكالده منو فينظر إلىكدار اإلسبلـ 

االختبلؼ في تأكيؿ النصكص، كتكجيو أقكاؿ العمماء، فبعض العمماء كره الزكاج مف  -3
الكتابية، كلـ يفصؿ ىذه الكراىة، فاختمؼ األتباع في حمميا، فمف رأل أف الكراىة تحريمية 

ا مف اعتبر الكراىة تنزييية فحكـ بالجكاز إذ حكـ بعدـ جكاز تزكج المسمـ مف الكتابية، أم
 الكراىة تبقى في حيز الجكاز.

االختبلؼ في مدل ارتباط النكاح بالكالء كالمحبة، فمف اعتبر أف النكاح مف كسائؿ المكاالة  -4
 لمكفار قاؿ بالحرمة، أما مف فرؽ بيف المحبة الدينية كالفطرية، فقاؿ بالجكاز.

، فمف اعتبرىا ببلد حرب حـر زكاج االختبلؼ في تقسيـ ككصؼ ببل -5 د غير المسمميف اليـك
المسمـ ىناؾ، أما مف اعتبرىا مختمفة، منيا العيدية كمنيا الحربية، حكـ بالجكاز في ببلد 

 الكفر العيدية كبالحرمة في ببلد الكفر الحربية.

 اضترجغح. (5

زكاج  عمى اإلطبلؽ في ىذه المسألة ليس مف الصحة، إذ إف بعينو إف ترجيح رأم
المسمـ في ببلد المسمميف يحتمؿ األحكاـ التكميفية الخمسة، فقد يككف كاجبان لشخص، 
كمحرمان عمى آخر، فكيؼ بالحكـ في ببلد غير المسمميف، كالتي ىي أكثر تعقيدان، لذلؾ 

 سأرجح أصبلن عامان مع بقاء اختبلؼ الحكـ باختبلؼ التفاصيؿ.
إباحة زكاج المسمـ مف الكتابية في ببلد المسمميف، راجحان كاهلل أعمـ  يراه الباحثكالذم 

ككراىتو في ببلد الكفر العيدية، كحرمتو في ببلد الكفر الحربية إال لضركرة أك حاجة، مع 
                                                           

 (.221البقرة، آية ) (1)
 (.5المائدة، آية ) (2)
 (.2/326: جامع البياف عف تأكيؿ القرآف )الطبرم(، 7/129ابف قدامة: المغني ) (3)
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االلتزاـ بالضكابط الشرعية، مع أف زكاجو مف المسممة أكلى كأفضؿ، كأحفظ لمديف كالنسؿ 
 كالعرض كالماؿ.

سميوغاتسالتعج ح:
، فحممت األقكاؿ المجيزة عمى ببلد اإلسبلـ، كاألدلة األقكاؿيو جمع بيف ىذا الترجيح ف -3

 كالكارىة عمى ببلد العيد، كالمحرمة عمى ببلد الحرب.
ىذا الترجيح ينسجـ مع مقاصد الشريعة، كالكميات العامة، فترجيح جكاز نكاح الكتابية  -2

المسمميف الذيف ال في ببلد اإلسبلـ كالعيد فيو رسالة تبيف سماحة اإلسبلـ مع غير 
مكانية التعايش السممي بينيـ، كما  ف تحريـ الحربية أتترتب آثار سمبية عمى نكاحيـ، كا 

نما لحربيا  فيو رسالة أف اإلسبلـ ال يمنع مف نكاح الكتابية لكتابيا كعقيدتيا كا 
 كاعتدائيا.

نما كضعت ضكابط لمحؿ أ -1  ك الحرمة، بحيثعدـ إطبلؽ القكؿ بالحؿ أك الحرمة، كا 
ف كانت نحفظ أمر المسمميف ، فإف كانت المصمحة في ىذا الزكاج أظير جاز، كا 
.  المفسدة أرجح حـر

 اضحصطظػطنػحرطظػظصاحػاضطدضطظػطنػاضصتابي،ػوحلػظصاحػاضطدضمػضضصتابغظ. (6

نما كاف ىذا التفريؽ  لـ يكف تفريؽ الشرع في ىذه المسألة اعتباطيان، أك تحيزان لمرجؿ، كا 
 رجؿ كالمرأة، فكؿ جنس لو صفاتو، كأىـ أسباب التفريؽ ما يمي:ناشئان عف طبيعة ال

إف القكامة في الحياة الزكجية لمرجؿ، كالقكامة سمطة في األمر كالنيي، فإذا كاف الزكج  -1
كافران، فإنو ال يتكرع عف أمر زكجتو بارتكاب المحرمات، كقد يرغميا عمى ذلؾ، كيككف 

 اىَُْاٍِْنِنيَ ػَيََ ىِيْنَبفِشَِِّ اىيَّوُ َّجْؼَوَ ًَىَِْ تعاؿ: لو عمييا غمبة كسمطة كىذا يخالؼ قكؿ اهلل

عَجِْيًب
، فاآلية تنفي سمطاف الكفار عمى المسمميف، فكيؼ يككف لمزكج الكافر سمطة (1)

 .(2)عمى المؤمنة

                                                           

 (.141النساء، آية ) (1)
 .94أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، ص ، 97فقو األقميات، ص فيالقرضاكم:  (2)
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المرأة بفطرتيا كطبيعتيا تميؿ لتقميد زكجيا، كىي مأمكرة في الشرع بطاعة الزكج،  -2
إلى النار، فقد يقكدىا حبيا أك طاعتيا لزكجيا إلى االرتداد عف دينيا، أك كالكافر يدعك 

فعمو الحراـ معيا كأف يعاشرىا في حيضيا، بخبلؼ نكاح المسمـ لمكتابية، فإف فرصة 
ف لـ تسمـ فإنيا ال تؤثر سمبان عميو كعمى  ميؿ زكجتو إليو في مجتمع إسبلمي كبيرة، كا 

 .(1)كالنيي أبنائو ألف الرجؿ ىك صاحب األمر

يحترميا كيفسح ليا مساحة لمتعبير عف دينيا  فإنو مف الكتابية، عند زكاج المسمـ -3
بشركط معينة، ألنو يؤمف بمكسى كعيسى كجميع األنبياء، كيعمـ بأف الكتابية صاحبة 
ف حرؼ فإنو يبقى لو أصؿ في نسبو إلى السماء، بخبلؼ الكتابي الذم ال يقر  ديف كا 

 .(2)قد يمنعيا مف ممارسة شعائرىا ، فإنوبنبكة محمد 

إف الكلد ينسب ألبيو، كيتبعو، كىك كلي أمره، لذلؾ فإف المسممة التي تنكح كافران تسيـ  -4
 .(3)في تكثير سكاد الكفار، كىذا ال يجكز

كالذم يستقرئ كاقع ببلد غير المسمميف اليكـ، يجد أف زكاج المسمـ مف الكتابية في تمؾ 
فاسد التي مف أجميا حـر زكاج المسممة مف الكتابي، فكجكد الببلد يترتب عميو الم

المسمـ في مجتمع كافر، تحت ىيمنة قكانينو التي تعطي المرأة حؽ البغاء، كتطمؽ 
 العناف لؤلكالد في الضياع كالفساد، كتسمب الرجؿ قكامتو.

د فإف لذلؾ فإذا ترتب عمى زكاج المسمـ مف الكتابية في ببلد غير المسمميف ىذه المفاس
المسمـ فقد القكامة الحقيقية، ككانت القكامة الحقيقة  ان بيا، ألفالحرمة تصبح مقطكع

لمسمطة كالمجتمع الكافر، إال أني ال أجـز بتحريـ زكاج المسمـ مف الكتابية، فقد أحمو 
فإف الحكـ  ااهلل في الجممة، كقد يستطيع المسممكف ىناؾ تجنب ىذه المفاسد، عندى

 ضع ضكابط لزكاج المسمـ مف الكتابية في تمؾ الببلد.يختمؼ، لذلؾ سأ

 

                                                           

 (.2/271الكاساني: بدائع الصنائع ) (1)
 (.2/37اني: فقو األسرة في المياجر )العمر  (2)
 .102أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، ص  (3)
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 اضضوابطػاضذررغظػضجوازػظصاحػاضطدضمػطنػاضصتابغظ. (7

التأكد مف ككنيا كتابية حقان، كال يكفي أف تعيش في مجتمع أىمو أىؿ كتاب، أك تككف  -1
منحدرة مف أبكيف كتابييف، ألف الكاقع اليـك في ببلد غير المسمميف يجعؿ التديف مسألة 

 .(1)خصية، فقد تككف الفتاة ممحدة ككالداىا كتابييفش
أف تككف محصنة عفيفة، ألف القيد القرآني المبيح لنكاحيف مقيد باإلحصاف كىك العفة  -2

عف الزنا عمى الراجح، كالحقيقة التي تقرىا اإلحصاءات الغربية أف ىذا الصنؼ مف 
 .(2)فيي شاذة عندىـالنساء يعتبر أمران عزيزان نادران، كمف لـ يكف ليا صديؽ 

أف تككف الكتابية مف ببلد كفر عيدية ال حربية، كذلؾ جمعان بيف األدلة، كتحقيقان  -3
لمقاصد إباحة نكاح الكتابيات، كحماية لممسمـ مف الذكباف بيف قكـ بيننا كبينيـ الحرب 

 كغيرىا مف البمداف المحتمة، ال يجكز في دكلة الكياف لمقيمةسجاؿ، كعميو فالييكدية ا
نكاحيا أما الكتابية في الببلد التي رجحت اعتبارىا مف الببلد العيدية فيجكز نكاحيا 

 .(3)مع الكراىة
 .(4)فر أركاف العقد الشرعي كشركطو، فبل يكفي العقد المدنياأف تتك  -4
كأف يخشي العنت عمى نفسو، كلـ  محة غالبة،أال يمجأ إلى الزكاج مف الكتابية إال لمص -5

 .(5)ممات، أك غمب عمى ظنو أنيا ستسمـ بعد الزكاجيتيسر لو زكاج المس
عدـ ترتب ضرر أك فتنة، سكاء متيقنة أك مظنكنة، أما إف ترتب ضرر فيحـر الزكاج  -6

سدان لمذريعة، كدفعان لممفسدة، إذ إف المباح إذا أفضى إلى الحراـ صار محرمان، كيتحقؽ 
 (6)الضرر بأحد ىذه األمكر:

فتف في دينو، أك أكالده، إف تزكج مف غير المسممات، في أف يغمب عمى ظف الزكج أنو سي -أ 
 كجكد مسممات عفيفات، فإف الزكاج في ىذه الحالة يككف حرامان.

                                                           

 .97فقو األقميات، ص فيالقرضاكم:  (1)
 .97فقو األقميات، ص في(، القرضاكم: 2/20ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 .99فقو األقميات، ص فيالقرضاكم:  (3)
 .62ؼ الديف في أحكاـ الزكاج، صأبك رعد: أثر اختبل (4)
 .178ي: اختبلؼ الداريف في أحكاـ المناكحات، صنفطا (5)
 27، عبد القادر: مف أحكاـ األقميات المسممة في األحكاؿ الشخصية، ص99فقو األقميات، ص فيالقرضاكم:  (6)

 كما بعدىا.
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خضكع الزكج لقكانيف تمؾ الببلد التي تعطي المرأة كاألكالد حرية التصرؼ، مما يقمؿ أك  -ب 
أميـ معيا إلى يعدـ سمطاف األب عمى زكجو كأبنائو فتغيب التربية كالتكجيو، كتأخذىـ 

الكنيسة كالمراقص كالمسارح، فتفسد قمكبيـ كعقكليـ، كعند حدكث الفرقة بف الزكجيف فإف 
 األكالد يبقكف مع أميـ لحيف بمكغيـ، كفي ىذا خطر عظيـ، كتضييع لنسيج األسرة.

أف يصبح الزكاج مف الكتابيات عادة، كبالتالي تحـر كثير مف بنات المسمميف مف حؽ  -ج 
عي في ظؿ تحريـ اإلسبلـ لممسممة مف نكاح الكتابي، كقد يقكدىا ذلؾ لفعؿ الزكاج الشر 

 الحراـ أك الزكاج مف المشرؾ كىذا أيضان حراـ.
 أف يؤدم زكاجو مف الكتابية إلى إقامتو الدائمة ىناؾ، أك االندماج في تمؾ المجتمعات  -د 

، كتكثير سكادىـ كالتأثر بيـ، كمشاركتيـ المنكرات، كرضاه بارتكاب عمى حساب الديف
عانتو  المحرمات، كضياع عقيدة الكالء كالبراء، كقد يؤدم بو األمر إلى االرتداد عف دينو، كا 

 لمكفار عمى المسمميف.
كجكد فجكة طبقية بيف المسمميف كغيرىـ في ببلد غير المسمميف، مما يؤدم إلى شعكر   -ق 

الستعبلء عمى زكجيا، كعدـ طاعتو، كتحقيره أماـ اآلخريف، فيفقد الزكج حقو في الزكجة با
 القكامة.

كالكاضح أف معظـ الذيف تزكجكا مف غير المسممات في الببلد غير اإلسبلمية يفتقدكف 
 االستقرار النفسي، كيعانكف مف التمزؽ األسرم.

الذمـ، كانتشار الرذيمة،  إنجاب المرأة ذرية مف غيره ينسبكف إليو، كذلؾ بسبب فساد -ك 
 كاالحصائيات تؤكد ذلؾ، كبالتالي تترتب أحكاـ فاسدة في التكارث، كاألنساب كغيرىا.

 زواجػاضطدضمػطنػاضطجودغظ:حصمػاضطدأضظػاضثاظغظ:ػ

اتفؽ الفقياء عمى حرمة زكاج المسمـ مف غير الكتابية، كاختمفكا في المجكسية، أىي كتابية أـ 
لـ يعتبركا المجكسية كتابية اتفقت كممتيـ عمى حرمة نكاحيا، أما الذيف ليست كتابية، فالذيف 

اعتبركىا كتابية فالخبلؼ كاقع عندىـ بناءن عمى الخبلؼ المذككر سابقان في حكـ نكاح الكتابية، 
 .(1)لكني لف أعرض مسألة ىؿ المجكسية كتابية أـ غير كتابية لعدـ كجكد الحاجة العممية ليا اليكـ

 
                                                           

 .45أبك رعد: أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج، ص (1)
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ػضثاضثظ:ػزواجػاضطدضمػطنػاضطذرصظ.اضطدأضظػا

أجمع العمماء مف السمؼ كالخمؼ عمى حرمة زكاج المسمـ مف المشركة التي ال كتاب ليا،   
كقد مرت معنا أدلة التحريـ، فاألدلة الكاردة في حرمة زكاج المسمـ مف الكتابية ىي أدلة عمى حرمة 

 .(1)ار أنيا مشركة، فتأخذ حكـ المشركةنكاح المشركة أصالة ثـ سحبكىا عمى الكتابية، عمى اعتب

 

                                                           

 (.3/186(، الشربيني: مغني المحتاج )3/45يف: حاشية رد المحتار )ابف عابد (1)





 

ػ

ػاضطبحثػاضثاضث
ػ

 دفن املسلوني وتىاتؼه الشرػيح.
 

 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

 أًال0ً دفٍ ادلغهى يف يماتش غري ادلغهًني.

 ثاَْا0ً دفٍ ادلغهى يف انراتٌخ ػهَ طشّمح

 غري ادلغهًني. 

 ثانثا0ً دفٍ انكراتْح احلايم يٍ يغهى.
ػ



 .بطهػاضذررغظدسنػاضطدضطغنػوتوا:ػثاضثاضطبحثػاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضثاظيػاضغصل

015 

ػاضطبحثػاضثاضث

ػدسنػاضطدضطغنػوتوابطهػاضذررغظ

كيترتب عمى  بعضيـ ىناؾ، مكتيترتب عمى إقامة المسمميف في الببلد التي ىاجركا إلييا   
 أحكاـ في التكفيف كالصبلة كالدفف، كغير ذلؾ. مكتيـ

كالذم أريد بحثو في ىذا المبحث دفف المسمميف في تمؾ الببلد في مقابر غير المسمميف،   
فف في التابكت كما يجرم في تمؾ الببلد، كالمسألة األخيرة التي أطرحيا ما لك تزكج ككذلؾ حكـ الد

 المسمـ كتابية كحممت منو، ثـ ماتت كىي حامؿ بالجنيف المسمـ فأيف تدفف؟.

ػأواًل:ػدسنػاضطدضمػسيػطػابرػزغرػاضطدضطغن.

ة ليا، لـ تكف ىذه المسألة مطركحة في الزمف الماضي بيذا الطرح لعدـ كجكد الحاج
حكـ نقؿ الميت مف بمد ألخرل، كتعجيؿ الدفف،  يدكر حكؿ فمعظـ الحديث في السابؽ كاف

، مف منع السمطات لترحيؿ الميت، أك منع دفنو في مكاف  لعدـ كجكد العكائؽ المكجكدة اليـك
معيف، لذلؾ كاف حكـ المعاصريف يختمؼ عف حكـ السابقيف، كذلؾ الختبلؼ الكاقع الذم 

القديمة كاردة في حالة مقدرة المسمـ عمى دفف ميتو في مقبرة الفتاكل ه الفتاكل، فصدرت فيو ىذ
المسمميف، كلـ يكف ىناؾ ضركرة لمدفف في مقابر غير المسمميف، فقد عاش المسممكف في كنؼ 
خبلفة ليا السمطاف كالقكة، أما اليكـ كقد انفرط عقد الخبلفة، ككجد المسممكف في ببلد غير 

 سيادة كال سمطاف ليـ فييا، لذا نبحث ىذه المسألة ضمف أحكاـ الضركرة إسبلمية، فبل
 ، ال في الكضع الطبيعي.كالحاجة

 تحرغرػطحلػاضظزاع. (1

فر مقابر إسبلمية، ااتفؽ العمماء عمى حرمة دفف المسمـ في مقابر غير المسمميف عند تك 
دفف المسمـ في مقابر  كاتفقكا أيضا عمى أف الضركرة تبيح المحذكر، لكنيـ اختمفكا في حكـ

 .(1)غير المسمميف عند عدـ كجكد مقبرة إسبلمية، مختمفيف في اعتبار ذلؾ ضركرة
 

                                                           

 (.21/19كزارة األكقاؼ الككيتية: المكسكعة الفقيية الككيتية ) (1)
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 أشوالػاضطضطاء. (2

 اختمؼ العمماء في حكـ دفف المسمـ في مقابر غير المسمميف، كذلؾ عمى قكليف:
، اءجميكر العمم كىك مذىبمسمميف، ال يجكز دفف المسمـ في مقابر غير ال ال ولساألول:

عمماء المجنة الدائمة لئلفتاء، كالشيخ األلباني، كالدكتكر محمد فؤاد  كمف المعاصريف
 .(1)البرازم

سالثا ي: يجكز لممسمـ أف يدفف في مقابر غير المسمميف عند الضركرة، كىذا ما  ال ول
رجحو مجمع الفقو اإلسبلمي، كالمجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، كالدكتكر القرضاكم، 

 .(2)كتكر عبد اهلل الفقييةكالد

 األدضظػوطظاشذاتؼا. (3

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ القائمكف بحرمة دفف المسمـ في مقابر  أسلإلسال ولساألول: (1
 غير المسمميف، بالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ.

 مرف بما ركم عف بشير بف الخصاصية قاؿ كنت أمشي مع رسكؿ  ايتسلواسمنسالي إل -أ 
ػاضطدضطغنػبػبورػطرػثمػثالثا،ػصثغرا،ػخغراػعؤالءػدبقػضػد) :فقاؿ المشركيف بقبكر
 . (3)(صثغرا،ػثالثًاػخغراػعؤالءػأدركػضػدػػسػال:

بيف قبكر المسمميف كقبكر المشركيف، فكيؼ نجمع بينيـ، لذلؾ  : فرؽ النبي وج سالساللإل
 .(4)يحـر جمع المسمـ مع الكافر في مقبرة كاحدة

في  ألثر بأنو ليس في محؿ النزاع، فتفريؽ النبي يمكف أف يناقش ىذا ا الم اقشإل:
الثكاب كالمكانة، ال في الدفف كالمكاف، كما يمكف أف يستدؿ بو عمى الجكاز، فميس ىناؾ 

                                                           

(، سبلمة: 3/129يكتي: كشاؼ القناع )(، الب5/285(، النككم: المجمكع )1/576ابف عابديف: رد المحتار ) (1)
(، التذكرة في 2/36، ابف باز كآخركف: فتاكل إسبلمية )203أحكاـ، ص، األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف 

 .18أحكاـ المقبرة، ص
(، الفقيو: فتاكل 2/1104، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد الثالث )83القرضاكم: في فقو األقميات، ص (2)

 341، العثماني: بحكث في قضايا فقيية معاصرة، 4437الشبكة اإلسبلمية، فتكل رقـ 
 .، ذكره في ىامشو عمى صحيح أبي داكد(، كقاؿ عنو األلباني صحيح3/210ركاه أبك داكد في سننو ) (3)
 (.2/36(، ابف باز، كآخركف: فتاكل إسبلمية )6/186العيني: شرح أبي داكد ) (4)
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قد خرج مف مقبرة المسمميف إلى مقبرة المشركيف، فقد يككنكا في  ما يدؿ عمى أف النبي 
 مقبرة كاحدة كلكف كؿه لو ناحيتو.

فمـ يرد عف الصحابة كمف تبعيـ دفنيـ لمسمـ في مقبرة لمكفار، فكاف  اع:ايتسلواسبامجم  -ب 
 .(1)ذلؾ إجماعان عمميان عمى حرمة ذلؾ، ككجكب إفراد مقابر المسمميف عف مقابر الكفار

 كاستدلكا مف المعقكؿ مف كجكه، كىي: األسلإلسمنسالمع ول:س -ج 

ش إذا لـ يسدد أىؿ إف دفف المسمـ في مقابر غير المسمميف يجعؿ قبره عرضة لمنب -1
 .(2)الميت ثمف القبر، كىذا منيي عنو شرعان 

ف  -2 ال تكجد ضركرة مف دفف المسمـ في مقابر المسمميف فيمكف نقمو إلى بمد إسبلمي، كا 
 .(3)تعذر ذلؾ فيمكف دفنو في غابة أك صحراء أك أرض خالية

لدعكة، أك أقاـ ال يجكز إقامة المسمـ أصبلن في ببلد غير المسمميف، فإف أقاـ لمصمحة ا -3
نما ينقؿ إلى بمده، أك يدفف  عاصيان، كمات عمى ذلؾ فإنو ال يدفف في مقابر الكفار، كا 

 .(4)في الصحراء

سالثا ي: (2 سال ول استدؿ المجيزكف دفف المسمـ في مقابر غير المسمميف عند  أسلإل
 الضركرة، بالقرآف كالمأثكر كالمعقكؿ.

 :السل لسمنسال عآن -أس

عَؼََ ٍَب بِىَّب ىِيْةِّْغَبُِ ْْظَىَ ًَؤَُْ قكلو تعالى: -1
(5). 

                                                           

 (.2/36ابف باز، كآخركف: فتاكل إسبلمية ) (1)
 المرجع السابؽ. (2)
 المرجع السابؽ. (3)
 (.2/36باز، كآخركف: فتاكل إسبلمية )ابف  (4)
 (. 39النجـ، آية ) (5)
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ف أساء فمو العقاب،  وج سالساللإل: كؿ إنساف يناؿ جزاء عممو، فإف أحسف فمو الحسنى، كا 
فالمسمـ إف دفف في مقابر غير المسمميف فإنو يحاسب عمى عممو، كال يتحمؿ كزر مف 

  .(1)بجكاره، لذلؾ جاز دفنو عند الضركرة

 السل لسمنسالمأثوع: -بس

سهممسأنسعضيساهللسع  ،سال اعييسيممانسإلىسكتبسعضيساهللسع  سالسعساءسأباسويسأنعس -1
س  سسسوا  ماسأحساست سسسالساألعضسنإسيممانسإل  سفكتبس،الم سيإلساألعضسإلى

 .(2)عمم سام يان

سالساللإل نما يتأثر بعممو الذم وج  : إف اإلنساف ال يتأثر باألرض التي يدفف فييا، كا 
 فف المسمـ في مقابر غير المسمميف عند الضركرة.اكتسبو، لذا يجكز د

 (3)استدلكا مف المعقكؿ مف كجييف: األسلإلسمنسالمع ول: -ج 

األصؿ دفف المسمـ حيث يمكت، كتعجيؿ الدفف، كال يضر مكاف دفنو، سكاء كاف مف  -1
بجكاره مسمـ أك عاص أك كافر، فمك فتحنا قبر ميت صالح فمف نرل ركضة الجنة في 

نما أمرىا عند اهلل، ككيفية صيركرتيا قبره، أك فتحنا  قبر كافر فمف نرل حفرة النار، كا 
أف يككف بجكار المسمميف ليكثر زكاره كالدعاء لو، كما ذىبنا  لصكابترجع هلل، لكف ا

 إليو مقيد بالضركرة.

إذا لـ نستطع نقؿ المسمـ إلى بمده، كلـ نجد أرضان يسمح بالدفف فييا، فماذا نفعؿ؟،  -2
بقائو مف غير دفف، كالضرر يزاؿ شرعان، كيرتكب أخؼ ب أكبر ررلذلؾ يترتب ض

 الضرريف.

 :دببػاضخالف (4

 :، كما يمييرجع اختبلؼ العمماء في ىذه المسألة

                                                           

 (. 17/101القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (1)
 (. 2/769ركاه اإلماـ مالؾ في مكطأه ) (2)
 .83القرضاكم: في فقو األقميات، ص (3)
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عدـ كجكد نص صريح في المسألة، مما جعؿ العمماء يجتيدكف في المسألة كفؽ أدلة عامة  -1
 ليست محبلن لمنزاع.

المسمميف، فمف رأل حرمتيا لـ يعتبر في دفنو االختبلؼ في حكـ اإلقامة في ببلد غير  -2
ضركرة، أما مف أجاز اإلقامة فمنيـ مف حـر الدفف في مقابر المشركيف، كجعؿ مف 
الكاجب عمى المسمميف ىناؾ إقامة مقابر خاصة بيـ، كآخركف اعتبركا ذلؾ ضركرة تبيح 

 المحظكر شرعان.

 ضررم مات فيو، فمف رأل االختبلؼ في حكـ نقؿ الميت ليدفف في غير المكاف الذ -3
النقؿ، قاؿ بدفنو في تمؾ الببلد، كمف رأل جكاز النقؿ جعؿ دفنو حرامان في مقابر الكفار إف 

 أمكف النقؿ بتكاليؼ معقكلة إلى ببلد المسمميف.

 :اضترجغح (5

قكاؿ في المسألة كمناقشتيا، فإف الباحث يرل أف الرأم الراجح في المسألة بعد عرض األ
 ىك، كما يمي:

 عدـ جكاز دفف المسمـ في مقابر غير المسمميف في الحاالت التالية: -1
 إف استطاع المسممكف إقامة مقبرة خاصة بيـ، في تمؾ الببلد. -أ 
إف تمكف المسممكف مف دفف ميتيـ في صحراء أك أرض خالية ال ينبش كال   -ب 

 يتعرض لقبره فييا.
معقكلة، كمف غير أف  إذا تمكف المسممكف مف نقؿ ميتيـ إلى ببلد إسبلمية بتكمفة  -ج 

 تتغير جثتو.
فر أحد البدائؿ المذككرة، كاستنفذ المسممكف ما بكسعيـ مف جيد لذلؾ، فإنو اإذا لـ تتك  -2

يجكز دفف المسمميف في مقابر غير المسمميف باعتبار أحكاـ الضركرة، كيحبذ أف يككف 
 ليـ ركف في جانب المقبرة.
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 طبرراتػاضترجغح. (6

 ؤلسباب التالية:يرجع اختيارم ليذا الرأم ل

 ترجيح القكؿ السابؽ فيو جمع بيف األقكاؿ، كحمؿ كؿ قكؿ عمى محمو الذم يناسبو. -1

انسجاـ ىذا الترجيح مع قكاعد الضركرة، إذ جعمت األصؿ عدـ الجكاز، كالجكاز يككف  -2
 في ظركؼ استثنائية خاصة.

ىك الذم إف دفف المسمـ في مقابر غير المسمميف ال يضيع عمؿ المسمـ، ألف العمؿ  -3
 يرفع الدرجات ال األرض كمحؿ الدفف.

ػثاظغًا:ػدسنػاضطدضمػسيػاضتابوتػرضىػطرغػظػزغرػاضطدضطغن.

يمجأ بعض المسمميف في ببلد غير المسمميف لدفف مكتاىـ في تابكت خشبي أك مف الحديد  
 تالمحد في األرض مباشرة، لذلؾ كثر أحيانان أخرل، كذلؾ ألف نظاـ الدكلة ال يسمح بالشؽ ك 

ثـ أسقطيا عمى  ؿ العمماء السابقيف،قك أضح المسمميف ىناؾ عف ىذا الحكـ، فسكؼ أك  أسئمة
 الكاقع.

 عأيسالعمماءسفيسالميألإل: -أس

كراىة الدفف في التابكت، إال إذا دعت الحاجة إلى  اتفؽ العمماء مف السمؼ كالخمؼ عمى
س.(3)ذلؾ، كأف تككف األرض ندية أك رخكة

س:لسفنسفيسالتابوتاأسلإلسالعمماءسعمىسكعاهإلس -بس

سسفنسسكانسال بيس -1 سوهكذا س سف  سفيساألعضسمباشعة، سمنسأصحاب ، سماتسأحس ،سإذا
كانسامجماعسالعمميسمنسالعمماءسسبلوفعلسأصحاب سكذلك،سولمس عسس  لس   سسغ عسذلك،س

 .(2)عمىسذلك

                                                           

(، 2/180ي المحتاج )(، الشربيني: مغن5/288(، النككم: المجمكع )2/34ابف عابديف: حاشية رد المحتار )(1)
 .423أبك جيب: مكسكعة اإلجماع، ص 114عبد القادر: مف فقو األقميات، ص

 .114(، عبد القادر: مف فقو األقميات، ص2/180ابف قدامة: المغني ) (2)
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بي طريقة الن بمتابعةدفنو ألحد في تابكت، كقد أمرنا  لـ يثبت عف النبي  وج سالساللإل:
تحريـ، لذلؾ يكره الدفف في التابكت.ال عمى ، كلـ يكجد دليؿ 

إف األرض أفضؿ مف التراب، ألف التراب أنشؼ لفضبلتو، بخبلؼ الخشب فإنو يسبب لو  -2
 .(1)التعفف السريع، كيحتفظ نسبيان بفضبلتو

كاف الدفف في التابكت فيو تشبو بغير المسمميف، كال يجكز لممسمـ التشبو بالمشركيف فيما  -3
 .(2)مف خصائصيـ

سفيسالميألإل:سوالذيس عاهسالباحث -جس

نم -1 ا أدلة العمماء كميا مف ال يكجد دليؿ مف النصكص عمى عدـ جكاز الدفف في التابكت، كا 
كعند عدـ الدليؿ عمى فعمة معينة غير مخالفة ىدم السابقيف، يككف فعؿ  المعقكؿ،

 المخالفة خبلؼ األكلى.

 كركد ير متفؽ عميو، كفيو مف الخبلؼ ما فيو، كعدـإف اإلجماع السككتي أك العممي غ -2
عدـ الجكاز، فعدـ عف أحد مف أصحابو في المسألة ال يعني  ، أكالنبي  عف حديث

 لتغييرىا. كجد داعالدليؿ ليس دليبلن، فقد يككف مف العادات المألكفة، كلـ ي

عمماء عصر  لـ يكف لمدفف في التابكت باعث، فمـ أجد نصكصاى في ذلؾ إال مف أقكاؿ -3
 التدكيف كما بعده، كقد أجازكا الدفف لحاجة، كمثمكا ليا برخاكة األرض.

لذا فإف دفف المسمـ في التابكت في ببلد غير المسمميف اليكـ خبلؼ األكلى إف تمكف المسممكف 
مف دفنو في شؽ، أك لحد، أما إذا لـ يجدكا فبل حرج عمييـ مف الدفف في التابكت مف غير نية 

 بالكفار، كيمكف افتراش التابكت بالتراب، كاهلل أعمـ.التشبو 

ػثاضثًا:ػدسنػاضصتابغظػاضحاطلػطنػطدضم.

 إذا تزكج مسمـ في ببلد غير المسمميف مف كتابية، ثـ ماتت كىي حامؿ بجنيف منو، فأيف تدفف؟

                                                           

 .202سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (1)
 (.2/185النكازؿ )(، الجيزاني: فقو 2/134يكتي: كشاؼ القناع )الب (2)
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i. تحرغرػطحلػاضظزاع: 

كا في الكتابية الحامؿ اتفؽ الفقياء عمى حرمة دفف الكتابية في مقابر المسمميف، لكنيـ اختمف
 .(1)مف مسمـ عمى أقكاؿ

ii. أشوالػاضطضطاء: 

ساختمفسال  هاءسفيسسفنسالكافعةسالحاملسمنسميممس،سعمىسث ثإلسأقوال:

يتخذ ليا قبر لكحدىا تدفف فيو بيف مقبرة المسمميف كمقبرة الكفار، كيجعؿ  ال ولساألول:
صحابة، كالحنفية، كركاية عند ظيرىا إلى القبمة، كذىب لذلؾ كاثمة بف األسقع مف ال

 .(2)الشافعية، كركاية عند الحنابمة، كابف تيمية

تدفف في مقابر المسمميف، كاألفضؿ أف تككف عمى طرؼ المقبرة، كركم ذلؾ  ال ولسالثا ي:
في ركاية، كرجحو ابف عثيميف رحمو ىك مذىب الشافعية عف عمر رضي اهلل عنو، ك 

  .(3)اهلل

 .(4)مقابر الكفار، كذىب لذلؾ الزىرم، كعطاء في تدفف  ولسالثالث:ال

iii. .األدضظػوطظاشذاتؼا 

 :دؿ العمماء لما ذىبكا إليو، بما يمياست

س:، بما يمياستدؿ القائمكف بدفنيا بيف المقبرتيفسأسلإلسال ولساألول: (3

 مف كلد بطنيا في نصرانية امرأة في ، األسقع بف كاثمة عفبما ركم  ايتسلواسمنساألثع -1
 .(5)وال صاعىسال هوسسم بعةسل يتسم بعةسفيستسفن:  قاؿ مسمـ،

                                                           

 (.1/577ابف عابديف: رد المحتار ) (1)
 (.3/355مصنؼ )ال(، ابف أبي شيبة: 24/295(، ابف تيمية: مجمكع الفتاكل )2/563ابف قدامة: المغني ) (2)
 (.100(، ابف عثيميف: لقاء الباب المفتكح، شريط )2/563ابف قدامة: المغني ) (3)
 (.1/558العدكم: جامع أحكاـ النساء ) (4)
 (.1/558العدكم: جامع أحكاـ النساء ) (5)
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ال تدفف الكتابية مع أىؿ دينيا، بسبب الجنيف المسمـ الذم في بطنيا،  وج سالساللإل:
نما يتخذ ليا قبر.  كا 

نما فيو دليؿ عمى نفي  الم اقشإل: األثر ليس فيو دليؿ عمى إفرادىا بقبر لكحدىا، كا 
 حتماؿ في إفرادىا بقبر أك دفنيا مع المسمميف.الدفف بيف الييكد كالنصارل، فيبقى اال

بأنو ال يدفف المسمـ مع الكافر، كال الكافر مع المسمـ، فيي كافرة  ايتسلواسمنسالمع ول -2
يتأذل المسممكف بدفنيا معيـ، كجنينيا مسمـ يتأذل مف المشركيف إذا دفف معيـ، لذلؾ 

مو، فيككف كجيو إلى تدفف كيجعؿ ظيرىا إلى القبمة، ألف كجو الطفؿ إلى ظير أ
 .(1)القبمة

س:فنيا مع المسمميف، بما يمي: استدؿ القائمكف بدأسلإلسال ولسالثا ي (2

 كلد بطنيا كفي بالشاـ نصرانية امرأة ماتت لما عمرك عف بما ركم ايتسلواسمنساألثع -1
 .(2)ولسهاسأجلسمنسالميمم نسمعستسفنسأنسعمعسفأمع، مسمـ مف

نو يدؿ عمى عدـ دفف الكتابية الحامؿ بمسمـ مع فعؿ عمر رضي اهلل ع وج سالساللإل:
نما تدفف في مقابر المسمميف احتياطان لكلدىا.  أىؿ الكتاب، كا 

 .(3)إف الكافرة تنزؿ بمنزلة الصندكؽ لمكلد، كتدفف في مقابرنا احتياطان لمكلد -2

ساستدؿ القائمكف بدفنيا مع الكفار بالمعقكؿ مف كجييف:سأسلإلسال ولسالثالث: (1

ية كافرة، فبل تدفف في مقابر المسمميف حتى ال يتأذكف منيا، ككليدىا في إف الكتاب  -1
 .(4)حكـ جزء منيا ماداـ في بطنيا

إف الحمؿ ال يثبت لو شيء مف أحكاـ الدنيا مف غسمو كالصبلة عميو، لذا لـ يثبت لو  -2
 .(1)شيء مف أحكاـ أمكات المسمميف

                                                           

 (..1/443ابف قيـ الجكزية: أحكاـ أىؿ الذمة ) (1)
 (.3/355ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة ) (2)
 (.2/137ركضة الطالبيف ) (3)
 (.1/577ابف عابديف: رد المحتار ) (4)
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 دببػاضخالف. (1

 مماء يجتيدكف كفؽ األدلة العامة.عدـ كجكد نص في المسألة  مما جعؿ الع -1

اختبلؼ العمماء في المستحؽ لبلحتياط، فمنيـ مف احتاط لمجنيف المسمـ فجعميا تدفف   -2
مع المسمميف، كمنيـ مف احتاط لممسمميف في المقبرة فحـر دفنيا مع المسمميف، كمنيـ 

 مف احتاط لمطرفيف فجعؿ الدفف عمى انفراد في قبر مستقؿ بيف المقبرتيف.

 ضترجغح.ا (2

أف تدفف الكتابية التي ماتت  ىك ،رل أف الراجحبعد عرض األقكاؿ كأدلتيا، فإف الباحث ي
ال تدفف في مقابر الكفار سكاء نفخت فيو  كىي حامؿ مف مسمـ في قبر مستقؿ إف أمكف، كا 

 الركح أك لـ تنفخ.

 طبرراتػاضترجغح. (3

 يرجع اختيارم ليذا الرأم لؤلسباب التالية:
نما كاف  عدـ كجكد دليؿ -1 نص في المسألة، كاألدلة المكجكدة مف األثر كالمعقكؿ، كا 

 عمى االحتياط. ان مبني اجتيادىـ

 ، بعدـ دفف الكافرة معيـ في المقبرة، حتى ال يتأذكف منيا.أكلى االحتياط لممسمميف -2

إف الجنيف ال يثبت لو حؽ في الشريعة إال إذا نزؿ حيان، ألجؿ ذلؾ ال يترتب عمى  -3
ال في مقابر أىميا. كجكده كجنيف  أثر، كتدفف الكافرة احتياطان في قبر مستقؿ كا 
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ػ

ػاضطبحثػاضرابع
ػ

 ػول املسلن وتؼاهالته.
 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

، يف تالدىى ػنذ انكفاس أًال0ً اشرغال ادلغهى

 تأػًال جائضج تني ادلغهًني.

 .ثاَْا0ً اشرغال ادلغهى يف أػًال حمشيح

 .م تانشتا يف تالد غري ادلغهًنيثانثا0ً انرؼاي

 ساتؼا0ً ششاء تٌْخ انغكٍ تانمشض انشتٌُ.
ػ
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ػرابعاضطبحثػاض

ػرطلػاضطدضمػوتطاطالته.

ىك يشمؿ مساحة كاسعة مف البحث، ك  ايعتبر ىذا المبحث مف المباحث الميمة في ىذ  
 ألسئمة فييا.بعض المسائؿ التي تكثر الحاجة إلييا، كتزداد ابحث سأكتفي ب إال أنني، األحكاـ

ل كسأهمسهذهسالميائل س:وا 

 .اشتغاؿ المسمـ عند الكفار في ببلدىـ بأعماؿ جائزة بيف المسمميف أواًل:

، كصناعة الخمكر، كبيع لحـ الخنزير، كالعمؿ في البنكؾ اشتغاؿ المسمـ في أعماؿ محرمة ثا  ًا:
 .الربكية

 التعامؿ بالربا في ببلد غير المسمميف. ثالثًا:

ػراء بيكت السكف بالقرض الربكم.ش عابعًا:
 .بغنػاضطدضطغنبأرطالػجائزةػسيػبالدعمػػرظدػاضصغارػاذتعالػاضطدضمػأواًل:ػ

 تحرغرػطحلػاضظزاع. (1

اتفؽ الفقياء عمى جكاز عمؿ المسمـ المسمكح لو باإلقامة في ببلد غير المسمميف في  
 ي تمؾ الببلد.عند الكافر ف عند مسمـ، لكنيـ اختمفكا في عممواألعماؿ المباحة 

 األشوالػسيػاضطدأضظ. (2

اختمؼ الفقياء في حكـ عمؿ المسمـ عند الكافر في أعماؿ مشركعة في اإلسبلـ عمى  
 قكليف:
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ال يجكز عمؿ المسمـ عند الكافر، لكف يجكز إجارتو لو بعمؿ في الذمة ال  ال ول:ساألول:
شافعية في قكؿ، جميكر الفقياء مف المالكية كال كىك مذىباحتباس كال خدمة فيو، 

 .(1)كالحنابمة في أحد قكلييـ، ككذلؾ متأخرك الحنفية

سالثا ي: كىك يجكز عمؿ المسمـ عند الكافر أكلو في أعماؿ مباحة مع الكراىة،  ال ول
 .(2)الحنفية كالمالكية في قكؿ كالشافعية في قكؿ، كالحنابمة في القكؿ الثاني ليـ مذىب

 األدضظػوطظاشذتؼا. (3

استدؿ المجيزكف لعمؿ المسمـ لمكافر ال عنده، بالكتاب كالمأثكر  ول:أسلإلسال ولساألس (1
 كالمعقكؿ.

  السل لسمنسال عآن: -أ 

ًَىَِْ َّجْؼَوَ اىيَّوُ ىِيْنَبفِشَِِّ ػَيََ اىَُْاٍِْنِنيَ عَجِْيًب :قكلو تعالىاستدلكا ب
(3).  

عميو كيد، بخبلؼ ال يجكز لممسمـ العمؿ عند الكافر، لما يككف لو مف سمطة  وج سالساللإل:
ما لك عمؿ لو عمبلن يأخذ أجرتو كحياكة ثكب أك سقاية أرض، أك بناية بيت، كنحكىا، لما 

ذاللو عند الكافر  .(4)في ذلؾ مف تحرر لممسمـ كعدـ احتباسو كا 

 سالسل لسمنسالمأثوع: -بس

)ل سسخعجتسفيس ومسشاتسمنسب تسساستدلكا بما ركم عف عمي رضي اهلل عنو أنو قاؿ:
ساهلل سوشسستسسعيول سع  ي، سفأسخمت  سويط ، سفجوبت سمعطو ًا، سإهابًا سأخذت سوقس ،

سولوسكانسفيسب تسعيولساهللس سويطي،سفح مت سبخوصسال خل،سوا   يسلشس سسالجوع،
طعامسلطعمت سم  ،سفخعجتسألتمسسشئ ًا،سفمععتسب هوسيسفيسمالسل ،سوهوس ي يسببكعةس

                                                           

(، ابف 6/154(، ابف قدامة: المغني )5/222(، الرممي: نياية المحتاج )5/419ب: مكاىب الجميؿ )الحطا (1)
 (.6/53عابديف: حاشية ابف عابديف )

(، ابف 5/262(، الرممي: نياية المحتاج )5/419(، الحطاب: مكاىب الجميؿ )16/56السرخسي: المبسكط )  (2)
 (.1/276القيـ: أحكاـ أىؿ الذمة )

 (.141ساء، آية )الن  (3)
 (.1/567ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) (4)
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ي،سهلسلكسفيسسلوسبتمعة؟سف متس عم،سل ،سفاطمعتسعم  سثممإلسالحائط،سف ال:سمالكس اسأععاب
فافتحسالبابسحتىسإذاسامتألتسك يسأعيمتسسلوه،سوقمتسحيبي،سفأكمتهاسثمسجععتسمنسالماءس

 .)(3)فشعبت،سثمسجئتسالميجسسفوجستسعيولساهللس

لقد عمؿ عمي رضي اهلل عنو في رفع الماء لمييكدم الكافر، كلـ يكف أجيران  وج سالساللإل:
، كال يككف في ذلؾ لمكافر سبيؿ عمى المؤمف فيك حر إف النبي  وعمي عنده، كلـ ينكر

ف شاء تركو، لذلؾ جاز العمؿ  .  لو ال عنده شاء بقي في العمؿ كا 

 .(2)يمكف أف يناقش ىذا الدليؿ بأف الحديث ضعيؼ يسقط بو االستدالؿ

 :السل لسمنسالمع ول -جس

لكافر، كفي ذلؾ امتياف عقد عمؿ المسمـ عند الكافر يتضمف حبس المسمـ نفسو عند ا 
ذالؿ، كقد يصؿ األمر إلى إطعامو لممحرمات، أك منعو مف أداء الكاجبات، كقد يختار  لو كا 
المسمـ العمؿ عمى الطاعة، لذلؾ يحـر عممو سدان لمذريعة، بخبلؼ عقكد المعاكضة، فإنيا 

 .(3)تككف عمى عمؿ معيف، كيككف المسمـ مستقبلن في عممو فيك يعمؿ لو ال عنده

استدؿ المجيزكف لعمؿ المسمـ عند الكافر أك لو مع الكراىة  أسلإلسال ولسالثا ي: (2
 بالمأثكر كالمعقكؿ.

 :السل لسمنسالمأثوع -سأ

سفعممتسلمعاصسبنسما ركم عف خباب بف األرت رضي اهلل عنو قاؿ: ) ك تسعج سق  ًا،
ستك  سحتى سأقض ك سال سواهلل سال سف ال: سأت اضاه، سفأت ت  سع سه، سلي سفاجتمع عسوائل،

 (4)بمحمس،...(

                                                           

  .281، انظر ضعيؼ سنف الترمذم، صاأللبانيكضعفو (، 4/646ركاه الترمذم في سننو ) (1)
 .281األلباني: ضعيؼ سنف الترمذم، ص (2)
 .93، ص(، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية5/419الحطاب: مكاىب الجميؿ ) (3)
 (.3/92ركاه البخارم في صحيحو ) (4)
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رضي اهلل عنو مسمـ، كالعاص كافر، ككاف ذلؾ في مكة يـك أف  ان خبابإف  وج سالساللإل:
كانت دار حرب، فيستدؿ مف ذلؾ عمى جكاز العمؿ مع الكراىة لما يحتممو المسمـ مف 

 .(1)إذالؿ كمماطمة كما حدث مع الخباب

 :السل لسمنسالمع ول -سب

يك جائز كعقد البيع، كاألصؿ في األعماؿ إف عقد عمؿ المسمـ عقد معاكضة، ف 
 .(2)عميو اركيجعؿ لو قر  ،المباحة الجكاز، لكف الكراىة كقعت ألف المسمـ يككف تحت الكافر

رؽ، ألف البيع كالعمؿ لو ال المناقشة: قياس عمؿ المسمـ عمى البيع يعتبر قياسان مع الفا
ؿ عنده، كما يمكف لمكافر تشغيمو إذالؿ كال خضكع لمكافر بخبلؼ العم مايكجد فيي عنده ال

أك مباح لكنو يعكد بالحرمة كالعمؿ في حراسة كـر يستخدمو صاحبو لعصر  ،في أمر حراـ
 .(3)العنب كتحكيمو لخمر

 دببػاالختالف. (4

عدـ كجكد نص صريح في المسألة، فمعظـ األدلة التي استدلكا بيا أدلة عمكمية   -1
 صالة.يمكف االسترشاد بيا ال االعتماد عمييا أ

االختبلؼ في تكييؼ المسألة، فمف كيفيا عمى أنيا خضكع كذلة لمكافر، قاؿ بحرمة  -2
كباقي عقكد المنافع، كالمسمـ مخير في العمؿ متى شاء تركو،  ان العمؿ، أما مف اعتبره عقد

 كال يترتب عميو إذالؿ، قاؿ بالجكاز مع كراىية ذلؾ لكجكد احتماؿ ضرر.

ػاضترجغح. (5

أدلتيا، فإنني أرل أف الراجح في المسألة جكاز عمؿ المسمـ عند بعد عرض األقكاؿ ك  
 الكافر أك لو بضكابط معينة، مع كراىة ذلؾ العمؿ إف كجد عمبلن بديبلن عند مسمـ.

                                                           

 (.4/452ابف حجر: فتح البارم ) (1)
 (.16/56السرخسي: المبسكط ) (2)
 .94تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص (3)
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س(1).ضوابطػرطلػاضطدضمػرظدػاضصاسر
 أف يككف العمؿ مباحان ال حرمة فيو. -1
كد ضرر عمى أال يككف في العمؿ إعانة لمكافر عمى المسمميف بحيث ال يع  -2

 المسمميف، كال يترتب عمى العمؿ المباح حرمة.
أال يككف لمكافر سمطاف عمى المسمـ، بحيث يممؾ فسخ العقد متى شعر بالضرر  -3

 المترتب، كعمى المسمـ أال يكالييـ بعممو عندىـ.
أال تصبح ظاىرة العمؿ عند الكفار ىي األصؿ، لما يترتب عمى ذلؾ مف ضرر عاـ  -4

ينتجو مف ترؾ العمؿ عند المسمميف، كتعطيؿ مصالحيـ، كتفضيؿ العمؿ  يمحؽ باألمة، لما
 عند الكفار عمى العمؿ عند المسمـ.

ػطبرراتػاضترجغح. (6
ترجيح الجكاز ينسجـ مع األصؿ العاـ في المعامبلت كىك الحؿ ما لـ يرد دليؿ عمى  -3

 الحرمة، كال دليؿ صريح عمى حرمة العمؿ عنده.
كاقع العمؿ في ببلد غير المسمميف يقكـ عمى المينية اختبلؼ الكاقع المعاصر، إذ  -2

كالتخصص كالقدرة اإلنتاجية كال يمتفت لمديانات، فإف كاف العمؿ جائزان في اإلسبلـ، كال 
 فبل بأس بو. ،لويكجد آثار جانبية 

مكانية اندماج المسمـ مع غيره، بشرط أف  -1 انسجاـ ىذا الترجيح مع عالمية الدعكة، كا 
 عمى أساس المعامبلت الصحيحة ال الفاسدة التي تنيؾ المجتمع.يككف االندماج 

،ػوتػدغطؼاػضحومػاضخظزغرػوبغعاذتعالػاضطدضمػسيػأرطالػطحرطظػصصظارظػاضخطورػػثاظغًا:
 .دداتػربوغظ،ػأوػبظاءػططبد،ػأوػصظارظػاضطحرطاتواضططلػسيػطؤ

 :تحرغرػطحلػاضظزاع -1

ة، لكنيـ اختمفكا في حكـ العمؿ اتفؽ الفقياء عمى حرمة تعاطي المحرمات المذككر  
 .(2)فييا

                                                           

 .95تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، ص (1)
 (.3/559يكتي: كشاؼ القناع )الب (2)
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 :األشوالػسيػاضطدأضظ -2

يجكز العمؿ في األعماؿ المحرمة إذا تحرز ذلؾ عف الغدر، فيعمؿ بيا كال  ال ولساألول:
الحنفية خبلفان ألبي يكسؼ كمحمد، كبعض الحنابمة، كمف  كىك مذىبيتعاطاىا، 

 .(1)المعاصريف الدكتكر عمي جمعة مفتى مصر
سا ال يجكز العمؿ في تمؾ األعماؿ إال عند الضركرة، كبشركطيا مف غير  :لثا يال ول

إعانة عمى المعاصي أك مباشرتيا، كىذا ما ذىب إليو جميكر العمماء منيـ أبك يكسؼ 
كمحمد مف الحنفية، كمجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، كالمجمس 

كالشيخ تقي الديف العثماني، كالشيخ  خ خالد عبد القادراألكركبي لئلفتاء كاألبحاث ك الشي
 .(2)محمد بف ناصر السممي، كالدكتكر صبلح سمطاف

: ال يجكز العمؿ في األعماؿ المحرمة في ببلد غير المسمميف مطمقان، كذىب ال ولسالثالث
 .(3)لذلؾ الشيخ عبد العزيز بف باز كغالب عمماء الحجاز

ألقكاؿ أنيا في الحقيقة قكالف، أما القكؿ الثاني كالثالث فيما في ىذه ا يراه الباحثكالذم 
متفقاف عمى الحرمة ابتداءن، لكف الخبلؼ في حالة الضركرة، ككميـ متفؽ عمى أحكاـ 

 .أـ ال الضركرة، غير أنيـ مختمفكف في اعتبار الصكر التي تطرح عمييـ ضركرة

 األدضظػوطظاشذتؼا:  -3

س (3 سال ولساألول: ألمكاؿ الكفار في  جيزةبعمكـ األدلة الم كفمجيز استدؿ الأسلإل
س:، بما يميكاستدلكا مف المعقكؿ أيضان ، كالتي سيأتي ذكرىا دار الحرب

إف التصرؼ في دار الحرب كقع غير مستكجب أثره، ألنو ليس لنا كالية عمييـ،  -1
 .(1)ا، كماليـ غير مضمكف، فبل يترتب عميو حؽليس ليـ كالية عمينك 

                                                           

 (.5/74(، ابف مفمح: المبدع )4/102سرخسي: شرح السير الكبير )ال (1)
(، قرارات كفتاكل 2/1401(، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد الثالث )3/559يكتي: كشاؼ القناع )الب (2)

(، 4/431، عبد القادر: مف فقو األقميات، الجيزاني: فقو النكازؿ )51المجمس األكركبي لدكرتو الثانية، ص
، سمطاف: رد عمى مفتى مصر في حؿ التجارة في الخمكر 340ماني: بحكث في قضايا فقيية معاصرة، صالعث

 .40كالربا، ص
 .906السعيدم: الربا في المعامبلت المصرفية المعاصرة، ص (3)
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يختمؼ عف العمؿ فييا، فحمؿ الخمر، كبيع لحـ الخنزير،  إف تعاطي المحرمات  -2
مف ىذه المحرمات بالعمؿ، كاألدلة  المسمـ ال يتضرر ،كالعمؿ في البنؾ الربكم

كحممو، ككذلؾ الربا كالمتعامؿ بيا محمكلة  دة في تحريـ الخمر كسقايتو كبيعوالكار 
 . (2)عمى المتعامؿ بيا بقصد أخذىا كتعاطييا

دليؿ عمى حمؿ ذلؾ عمى مف أراد تعاطييا، فاإلسبلـ إذا حـر شيئان ال  الم اقشإل:
 .(3)حـر كؿ ما يصؿ إليو، كاألدلة في ذلؾ كاضحة كغير قابمة لمتأكيؿ

س (2 سالثا ي: سال ول إال عند  لمعمؿ في ىذه المحرمات استدؿ المحرمكفأسلإل
سالضركرة بالقرآف كالسنة كالمعقكؿ.

س:السل لسمنسال عآن -سأ

ًَاىْؼُذًَْاُِ اىْةِثٌِْ ػَيََ رَؼَبًٌَُّا ًَىَب ًَاىزَّقٌٍَْ اىْجِشِّ ػَيََ ؼَبًٌَُّاًَرَ قكلو تعالى:
(4).  

نيى اهلل عز كجؿ عف التعاكف عمى اإلثـ، كاإلثـ كؿ فعؿ يكجب إثـ  وج سالساللإل:
فاعمو أك قائمو، كالعدكاف ما كاف فيو اعتداء عمى الناس بما فيو ظمميـ، كالعمؿ 

يو معاكنة عمييا، كتعدم كظمـ عمى المجتمع كالجنس البشرم، لذا في المحرمات ف
 .(5)ال يجكز ذلؾ

 :لي إلاألسلإلسمنسا -سب

                                                                                                                                                                          

 .561أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف، صزيداف:  (1)
 .892المعامبلت المصرفية المعاصرة ص (، السعيدم: الربا في 4/191الكاساني: بدائع الصنائع ) (2)
 .892السعيدم: الربا في المعامبلت المصرفية المعاصرة ص (3)
 (.2المائدة، آية ) (4)
 (.2/7الشككاني: فتح القدير ) (5)
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ركم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أف رجبل مف المشركيف قتؿ يكـ األحزاب،  -1
أف ابعث إلينا بجسده كنعطيؾ اثني عشر ألفا، فقاؿ  فبعثكا إلى رسكؿ اهلل 

  .(1)دهػوالػسيػثطظه()الػخغرػسيػجد: رسكؿ اهلل 

عدـ جكاز بيع الميتة ألف ىذا البيع حراـ عند المسمميف، كيقاس عمى  وج سالساللإل:
 .(2)بيع الميتة كؿ المعامبلت المحرمة بيف المسمميف

)ضطنػردولػاضضهػما ركم عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو في الخمر أنو قاؿ:  -2
وحاطضؼا،ػواضطحطوضظػإضغه،ػػسيػاضخطرػرذرة:ػراصرعا،ػوذاربؼا،ػوداشغؼا،ػ

، كما ركم عف جابر رضي اهلل (3)وبائطؼا،ػوطبتارؼا،ػوواعبؼا،ػوآصلػثطظؼا(
ػوصاتبهػقاؿ:  عنو في الربا أف النبي  ػوطوصضه ػاضربا ػآصل ػاضضه )ضطن

 .(4)وذاعدغه،ػوشال:ػوعمػسغهػدواء(

سالساللإل: ؿ حـر كؿ ما لو عبلقة بالخمر، ككذلؾ الربا بك إف النبي  وج 
متعمقاتيا، ألف الشريعة إذا حرمت أمران فإنيا تحرمو لمفاسده، كتحـر كؿ ما يتعمؽ 
بو مف سبب لتحميمو ككقكعو، كما يقاؿ في الخمر كالربا يقاؿ في باقي 

  .(5)المحرمات

يجب عمى المسمـ سد الذرائع المكصمة لمشر، كبعممو في الحراـ يككف قد فتحيا  -3
مؿ بيا، لذلؾ ال يصح ىذا العمؿ، إال عند كدؿ عمييا، كشجع غيره عمى الع

 .(6)الضركرة

                                                           

 .، كلـ أجد حكمان عميو(4/92الييثمي: مجمع الزكائد ) (1)
 .394ي: اختبلؼ الداريف، صنفطا (2)
(، كقاؿ عنو األلباني: إنو حسف صحيح، كأكرده في صحيح سنف الترمذم 3/580) ركاه الترمذم في سننو (3)
(2/28.) 

 .(5/183، كقاؿ عنو األلباني صحيح، إركاء الغميؿ )(6/279ذكره الصنعاني في سبؿ السبلـ ) (4)
 (.3/153(، ابف دقيؽ العيد: إحكاـ األحكاـ )6/149ابف قدامة: المغني ) (5)
 .881المعامبلت المصرفية المعاصرة ، ص  السعيدم: الربا في (6)
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ف أحكاـ اإلسبلـ الزمة لممسمـ في أم مكاف، كالببلد ال تعتبر ناسخة لؤلحكاـ، ما إ -4
لـ يرد دليؿ عمى التفريؽ بيف الحكميف باعتبار الدار، فيبقى المحـر بيف المسمميف 

 .(1)في دارىـ محـر بيف المسمـ كغيره في كؿ ببلد

ضركرة أباحت أكؿ الميتة كشرب الخمر، فؤلف تبيح العمؿ فييا أكلى، لذلؾ إف ال -5
 يككف األصؿ العاـ حرمة ىذه األعماؿ، كيستثنى منيا حالة الضركرة.

س:الثأسلإلسال ولسالث (1

استدؿ أصحاب القكؿ الثالث باألدلة التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ الثاني، غير أنيـ 
 تمؾ الببلد. لـ يجدكا ضركرة في عمؿ المسمـ في

 دببػاالختالف. -4

االختبلؼ في حكـ أخذ ماؿ الكافر في ببلده بالطرؽ المحرمة عندنا، فمف رأل الجكاز  -1
أخذ بجكاز عمؿ المسمـ في ىذه األعماؿ، ليستبيح أمكاؿ الكافر كيحصؿ عمييا، أما 

ماؿ مف رأل حرمة أخذ المسمـ ألمكاؿ الكافر إال بالطرؽ الجائزة شرعان، اعتبر ىذه األع
 حرامان.

االختبلؼ في تقدير الضركرة، فمف رأل حرمة تمؾ األعماؿ، لكف يمكف أف تقع ضركرة  -2
لمعمؿ في تمؾ الببلد أجاز العمؿ عند الضركرة، لكف مف رأل حرمة اإلقامة في ببلد 
غير المسمميف أصبلن، فإنو ال يرخص بأحكاـ الضركرة لممقيميف ىناؾ، حتى ال يبقكا 

 ىناؾ.

 اضترجغح. -5

 زاف الراجح في ىذه المسألة عدـ جك ؿ العمماء كمناقشتيا فإنني أرل أاعرض أقك  دبع
عمؿ المسمـ في األعماؿ المحرمة في ببلد غير المسمميف إال عند الضركرة، كبضكابط 

 معينة.
 

                                                           

 (.4/552الشككاني: السيؿ الجرار ) (1)
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ػضوابطػرطلػاضطدضمػسيػتضكػاألرطال: -6

 الحاجة. أف تتحقؽ الضركرة أك الحاجة الماسة فعميان، كال يكتفى بالخكؼ مف كقكع -1

فميجتيد أف إذا كاف المسمـ يعمؿ في عمؿ اختمطت فيو األعماؿ المحرمة بأخرل جائزة  -2
باألمكر الجائزة ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن، كأف يبحث عف البديؿ الحبلؿ في أسرع  يشتغؿ
 كقت.

عمى المسمـ تجنب المساعدة في الحراـ، كعميو النيي عف المنكر بالمنطؽ المناسب السميـ  -3
 ذم يعرض مفاسدىا، كيقنع في الطرح.ال

ػطبرراتػاضترجغح: -7

نما المفاسد المترتبة  -1 إف المعاممة المحرمة في الشرع لـ تكف عمة تحريميا دار اإلسبلـ، كا 
عمييا، فيي تفضي إلى ضرر عاجؿ أك آجؿ، كال يجكز لممسمـ أف يككف مساىمان في 

 .(1)ضرر اآلخريف ما داـ بينو كبينيـ عيد كميثاؽ

كيز تمؾ األعماؿ يجعؿ المسمـ يستحؿ ىذه األعماؿ كيرتضييا، كال يبحث عف بديؿ إف تج -2
حبلؿ، كقد ينتقؿ مف العمؿ فييا إلى تعاطييا، كما فييا دعكة ألبناء المسمميف لميجرة لببلد 

 سد لمذريعة. لذلؾ التحريـ فيوغير المسمميف لمعمؿ في المحرمات ىناؾ، 

ػزغرػاضطدضطغن.اضتطاطلػباضرباػسيػبالدػثاضثًا:ػ

 تحرغرػطحلػاضظزاع. (1

 .(2)الربا في ببلد اإلسبلـ بيف المسمـ كغيره إذا دخؿ بأمافالتعامؿ بعمى حرمة  اتفؽ الفقياء    

 لكنيـ اختمفكا في حكـ التعامؿ بالربا في ببلد غير المسمميف.

 
                                                           

 .397ي: اختبلؼ الداريف، صنفطا (1)
(، 9/390(، النككم: المجمكع )1/516(، ابف العربي: أحكاـ القرآف )5/186ابف عابديف: رد المحتار )  (2)
 (.3/259يكتي: كشاؼ القناع )الب
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 األشوالػسيػاضطدأضظ. (2

 يف عمى أربعة أقكاؿ:اختمؼ الفقياء في حكـ التعامؿ بالربا في ببلد غير المسمم

ساألول: ال يجكز التعامؿ بالربا في ببلد الحرب مطمقان، سكاء لمف دخؿ ببلد  ال ول
سحاؽ كأبي  كىك مذىب الجميكر، الكفر بأماف أك بغيره، كىك مركم عف األكزاعي كا 

ثكر، كأبك يكسؼ مف الحنفية، كذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة في صحيح 
الفقو اإلسبلمي الدكلي كالدكتكر كىبة الزحيمي، كالدكتكر نزيو حماد،  مذىبيـ، كمجمع

 .(1)كالدكتكر صبلح الصاكم، كآخركف

يجكز التعامؿ بالربا في ببلد الحرب مطمقان، سكاء دخؿ بأماف أك بغيره،  ال ولسالثا ي:
فقياء الحنفية إال أبا يكسؼ، كابف الماجشكف مف المالكية، كركاية عف  كىك مذىب

 .(2)حنابمة، كمف المعاصريف محمد رشيد رضا، كأفتى بو الشيخ مصطفى الزرقاال

يجكز التعامؿ بالربا في ببلد الحرب لمف دخؿ بغير أماف، كىي ركاية  ال ولسالثالث:
 .(3)عف الحنفية كركاية عف الحنابمة

أخذان يجكز التعامؿ بالربا في ببلد الحرب إذا دخؿ المسمـ مف غير أماف،  ال ولسالعابع:
 .(4)بعض الحنفية، كالدكتكر عبد العزيز األحمدم كىك مذىبال عطاءن، 

 األدضظػوطظاشذتؼا. (3

                                                           

(، رضا: الفتاكل 4/45(، ابف قدامة: المغني )9/391(،  النككم: المجمكع )4/271رل )سحنكف: المدكنة الكب (1)
 : فتاكل الزرقامكي(، 5/1977)

(، ابف العربي: أحكاـ القرآف 2/436(، الجصاص: أحكاـ القرآف )5/192الكاساني: بدائع الصنائع ) (2)
(، الزحيمي: بحث بعنكاف: حكـ 10/4لي )(، مجمع الفقو اإلسبلمي الدك 4/147(، ابف مفمح: الفركع )1/516)

، مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية العدد األكؿ، 31تعامؿ األقميات اإلسبلمية في الخارج مع البنكؾ الربكية، ص
 .12المجمد الثامف، حماد: أحكاـ التعامؿ بالربا، ص

 (.1/318) : المحرر)مجد الديف( (، ابف تيمية5/186ابف عابديف: حاشية رد المحتار ) (3)
(، 10/4(، مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي )2/213األحمدم: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ الشريعة ) (4)

الزحيمي: بحث بعنكاف: حكـ تعامؿ األقميات اإلسبلمية في الخارج مع البنكؾ الربكية، مجمة دراسات اقتصادية 
 .31ص ،إسبلمية العدد األكؿ، المجمد الثامف
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سأسلإلسال ولساألول: (3

 :األسلإلسمنسال عآن -أس

 ايتسلواسمنسال عآنسبأسلإلسعس سة،سم ها:س

اىشِّثَب ًَدَشًََّ اىْجَْْغَ اىيَّوُ ًَؤَدَوَّ  :قكلو تعالى  -1
(1). 

لربا عمى المسمميف سكاء كانكا في دار اإلسبلـ أك : لقد حـر اهلل اوج سالساللإل
دار الحرب، كال دليؿ عمى التفريؽ بيف الداريف، ألف المسمـ مخاطب بالتزاـ 

 .(2)اإلسبلـ أينما كاف

 .(3)نيٍَُاٍِْنِ مُنْزٌُْ بُِْ اىشِّثَب ٍَِِ ثَقَِِ ٍَب ًَرَسًُا اىيَّوَ ارَّقٌُا آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّب قكلو تعالى: -2

سالساللإل: المسمـ مأمكر بترؾ الربا كمو، كداللة اآلية عامة ال تخصص  وج 
 .(4)بمكاف دكف آخر

ػَنْوُ ُّيٌُا ًَقَذْ اىشِّثَب ًَؤَخْزِىٌُِقكلو تعالى:  -3
(5) 

: إف الحربي مخاطب بتحريـ الربا، لذلؾ ال يجكز لو التعامؿ بو، وج سالساللإل
 معو بيذا التعامؿ ما داـ دينو يحرمو عميوككذلؾ نحف ال يجكز لنا التعامؿ 

أيضان، ألف عيدنا معيـ يمزمنا بالتزاـ ما التزمو الميثاؽ كالعيد كالذم يقضي 
 .بعدـ مخالفة دينيـ

 

 

                                                           

 (.275، آية )البقرة (1)
 (.4/25الرازم: مفاتيح الغيب ) (2)
 (.278البقرة، آية ) (3)
 (.4/46ابف قدامة: المغني ) (4)
 (.161النساء، آية ) (5)
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 :األسلإلسمنسالي إل -بس

آصلػػ)ضطنػردولػاضضهػاستدلكا بما ركم عف جابر رضي اهلل عنو قاؿ:  -1
 .(1)اضرباػوطوصضهػوصاتبهػوذاعدغهػوشالػعمػدواء(

ال يكجد تخصيص في الحديث يبيف حرمة صكرة، كحؿ صكرة  وج سالساللإل:
نما التحريـ شامؿ لكؿ مف تعامؿ فيو مف غير تفريؽ بيف أخذ  أخرل، كا 

عطاء أك أرض كأخرل  .(2)كا 

صلػرباػصانػػ)في خطبتو في حجة الكداع أنو قاؿ:  ما ركم عف النبي  -2
ػأس ػربا ػوأول ػطوضوع ػسؼو ػاضجاعضغظ ػري ػرباظا ػربدػضع ػاضطباسػبن با

 .(3)اضططضبػسإظهػطوضوعػصضه(

ربا الجاىمية، ككاف ربا العباس رضي اهلل عنو  أبطؿ النبي  وج سالساللإل:
أكؿ ربا يبطؿ كقد كاف في دار الحرب، كلك كاف التعامؿ بالربا في دار الحرب 

  .(4)جائزان لما أسقط ربا العباس

 :األسلإلسمنسالمع ول -جس

نما المسمـ مخاطب باألحكاـ الشرعية أينما إف األرض ال تحـر كال  -1 تحمؿ، كا 
كاف، فما كاف محرمان في دار اإلسبلـ، يبقى محرمان في دار الحرب، سكاء 
دخؿ تمؾ الببلد بأماف أك بغيره، فالصبلة كالصياـ كالزكاة ال تسقط بالسكف في 

 .(5)دار الحرب، فكذلؾ باقي المعامبلت

                                                           

 (.3/1219أخرجو مسمـ في صحيحو ) (1)
 (.9/294القارم: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  (2)
 (.2/889النبي صمى اهلل عميو كسمـ )أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب حجة  (3)
 (.2/219األحمدم: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ الشريعة ) (4)
 (.5/52(، المرادم: اإلنصاؼ )9/391النككم: المجمكع ) (5)
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جب عميو الكفاء بو، قياسان عمى المستأمف إذا دخؿ المسمـ دار الحرب بأماف ك  -2
 .(1)الحربي في دار اإلسبلـ

ال يمـز مف إباحة أمكاؿ الكفار باالغتناـ كقت الحرب، إباحة العقكد الفاسدة  -3
  .(2)معيـ، فأبضاع نسائيـ تباح غنيمة ال بعقد فاسد، كالربا مف العقكد الفاسدة

إذ األبضاع ال تباح إال  المناقشة: ىناؾ فرؽ بيف األبضاع كبيف األمكاؿ،
 .(3)بطريؽ مخصكص، بخبلؼ األمكاؿ، فإنيا تباح بطيب األنفس

سبالسنة كالمعقكؿ. المجيزكف لمتعامؿ بالربا في دار الحرب مطمقان  استدؿأسلإلسال ولسالثا ي:س (2

 :والمأثوعساألسلإلسمنسالي إل -سأ

 .(4)(أعلػاضحربػوأعلػاإلدالمػ)الػرباػبغن: قكؿ النبي  -1

الحديث فيو داللة عمى جكاز تعامؿ المسمـ بالربا مع الحربي في  وج سالساللإل:
ببلد الحرب، كلـ يفرؽ الحديث بيف دخكلو بأماف أك غيره، كال بيف األخذ 

 .(5)كاإلعطاء

 .(6)محققك الحنفية أنفسيـ الحديث مرسؿ، كغريب كما قاؿ الم اقشإل:

لفقيو، كالمرسؿ إف كاف الحديث مرسبل، فيك مركم عف ثقة كىك مكحكؿ ا العس:
 .(7)مف مثمو مقبكؿ

صحيح حتى نقبمو، كعمى  وليس مرسم بأف مكحكؿ ثقة، لكف  جابسعمىسالعس:
 . (1)فرض صحتو فإنو يحتمؿ أف يككف مراده ال ربا أم النيي عف الربا

                                                           

 (.7/326الشافعي: األـ ) (1)
 .27الصاكم: كقفات ىادئة مع فتكل إباحة شراء بيكت السكف، ص (2)
 المرجع السابؽ. (3)
 (.14/79(، كقاؿ عنو األلباني منكر، سمسمة األحاديث الضعيفة )13/272البييقي: معرفة السنف كاآلثار ) (4)
 (.14/56السرخسي: المبسكط ) (5)
 (.6/571(، العيني: البناية )4/44الزيمعي: نصب الراية ) (6)
 (.14/56السرخسي: المبسكط ) (7)
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سقع شسعمىس -2 سمع ستخاطع سأ   ساهللسع   سعضي سالصس ق سبكع سأبا سأن سعوي ما
غمبتسالعوم،سفمماسغمبتسفاعسسأخذس):سه  مإلسفاعسسبعسس  ولسقولساهللستعالى

 .(2)(بأكم سأبوسبكعسخطعه،سوأمعهسال بيس

ألف المسمميف كانكا في  ىذا القمار حراـ، لكف أجازه النبي  وج سالساللإل:
 مكة كىي دار حرب إذ ال تجرم األحكاـ اإلسبلمية فييا.

ف كاآلثار لـ تثبت ىذه القصة بالمفظ الذم ذكركه، كما ثبت في السن الم اقشإل:
  .(3)ىذا المفظ، لذ يسقط احتجاجيـ بو يخالؼ

)صلػرباػصانػفي خطبتو في حجة الكداع أنو قاؿ:  ما ركم عف النبي  -3
ػأس ػربا ػوأول ػطوضوع ػسؼو ػاضجاعضغظ ػربدػي ػاضطباسػبن ػربا ػرباظا ضع

 .(4)اضططضبػسإظهػطوضوعػصضه(

لعباس قبؿ ذلؾ ، كقد كاف اإبطاؿ الربا كاف بعد خطبة النبي  وج سالساللإل:
مف كقت إسبلـ  ان مؤمنان، فمك كاف الربا في ببلد الحرب غير جائز، لكاف مسقط

العباس ال مف كقت خطاب النبي 
(5). 

ف  الم اقشإل: الحديث يدؿ عمى خبلؼ ذلؾ، كأنو ال ربا بيف المسمـ كغيره، كا 
، فتككف قضية عيف ال يقاس سمح لمعباس أفاد جكازه فيحتمؿ أف النبي 

عمى ربا العباس قبؿ إسبلمو، أك بعد إسبلمو لكف  ا، كقد يككف محمكالن عميي
قبؿ تحريـ الربا تحريمان جازمان، كمع ىذه االحتماالت يسقط االستدالؿ بيذا 

 .(6)األثر

 
                                                                                                                                                                          

 (.9/391مكع )(، النككم: المج4/46ابف قدامة: المغني ) (1)
 (. 3/323(، السرخسي: شرح السير الكبير )3/207القرافي: الفركؽ ) (2)
 (.4/247الترمذم: سنف الترمذم ) (3)
 (.6، ىامش )146سبؽ تخريجو، ص (4)
 (.1/417الجصاص: أحكاـ القرآف ) (5)
 (.11/23(، السبكي: تكممة المجمكع )7/358الشافعي: األـ ) (6)
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 :األسلإلسمنسالمع ول -سب

ال تجرم أحكاـ المسمميف عمى الحربييف في دارىـ، فبل بأس بأف يأخذ   -1
أنفسيـ مف غير غدر بأم كسيمة كانت، كالربا المسممكف منيـ أمكاليـ بطيب 
 .(1)مف ضمف كسائؿ أخذ األمكاؿ

عدـ جرياف أحكاـ اإلسبلـ عمى الحربييف في دارىـ ال يعفي المسمـ  الم اقشإل:
 .(2)مف التعامؿ بأحكاـ اإلسبلـ في كؿ مكاف

األصؿ في أمكاؿ الحربييف اإلباحة، ألننا مأمكركف بإضعافيـ، كأخذ ماليـ   -2
 .(3)ـ، كدخكؿ المسمـ بأماف ال يتناقض مع أخذ أمكاليـ برضاىـيضعفي

ال يسمـ بأف األصؿ في أمكاؿ الحربييف اإلباحة، ألف تأميف أىؿ  الم اقشإل:
الحرب لممسمـ معناه أنيـ ائتمنكه عمى أمكاليـ كأركاحيـ، كالمسمـ مأمكر 

 .(4)بالكفاء

يـ كرضاىـ، لكف الربا ىذه الصكرة التي ذكرت في حالة األخذ بغير عمم العس:
 يككف بطيب نفس منيـ.

إف المسمـ المقيـ في تمؾ الببلد يدفع ألىميا كؿ ما يكجبو قانكف تمؾ الببلد،   -3
سكاء كاف الماؿ ربكيان أك غيره، كال يممؾ عدـ الدفع، أفإف استحؽ أخذه بحكـ 
القانكف كعف رضاىـ نحكـ بعدـ الجكاز، فيؿ يكجب اهلل تعالى عمى المسمـ 

، كينياه عف أخذ الغنائـ، أما في ببلد المسمميف فيككف المجتمع دف ع المغاـر
 .(5)كمو ال يتعامؿ بالربا، فكقتيا يحـر إعطاؤه كأخذه

                                                           

 (.14/56) السرخسي: المبسكط (1)
 (.2/223األحمدم: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ) (2)
 (.2/262الحداد: الجكىرة النيرة ) (3)
 (.2/223األحمدم: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية )  (4)
ؿ األقميات اإلسبلمية في الخارج مع (، الزحيمي: بحث بعنكاف: حكـ تعام10/4مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي )  (5)

 .31ص البنكؾ الربكية، مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية العدد األكؿ، المجمد الثامف
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استدؿ المجيزكف لمتعامؿ بالربا في ببلد الحرب لمف دخميا مف غير  أسلإلسال ولسالثالث: (1
بلد الحرب، إال أنيـ قيدكىا بعدـ أماف باألدلة التي استدؿ بيا المجيزكف لمتعامؿ بالربا في ب

ف، كذلؾ ألف دخكؿ المسمـ دار الحرب بغير أماف يجعؿ دـ ادخكؿ المسمـ تمؾ الببلد بأم
بأم نكع مف أنكاع االعتداء، فيككف التعامؿ بالربا مف ضمف أنكاع  ان الحربي كمالو مستباح

ىا يعد غدران، فبل التعامؿ الجالب لمماؿ، بخبلؼ ما لك دخؿ بأماف فإف أخذه لمماؿ عند
س.(1)يجكز التعامؿ بالربا عند ذلؾ

سالعابع: (4 سال ول لمربا في ببلد  لمجيزةاستدؿ المفرقكف بيف األخذ كاإلعطاء باألدلة اسأسلإل
يجكز لممسمـ إعطاء الربا لمحربي  ألنو السالحرب، غير أنيـ قيدكىا باألخذ ال باإلعطاء،

ف مالو مستباح، كال أماف لو، فبل تدخر ألف مالو معصكـ في كؿ الدكر، أما الحربي فإ
كسيمة ممكنة ألخذ مالو إال كتبذؿ كلك كانت محرمة بطريؽ السرقة أك االعتداء، أما إف 

 .(2)أعطاىا بنفسو لممسمـ عف تراض منو فإف ذلؾ أكلى بالجكاز

س نما كانت إف أقك الم اقشإل: اؿ فقياء الحنفية المتقدميف لـ تكف مقيدة بأخذ أك إعطاء، كا 
تشترط مصمحة المسمـ في ذلؾ، فجاء متأخرك الحنفية كشراح المذىب كقيدكا الجكاز باألخذ 

إمكانية تكاجد مصمحة  بباليـ ال باإلعطاء لما رأكه مف تحقيؽ المصمحة باألخذ، كلـ يخطر
 .(3)مف إعطاء المسمـ الربا لمكافر

 الف.دببػاضخ (4

حة التي استدؿ بيا عدـ كجكد أدلة صحيحة نص في المكضكع، فاألدلة الصحي -1
 الفقياء في معظميا أدلة عامة، لـ تكف نصان في المسألة.

ثف نكعان دكف آخر، تعارض ظكاىر النصكص، فاألدلة التي تحـر الربا لـ تست -2
 المقيدة لعمـك تحريـ الربا ظنية الداللة. كاألدلة األخرل

                                                           

 (.3/259يكتي: كشاؼ القناع )(، الب5/191اني: بدائع الصنائع )الكاس  (1)
 (.2/213األحمدم: اختبلؼ الداريف كأثره في أحكاـ الشريعة )  (2)
 .170ي فقو األقميات، صالقرضاكم: ف  (3)
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عمماء في االختبلؼ في تأكيؿ النص الكاحد، فحديث تحريـ ربا العباس اختمؼ ال -3
تأكيمو، فمنيـ مف رأل أف داللتو عمى التحريـ، كآخركف اعتبركه دليبلن عمى 

 اإلباحة.

االختبلؼ في أصؿ العبلقة مع المشرؾ، أىي السبلـ أـ الحرب، فمف اعتبر أف  -4
أصؿ العبلقة الحرب، استباح دماءىـ كأمكاليـ، أما مف اعتبر أصؿ العبلقة السمـ، 

 عمنكا الحرب عمى المسمميف.ألـ يجز أمكاليـ إال إذا 

 اضترجغح. (5

 :فإف الباحث يرل، ما يميبعد عرض األقكاؿ في المسألة، كأدلتيا 

إف مصطمح دار الحرب اليكـ يختمؼ مضمكنو عنو في السابؽ، فقد كاف شامبلن لكؿ  -1
، لمف يحارب فعبلن كلغير المحارب، ،الكفار لذلؾ ترجيح ىذا الرأم فيو مف  بخبلؼ اليـك

 ي زماننا ما فيو، لذا أرل أف ببلد غير المسمميف اليكـ تنقسـ إلى:المفاسد ف

دار عيد، كىذه الدار ال يجكز لممسمـ الذم دخميا بأماف أك بغير أماف أف يتعامؿ فييا  - أ
بالربا، فإف دخميا بأماف خاص فالحرمة كاضحة في ذلؾ، أما إذا دخميا بغير بأماف 

 يف كبيف تمؾ الببلد.خاص فيك مطالب باألماف العاـ بيف المسمم

دار الحرب، كىذه الدار التي يشف أىميا عمينا الحرب، فإنو يجكز لممسمـ الذم دخميا   - ب
بحيث تحقؽ مصمحة المسمميف  مف غير أماف أف يأخذ ماليـ بأم كسيمة أتيحت لو،

، أك التعامؿ معيـ كاليـكتضعؼ المحاربيف أما إف دخميا بأماف فإنو ال يجكز لو أخذ أم
 ، ألنو أمنيـ، كمخالفة ذلؾ فييا غدر.بالربا

ػطبرراتػاضترجغح. (6

 سبلمة أدلة الجميكر القائميف بالحرمة مف االعتراضات، كضعؼ أدلة القائميف بالجكاز. -1

انسجاـ ىذا الترجيح مع عالمية الشريعة، كأنيا عدلة في التعامؿ مع البشرية جمعاء، كأنيا  -2
 تحتـر العيكد كالمكاثيؽ التي تتعيد بيا.
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يقتصر مقصد تحريـ الربا عمى ببلد دكف أخرل فيي محرمة لعينيا، كمقصد التحريـ  ال -3
منع استغبلؿ األقكياء األثرياء لمضعفاء، لككنو زيادة غير مستحقة، كمنع تكدس األمكاؿ 

 في أيدم فئة قميمة، كالربا محرمة في كؿ األدياف السماكية حفظان ليذا المقصد.

باحتيا يجعؿ المسمـ أخذ الربا بالطريؽ المدني يخ -4 تمؼ عف أخذ الغنائـ في الحركب، كا 
نما ىك كسيمة نستعيف بيا عمى الحياة،  يطمع كيستطيب الحراـ، فالماؿ ليس غاية بنفسو، كا 
كقد تؤدم  إباحة كسب الماؿ بالربا إلى ىجرة رؤكس األمكاؿ اإلسبلمية إلى تمؾ الببلد 

 لئلتجار بيا، كىذا يدمر االقتصاد اإلسبلمي.

لقكؿ برأم أبي حنيفة اليـك مخالؼ لمقصده، ألنو أراده إلضعاؼ الحربي، كتعاممنا اليكـ ا -5
 معيـ بالربا يقكييـ كال يضعفيـ، كيشرعف معامبلتيـ.

دار الحرب اليكـ ال تنطبؽ عمى دار الحرب قديمان، فالتقسيـ المعاصر لدار الكفر، دار كفر  -6
ف دخكؿ المسمـ إلى تمؾ الببلد في معظمو بأماف، فبل يجكز  عيدية، كدار كفر حربية، كا 

الغدر، كما إف المسمـ إذا دخؿ ببلد العيد بغير أماف شخصي فإنو ممـز باألماف العاـ بيف 
 ببلده كببلد غير المسمميف بمكجب االتفاقيات الدكلية.

ػ

ػذراءػبغوتػاضدصنػباضػرضػاضربوي.ػ:رابطًا

فر اتك ذلؾ ال يكمعظـ  ،راء بيت لمسكفيحتاج المسمـ المقيـ في ببلد غير المسمميف، لش 
بالقرض البنكي، مما جعؿ المسمـ يتحرل عف حكـ ىذه المعامبلت، لذا كثرت األسئمة في ذلؾ، 

 شعرت بإلزامية طرح ىذه المسألة في بحثي.ف تجاىات العمماء في الحكـ عمييا،كتباينت ا

حيثياتيا المختمفة، ليككف كلكي يككف الحكـ سميمان يجب تصكير المسألة تصكيران صحيحان ب 
 كما يمي:الحكـ كاقعان في محمو، كتصكيرىا 

البائع، كيتقاضى  يقرضو قيمة البيت، ثـ يسددىا إلىيتقدـ طالب الشراء إلى أحد البنكؾ ل  -1
البنؾ ىذا القرض بأقساط شيرية، عمييا فكائد ربكية تزيد بطكؿ مدة القرض، كقد تصؿ إلى 

 ة المدة، بعدىا يصبح البيت ممكان تامان لصاحبو،ثبلثة أضعاؼ أك أكثر في نياي
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أما في البنكؾ اإلسبلمية إف كجدت فنسبة المرابحة قد تصؿ إلى ثبلثة أضعاؼ نسبة  
 .(1)الفكائد الربكية البنكية

الكفاء بالديف قد يصؿ لثبلثيف عامان، كال تكجد بنكؾ إسبلمية تقرض أكثر مف خمس   -2
 .(2)سنكات

كع شيريان لسداد قرض البيت المشترل المبمغ الذم يدفعو المستأجر، قد يعادؿ القسط المدف  -3
 .(3)كقد يزيد عنو

البدائؿ األخرل غير القرض الربكم المتاحة لمتممؾ في تمؾ الببلد إما بالشراء نقدان، كىذا   -4
أمر نادر كصعب لغبلء البيكت، أك بكاسطة المؤسسات اإلسبلمية، كقد بينت زيادة نسبة 

ة المدة المقسط عمييا، كاشتراط دفع نسبة كبيرة مف قيمة البيت في البداية، مرابحتيا، كقم
 .(4)كىذا كمو إف كجدت تمؾ المؤسسات

عادة المبلؾ ال يؤجركف بيكتيـ لؤلسر كثيرة األبناء، أك التي تكثر فييا الحركة كالزيارات،   -5
لب لمبيكت المسممة كبعض الكاليات األمريكية تحدد عدد السكاف عند اإليجار، كالسمت الغا

 .(5)ىناؾ كثرة العياؿ، كالزكار

ىناؾ مزايا اقتصادية كاجتماعية كنفسية يحققيا الشراء، كىي مفقكدة في اإليجار،   -6
كالمشترم يتخير المنطقة المناسبة، أما االستئجار، فتككف في مناطؽ محددة مف مستكل 

 .(6)قدـ في أماكف الشراءأقؿ، كالخدمات المقدمة في أماكف االستئجار أقؿ مف التي ت

 

 

                                                           

 .52لجنة إعداد المناىج بالجامعة األمريكية المفتكحة: فقو النكازؿ، ص (1)
 .158القرضاكم: في فقو األقميات، ص (2)
 .88سمطاف: الضكابط المنيجية لبلجتياد في فقو األقميات المسممة، ص (3)
 .158القرضاكم: في فقو األقميات، ص (4)
 .159المرجع السابؽ، ص (5)
 .160القرضاكم: في فقو األقميات، ص (6)
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 تحرغرػطحلػاضظزاع. (1

تعتبر ىذه المسألة مف القضايا المستحدثة المختمؼ في انتمائيا لمربا، كالمختمؼ  
في تكصيفيا أصبلن، فمف اعتبرىا صكرة جديدة ليست مف المعامبلت الربكية قاؿ بالجكاز 

بارىا ربان محضان، فقد بداىة مف غير شركط، لكف الخبلؼ كاقع عند الذيف اتفقكا عمى اعت
 اختمفكا في حكميا، 

كالذم زاد الخبلؼ في المسألة ككنيا في ببلد غير المسمميف، كمدل مشركعية العقكد 
ػالفاسدة في تمؾ الببلد، كىؿ تخضع ألحكاـ الضركرة بحيث يتخفؼ في حكميا أـ ال؟.

 األشوالػسيػاضطدأضظ. (2

 :قكليفسطة القرض الربكم عمى اختمؼ الفقياء في حكـ شراء بيكت السكف بكا    
ال يجكز شراء المسمـ لمسكف في دكلة غير إسبلمية بنظاـ التقسيط البنكي  ال ولساألول:

الربكم، كذىب لذلؾ مجمع البحكث اإلسبلمية، كمجمع الفقو اإلسبلمي، كالدكتكر محمد 
 .(1)البرازم، كالدكتكر صييب الغفار مف عمماء المجمس األكركبي لئلفتاء

يجكز شراء المسمـ لمسكف بالتقسيط عف طريؽ البنكؾ في تمؾ الببلد بشرط  لسالثا ي:ال و
أال يككف لو مسكف بديؿ كيعجز عف شرائو إال بيذه الطريقة، كذىب لذلؾ المجمس 
األكركبي لئلفتاء كالبحكث، كالييئة العامة لمفتكل بالككيت، كرابطة عمماء الشريعة في 

 .(2)قا، كالدكتكر القرضاكم مؤخران أمريكا، كالعبلمة مصطفى الزر 

 األدضظػوطظاشذتؼا. (3

استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بأدلة تحريـ الربا، عمى اعتبار  أسلإلسال ولساألول: (1
 أف ىذه المعاممة مف قبيؿ الربا، كذلؾ مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ.

 
                                                           

(، القرضاكم: في فقو 4/436، الجيزاني: فقو النكازؿ )1985مجمع الفقو اإلسبلمي، المؤتمر الثاني بجدة عاـ  (1)
 .182األقميات، ص

، ، القرضاكم: في فقو األقميات614: فتاكل الزرقا، صمكي، 42فتاكل الييئة العامة لمفتكل بالككيت، رقـ  (2)
 .172ص
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ذكر آية أكتفي بك استدلكا بعمكـ اآليات الدالة عمى حرمة الربا، األسلإلسمنسال عآن:س - أ
 منيا:

ٍُاٍِْننِيَ مُنْزٌُْ بُِْ اىشِّثَب ٍَِِ ثَقَِِ ٍَب ًَرَسًُا اىيَّوَ ارَّقٌُا آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّبقكلو تعالى:  -1
(1)  

: نيى اهلل عز كجؿ عف الربا كأمرنا بترؾ ما بقي منو كىك ربا وج سالساللإل
 .(2)حـرالنسيئة، كالمعاممة البنكية مف ىذا القبيؿ لذلؾ ت

ال تعتبر ىذه المعاممة مف قبيؿ ربا النسيئة، فيي صكرة معاصرة  الم اقشإل:
 .(3)جديدة

: استدلكا بعمكـ األحاديث الكاردة في تحريـ الربا أكتفي بذكر منسالي إلسألسلإلاس -سب
 أحدىا مع تكجييو.

يػاضجاعضغظػسؼوػطوضوعػصلػرباػصانػس)في حجة الكداع:  قكؿ النبي  -1
 .(4)ظاػرباػاضطباسػبنػربدػاضططضبػسإظهػطوضوعػصضه(ضعػرباوأولػرباػأ

سالساللإل: التعامؿ بالربا بكامؿ صكره المختمفة، كىذه  حـر النبي  وج 
 .(5)الصكرة مف قبيؿ الربا لذلؾ تحـر

 األسلإلسمنسالمع ول.س -ست

نما المسممكف  -1 إف إباحة القرض الربكم لمحاجة ال يقتصر عمى ببلد الكفار، كا 
الحاجة في كؿ مكاف يجكز ليـ العمؿ بذلؾ، كفي ىذا  الكاقعكف تحت كطأة

ضرر كبير، كما إف إباحتو لشراء بيكت السكف يجعؿ المجاالت األخرل في 
التعامبلت تدخؿ تحت ستار الحاجة، فيصبح الناس يتعاممكف بالربا في شؤكف 

                                                           

 (.278البقرة، آية ) (1)
 (.3/330القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (2)
 .38قضايا الجاليات المسممة، ص  (3)
 (.6، ىامش )146سبؽ تخريجو، ص (4)
 (.1/417الجصاص: أحكاـ القرآف ) (5)
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باحتيا تككف بفتكل  حياتيـ كميا، لذا سدان لمذريعة تحـر ىذه المعاممة، كا 
 .(1)خاصة

إف تجكيز بعض العمماء لمتعامؿ بالربا في ببلد غير المسمميف، مقيد باألخذ ال  -2
اإلعطاء، ألف فيو فائدة كمنفعة لممسمـ اآلخذ، كالشراء بالقرض الربكم فيو 

 إعطاء لمربا لمكافر كىذا حراـ.

إف المستفيد مف ذلؾ البنؾ، كالمشترم نفسو، لكف الفائدة الكبرل  الم اقشإل:
 لمسمـ ألنو بعد فترة سيصبح قد امتمؾ المنزؿ.يستفيدىا ا

إف المقرر مف قكاعد الفقياء أف ما حـر سدان لمذرية أبيح لمحاجة، أما ما حـر  -3
لذاتو فإنو ال تحمو إال الضركرات، كالربا مف المحرمات لذاتيا، لذا ال تحميا 

 .(2)الحاجة

 أسلإلسال ولسالثا ي: (2

ساس مي:،سكممنساألثعسوالمع ولسايتسلسالمج  ونس

س األسلإلسمنساألثع: -سأ

استدؿ بعض مجيزم ىذه المعاممة بقكؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو:  -1
ساهللس) سالجس،سسث ثسوسستسأنسعيول س  تهيسإل  : سف هنسعهسًا سإل  ا عهس

سالعباس سفي س س ا سقس س كون سأن سخ ت سل س سأ ضًا: سوقال سالعبا، سوأبواب والك لإل،
 .(3)(عشعةسأضعافسبمخافت 

إف الربا حراـ، لكف االختبلؼ في صكر الربا، كأم ىذه الصكر  :وج سالساللإل
إعادة نظر في ضكء حراـ، لذلؾ ليس كؿ زيادة ربا، كىذه الصكرة تحتاج 

 .النصكص الشرعية

                                                           

 .38(، قضايا الجاليات المسممة، ص2/143ابف رشد: بداية المجتيد ) (1)
 .155ؽ بيف الضركرة كالحاجة، صابف بيو: الفر  (2)

 ، كلـ أجد حكمان عميو.(175/  12) في صحيحو حباف ركاه ابف(2)  
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إف ىذه الزيادة مقابؿ األجؿ، كالزيادة مقابؿ األجؿ ىي عيف الربا،  الم اقشإل:
 فبل تجكز.

 :األسلإلسمنسالمع ول -سب

يذه المعاممة،  لمحصكؿ عمى أمر مكمؿ لحفظ النفس، التي إف المسمـ يمجأ ل -1
ىي مف الكميات الخمسة المحفكظة في الشريعة، لذلؾ تباح بأحكاـ الضركرة 
إف ثبتت أنيا ربا، ألف الضركرات تبيح المحظكرات، كالسكف مف الحاجيات 

 .(1)التي تنزؿ منزلة الضركرة، لذلؾ جازت ىذه المعاممة بشركط معينة

إف شراء السكف مف مقتضيات الحاجة عند تعذر كجكد السكف  إل:الم اقش
 باإليجار مثبلن، فيتعرض اإلنساف لممبيت في الشارع، 

فر مف غير الكقكع في الحراـ فبل يككف ضركرة كال حاجة الكف كاإليجار متك 
نما يككف مف قبيؿ التحسينفي شراء بيت بقرض ربكم، ك  ات، كلـ يقؿ أحد يا 

 .(2)حسيف ينزؿ منزلة الضركرةمف العمماء أف الت

ىناؾ صكر ال يككف اإليجار فييا يدفع المشقة، كيرفع الحاجة، كأف  العس:
يككف عدد األبناء أكبر مف الحد المسمكح بو، أك أف يكبر الرجؿ في العمر 
فيقعد عف العمؿ كيعجز عف دفع األجرة، لكنو لك كاف قد اشترل بيتان بالتقسيط 

عمى الدفع، لما كصؿ بو األمر أف يمقى مف غير مأكل مذ كاف عامبلن قادران 
كال سكف، كقد اعتبر إماـ الحرميف رفع الحرج الكاقع في الحاؿ أك المآؿ، 

 .(3)فتمثؿ ىذه الصكرة حاجة في المآؿ ال في الحاؿ

بو في  ي ببلد غير المسمميف، كىك المفتىأجاز بعض العمماء التعامؿ بالربا ف  -2
عف أحمد، كرجحو ابف تيمية، لذلؾ يمكف األخذ بيذا  المذىب الحنفي، كركاية

                                                           

 .40، قضايا الجاليات المسممة، ص29رفي، صصالجندم: فقو التعامؿ المالي كالم  (1)
اسات اقتصادية الزحيمي: بحث بعنكاف: حكـ تعامؿ األقميات اإلسبلمية في الخارج مع البنكؾ الربكية، مجمة در   (2)

 .15ص ،إسبلمية العدد األكؿ، المجمد الثامف
 .480، الجكيني: غياثي األمـ، ص50الصاكم: كقفات ىادئة مع فتكل إباحة شراء بيكت السكف، ص  (3)
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الرأم دفعان لممشقة، كحتى ال يتأذل المسممكف بانتمائيـ لئلسبلـ، إذ إف القسط 
 .(1)الذم يدفعكنو لمشراء يدفعكف أكثر منو لؤلجرة

إف المذىب الحنفي يعتبر ذلؾ في ببلد الحرب، كأنتـ ال تعتبركف  الم اقشإل:
اليـك دار حرب، كالـز قكلكـ يمنعكـ مف اإلقامة في تمؾ ببلد غير المسمميف 

اإلعطاء، كالقرض الربكم بالببلد أصبلن، كما إف رأم الحنفية مقيد باألخذ ال 
 يقـك المسمـ فيو باإلعطاء.

نما األصؿ عندىـ ما  العس: ال فرؽ بيف األخذ كاإلعطاء في المذىب الحنفي، كا 
يؤيد ذلؾ أقكاؿ أئمة المذىب األكائؿ كاف يحقؽ مصمحة المسمـ فيك الجائز، ك 

الذيف لـ يقيدكا بشيء، كما كاف التقييد باألخذ إال مف متأخرم الحنفية، 
العتبارىـ أف اإلعطاء ال يعكد عميو فائدة بحاؿ عمى المسمـ، لكف المبلحظ 
اليكـ أف اإلعطاء يحقؽ فائدة، فالمسمـ يعطيو لكنو مقابؿ ذلؾ يأخذ البيت 

 .(2)األكبر فيككف ىك الرابح

كاستدؿ بعض مجيزم القرض كليس جميعيـ بأف ىذه معاممة حديثة، لـ تكف  -3
 .(3)مف قبيؿ الربا، كىي ال عبلقة ليا بربا النسيئة المحـر

المناقشة: كؿ أنكاع الفائدة في القركض حراـ، ما كثرت فيو الربا أك قمت، كال 
باح، ال لحاجة ـ ال تاالستيبلكي كالقرض اإلنتاجي، فكميا حرا فرؽ بيف القرض

 . (4)كال لضركرة
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 دببػاالختالف. (4

االختبلؼ في تكييؼ المسألة لككنيا مف المستجدات المعاصرة، فبعض العمماء لـ  -1
يعتبرىا ربا فأجازىا، كآخركف اعتبركىا ربا لكف الحاجة أجازتيا، كأخركف لـ يعتبركا 

 الحاجة فييا فحرمكىا.
بار الضركرة كالحاجة فيو، فالعمماء متفقكف عمى االختبلؼ في تقدير الكاقع، كمدل اعت -2

سقاط القكاعد عمى الكقائع، فما يراه فريؽ مف العمماء إالقكاعد، لكنيـ مختمفكف في 
 ان.يحاجة اعتبره فريؽ آخر تحسين

 اضترجغح. (5

 في المسألة: يراه الباحثبعد عرض المسألة بتفاصيميا كأدلتيا كمناقشة األدلة، فإف الذم 

 ء بيت السكف بالقرض البنكي ربا، لذلؾ ال يجكز في الحاالت التالية:يعتبر شرا  -1

إذا كاف لو بيت آخر يسعو، كيفي بحاجتو، كلك نسبيان، كيككف شراء البيت الجديد بقصد  -أ 
 مزيد تكسعة، أك لمتجارة كاالسترباح.

إذا كاف يممؾ ثمف البيت، أك يستطيع شراءه بكسائؿ أخرل، كأف يككف مرابحةن أك   -ب 
 قسيط.بالت

قعو في الحرج، فإنو في إذا كجد بيتان باالستئجار، كيحقؽ احتياجاتو المطمكبة، كال يك   -ج 
مف قبيؿ التحسيف ال الحاجة، بخبلؼ مف لـ  بكاسطة البنؾ يعد شراؤه لمبيت ىذه الحاؿ

يجد بيتان مف األصؿ، أك كجد بيتان لكنو ال يفي باحتياجاتو، كال يتسع ألفراده، كيكقعو في 
 ف الحكـ عندىا يختمؼ.حرج فإ

يجكز شراء بيت بكاسطة القرض الربكم البنكي عند الحاجة الممحة أك الضركرة في ببلد   -2
كينضبط الشراء بقكاعد الضركرة،  ،غير المسمميف، بشرط عدـ تمكنو مف البدائؿ المذككرة،

 . ذه القكاعد، الضركرة تقدر بقدرىاكأىـ ى
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 (1):طبرراتػاضترجغح (6

نما جكاز التعامؿ بيذه المعاممة في حدكد ضيقة، القكؿ بالجكاز لي -1 س معناه تحميؿ الربا، كا 
فر الحاجة اكبضكابط يجب تحققيا حتى تككف المعاممة صحيحة، كىذه الضكابط تكفؿ تك 

الشرعية، كال نقكؿ بإطبلؽ فتكل اإلباحة، ألف إطبلقيا ييدد اتساع الشركات كالبنكؾ 
بلن عف المؤسسات الربكية، كما يقاؿ في شراء البيكت اإلسبلمية التي تبذؿ جيدىا لتككف بدي

ال يقاؿ في غيرىا مف المعامبلت كشراء السيارة كاألثاث المنزلي، الختبلؼ مرتبة ىذه 
 األشياء عف مرتبة المسكف.

رء المفاسد، كذلؾ ألف فترة مف دضكابط ينسجـ مع تحقيؽ المصالح، ك إف ترجيح الجكاز ب -2
بيت، أما لك كاف باألجرة، فإنو قد يمضي نفس الزمف لكنو ال الزمف كفيمة بتسديد ثمف ال

، كيبقى يفكر في مسكنو، كيككف مرىكنان بمزاج صاحب في النياية يممؾ مف البيت شيئان 
ف شاء طرده.  البيت إف شاء مدد لو األجرة كا 

في ترتيب بيتو كفؽ  ان فر البديؿ المناسب، يعطي المسمـ حقاترجيح الجكاز عند عدـ تك  -3
ياجاتو، كما إنو فيو دافع لممسمميف المقيميف ىناؾ أف يشتركا مساكنيـ في مناطؽ احت

ف الجكاز ال يعفي المسمميف  متقاربة، يمكف ليـ في المستقبؿ تحكيميا إلى أحياء إسبلمية، كا 
مف مسؤكلية البحث عف إقامة البديؿ الحبلؿ عف ىذه البنكؾ، بحيث يقيمكف بنككان إسبلمية 

حة كالشراكة أك اإليجار المنتيي بالتمميؾ، أك إقناع البنكؾ الربكية بالتعامؿ تتعامؿ بالمراب
 الشرعي مع الجاليات المسممة في تمؾ الببلد.

إف المستند األساس في اإلباحة الحاجة كالضركرة، كليس الرأم القائؿ بجكاز التعامؿ بالربا  -4
تحدث عنو، كلترتب آثار في ببلد الحرب، لعدـ انطباؽ تمؾ الفتكل عمى الكاقع الذم ن

ف كرد االستدالؿ بو فذلؾ لبياف  أخرل فاسدة مثؿ التعامؿ في كافة المحرمات األخرل، كا 
 اختبلؼ الفتكل بيف ببلد المسمميف كببلد غيرىـ.

سد الذرائع بالتحريـ، كالتي ساقيا المحرمكف ، كأف يعتقد الناس أف كؿ  ضعؼ مبررات -5
تكل، كذلؾ في ببلد اإلسبلـ أك غيرىا، أك قد يأخذكا المعامبلت الربكية جائزة بيذه الف

                                                           

 .47قضايا الجاليات المسممة، ص  (1)
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الجكاز مف غير االلتزاـ بالضكابط المفركضة، كضعؼ ىذه المبررات يكمف في أف كاجب 
الشرع بياف حدكد الحؿ مف الحرمة ال إلزاـ الناس بيا، كما إف الذم يريد أف يأخذ بالحؿ 

 لمعاممة فإنو لف يتكرع عف إجرائيا.مف غير االلتزاـ بالضكابط لك أجمعنا عمى حرمة ىذه ا
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ػاضطبحثػاضخاطس
ػ

 .املشاركح السياسيح وتىاتؼها
 ًّزنٌُ ىزا املجذث ٍِ:

دكى ادلشاسكح انغْاعْح يف تالد  أًال0ً

 غري ادلغهًني.

 .ضٌاتط ادلشاسكح ثاَْا0ً
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ػاضطبحثػاضخاطس

ػاضطذارصظػاضدغادغظػوتوابطؼا.

د غير المسمميف، كتجنسو بجنسية الدكلة المقيـ فييا، تجعؿ لو إف إقامة المسمـ في ببلػػ
الحؽ في المشاركة السياسية بصكرىا المختمفة، مف إقامة أحزاب أك االنتماء ليا أك الترشح 
كالتصكيت في انتخابات البرلمانات كمجالس الشكرل، ككذلؾ تكلي المناصب اإلدارية المختمفة في 

ػالدكلة.

في ىذه المسألة مف قبؿ العمماء المعاصريف؛ لمسيس الحاجة لتبييف كلقد كثر الحديث   
، كثيرة لكجكد متناقضات كخاصة في ببلد غير المسمميف، األحكاـ الشرعية في ىذه الحكادث،

فساح  فالحككمات ال تعرؼ لحاكمية اهلل طريقان، في حيف سماحيا لممسمميف بأداء عباداتيـ، كا 
كما إف صكر  سية بشكؿ أكفر حرية منو في بعض ببلد المسمميف،الفرصة ليـ في المشاركة السيا

، لذا لف باختبلؼ معطيات كؿ صكرة المشاركة السياسية كثيرة متعددة، تختمؼ أحكاـ العمماء عمييا
نما سأعالج المشاركة السياسية بإطبلقيا، مبينان  أعالج األحكاـ الجزئية الناتجة عف المشاركة، كا 

، بحيث يمكف بعد ذلؾ تخريج الصكر ضكابط المشاركةفي الشرع، ثـ أبيف أصؿ المسألة، كمحميا 
 المختمفة عمى أصكؿ ىذا المبحث.

ػأواًل:ػحصمػاضطذارصظػاضدغادغظػسيػبالدػزغرػاضطدضطغن.

 تحرغرػطحلػاضظزاع. (1

اتفؽ العمماء عمى عدـ جكاز الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل، كما اتفقكا عمى جكاز  
حكـ إسبلمي محكـ لشرع اهلل، لكنيـ اختمفكا في حكـ المشاركة المشاركة السياسية في 

 السياسية لدل حككمة كافرة ال تحكـ بما أنزؿ اهلل.

 أشوالػاضطضطاء. (2

 أقكؿ: ثبلثة اختمؼ العمماء في المسألة عمى
يجكز لممسمـ المشاركة السياسية في الدكلة الكافرة إذا رجحت المصالح مف  ال ولساألول:

 لكسي القرطبي كابف تيمية كاليراسي كاأللذلؾ الماكردم ك مشاركتو، كذىب 
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كالعز بف عبد السبلـ، كمف المعاصريف الدكتكر يكنس األسطؿ كالدكتكر محمد عمي 
 (1)، كالدكتكر صبلح سمطافالصكا

ال يجكز لممسمـ المشاركة السياسية لدل الحاكـ الكافر إال لضركرة ممجئة،  ال ولسالثا ي:
قرطبي كالماكردم مف غير نسبتو ألحد، كذىب إليو مف المعاصريف كنقؿ ىذا القكؿ ال

 (2)الدكتكر محمد أبك فارس، كالشيخ محمد قطب، كاألستاذ أحمد المحمكد.
ال يجكز تكلي المسمـ لمكظيفة العامة أك المشاركة السياسية في الدكلة الكافرة  ال ولسالثالث:

، كالزمخشرم كمف المعاصريف الدكتكر ابتداءن إال لمصمحة غالبة، كذىب لذلؾ الشككاني
عمر األشقر كالدكتكر يكسؼ القرضاكم، كالشيخ ابف باز، كالدكتكر صبلح الصاكم، 

  (3)كمعظـ الباحثيف.
أف الرأم األكؿ كالثالث قد اتفقا ضمنا باعتبار النتائج، فإف  يراه الباحثكالذم 

لمجكاز، أما أصحاب القكؿ  أصحاب القكؿ األكؿ قد جعمكا األصؿ الجكاز ككضعكا شركطان 
المصمحة، كالشركط تحقؽ الثالث فقد جعمكا األصؿ الحرمة، لكنيـ استثنكا مف األصؿ حالة 

التي كضعيا أصحاب القكؿ األكؿ تفرز الجكاز في حالة المصمحة المتحققة، لذلؾ 
 سأتعامؿ مع المسألة عمى اعتبارىا قكليف باعتبار النتيجة، كىما:

 

ساألول ز تكلي المسمـ الكظيفة كالكالية العامة في الدكلة الكافرة إذا تحققت : يجك ال ول
 المصمحة.

 : ال يجكز تكلي المسمـ تمؾ الكظائؼ في الدكلة الكافرة.الثا يس ولال

                                                           

(، ابف تيمية: مجمكع الفتاكل 9/215(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )3/51)النكت كالعيكف الماكردم:  (1)
(، ابف عبد السبلـ: قكاعد 13/5ي: ركح المعاني )(، األلكس2/233(، الكيا اليراسي: أحكاـ القرآف )20/56)

، األسطؿ: 367(، الصكا: مشاركة المسمـ األمريكي في الحياة السياسية، ص1/121األحكاـ في مصالح األناـ )
 ، كما بعدىا.51سمطاف: مشاركة المسمميف في االنتخابات األمريكية، ص ،189ص ميزاف الترجيح،

(، أبك فارس: المشاركة في الكزارة 13/5(، األلكسي: ركح المعاني )9/215قرآف )القرطبي: الجامع ألحكاـ ال (2)
 .243، المحمكد: الدعكة إلى اإلسبلـ، ص509، قطب: كاقعنا المعاصر، ص40في األنظمة الجاىمية، ص

جالس األشقر: حكـ المشاركة في الكزارة كالم(، 2/263(، الزمخشرم: الكشاؼ )3/35الشككاني: فتح القدير ) (3)
، الصاكم: نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، 179، القرضاكم: مف فقو الدكلة في اإلسبلـ، 34النيابية، ص

 كما بعدىا. 70ص
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 األدضظػوطظاشذتؼا. (3

س،سكماس مي:بالكتابسوالي إلسوالمع ولسالمج  ونايتسلسأسلإلسال ولساألول:س (3

 األسلإلسمنسال عآن. -أس

 ٍِنْيَب َّزَجٌََّؤُ اىْإَسْضِ فِِ ىٌُِْعُفَ ٍَنَّنَّب ًَمَزَىِلَ( 11) ػَيٌٌِْ دَفِْظٌ بِِِّّ اىْإَسْضِ خَضَائِِِ ػَيََ اجْؼَيْنِِ قَبهَقكلو تعالى:  -1

َّشَبءُ دَْْثُ
(1).  

لقد تكلى يكسؼ عميو السبلـ كالية لدل الممؾ الكافر في مجتمع غير مسمـ،  وج سالساللإل:
الحكـ ألنو يرل مف نفسو  تكلينكع مف أنكاع طمب  المشاركة السياسيةك كقد طمبيا بنفسو، 

 مَبَُ ٍَبلقكلو تعالى:  (2)غير شرع يكسؼ عميو السبلـ الكفاءة، كقد كاف لمممؾ حكـ خاص

اىََْيِلِ دِِِّ فِِ ؤَخَبهُ ىَِْإْخُزَ
 .، فيك حكـ غير إسبلمي(3)

نما لينتقؿ إليو، ككاف ىك الحاكـ  لـ يكف سؤاؿ يكسؼ عميو السبلـ لمكالية الم اقشإل: كا 
الفعمي، أما الممؾ فكاف تابعان لو، كال يعترض عميو، كآؿ األمر في النياية إليو حتى تبكأ في 
المممكة حيث يشاء، كما إف قصة يكسؼ عميو السبلـ خاصة بو، كشرع مف قبمنا ليس 

 .(4)شرعان لنا إذا جاء في شرعنا ما يناقضو

بلـ لـ يكف في منصب ممؾ، بؿ مف كالتو، ثـ إف األمر عمى فرض يكسؼ عميو الس العس:
، أما مآلو إليو في النياية كىذا لـ يثبت، فإنو في البداية دخؿ في حككمة غير إسبلمية

، فيذا مردكد التفاؽ الشرائع جميعيا لنا فبل يصمح دليبلن  ان شرعدعكل أف شرع مف قبمنا ليس 
في شرعنا ما يخالفو ألف الصكر الكاردة في التحريـ في أف الحاكمية هلل كحده، كلـ يجئ 

                                                           

 (.55،56يكسؼ، آية ) (1)
(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف 13/5، األلكسي: ركح المعاني )317البيضاكم: تفسير البيضاكم، ص (2)
 (..3/1417في التفسير ) (، حكل: األساس9/216)

 (.76يكسؼ، آية ) (3)
(، المكدكدم: الحككمة 9/215(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )3/1092ابف العربي: أحكاـ القرآف ) (4)

 (.4/2014، قطب: في ظبلؿ القرآف )58اإلسبلمية، ص
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 في حالة عدـ المصمحة، بخبلؼ الصكرة المطركحة التي تحقؽ المصمحة لممسمميف
 .(1)كخاصة في ببلد غير المسمميف

اىَُْنْنَشِ ػَِِ ًََّنْيٌََُْ ثِبىََْؼْشًُفِ ًََّإٍُْشًَُُ اىْخَْْشِ بِىََ َّذْػٌَُُ ؤٍَُّخٌ ٍِنْنٌُْ ًَىْزَنُِْ قكلو تعالى: -2
: تعالى ، كقكلو(2)

ُاىْذَغَنَخِ ًَاىٌََْْػِظَخِ ثِبىْذِنََْخِ سَثِّلَ عَجِْوِ بِىََ ادْع
(3).  

سالساللإل:  كلـ تقيد اآلية ميدانان دكف آخر، ،إليو إف اهلل تعالى أمر بالدعكة إلى وج 
 كة.كالمشاركة السياسية في ىذا الزماف تكفر بكابة كاسعة لتبميغ الدع

 .والمأثوعساألسلإلسمنسالي إل -سب

 يصرح فيو بإسبلمو كاستعداده لممجيئ إلى الرسكؿ  أرسؿ النجاشي كتابان إلى النبي  -1
طاتػاضغومػرجلػصاضح،ػسػوطواػسصضواػ): في حقو إذا أمر بذلؾ، كلما تكفي قاؿ النبي 

 (4).(رضىػأخغصمػأصحطظ
سالساللإل: عميو كحثو لمصحابة  ة النبي إف النجاشي رحمو اهلل كاف مسممان لصبل وج 

باالستغفار لو، كقد كاف ممكان في نظاـ كافر ال يحكـ بشريعة اهلل كذلؾ ثابت بأدلة كثيرة، 
سكاء بخركج قكمو عميو لما أسمـ أك بخفضو صكتو لما أسمـ، أك بقكلو في رسالتو ال أممؾ 

 .(5)إال نفسي

افر، بؿ األمر كالشأف لو، كلـ النجاشي كاف حاكمان كلـ يكف تحت سمطاف ك الم اقشإل:
 .(6)يتمكف مف تحكيـ الشريعة ألف شعبو نصراني

                                                           

ة: األقميات المسممة كما يتعمؽ (، سبلم4/267(، الطبرم: جامع البياف )20/56ابف تيمية: مجمكع الفتاكل ) (1)
 .285بيا مف أحكاـ، ص

 (.104آؿ عمراف، آية ) (2)
 (.125النحؿ، آية ) (3)
 (.3/1407أخرجو البخارم في صحيحو ) (4)
، فقو السياسة الشرعية لؤلقميات 66(، األشقر: حكـ المشاركة في الكزارة، ص3/81ابف كثير: البداية كالنياية ) (5)

 (.5/114بف تيمية: منياج السنة )، ا257المسممة، ص
 اركة الحركة اإلسبلمية المعاصر، مقاؿ إلكتركني عمى اإلنترنت.المكلكم: مش (6)
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صحيح كاف النجاشي ىك الممؾ لكف ىذا ال يمنع كجكد شخصيات فاعمة أخرل، فقد  العس:
ألف  ؛أكشككا القضاء عميو، كقد استمر حكمو عشر سنكات لـ يستطع فييا تحكيـ الشريعة

فى بتحقيؽ مصمحة إيكائو لممسمميف المقيميف عنده في لـ يأمره بذلؾ، لكف اكت النبي 
لك كاف غيره قائدان  لمسمميفالحبشة، كبقائو حاكمان عمى شعب نصراني يمكف ليـ مقاتمة ا

 .(1)ليـ

)دغصونػأطراءػتطرسونػوتظصرون،ػسطنػظابذعمػظجا،ػوطنػارتزضؼمػ: قكؿ النبي  -2
ػعضك( ػخاضطؼم ػوطن ػر، كفي ركاية (2)دضم، ػغدتططل ػستطرسونػ)إظه ػأطراء ضغصم

 .(3)وتظصرون،ػسطنػصرهػسػدػبرئ،ػوطنػأظصرػسػدػدضم،ػوضصنػطنػرضيػوتابع(

إف المسمـ يجكز لو مقاطعة الحياة السياسية ألف ذلؾ أسمـ لو، لكف ذلؾ ليس  وج سالساللإل:
بأسمـ لؤلمة كالمجتمع لتمادم الباطؿ كاستمراره، لذا يجكز لممسمـ المشاركة بقصد نبذ 

نكار المنكر، كفي ظني أف ىذا خير مف المعتزؿ ألنو يخالط الناس كالمجتمعات  الباطؿ، كا 
كالزاىد الحقيقي مف يخالط الناس كيزىد بما في أيدييـ، أما مف  كيصبر عمى أذاىـ،

كمتابعتيـ كالرضا  كأىمو لكف المحـر مداىنة الباطؿ اعتزليـ فإنو متزىد مع جكاز فعمو،
 .(4)بمنكرىـ

)ل سسالعاملسهوسالذيس ععفسالخ عسمنسالشع،س رضي اهلل عنو: لعاصبف ا كقكؿ عمر  -3
 .(5)ولكنسهوسالذيس ععفسخ عسالشع ن(

نما خير يخالطو شر،  وج سالساللإل: ال يكجد في الككف خير محض، كال شر محض، كا 
كالعكس، كالمشاركة السياسية مف ىذا القبيؿ، لذلؾ ننظر لمراجح مف األمريف، فإف رجحت 

ال قمنا بالحرمةا بالجكازالمصمحة قمن  .، كا 

 
                                                           

 .83األشقر: حكـ المشاركة في الكزارة، ص (1)
 (.7/530أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ) (2)
 (.3/1481ة )ماـ مسمـ في صحيحو، كتاب اإلمار أخرجو اإل (3)
 .138، صالحياة السياسيةلمشاركة في المصرم: ا (4)
 (.3/74الذىبي: سير أعبلـ النببلء ) (5)



 اضطبحثػاضخاطس:ػاضطذارصظػاضدغادغظػوتوابطؼا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضثاظيػاضغصل

070 

 مف كجكه: بالمعقكؿ استدؿ المجيزكف لممشاركة السياسيةاألسلإلسمنسالمع ول:س -سج

المترتبة عمى المشاركة السياسية سكاء في  لشركرايدفع الشر األكبر بارتكاب األخؼ، ف -1
مقاطعة عمى  ةالمترتب كرالشر  مف أقؿ، الكزارات أك األحزاب أك المجالس النيابية

، كعدـ المطالبة بحقكؽ المسمميف في الباطؿ فترؾ مدافعة، لمشاركة في حكـ جاىميا
كفتنة  كاقع يعجز فيو حممة الدعكات مف تكصيؿ صكتيـ بغير ىذه الكسيمة شر أكبر،

 .(1)أعظـ

إف تحديد المصمحة مف اختصاص الشرع ال العقؿ، فما طمب الشارع فعمو  الم اقشإل:
ة تقتضي الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل، كمكاالة أعداء اهلل، فيك المصمحة، ثـ إف المشارك

 .(2)كرككف لمكافريف، كأم شر أكبر مف ىذا الشر؟

إف النيي في الشريعة عف الرككف كالمكاالة كالمشاركة تحتمؿ ذلؾ، لكف ليس كؿ  العس:
مشاركة معناىا رككف كمكاالة، بؿ إف المسمـ بمشاركتو يستطيع أف يكصؿ صكت 

 .(3)كبر، كيناكئ أىؿ الباطؿ كينكر منكرىـالحؽ لمدل أ

مشاركة المسمميف في الحياة السياسية يعد دعكة إلى اإلسبلـ، كأف األمكر بمقاصدىا، ف -2
رسالة اإلسبلـ رسالة حضارية شمكلية، كليس صبلة في مسجد فحسب، كما فيو 

لحؽ إعطاء حصانة لمدعاة كال يممؾ أحد منعيـ مف الدعكة، كفيو مدافعة بيف أىؿ ا
كالباطؿ، كردىـ عف ظمميـ، عبر تقديـ مشاريع قكانيف نابعة مف ركح الشريعة لتغيير 

مساندة لممسمميف في تمؾ الببلد،  القكانيف الكضعية، كلمكقكؼ في كجو القرارات الظالمة
ككؿ الببلد في فمسطيف كالعراؽ كأفغانستاف  المسمميف كما كتسيـ في  مساندة
 .(4)يـ طرفان في العداء فييااإلسبلمية التي تككف دكلت

                                                           

المكلكم: مشاركة الحركات اإلسبلمية المعاصرة في الحكـ، ص، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات  (1)
 .107المسممة، ص

 (.18/58) مفاتيح الغيبالرازم:  (2)
 .262ت المسممة، صزردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميا (3)
 .93األشقر: حكـ المشاركة في الكزارة، ص (4)
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إف المشاركة في الحياة السياسية تسيـ في اندماج المسمـ في تمؾ المجتمعات، كتكفر  -3
فرصة أفضؿ لمعبادة كممارسة الدكر الدعكم، كبيذا يظير المسمـ كعضك حيكم  ـلي

 .(1)في المجتمع، نافع لآلخريف

و في الحياة السياسية إذا إف المسمـ مكمؼ بأعماؿ نفسو، كسيحاسب عمييا، فمشاركت -4
 اكانت بالحؽ مف غير مخالفات شرعية ال تضره، كال يحاسب عمى أخطاء الكفار، كىذ

 .(2)الفقو نقبمو عند االستضعاؼ ال في مرحمة القكة، الختبلؼ فقو كؿ مرحمة

إف تجمع المسمميف في أحزاب إسبلمية، أك في جماعات ضغط، أك تكلييـ لكظائؼ   -5
كقد يصؿ حكميا  كضاع المسمميف،كتحسيف أ في صناعة القرار،كسمطة عميا تؤثر 

بطاؿ لمباطؿ، كرفع لمظمـ، كاالعتراض عمى  ،لمكجكب لما فيو مف إحقاؽ لمحؽ كا 
 .(3)ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب التشريعات المخالفة لمشرع، كالقاعدة ما

يترؾ جمو، فإف  إذا استطاع المسمـ تغيير المنكر كجب عميو، كما ال يدرؾ كمو ال -6
مشاركة المسمـ في الحياة السياسية يترتب عمييا تقميؿ الظمـ، كالعمؿ عمى إحقاؽ 
الحؽ، أما إف استنكؼ عف المشاركة فإنو سيفسح المجاؿ كاسعان لمكفار، فتبقى المفسدة 
كما ىي، كتضيع حقكؽ المسمميف المكجكديف كأقميات في تمؾ الببلد، كتترؾ الساحة 

 .(4)اإلسبلـألعداء  نيبان 

 

 

 

                                                           

، سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف 274زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (1)
 .336أحكاـ، ص

 .183(، القرضاكم: مف فقو الدكلة في اإلسبلـ، ص9/141القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (2)
، ابف تيمية: 403(، الصكا: مشاركة المسمـ في الحياة السياسية األمريكية، ص،1/72الغزالي: المستصفى ) (3)

 .135(، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات اإلسبلمية، 30/360مجمكع الفتاكل )
 .180القرضاكم: مف فقو الدكلة في اإلسبلـ، ص (4)



 اضطبحثػاضخاطس:ػاضطذارصظػاضدغادغظػوتوابطؼا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضثاظيػاضغصل

072 

 لما عونسبال عآنسوالي إلسوالمع ول،سكماس مي:ايتسلساأسلإلسال ولسالثا ي:س (2

 :األسلإلسمنسال عآن -أس

اىْنَبفِشًَُُ ىٌُُ فَإًُىَئِلَ اىيَّوُ ؤَّْضَهَ ثََِب َّذْنٌُْ ىٌَْ ًٍََِْ قكلو تعالى: -3
 ثََِب َّذْنٌُْ ىٌَْ ًٍََِْكقكلو تعالى:  ،(1)

اىظَّبىٌََُُِ ىٌُُ ًىَئِلَفَإُ اىيَّوُ ؤَّْضَهَ
اىْفَبعِقٌَُُ ىٌُُ فَإًُىَئِلَ اىيَّوُ ؤَّْضَهَ ثََِب َّذْنٌُْ ىٌَْ ًٍََِْكقكلو تعالى:  ،(2)

(3). 

تبيف اآليات الكريمة كجكب االحتكاـ لشرع اهلل المنزؿ، كاإلذعاف ألحكاـ سوج سالساللإل:
ال فإنو ظالـ لنفسو، خارج مف العدؿ كالحؽ الربانية، حتى يككف المرء مسممان حقان  ، كا 

 .(4)الديف، كافر برسالة الحؽ، متبع ليكاه

ىناؾ فرؽ بيف مف يرفض االحتكاـ لشرع اهلل مع استطاعتو، كبيف الذم  الم اقشإل:
المستطاع لتغيير  ريسعى لبلحتكاـ لشرع اهلل، لكف الظركؼ غير مكاتيو لو، فيسعى قد

 المنكر.

ثَْْنَيٌُْ شَجَشَ فََِْب ُّذَنٌَُِّكَ دَزََّ ُّاٍِْنٌَُُ ىَب لًََسَثِّ فَيَبقكلو تعالى:  -2
 ىِيَّوِ بِىَّب اىْذُنٌُْ بُِِ، كقكلو تعالى: (5)

بَِّّبهُ بِىَّب رَؼْجُذًُا ؤَىَّب ؤٍََشَ
 قَجْيِلَ ٍِِْ ؤُّْضِهَ ٍَبًَ بِىَْْلَ ؤُّْضِهَ ثََِب آٍَنٌُا ؤََّّيٌُْ َّضْػٌََُُُ اىَّزَِِّ بِىََ رَشَ ؤَىٌَْ، كقكلو تعالى: (6)

َّنْفُشًُا ؤَُْ ؤٍُِشًُا ًَقَذْ اىؽَّبغٌُدِ بِىََ َّزَذَبمٌََُا ؤَُْ ُّشِّذًَُُ
(7).  

: نيى اهلل عز كجؿ عف االحتكاـ إلى الطاغكت، كالنص صريح في ذلؾ، وج سالساللإل
سياسية في كال اجتياد في مكرد النص، كالنص يأمر باالحتكاـ لشرع اهلل، كالمشاركة ال

 .(1)لمنصكص فتحـر ةالدكلة الكافرة مخالف

                                                           

 (.44المائدة، آية ) (1)
 (.45ية )المائدة، آ (2)
 (.46المائدة، آية ) (3)
 .250(، زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص6/330رضا: تفسير المنار ) (4)
 (.65النساء، آية ) (5)
 (.40يكسؼ، آية ) (6)
 (.60النساء، آية ) (7)
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 ظَيٌََُا اىَّزَِِّ بِىََ رَشْمَنٌُا ًَىَب اآليات الناىية عف الرككف لمكفار كمكاالتيـ، كمنيا قكلو تعالى: -3

اىنَّبسُ فَزَََغَّنٌُُ
 ثَؼْطٍ ؤًَْىَِْبءُ ثَؼْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءَ ىنَّصَبسًٍََا اىَْْيٌُدَ رَزَّخِزًُا ىَب آٍَنٌُا اىَّزَِِّ ؤَُّّيَب َّبكقكلو تعالى:  ،(2)

فَةَِّّوُ ٍِنْنٌُْ َّزٌََىَّيٌُْ ًٍََِْ
(3). 

س سالساللإل: نيى اهلل تعالى عباده المؤمنيف عف الرككف لمكفار، كمكاالتيـ كالنيابة وج 
، معيـعنيـ في تحكيـ كفرىـ كاإلعراض عف شرع اهلل، كأمرىـ بقطع المكاالة 

 .(4)السياسية في ظؿ حككمة كافرة نكع مكاالتيـ كالمشاركة

: مشاركة المسمـ في الحياة السياسية ال تعد رككنان إلى الذيف ظممكا، ما داـ الم اقشإل
يك الذم يككف فيو مكافقة عمى فعميـ الباطؿ، فىناؾ معارضة لباطميـ، أما الرككف 

نما الحرمة في كالنيي عف اتخاذ األكلياء مف الكفار ليس معناه القطيعة ال مطمقة، كا 
 .(5)لمسمميفا محاربيـ عمىمحبة كفرىـ، كمعاكنة 

كأنزلكا ىذه اآليات كغيرىا عمى المشاركة السياسية فجعمكىا شران كميا، كنكعان مف  
المكاالة لمكفار، كتحاكمان لممناىج األرضية، فقالكا بحرمتيا، لما فييا مف إقرار بكفر 

في حقيقة األمر ال تبلـز بيف المشاركة السياسية كىذه ، مع أنو الكافر، كظمـ الظالـ
 .(6)األمكر

 :منسالي إلسالسل ل -بس

س.(7)فيسساعسال سوة،سوالتيسكا تسبمثابإلسالمجالسسال  اب إلسال ومسلمس شاعكسال بيس

                                                                                                                                                                          

 (.10/124) مفاتيح الغيبالرازم:  (1)
 (.113ىكد، آية ) (2)
 (.51المائدة، آية ) (3)
 (.6/203(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )1/2210الشعراكم: تفسير الشعراكم ) (4)
(، سبلمة: األقميات المسممة 18/73)مفاتيح الغيب ، الرازم: 196القرضاكم: مف فقو الدكلة في اإلسبلـ، ص (5)

 .300كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص
 .398المحمكد: الدعكة إلى اإلسبلـ، ص (6)
 .123رم: المشاركة الحياة السياسية، صالمص (7)
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لـ يشارؾ مع الكفار في دار الندكة كالتي كانت تمثؿ بالنسبة  إف النبي  وج سالساللإل:
، فيك لـ يدخر كسيمة افيي لتشريعي، كلك كانت جائزة لشاركيـ لكفار قريش المجمس ا

 يكصؿ دعكتو بيا إال استخدميا، كقد كاف في دار كفر.

 ردكا عمى ذلؾ برديف: العس:

كجكد مصالح مف المشاركة إذ لـ  ؛ كذلؾ لعدـفي دار الندكة لـ يشارؾ النبي  -1
لندكة لـ يكف ليا نظاـ يسمح لو بالمشاركة قبؿ التنازؿ عف دعكتو، كما إف دار ا
بحمؼ الفضكؿ الذم  كقكانيف يحتكـ إلييا غير اليكل البشرم، في المقابؿ أشاد 

، ألنو يحقؽ مصمحة تنسجـ مع كلك دعي إليو في اإلسبلـ ألجاب كاف في الجاىمية،
 .(1)التشريع اإلسبلمي

قامة الشرع، كلـ نقؿ إف المشاركة السي دكر النبي   -2 اسية تيدؼ التبميغ عف ربو، كا 
، كتقميؿ المفاسد قدر إلقامة حكـ اهلل، كلكف لتحقيؽ مصالح لممسمميف ىناؾ

 .(2)الممكف

ساألسلإلسمنسالمع ول: -جس

المشاركة في تكلي الكاليات العامة كالكزارة، كالنيابة في المجالس التشريعية، ككؿ الكسائؿ  -1
يعد اعتداءن عمى حؽ المكصمة إلى ىذه المشاركة مف ترشح أك إقامة حزب في ببلد الكفار 

اهلل تعالى في تحكيـ شرعو، ألف المتقدـ لممشاركة يؤدم يميف الكالء لمنظاـ الحاكـ بغير ما 
الكاجب  بالنقض، كالديف مف الكميات الخمسأنزؿ اهلل، كفي ذلؾ مفسدة تعكد عمى الديف 

ا تحـر حفظيا، كالمفاسد التي تترتب عمى المشاركة أكبر مف المترتبة عمى اإلحجاـ، لذ
 .(3)المشاركة

                                                           

  .(6/367البييقي: سنف البييقي الكبرل ) (1)
، الحياة السياسية، المصرم: المشاركة في 300سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (2)
 .123ص
مة كما يتعمؽ بيا مف ، سبلمة: األقميات المسم252زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص (3)

 (.297أحكاـ، ص
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إف الذم يؤدم اليميف بعدـ الخيانة ال يحنث في يمينو بالعمؿ لئلسبلـ، ألف  الم اقشإل:
 عيف الكفاء أف يقدـ النصح كالخير لبمده، كأم خير أكبر مف السعي لتحكيـ اإلسبلـ،

، حتى يرفع عنو الحرج اإلصبلحثـ إف الحالؼ بإمكانو زيادة كممات أك كضع نية  
 .(1)الشرعي

الحياة  في تعد المشاركة السياسية نكعان مف أنكاع المكاالة لمكفار، فالعمؿ معيـ كمشاركتيـ -2
ال لما   كاسمحالسياسية فيو معاكنة ليـ، كتزكية ليـ لما في ذلؾ مف إقرار بصحة حكميـ، كا 

 .(2)العمؿ معيـ، كما في ذلؾ إطالة في عمر األنظمة الكافرةبممسمـ ل

تبلـز بيف المشاركة السياسية كبيف مكاالة الكفار، فالمكاالة عمؿ  ليس ىناؾ الم اقشإل:
قمبي، قد يقع فييا الجالس في بيتو غير المشارؾ في الحياة السياسية، كما إف أم عامؿ 

إف مشاركة المسمميف فييا مصمحة  ثـ، كأف يككف عامبلن أك تاجران  في الدكلة يعد مقكيان ليـ
ممسمميف، فدفع الماؿ لمكفار لفكاؾ أسرل المسمميف منفعة لمكفار، لكف المصمحة الكبرل ل

 .(3)ليـ، لكف المصمحة الكبرل لممسمميف بفكاؾ أسيرىـ

إف دخكؿ المسمـ في الحياة السياسية في ببلد غير المسمميف يعرضو لمفتنة في دينو،  -3
 ،كتجعمو ينغمر في المادة، كيتحكؿ مف باحث عف الحؽ إلى ميتـ بالمظاىر كاألشكاؿ

السعي كراء سمطاف الدنيا الزائؿ، كفي ذلؾ مفسدة كبيرة، كقد تنصب األنظمة شركان ك 
 .(4)لممسمميف المشاركيف في الحياة السياسية لتشكيو صكرتيـ، كالعمؿ عمى ضربيـ

 دببػاالختالف. (4

ال تكجد نصكص صريحة في حكـ مشاركة المسمـ في حككمة كافرة في ببلد غير  -1
ماء عمى أدلة عامة مف النصكص، كأدلة أخرل اجتيادية المسمميف، لذلؾ اعتمد العم

                                                           

 .300سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص (1)
 .280، سبلمة: األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص32األشقر: حكـ المشاركة في الكزارة، ص (2)
 .284كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ، ص ، سبلمة: األقميات المسممة197الزرقا، أحمد: شرح القكاعد الفقيية، ص (3)
 .197األسطؿ: ميزاف الترجيح في المصالح كالمفاسد المتعارضة، ص (4)
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كالمصالح المرسمة، كاألدلة العامة يمكف تكجيييا بطرؽ مختمفة، كالمصالح المرسمة ال 
 يكجد اتفاؽ عمى اعتبارىا.

اإلسبلمية المنشكدة، فمف رأل أف  بناء الدكلةاالختبلؼ في منيجية التغيير، ككيفية  -2
في بناء الدكلة قاؿ  يمر بالمراحؿ التي مر بيا النبي بناء دكلة إسبلمية يجب أف 

بحرمة المشاركة، أما مف اعتبر أف كاقعنا مختمؼ، كتغييره يحتاج إلى مدافعة سياسية 
 أك استثناءن. متبعان سنف التغيير الككنية قاؿ بالجكاز سكاء أصالةن 

في  ةمشاركاالستدالؿ بأدلة ليست محؿ الخبلؼ، فأدلة التحريـ ال تنطبؽ عمى ال -3
حككمة ال تحكـ بشريعة اهلل، ألف المشاركة ليس معناىا الرضا بالكفر، أك الحرص 

نما قد يككف ىدؼ المشاركة تطبيؽ ما نستطيع مف العدؿ.  عمى مكاالة الكفار، كا 
دخكؿ البعد العقدم في المسألة، فقد اختمؼ العمماء في مدل ارتباط ىذه المشاركة  -4

مف رأل ارتباطيا قاؿ بالحرمة، أما مف رأل عدـ ارتباطيا بالكالء كالرككف لمكفار، ف
ف المصالح المجمكبة بالعقيدة كأنيا تدكر في فمؾ السياسة الشرعية في ضكاء المكازنة بي

قاؿ بالجكاز، كمف رأل ارتباطيا لكف يمكف تبلفي سكءاتيا قاؿ  كالمفاسد المدفكعة
 .أيضان  بالجكاز

 اضترجغح. (5

س:،سماس ميعىفإنسالباحثس  اقشتهاسبعسسععضسأسلإلساألقوالسوم

تعد مسألة مشاركة المسمـ في حككمة كافرة في ببلد غير المسمميف مف مسائؿ السياسة  -1
الشرعية في أصميا، أما فعؿ متكلي العمؿ السياسي فيك الذم يمكف أف يرتبط بالكالء 

ال في  كالرككف لمكفار، لذا تدرس ىذه المسألة في ضكء المصالح كالمفاسد المتعارضة
 مسائؿ االعتقاد.سياؽ 

تأخذ المشاركة السياسية بصكرىا المختمفة مف تكلي الكظائؼ العامة، كتأسيس األحزاب  -2
السياسية كاالنخراط فييا، كالترشح كاالنتخاب، كغيرىا مف صكر المشاركة، األحكاـ 

 في ظركؼ أخرل،  في ظركؼ معينة، كمحرمةن  التكميفية الخمسة، فقد تككف كاجبةن 
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أف األصؿ فييا إذا انعزلت عف المتغيرات األخرل الحرمة لعمكـ األدلة المحرمة لتحكيـ  إال
 غير شرع اهلل.

ػطبرراتػاضترجغح: (6

قكة أدلة المجيزيف، كانسجاميا مع مقاصد الشريعة، كعدـ التبلـز بيف المشاركة  -1
دان، فتككف السياسية كبيف االنسبلخ مف الديف كتكلي الكافريف كاتخاذىـ مف دكف اهلل أندا

المفاسد معظميا متكىمة غير كاقعة، كما كاف منيا كاقعان ال ينيض في مقابمة المصالح 
 المتحققة.

ترجيح ىذا الرأم فيو جمع بيف األقكاؿ كاألدلة، فالحكـ بالحرمة يككف إذا لـ تتحقؽ  -2
 مصالح لممسمميف، كبالجكاز عند تحقؽ المصالح.

المقيميف في ببلد غير المسمميف، بالرغـ مف ترجيح الجكاز يحقؽ المصالح لممسمميف  -3
تقمؿ مف األبكاب فيي كجكد بعض المفاسد، لككف المصمحة أرجح مف المفسدة، 

 .، كال تترؾ الفرصة لمظالميفالمفتكحة لمفساد

يتكافؽ ىذا الترجيح مع السنف الككنية في التغيير، عبر التدرج في المشاركة حتى  -4
، فالرجؿ العظيـ ال يكلد القكانيفـ بقكة سعيان ألسممة يتمكف المسممكف مف فرض برنامجي

 عمى ىذه الييئة بؿ يككف جنينان ثـ طفبلن ثـ شابان فتيان حتى يستكم عمى سكقو.

ف كانت  ،ينسجـ ىذا الترجيح مع اغتناـ اإلسبلـ لفرص اإلصبلح، كحماية الدعكة -5 كا 
مكاكبة سبلـ عمى في ذلؾ إظيار لقدرة اإلالفرصة المعركضة مف غير المسمميف، ك 

 التغيرات في أنظمة الحكـ.

نما  إلى ال يطمح مف خبلليا المشاركة السياسية -7 تقميؿ إقامة الدكلة المسممة، كا 
 .حقؿ اإلسبلمي عمى العمؿ السياسيالب العامميف في يفرصة لتدر  كفتح األضرار،
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ػاضدغادغظػسيػبالدػزغرػاضطدضطغن.ػضوابطػاضطذارصظثاظغًا:ػ

سس:اقتصعسم هاسعمىسماس ميلم ولسبجوا سالمشاعكإل،سه اكسعسةسضوابطس

أف تقكـ المشاركة عمى أساس شرعي صحيح،  كما يتقيد المشارككف بأحكاـ اإلسبلـ في  -1
قراراتيـ، كأال يترتب عمى مشاركتيـ إخبلؿ بالعقيدة كمكاالة لمكفار، فإذا كانت  معامبلتيـ، كا 

التحرر مف أم منيج ديني فإنيا ال المشاركة تستكجب الردة أك التبرؤ مف اإلسبلـ أك 
 .(1)تجكز، لذا نشدد في األصكؿ كنيسر في الفركع

أف يترتب عمى المشاركة تحقيؽ مصالح المسمميف الدنيكية المحققة لمخير في األخرل،  -2
كالدعكة إلى الحؽ، كالتعاكف عمى البر، كىذا يتأتى بمشاركة المسمـ العدؿ الكؼء، صاحب 

قية كالعممية، كالخبرة العممية، ليككف ليـ برنامج سياسي قكم كاضح، الكفاية الدينية كالخم
يستفيد مف دراسة تجارب المسمميف السياسية في الدكؿ األخرل، كيقكـ عمى التشاكر بيف 

 .(2)تحركو األنظمة لقضاء مآربيا المسمميف، كيككف قادران عمى إقامة العدؿ، ال أف يككف آلةن 

ألقميات المسممة جكاز المشاركة في ا في شؤكف ؤىمكف لئلفتاءأف يقرر عمماء المسمميف الم -3
األشخاص العدكؿ الذيف يجكز ليـ التقدـ  المناصب أك األعماؿ السياسية، كتحديدىذه 

لممستكيات العميا مف المشاركة، فإف كاف لمعمماء اتفاؽ عمى تحريـ نشاط سياسي معيف،  
 .(3)فبل يجكز المشاركة فيو

عمى البر  فافرة، يتعاكنك ضيـ البعض، ليككنكا قكة سياسية متف بعضتنسيؽ المسمميف بي -4
 ةكؿ المسمميف في نشاطيـ، كال تشكؿ أحزاب في األقمية المسممة الكاحدليجمعكا كالتقكل، 

                                                           

، تكبكلياؾ: األحكاـ السياسية لؤلقميات 102سمطاف: مشاركة المسمميف في االنتخابات األمريكية، ص (1)
 .270، زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، ص138اإلسبلمية، ص

، زردكمي: فقو السياسة الشرعية 22الصكا: مشاركة المسمـ األمريكي في الحياة السياسية األمريكية، ص (2)
 184، القرضاكم: مف فقو الدكلة في اإلسبلـ، ص270لؤلقميات المسممة، ص

 270ص، زردكمي: فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة، 164، صالحياة السياسيةالمصرم: المشاركة في  (3)
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نما يقتصر عمى  ،ضعؼ الصؼإلى تؤدم  كاحد يمثؿ المسمميف، إال أف تككف  ممثؿكا 
 .(1)الجاليات المصمحة في التعدد يقدرىا عمماء كأمراء ىذه

فإذا كاف النظاـ ال  دراسة جدكل المشاركة قبؿ الخكض، كتقييـ تجربة المشاركة أكالن بأكؿ، -5
نما يتبع حكمان دكتاتكريان ظالمان متسمطان  يسمح لممشاركيف باالعتراض عمى الظمـ المكجكد، كا 

دفع بعض عف يف جز اع ككجد المشارككف أنفسيـعمى العباد كالرقاب، ال يسمح بنقد بناء، 
الظمـ، كشعركا بترتب مفاسد أكبر باستمرارىـ كجب عمييـ االنسحاب مف ىذه المشاركة، 

نما ىي كسيمة لتحقيؽ مقصد، فإذا انعدـ المقصد   بطمتألف المشاركة ليست ىدفان بذاتيا كا 
 .(2)الكسيمة

نما يبقى العمؿ  -6 أال يقتصر عمؿ األقميات المسممة عمى المشاركة السياسية فحسب، كا 
الدعكم في مساره، كالعمؿ السياسي في مساره اآلخر، كيجمع بينيما رابط مشترؾ لمكصكؿ 

 .كالتعاكف لحالة التفاىـ كاالنسجاـ
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ػاضخاتطظ:ػوتذتطلػرضىػأعمػاضظتائجػواضتوصغات.

سأواًل:سال تائج.

 :مف خبلؿ معايشتي ليذا البحث إلى النتائج التالية بحمد اهلل عز كجؿ  تكصمت

طبلقيا اليـك  رسكؿ اهللإف اليجرة ظاىرة قديمة تكررت مع أنبياء اهلل، ككاف آخرىـ  -1 ، كا 
نما تستخدـ لكصؼ ظاىرة االنتقاؿ مف مكاف آلخر.   لـ يعد بالعمؽ الشرعي القديـ، كا 

يمكف تغير كصؼ ببلد اإلسبلـ إذا خرج أىميا منيا، كحكميا غير المسمميف، فالقداسة ال  -2
نما لساكنييا، لذا لك كاف سكاف الببلد مسمميف مظيرم شعائرىـ، كتسمط تككف لمببلد، ك  ا 

الكفار عمى حكـ ىذه الببلد فإنيا ال تخرج عف ككنيا ببلد إسبلـ ما داـ أىميا متمسكيف بيا 
في  بلـ، كباقي دكؿ العالـ ببلد عيدمدافعيف عنيا، لذا كؿ الببلد اإلسبلمية اليكـ ببلد إس

عتدكا عمينا، إال دكلة الكياف الصييكني فيي ببلد حرب، أما أمريكا أرضيـ، ما دامكا لـ ي
عيدية في  في حدكد حربيا،كغيرىا مف الدكؿ التي تعتدم عمى ببلد المسمميف فيي حربية 

 .حدكد عيدىا

تتغير األحكاـ باختبلؼ متغيرات معينة، كالتي أحدىا اختبلؼ المكاف، كيعد تغير كصؼ  -3
 في الحكـ. تأثيران ى ببلد كفر، مف العكامؿ األكثر الببلد، مف ببلد إسبلـ إل

ترجع ىجرة أعداد كبيرة مف المسمميف لببلد غير المسمميف، ألسباب مختمفة منيا أسباب  -4
دفع في الببلد العربية، كأسباب جذب في الببلد غير اإلسبلمية، لكف السبب األىـ الذم 

، كتناثر الدكؿ اإلسبلمية كانفراط معظـ األسباب ىك سقكط الخبلفة اإلسبلميةعميو ترتبت 
عقدىا، كتراجعيا عسكريان كعمميان في حيف ظيرت الثكرة العممية كالتقدمية في ببلد غير 

 المسمميف.

تأخذ اليجرة إلى ببلد غير المسمميف كاإلقامة فييا األحكاـ التكميؼ الخمسة، فقد تككف  -5
حرمة إذا فتف فييا المسمـ في إذا ترتبت عمييا مصالح كبرل لممسمميف، كتككف م كاجبةن 

 دينو، كىك يستطيع اليجرة إلى ببلد إسبلمية يأمف فييا عمى دينة.

ال يجكز لممسممة المقيمة في ببلد غير المسمميف التخمي عف حجابيا إال عند الضركرة أك  -6
 فر البديؿ الذم يستر الرأس.االحاجة، ككفؽ ضكابط الضركرة، مع تك 
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ة جكاز نكاح المسمـ لمكتابية، كال نستطيع تحريـ ىذا األصؿ، األصؿ في الشريعة اإلسبلمي -7
 .سدان لمذرائعلكف إذا ترتبت مفاسد عميو قمنا بحرمتو 

دفف المسمـ في مقابر إسبلمية في ببلد  إمكافال يجكز دفف المسمميف في مقابر الكفار عند  -8
ـ تبعان ألحكاـ اإلسبلـ أك ببلد الكفر، فإف ضاقت األبكاب كميا جكزنا دفنو في مقابرى

 الضركرة.

يجكز لممسمـ المسمكح لو باإلقامة في ببلد غير المسمميف، بالعمؿ في األعماؿ المباحة  -9
فر عمؿ بديؿ، لكنو ال يجكز لو العمؿ في أشغاؿ اعند الكافر أك لو مع كراىة ذلؾ عند تك 

 محرمة إال عند الضركرة كبضكابط معينة.

د العظيمة المترتبة عميو، لذا ال يجكز التعامؿ إف تحريـ الشريعة لمربا راجع لممفاس -10
بالربا في ببلد المسمميف، كال في ببلد الكفار العيدية، كال في ببلد الكفار الحربية إذا دخؿ 
 ،المسمـ أرضيـ بأماف، فإذا دخميا بغير أماف جاز أخذ أمكاليـ باعتبار حؿ أمكاليـ كدمائيـ

 ال باعتبار حؿ الربا.

لضركريات التي بغيابيا تيدد حياة اإلنساف، لكف شراء بيكت يعتبر المسكف مف ا -11
السكف في ببلد غير المسمميف بالقرض الربكم دائر بيف الحاجة كالتحسيف، لكجكد البديؿ، 

فيجكز شراؤه بالقرض الربكم  ،فإف كاف شراؤه تحسينيان فإنو ال يجكز، أما إذا تحققت الحاجة
 بضكابط خاصة.

الحياة السياسية في ببلد غير المسمميف، مف قبيؿ  تعتبر مشاركة المسمـ في -12
السياسة الشرعية، التي تستظؿ بمظمة فقو المقاصد كاألكلكيات، كفي ضكء القكاعد الكمية، 

ال فبل تجكز.  فإف كانت مصالح المشاركة أرجح جازت، كا 

سثا  ًا:سالتوص ات.

 الية:بعد انتيائي مف إعداد ىذا البحث يمكنني أف أخرج بالتكصيات الت

تحتاج المسائؿ المتعمقة بعمؿ المسمـ كتعامبلتو في ببلد غير المسمميف إلى دراسة مستقمة،  -1
تبحثيا بمزيد مف العمؽ كاالستقبللية، كتجمع شتات المسائؿ الكثيرة المتفرقة في ىذا 

كما ىك الحاؿ في األحكاـ  ،المكضكع، فمـ أجد فيما كقع بيف يدم دراسة مستقمة بذلؾ
لتي فييا عدد مف الدراسات، أك مسائؿ األحكاؿ الشخصية، أك العبادات، كغيرىا السياسية ا
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نما ىناؾ أبحاث متخصصة في مسائؿ معينة  مف الجكانب التي تـ تغطيتيا باستفاضة، كا 
 قدمت لمجامع كأياـ دراسية.

تعزيز دكر مراكز البحث العممي، كالمجامع الفقيية، التي تخدـ األقميات المسممة، بحيث  -2
 قدر احتياجاتيـ الفقيية بعمؽ كشمكؿ.ت
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ػسؼرسػاآلغات:

 الص حإل عقمساآل إل طعفساآل إل م

 يوعةسالب عة

 121 105 ٍَب ٌََّدُّ اىَّزَِِّ مَفَشًُا ٍِِْ ؤَىْوِ اىْنِزَبةِ ًَىَب اىَُْشْشِمنِيَ 1

َ ػَيَْْنٌُُ اىََْْْزَخَ ًَاىذًَّ 2  44 173 بَََِّّب دَشًَّ

 99 173 فَََِِ اظْؽُشَّ غَْْشَ ثَبؽٍ ًَىَب ػَبدٍ فَيَب بِثٌَْ ػَيَْْوِ 3

 13 114 فَََِْ مَبَُ ٍِنْنٌُْ ٍَشِّعًب 4

 130،  124 221 ًَىَب رُنْنِذٌُا اىَُْشْشِمِنيَ دَزََّ ُّاٍِْنٌُا 5

 134،  121 221 ًَىَب رَنْنِذٌُا اىَُْشْشِمَبدِ دَزََّ ُّاٍَِِّْ 6

 130 221 ثبإلميبُ فقذ دجػ ػَيوًٍِ ّنفش  7

 162 275 ًَؤَدَوَّ اىيَّوُ اىْجَْْغَ ًَدَشًََّ اىشِّثَب 8

 172،  163 271 َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ارَّقٌُا اىيَّوَ 9

 12 213 ًَبُِْ مُنْزٌُْ ػَيََ عَفَشٍ ًَىٌَْ رَجِذًُا مَبرِجًب 10

 يوعةسآلسعمعان

 165 104 ؤٍَُّخٌ َّذْػٌَُُ بِىََ اىْخَْْشِ ًَىْزَنُِْ ٍِنْنٌُْ 11

 75 110 مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِجَذْ ىِينَّبطِ 12

 يوعةسال ياء

 127 24 ًَؤُدِوَّ ىَنٌُْ ٍَب ًَسَاءَ رَىِنٌُْ 13
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 3 35،  34 ًاىجشًىِ يف املعبجغ... 14

 169 60 ٌا ثََِب ؤُّْضِهَ بِىَْْلَؤَىٌَْ رَشَ بِىََ اىَّزَِِّ َّضْػٌََُُُ ؤََّّيٌُْ آٍَنُ 15

 169،  71 65 فَيَب ًَسَثِّلَ ىَب ُّاٍِْنٌَُُ 16

 1 97 ؤَىٌَْ رَنُِْ ؤَسْضُ اىيَّوِ ًَاعِؼَخً فَزُيَبجِشًُا فِْيَب 17

 20 97 بَُِّ اىَّزَِِّ رٌََفَّبىٌُُ اىََْيَبئِنَخُ ظَبىَِِِ ؤَّْفُغِيٌِْ 18

 42،  21 97 ىٌُُ اىََْآلئِنَخُ ظَبىَِِِ ؤَّْفُغِيٌِْبَُِّ اىَّزَِِّ رٌََفَّب 19

 11 91 ؤمل رنِ ؤسض اهلل ًاعؼخ 20

 76،  67،  57 100 ًٍََِْ ُّيَبجِشْ فِِ عَجِْوِ اىيَّوِ 21

 13 101 ًَبِرَا ظَشَثْزٌُْ فِِ اىْإَسْضِ 22

 153،  136 141 وًًَىَِْ َّجْؼَوَ اىيَّوُ ىِيْنَبفِشَِِّ ػَيََ اىَُْاٍِْنِنيَ عَجِْ 23

 72 144 َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب رَزَّخِزًُا اىْنَبفِشَِِّ ؤًَْىَِْبءَ ٍِِْ دًُُِ اىَُْاٍِْننِي 24

 163 161 ًَؤَخْزِىٌُِ اىشِّثَب ًَقَذْ ُّيٌُا ػَنْوُ 25

 76،  66 91 - 97 بَُِّ اىَّزَِِّ رٌََفَّبىٌُُ اىََْيَبئِنَخُ ظَبىَِِِ ؤَّْفُغِيٌِْ 26

 يوعةسالمائسة

 151 2 ًٍََِْ َّزٌََىَّيٌُْ ٍِنْنٌُْ فَةَِّّوُ ٍِنْيٌُْ 27

 126 5 اىًٌََْْْ ؤُدِوَّ ىَنٌُُ اىؽَِّّْجَبدُ 28

 134، 130 5 ًَاىَُْذْصَنَبدُ ٍَِِ اىَّزَِِّ ؤًُرٌُا اىْنِزَبة 29

 169 44 ًَرَؼَبًٌَُّا ػَيََ اىْجِشِّ ًَاىزَّقٌٍَْ 30
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 169 45 ٍَِْ ىٌَْ َّذْنٌُْ ثََِب ؤَّْضَهَ اىيَّوُ فَإًُىَئِلَ ىٌُُ اىْنَبفِشًًََُُ 31

 169 46 ًٍََِْ ىٌَْ َّذْنٌُْ ثََِب ؤَّْضَهَ اىيَّوُ فَإًُىَئِلَ ىٌُُ اىظَّبىٌََُُِ 32

 19 51 ًٍََِْ ىٌَْ َّذْنٌُْ ثََِب ؤَّْضَهَ اىيَّوُ فَإًُىَئِلَ ىٌُُ اىْفَبعِقٌَُُ 33

 170،  72 51 َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا ىَب رَزَّخِزًُا اىَْْيٌُدَ ًَاىنَّصَبسٍَ ؤًَْىَِْبءَ 34

 يوعةساأل عام

 74 11 قُوْ عِريًُا فِِ اىْإَسْضِ 35

َ ػَيَْْنٌُْ 36  100 119 ًَقَذْ فَصَّوَ ىَنٌُْ ٍَب دَشًَّ

 أ 153 "ًَؤََُّ ىَزَا صِشَاؼِِ ٍُغْزَقًَِْب 37

 األععافسيوعة

 21 11 قَبهَ اىَْؤَلُ اىَّزَِِّ اعْزَنْجَشًُاْ ٍِِ قٌٍَِْوِ ىَنُخْشِجَنَّلَ َّب شُؼَْْتُ . 38

 يوعةساأل  ال

 43 30 ًَبِرْ ََّْنُشُ ثِلَ اىَّزَِِّ مَفَشًُا 39

 1 72 ًَاىَّزَِِّ آٍَنٌُا ًَىٌَْ ُّيَبجِشًُا 40

 43 74 ىَذًُاًَاىَّزَِِّ آٍَنٌُا ًَىَبجَشًُا ًَجَب 41

 يوعةسالتوبإل

 132،  11 29 قَبرِيٌُا اىَّزَِِّ ىَب ُّاٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ  42

 42 31 ًٍََب ؤٍُِشًُا بِىَّب ىَِْؼْجُذًُا بِىَيبً ًَادِذاً 43

 11 36 ًَقَبرِيٌُا اىَُْشْشِمِنيَ مَبفَّخً مَََب ُّقَبرِيٌَُّنٌُْ مَبفَّخً 44
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 يوعةسهوس

 170 113 ٌا بِىََ اىَّزَِِّ ظَيٌََُاًَىَب رَشْمَنُ 46

 يوعةس ويف
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ػاضطراجع:سؼرسػ

 :رضوطهاضػرآنػاضصرغمػو .أػ

 ال عآنسالكع م.

 ـ(:1854ىػ، 1270شياب الديف، محمكد بف عبد اهلل الحسيني )ت األلويي:
 -سير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، دار إحياء التراث العربيركح المعاني في تف (1

 بيركت. 

 ـ(:1292-ىػ691ناصر الديف أبك الخير، عبد اهلل بف عمر بف محمد )ت الب ضاوي:
تركيا، سنة  -تفسير البيضاكم كمعو حاشية شيخ زاده، طبعة مكتبة الحقيقة باستانبكؿ (2

 ـ.1998 -ىػ1419
 ىػ(:458ف الحسي بف عمي بف مكسى الخسركحردم الخراساني )تأبك بكر، أحمد ب الب ه ي:
 -ىػ1414القاىرة، سنة  -أحكاـ القرآف لمشافعي، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي (3

 ـ، كتب ىكامشو عبد الغني عب الخالؽ، كقدـ لو محمد زاىد الككثرم.1994

 ـ(:980 -ىػ370أبك بكر، أحمد بف عمي الرازم )ت الجصاص:
ـ، تحقيؽ 1992 -ىػ1412بيركت، سنة  -رآف، دار إحياء التراث العربيأحكاـ الق (4

 محمد الصادؽ قمحاكم.

سالجو ي : الحافظ الشيخ اإلماـ أبك الفرج، عبد الرحمف بف عمي الحنبمي البغدادم ابن
 ـ(:1201-ىػ597)ت

 -ىػ، المكتب اإلسبلمي 1404زاد المسير في عمـ التفسير، الطبعة الثالثة، سنة  (5
 بيركت.

 ـ(:1989 -ىػ1409سعيد بف محمد ديب بف محمكد النعميمي الحمكم ) حوى:
 األساس في التفسير، الطبعة األكلى، دار السبلـ لمطباعة كالنشر. (6

 -ىػ606أبك عبد اهلل فخر الديف، محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي )ت العا ي:
 ـ(:1210
 ـ.2000 -ىػ1421بيركت، سنة  -ميةمفاتيح الغيب، الطبعة األكلى، دار الكتب العم (7
 ـ(1935 -ىػ1345عمي بف محمد شمس الديف ) بف رشيد محمد عضا:
 .ـ1990تفسير المنار، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سنة  (8

 أ. د. كىبة بف مصطفى: ال ح مي:
 ىػ. 1418دمشؽ، سنة  -التفسير المنير، الطبعة الثانية، دار الفكر المعاصر (9
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 ىػ.1422دمشؽ، سنة  -يط، الطبعة األكلى، دار الفكرالتفسير الكس (10

 ـ(:1143 -ىػ538أبك القاسـ، محمكد بف عمرك بف أحمد الخكارزمي )ت ال مخشعي:
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، دار إحياء  (11

 بيركت، تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم. -التراث العربي

 ناصر:عبد الرحمف بف  اليعسي:
تيسير الكريـ الرحمف في تيسير كبلـ المناف، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة،  (12

 ـ، تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ.2005 -ىػ1426سنة 

 ىػ(:982محمد بف محمد بف مصطفى العمادم )ت أبوساليعوس:
 تفسير أبي السعكد، المسمى إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، دار (13

 بيركت. -إحياء التراث العربي

 ـ(:1998محمد متكلي )ت الشععاوي:
، مكافؽ 3.28تفسير الشعراكم، مف المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالثة  (14

 لممطبكع.

 ـ(:1834 -ىػ1250محمد بف عمي بف عبد اهلل )ت الشوكا ي:
 فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، مف المكتبة (15

 ، مكافؽ لممطبكع.3.28الشاممة، اإلصدار الثالث 

 ـ(:923 -ىػ310أبك جعفر، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي )ت الطبعي:
جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، سنة  (16

 ـ، تحقيؽ أحمد محمد شاكر. 2000 -ىػ1420
 ـ(:2010تد. محمد سيد الطنطاكم ) ط طاوي:
، 3.28التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، مف المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالث  (17

 الكتاب مكافؽ لممطبكع.

 ـ(:1148 -ىػ543أبك بكر، محمد بف عبد اهلل بف محمد المعافرم المالكي )ت ابنسالععبي:
بيركت، تحقيؽ عمي  -أحكاـ القرآف، الطبعة األكلى، دار إحياء التراث العربي (18

 د البجاكم.محم

 -ىػ671شمس الديف أبك عبد اهلل،  محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح )ت ال عطبي:
 ـ(:1273
القاىرة، سنة  -الجامع ألحكاـ القرآف، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرم (19

براىيـ أطفيش.1964 -ىػ 1384  ـ(، تحقيؽ أحمد البردكني كا 
 ػ(:ى1385الشاربي ) حسيف إبراىيـ قطب سيد قطب:
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القاىرة، سنة  -في ظبلؿ القرآف، الطبعة السابعة عشر، دار الشركؽ (20
 ـ.1992 -ىػ1412

الزرعي شمس الديف ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد  :ابنسق مسالجو  إل
 ىػ(: 751)ت

سبيركت، تحقيؽ محمد حامد الفقي. -التبياف في أقساـ القرآف، دار المعرفة (23
 ىػ(:774الديف أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر البصرم الدمشقي )تعماد  ابنسكث ع:
تفسير القرآف العظيـ، الطبعة األكلى، مؤسسة قرطبة، تحقيؽ مصطفى السيد  (22

 محمد، كمحمد السيد رشاد، كمحمد فضؿ العجماكم، كعمي أحمد بعد الباقي.

 ىػ(:504عماد الديف بف محمد )ت  الك اسالهعايي:
ـ(، مف المكتبة الشاممة، 1983لكتب العممية، سنة )أحكاـ القرآف، دار ا (23

 ، مكافؽ لممطبكع.3.28اإلصدار الثالث 

حبيب البصرم البغدادم الشافعي  بف محمد بف محمد بف عمي أبك الحسف، الماوعسي:
 ـ(:1058 -ىػ450)ت

بيركت، تحقيؽ السيد  -تفسير الماكردم )النكت كالعيكف(، دار الكتب العممية (24
 كد بف عبد الرحيـ.  بف عبد المقص

أبك جعفر، أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الصفار المرادم النحكم المصرم  ال حاس:
 (:338)ت

الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ، مما اجتمع عميو كاختمؼ فيو عف العمماء  (25
مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كالتابعيف كالفقياء كشرح ما ذكركه، 

 ـ.1938 -ىػ1357مية، سنة تبة العبلالمك

 
 :اضدظظػورضوطؼا .بػ

: مجد الديف أبك السعدات، المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ ابنساألث ع
 ىػ(:606الشيباني الجزرم )ت

جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، الطبعة األكلى، مكتبة الحمكاني، تحقيؽ عبد  (1
 القادر األرنؤكط. 

 ـ(:1999 -ىػ1420الديف )ت ناصر : محمدياأللبا 
 -ميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، الطبعة األكلى، المكتبة اإلسبلميغإركاء ال (2

 ـ، إشراؼ محمد زىير الشاكيش.1979 -ىػ1399دمشؽ، سنة 
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بيركت، سنة  -تخريج مناقب الشاـ كأىمو، الطبعة الرابعة، المكتب اإلسبلمي (3
 ـ.1984 -ىػ1405

الرياض،  -حيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، مكتبة المعارؼسمسمة األحاديث الص (4
 ـ.1995 -ىػ1415سنة 

 -ىػ256: أبك عبد اهلل، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي )البخاعي
 ـ(.870
صحيح البخارم )الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل  (5

 ىػ. 1422األكلى، دار طكؽ النجاة، سنة  عميو كسمـ كسننو كأيامو(، الطبعة

 ـ(:1117-ىػ510محمد، بف مسعكد بف محمد بف الفراء)ت أبكالبغوي:س
ـ، تحقيؽ 1992 -ىػ1412شرح السنة، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، سنة  (6

 عمي محمد عكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد.
 ـ(:1057 -ىػ449رطبي )تالق البكرم بطاؿ بف خمؼ بف عمي أبك الحسف، ابنسبطال:

الرياض، ،  -السعكدية-شرح صحيح البخارم، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد (7
 ـ، تحقيؽ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ.2003-ىػ1423سنة

س  -ىػ279الضحاؾ )ت بف مكسى بف سكرة بف عيسى بف أبك عيسى، محمدالتعمذي:
 ـ(:892
ـ، تحقيؽ د. بشار 1998ت، سنة بيرك  -سنف الترمذم، الطبعة الثانية، دار الجيؿ (8

 عكاد معركؼ. 
ست م إل  -ىػ728السبلـ )ت عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العىباس أبك الديف : تقيابن

 ـ(:1328
 منياج السنة، الطبعة األكلى، مؤسسة قرطبة،  تحقيؽ د. محمد رشاد سالـ. (9

 : محمد بف فتكح:الحم سي
 -الثانية، دار ابف حـزالجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ، الطبعة  (30

سـ، تحقيؽ د. عمي حسيف البكاب.2002-ىػ1423بيركت، سنة
س  -ىػ241أبك عبد اهلل، أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ابنسح بل:

 ـ(:855
 مسند اإلماـ أحمد ، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ األرنؤكط.  (11

داد بف عمرك األزدم السجستاني سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف ش أبوسساوس:
 ىػ(:275)ت 

سسنف أبي داكد بحاشية عكف المعبكد، دار الكتاب العربي. (32
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 ىػ(:702: تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشرم)تابنسسق قسالع س
ـ، 2005-ىػ1426إحكاـ األحكاـ، مؤسسة الرسالة،الطبعة األكلى، سنة (13

 ثر سندس. تحيؽ مصطفى شيخ مصطفى كمد
 

: جماؿ الديف أبك محمد، عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد بف أيكب بف مكسى ال  معي
 ـ(: 1360-ىػ762الحنفي)ت
-بيركت-نصب الراية، الطبعة األكلى، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر (14

 ـ،  تحقيؽ محمد عكامة.1997-ىػ1418لبناف، سنة 

 : نكر الديف بف عبد اليادم أبك الحسف:الي سي
، الطبعة الثانية، مكتب المطبكعات عمى ابف ماجة اشية السندمح (15

 ـ.1986 -ىػ1406اإلسبلمية، سنة 

 ـ(:1505-ىػ911بكر )ت أبي بف الرحمف : عبدالي وطي،سج لسالس ن
حاشية السيكطي كالسندم عمى سنف النسائي، المكتبة الشاممة، اإلصدار  (16

 .3.28الثالث 

 ـ(:1834 -ىػ1250ف عبد اهلل)ت: محمد بف عمي بف محمد بالشوكا ي
نيؿ األكطار، الطبعة األخيرة، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  (17

 مصر.  -الحمبي كأكالده

 ـ(:1768-ىػ1182األمير)ت إسماعيؿ بف : محمدالص عا ي
سبؿ السبلـ، الطبعة الرابعة، مكتبة مصطفى البابي الحمبي، سنة  (18

 ـ. 1960-ىػ1379

-ىػ360سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي) : أبك القاسـ،الطبعا ي
 ـ(:971

ىػ، تحقيؽ حمدم 1404القاىرة، سنة  -المعجـ الكبير، مكتبة ابف تيمية (19
 عبد المجيد السمفي. 

 ـ(:1148 -ىػ543المعافرم )ت محمد بف عبد اهلل بف : أبك بكر، محمدابنسالععبي
الطبعة  -تب العمميةعارضة األحكذم بشرح صحيح الترمذم، دار الك (20

سالقديمة مف غير طبعة كال تاريخ نشر.
س أبك محمد بدر الديف، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي الع  ي:
 ىػ(:855الحنفي)ت
-ىػ1420الرياض، ، سنة -شرح أبي داكد، الطبعة األكلى، مكتبة الرشد (21
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 ـ،تحقيؽ أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم. 1999

 -ىػ1421عمدة القارم في شرح البخارم، دار الكتب العممية، سنة  (22
 ـ، تحقيؽ عبد اهلل محمكد محمد عمر.2001

: تقي الديف أبك الفتح، محمد بف عمي بف كىب بف مطيع، المعركؼ بابف دقيؽ ال ش عي
 ىػ(:702العيد )ت 
 إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، سنة (23

 ـ، تحقيؽ مصطفى شيخ مصطفى. 2005 -ىػ1426
 ىػ(:273: أبك عبد اهلل، محمد بف يزيد القزكيني)تابنسماجإل
 ـ.1998-ىػ1418سنف ابف ماجة، دار الجيؿ/بيركت، سنة  (24

  المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر حفص، أبك الديف : سراجابنسالمم ن
 :(ىػ804 ت)

ىػ، 1406مكة المكرمة،  سنة –راء تحفة المحتاج، الطبعة األكلى، دار ح (25
ستحقيؽ عبد اهلل بف عساؼ المحياني.

 -ىػ261أبك الحسيف، مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القرشي النيسابكربي )ت ميممسبنسحجاج:
 ـ(:875

 بيركت. -الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ، دار الجيؿ (26

 ـ(:915-ىػ303عمي الخراساني)ت بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد : أبكال يائي
بيركت، سنة  -سنف النسائي الكبرل، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية (27

 ـ، تحقيؽ د. عبد الغفار سميماف البندارم، كسيد كسركم حسف.1991 -ىػ1411

 -ىػ261أبك الحسيف، مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القرشي النيسابكربي )ت ميممسبنسحجاج:
 ـ(:875

يح مسمـ بف الحجاج(، الطبعة األكلى، شرح مسمـ )المنياج في شرح صح (28
 ـ1929ىػ 1347المطبعة المصرية باألىر، سنة 

 ـ(:1405 -ىػ807)ت أبكالحسيف بكر أبي بف الديف، عمي : نكراله ثمي
 ىػ.1412بيركت، سنة  -مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، دار الفكر (29

 

 صتبػاضطػغدة. .جػ

 أبك بكر، أحمد بف إبراىيـ:  اميماع مي:
 د أئمة الحديث،  كتاب إلكتركني مكجكد عمى مكقع:اعتقا (1

                                             mostafa.com-www.alس

http://www.al-mostafa.com/
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 ىػ(:330: أبك الحسف، عمي بف إسماعيؿ )تاألشععي
تحقيؽ محمد بيركت،  -مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف، المكتبة العصرية (2

 محي الديف عبد الحميد.

سعث م ن -ىػ1421التميمي )ت الكىيبي المقبؿ عثيميف محمد بف صالح بف : محمدابن
 ـ(:2001
 شرح ثبلثة األصكؿ، دار الثريا لمنشر، إعداد فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف.  (3

 : عبد اهلل بف محمد:الغ  مان
إلكتركني مفرغ مف دركس صكتية، قاـ  شرح فتح المجيد شرح كتاب التكحيد، كتاب (4

بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية                                    
www.islamweb.net    

 : خالد بف عبد اهلل بف محمد:لمصمحا
  مية.شرح األصكؿ الثبلثة، دركس صكتية مفرغة مف قبؿ مكقع الشبكة اإلسبل (5

 ـ(:1066 -ىػ458: القاضي، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء )أبوس عمى
ـ، تحقيؽ الدكتكر كديع زيداف 1973المعتمد في أصكؿ الديف، دار المشرؽ، سنة  (6

 حداد.
 

 صتبػاضغػهػوأصوضه. .دػ

 كتبسأصولسال   سوال واعسسالكم إل. (3

 ـ(:1938 -ىػ1357: أحمد بف الشيخ محمد )تال عقا
ـ، 1989 -ىػ1409دمشؽ، سنة  -شرح القكاعد الفقيية، الطبعة الثانية، دار القمـ (1

 كتابة ابف المؤلؼ مصطفى أحمد الزرقا.

: أبك محمد، عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف ابنسعبسسالي م
 ىػ(:660السممي)ت

اف، تحقيؽ محمكد بف لبن-قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، دار المعارؼ بيركت (2
 نقيطي.التبلميد الش

 ـ(:  1111-ىػ505: حجة اإلسبلـ أبك حامد، محمد بف محمد)تالغ الي
-ىػ1417لبناف، سنة -بيركت-المستصفى، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة (3

 ـ،تحقيؽ محمد بف سميماف األشقر.1997

 عبد بف إدريس بف : أبك العباس شياب الديف الصنياجي القرافي، أحمدال عافي
 ـ(:1285-ىػ684الرحمف)ت

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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 ـ، تحقيؽ خميؿ منصكر.  1998-ىػ1418الفركؽ، دار الكتب العممية بيركت، سنة  (4

 

 كتبسالمذهبسالح  ي. (2

 محمد اكمؿ الديف ابف محمكد الحنفي:البابعتي:س
 .3.28العناية شرح اليداية، المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالث  (1

 ىػ(:743البارعي)ت محجف بف عمي بف الزيمعي، عثماف: فخر الديف ال  معي
القاىرة،  سنة -بكالؽ-تبييف الحقائؽ، الطبعة األكلى، المطبعة الكبرل األميرية (2

 ىػ. 1313

 :ىػ(483سيؿ)ت أبي بف أحمد بف محمد: شمس األئمة، اليعخيي
 شرح السير الكبير، دار الكتب العممية، تحقيؽ محمد حسيف محمد إسماعيؿ.  (3

 ىػ(:681: كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد)تي واييال
 بيركت. -شرح فتح القدير، دار الفكر (4

 محمد أميف:ابنسعابس ن:س
سـ.2000-ىػ1421بيركت، سنة -حاشية رد المحتار، دار الفكر لمطباعة كالنشر (5

 محمكد بف أحمد:الع  ي:س
 البناية في شرح اليداية، المطبع العمكم. (6

 ىػ(:587)تعبلء الديف الكايا ي:
 ـ.1982بيركت، سنة -بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي (7

 إبراىيـ: بف يعقكبأبوس ويف:س
 ىػ. 1382القاىرة،  سنة  -الخراج، الطبعة الثانية، المطبعة السمفية كمكتبتيا (8

 : عمي:ح سع
 ـ.2003 -ىػ1423درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، دار عالـ الكتب، سنة  (9

 

 لمالكي.كتبسالمذهبسا (1

 بي:: صالح عبد السميع اآلاأل هعي
سجكاىر اإلكميؿ في شرح مختصر العبلمة الشيخ خميؿ في مذىب اإلماـ مالؾ. (3

 ىػ(:179: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )تابنسأ س
 بيركت، تحقيؽ زكريا عميرات. -المدكنة الكبرل، دار الكتب العممية (2

 الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد بف محمد اهلل بدع الديف، أبك : شمسالحطاب
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 ىػ(:954المغربي)ت
ـ، تحقيؽ 2003-ىػ1423مكاىب الجميؿ، دار عبلـ الكتاب، طبعة خاصة، سنة  (3

 زكريا عميرات. 

 ىػ(:1230: محمد بف أحمد)تالسيوقي
 بيركت، تحقيؽ محمد عميش.-حاشية الدسكقي، دار الفكر (4

 ىػ(:885ماف)تسمي بف : أبك الحسف، عميالمعاسي
 بيركت، تحقيؽ محمد حامد الفقي. -اإلنصاؼ، دار إحياء التراث العربي (5

 ـ(:1126-ىػ520رشد القرطبي )ت بف أحمد بف : أبك الكليد، محمدابنسعشس
مصر، سنة -بداية المجتيد، الطبعة الرابعة ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده (6

 ـ.1975-ىػ1395

ما اقتضتو رسـك المدكنة مف األحكاـ الشرعيات المقدمات المميدات لبياف  (7
كالتحصيبلت المحكمات ألميات مسائميا المشكبلت، دار الغرب اإلسبلمي، سنة 

 ـ، تحقيؽ محمد حجي. 1988

لبناف، سنة  -البياف كالتحصيؿ، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت (8
 ـ، تحقيؽ د. محمد حجي كآخركف. 1998-ىػ1408

 ىػ(:1125المالكي)ت النفراكم سالـ بف غنيـ بف : أحمدال  عاوي
 ىػ. 1415بيركت، سنة  -الفكاكو الدكاني،دار الفكر (9

 (.314: أبك العباس، أحمد بف يحيى )ت الو شع يي
المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكل أىؿ إفريقيا كاألندلس كالمغرب،  (10

 جي. تخريج جماعة مف الفقياء بإشراؼ الدكتكر محمد ح
 

 كتبسالمذهبسالشافعي. (4

 : سميماف بف عمر بف محمد:البج عمي
 تركيا. -ديار بكر -حاشية البجيرمي، المكتبة اإلسبلمية (1

شمس الديف، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي)ت  العممي:
 ىػ(: 1004
، إدارة إحياء نياية المحتاج إلى شرح المنياج في الفقو عمى مذىب اإلماـ الشافعي (2

 ـ.1993 -ىػ1403قطر، سنة  -التراث اإلسبلمي

 : تقي الديف:اليبكي
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 .1917تكممة المجمكع شرح الميذب، طبعة مصر، سنة  (3

 ـ( 820 -ىػ204شافع )ت بف عثماف بف : محمد بف إدريس بف العباسالشافعي
 مب.ـ، تحقيؽ رفعت فكزم عبد المط2001األـ، الطبعة األكلى، دار الكفاء، سنة  (4

 :ق(977)ت الخطيب بف أحمد : محمدالشعب  ي
سبيركت.-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، دار الفكر

 : أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ:الش عا ي
 بيركت. -الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، دار الفكر (5

 ـ(:1111 -ىػ505محمد بف محمد بف محمد الغزالي )ت أبك حامد، الغ الي:
القاىرة، تحقيؽ أحمد محمكد إبراىيـ كمحمد  -ىػ1417الكسيط، دار السبلـ، سنة  (6

 محمد تامر. 

 عبد اهلل بف الشيخ حسف الحسف:الكوهجي:س
 زاد المحتاج شرح المنياج. (7

 ىػ(:450: أبك الحسف، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم)تالماوعسي
 ـ. 1994 -ىػ1414ار الكتب العممية، سنة الحاكم الكبير، الطبعة األكلى،  د (8

 ـ(:1278-ىػ676: محيي الديف أبك زكريا، يحيى بف شرؼ الحكراني)تال ووي
 ـ.1997المجمكع شرح الميذب،  طبعة دار الفكر، سنة  (9

ركضة الطالبيف، دار الكتب العممية، تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي  (10
 محمد معكض.

 

 .كتبسالمذهبسالح بمي (5

سإدريس: بف يكنس بف منصكرهوتي:سبال
ىػ، تحقيؽ ىبلؿ مصيمحي مصطفى 1402بيركت، سنة  -كشاؼ القناع، دار الفكر (3

سىبلؿ.
عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف محمد، ابف تيمية  مجد الديف أبك البركات، :ابنست م إل
 ىػ(652 تالحراني، )

 -طبعة الثانية، مكتبة المعارؼالمحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ال (2
 ـ.1984 -ىػ1404الرياض، سنة 

قدامة  بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد الفرج أبي الديف : شمسابنسقسامإل،سعبسسالعحمن
 : (ىػ682 ت) المقدسي
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بيركت، تحقيؽ -الشرح الكبير عمى متف المقنع، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع (3
 الشيخ محمد رشيد رضا.  

 -ىػ620: أبك محمد، عبد اهلل بف أحمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي)بنسقسامإل،سعبسساهللا
 ـ(:1223
 ىػ.1405بيركت، سنة  -المغني، الطبعة األكلى، دار الفكر (4

سىػ(:884أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد )تابنسم مح:س
س.ـ2003 -ىػ1423 الرياض، سنة -المبدع شرح المقنع، دار عالـ الكتب (5

 -ىػ763) شمس الديف، محمد بف مفمح  بف محمد المقدسي الصالحي الرامينيابنسم مح:س
سـ(:1361
الفركع، كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف المرداني، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة،  (6

 ـ.2003 -ىػ1424سنة 

 ف  سعام. (6

 -ىػ728بف عبد السبلـ بف عبد اهلل)ت : تقي الديف أبك العباس، أحمد عبد الحميـ ابنست م إل
 ـ(:1328
 مجمكع الفتاكل، مكتبة ابف تيمية، تحقيؽ عبد الرحمف بف قاسـ العاصمي النجدم.  (1

سح م  ت) الظاىرم القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد : أبكابن
 :(ـ1063-ىػ456
الشاممة، اإلصدار الثالث المحمى، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المكتبة  (2

3.28  . 

 ـ(:1834 -ىػ1250: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني)ت الشوكا ي
ىػ، تحقيؽ 1405بيركت، سنة -السيؿ الجرار، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية (3

 محمكد إبرىيـ زايد. 

 ىػ(:751ر بف أيكب بف سعد)ت: شمس الديف أبك عبد اهلل، محمد بف أبي بكق مسالجو  إلابنس
،الطبعة ]بيركت -دار ابف حـز [ - ]الدماـ -رمادم لمنشر[أحكاـ أىؿ الذمة،  (4

 ـ، تحقيؽ يكسؼ أحمد بكرم كشاكر تكفيؽ العاركرم.1997 -ىػ1418األكلى، سنة 

 
 
 

س
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 صتبػسػؼغظػططاصرة. .هػ

سد. عمر سميماف:األش ع:س
 -عة األكلى، دار النفائس بعمافالطبسحكـ المشاركة في الكزارة كالمجالس النيابية، (1

سسـ.1992 -ىػ1412األردف، سنة 
سد. محمد سعيد رمضاف:البوطي:س

 ـ. 1994دمشؽ، سنة  -قضايا فقيية معاصرة، الطبعة الخامسة، مكتبة الفارابي (2

سمحمد بف حسيف: الج  ا ي:
فقو النكازؿ، دراسة تأصيمية تطبيقية، الطبعة الثانية، دار ابف الجكزم، سنة  (3

 ـ.2006 -ىػ1427

سىػ(:800شيخ اإلسبلـ، أبك بكر بف عمي بف محمد اليمني )ت الحساس:س
 باكستاف. -الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم، مكتبة حقانية (4

سسعدم: أبوسج ب:
 ـ.1996 -ىػ1416مكسكعة اإلجماع، الطبعة الثالثة، سنة  (5

س: محمد رشيد:عضا
 -ىػ1426الكتاب الجديد، سنة فتاكل محمد رشيد رضا، الطبعة األكلى، دار  (6

سـ، تحقيؽ صبلح الديف المنجد.2005
س:أ. د. كىبة مصطفىال ح مي:س

آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي دارسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر، سنة  (7
 ـ.1998 -ىػ1419

العبلقات الدكلية في اإلسبلـ مقارنة بالقانكف الدكلي الحديث، الطبعة األكلى، مؤسسة  (8
 ـ.1981ىػ 1401الرسالة، سنة 

سعبد الكىاب:خ ف:س
 ـ.2001السياسة الشرعية، مؤسسة الرسالة، سنة  (9

سأبك سمماف، فارس بف أحمد آؿ شكيؿ:ال هعا ي:س
 .3.28العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالث  (10

سمحمد:أبوس هعة:س
 ـ.1995 -ىػ1415عربي، سنة العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، دار الفكر ال (11

 .2009القاىرة، سنة  -نظرية الحرب في اإلسبلـ، دار الفكر
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 :د. عبد الكريـ  سان:س

أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسبلـ، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة،  (12
 ـ.1982 -ىػ1402سنة 

سد. صبلح:يمطان:س
ممة، الطبعة األكلى، سمطاف الضكابط المنيجية لبلجتياد في فقو األقميات المس (13

 ـ.2008 -ىػ1429لمنشر، سنة 

 -المكاطنة، تعدد الكالء بيف النافيف كالمثبتيف، الطبعة األكلى، سمطاف لمنشر (14
 ـ.2008 -ىػ1429أمريكا، سنة 

رد عمى مفتى مصر في حؿ التجارة في الخمكر كالربا، الطبعة األكلى، سمطاف  (15
 ـ.2006 -ىػ1427لمنشر، سنة 

المسمميف في االنتخابات األمريكية، الطبعة الثانية، سمطاف لمنشر، سنة  مشاركة (16
 ـ.2006 -ىػ1426

سد. عبد اهلل بف محمد بف حسف:اليع سي:س
 الربا في المعامبلت المصرفية المعاصرة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع. (17

سعمي بف نايؼ:الشحوس:س
 .3.28ية، اإلصدار الثالث الخبلصة في فقو األقميات، المكتبة الشاممة اإللكتركن (18

 .3.28المفصؿ في أحكاـ اليجرة، المكتبة الشاممة اإللكتركنية، اإلصدار الثالث 

سد. صبلح: الصاوي:
نكازؿ فقيية عمى الساحة األمريكية، ممؼ ككرد إلكتركني مكجكد عمى مكاقع  (19

 مختمفة عمى اإلنترنت.

س: د. عمار:الطالبي
سـ. 1997 -ىػ1417، الشركة الجزائرية، سنة آثار ابف باديس، الطبعة الثالثة (20
سإبراىيـ بف صالح:العا س:س
االنضماـ لممعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية حكار مع جماعات الغمك، مطابع  (21

 الحميضي.

س: محمد تقي:العثما ي
دمشؽ، سنة  -بحكث في قضايا فقيية معاصرة، الطبعة الثانية، دار القمـ (22

 ـ.2003 -ىػ1424

س: مصطفى:العسوي
 جامع أحكاـ النساء.   (23
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 محمد الكدم:العمعا ي:س
 ـ.2001فقو األسرة المسممة في المياجر، دار الكتب العممية، سنة  (24

سىػ(:1373عبد القادر )تعوسة:س
 التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي، دار الكتب العممية. (25

سمحمد:أبوسفاعس:س
صكيمح، سنة  -مية، مطبعة النكرالمشاركة في الكزارة في األنظمة الجاى (26

 ـ.1991 -ىػ1411

سد. إسماعيؿ لطفي:فطا ي:س
اختبلؼ الداريف في أحكاـ المناكحات كالمعامبلت، الطبعة الثانية، دار السبلـ،  (27

سـ.1998 -ىػ1418سنة 
سد. يكسؼ:ال عضاوي:س

 -ىػ1421بيركت، سنة  -فتاكل معاصرة، الطبعة األكلى، المكتب اإلسبلمي (28
 ـ. 2001

و الجياد دراسة )مقارنة ألحكامو كفمسفتو في ضكء القرآف كالسنة(، الطبعة فق (29
 ـ.2009األكلى، مكتبة كىبة، سنة 

في فقو األقميات المسممة )حياة المسمميف كسط المجتمعات األخرل(، الطبعة  (30
 ـ.2001 -ىػ1422األكلى، دار الشركؽ، سنة 

طبيعتيا.. مكقفيا مف الديمقراطية مف فقو الدكلة في اإلسبلـ )مكانتيا.. معالميا..  (31
 -ىػ1422كالتعددية كالمرأة كغير المسمميف(، الطبعة الثالثة، دار الشركؽ، سنة 

 ـ.2001

سلج إلسإعساسسالم اهجسبالجامعإلساألمع ك إلسالم توحإل:
 مصر. -فقو النكازؿ، الجامعة األمريكية المفتكحة (32

سد. محمد أحمد إسماعيؿ:الم سم:س
ب الثالث أدلة الحجاب، بحث جامع لفضائؿ الحجاب كأدلة عكدة الحجاب، الكتا (33

 إسكندرية. -كجكبو كالرد عمى مف أباح السفكر، دار اإليماف

سمجد أحمد:مكي:س
سالسعكدية. -فتاكل مصطفى الزرقا، دار البشير (34

سأبك األعمى:الموسوسي:س
 القاىرة. -الحككمة اإلسبلمية، المختار اإلسبلمي لمطباعة كالنشر (35

سفيصؿ:سالمولوي:
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  http://magmj.com            ، مكقعةة الحركة اإلسبلمية المعاصر مشارك (36

 صتبػراطظ. .وػ

 : د. عبد القادر حماد، د. أشرؼ شقفة، د. كفاية جبر:حماس،سوآخعون
غزة، سنة  -دراسات في الجغرافيا البشرية، الطبعة األكلى، مكتبة اليازجي (1

 ـ.2008 -ػى1429

 عمي بف نافذ: الشحوس:س
مكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة، المكتبة الشاممة، اإلصدار  (2

 .3.28الثالث 

 : حاـز عبد المتعاؿ:الصع سي
 ـ.1986القاىرة، سنة  -النظرية اإلسبلمية في الدكلة، دار النيضة العربية (3

 : صبلح:عبسسالعا ق
ـ، منشكر 2005ضايا فقيية كىمـك ثقافية(، سنة األقميات المسممة في الغرب )ق (4

 www.investintech.comعمى مكقع                           

 فيد بف يحيى: العماعي:
مخاطر االبتعاث، كتاب إلكتركني مرفكع عمى مكتبة صيد الفكائد  (5

www.saaid.net/book/open  

سمحمد بف أحمد:ال عطبي:س
الرياض،  -التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة، الطبعة األكلى، دار المنياج (6

 ىػ.1425سنة 

 : أبك الطيب، صديؽ بف حسف بف عمي الحسيني البخارم:ال  وجي
 -الثانية، دار الكتب العمميةالعبرة مما جاء في الغزك كالشيادة كاليجرة، الطبعة  (7

ـ، تحقيؽ أبي ىاجر محمد السعيد بف بسيكني 1988 -ىػ1408بيركت، سنة 
 زغمكؿ.

 الشاربي: حسيف إبراىيـ محمد قطب:
 ـ.1988 -ق1408كاقعنا المعاصر، الطبعة الثانية، مؤسسة المدينة، سنة  (8

 ىػ(:1405: صبحي )تمحمصا ي
سـ.1982ـ، دار العمـ لممبلييف، سنة القانكف كالعبلقات الدكلية في اإلسبل (9

 : أحمد:المحموس
بيركت، سنة  -الدعكة إلى اإلسبلـ، الطبعة األكلى، دار األمة (30

http://magmj.com/
http://www.investintech.com/
http://www.saaid.net/book/open
http://www.saaid.net/book/open
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سـ.1995 -ىػ1415
 : أ. د. عبد الصبكرمع وق
 ـ.1993مفاىيـ إسبلمية، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، سنة  (11

 
 

 صتبػاضتراجمػواضططاجمػواضضعظ. .زػ

 ىػ(:630أبي الحسف، عمي بف محمد الجزرم)ت: عز الديف ابنساألث ع
لبناف، سنة  -أسد الغابة في مغرفة الصحابة، دار إحياء التراث العربي بيركت (1

 ىػ، تحقيؽ عادؿ أحمد الرفاعي. 1996-ىػ1417

سسـ(:1001 -ىػ392عمي بف عبد العزيز القاضي الجرجاني )تالجعجا ي:س
ىػ، تحقيؽ 1405بيركت، سنة  -يالتعريفات، الطبعة األكلى، دار الكتاب العرب (2

 إبراىيـ األبيارم.

 ـ(.1003 -ىػ393أبك النصر، إسماعيؿ بف حماد، )تسالجوهعي:
  بيركت. -ـ، دار الكتب العممية1999، الطبعة األكلى الصحاح في المغة (3

 ىػ(: 626: أبك عبد اهلل، ياقكت بف عبد اهلل)تالحموي
 بيركت.  -معجـ البمداف، دار الفكر (4

سالذهب  -ىػ748شمس الديف أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز)تي:
 ـ(:1347
سير أعبلـ النببلء، مؤسسة الرسالة، تحقيؽ مجمكعة محققيف بإشراؼ شعيب  (5

 األرناؤكط.

 (:666محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، الممقب بزيف الديف )ت بعد سالعا ي:
ـ(، تحقيؽ 1995-ىػ1415بيركت ) -اشركف، طبعة مكتبة لبناف نمختار الصحاح  (6

 محمكد خاطر.

 ـ(:1790 -ىػ1205مرتضى: أبك الفيض، محمد بف محمد بف عبد الرازاؽ الحسيني)تال ب سي،س
 تاج العركس، دار اليداية، تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف. (7

س  -ىػ230أبك عبد اهلل، محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم)تابنسيعس:
 ـ(:785
ـ، تحقيؽ إحساف 1968بيركت، سنة  -الطبقات الكبرل، الطبعة األكلى، دار صادر (8

 عباس.
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سأحمد مختار:عمع:س
 ـ.2008 -ىػ1429معجـ المغة العربية المعاصرة، الطبعة األكلى، عالـ الكتب، سنة  (9

 ـ(:1004 -ىػ395أبك الحسيف، أحمد بف فارس بف زكريا )ت  :ابنسفاعس
ـ(، تحقيؽ عبد السبلـ 2002 -ىػ1423المغة، طبعة اتحاد الكتاب العرب )معجـ مقاييس  (10

 محمد ىاركف.

سال  عو سآباسي:
 بيركت،  -القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة  (11

 :(1368-ىػ770أبك العباس، أحمد بف محمد بف عمي الحمكم )تسال  ومي:
 بيركت. -عمميةفي غريب الشرح الكبير لمرافعي، نشر المكتبة الالمصباح المنير  (12

 محمد ركاس قمعجي:قمع سجي:س
 .3.28معجـ لغة الفقياء، المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالث  (13

 ىػ(:774عماد الديف أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمر البصرم)تابنسكث ع:س
 بيركت. -البداية كالنياية، مكتبة المعارؼ (14

 -ىػ1031العابديف الحدادم )ت  محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيفالم اوي:س
 ـ(.1622
ىػ، تحقيؽ 1410التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، كيطمؽ عميو التعاريؼ، الطبعة األكلى  (15

  الدكتكر محمد رضكاف الداية.

سسأحمدالهاشمي:س
نشاء لغة العرب، نسخ كتنسيؽ مكتبة مشكاة اإلسبلمية،  (16 جكاىر األدب في أدبيات كا 

 .3.28الثالث  المكتبة الشاممة، اإلصدار

سىػ(:213عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعارفي ) أبك محمد،ابنسهشام:س
 ىػ، تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد.1411بيركت، سنة  -السيرة، دار الجيؿ (17

 : إبراىيـ مصطفى، كأحمد الزيات، كحامد عبد القادر، كمحمد النجار:مصط ىسوآخعون
 ؽ مجمع المغة العربية. المعجـ الكسيط، دار الدعكة، تحقي (18

 ـ(:1311 -ىػ711: أبك الفضؿ، محمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي)ابنسم ظوع
 بيركت. -، الطبعة األكلى، دار صادرلساف العرب 
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 اضدراداتػواألبحاثػاضطضطغظ. .حػ

 القاىرة: -محمد يسرم، رئيس مركز البحكث بالجامعة األمريكية المفتكحة إبعاه م:
ضكابطيا، آثارىا، بحث مقدـ لنيؿ جائزة نايؼ بف عبد العزيز آؿ سعكد  الفتكل، أىميتيا، (3

العالمية لمسنة النبكية كالدراسات اإلسبلمية المعاصرة، الدكرة الثالثة، الطبعة األكلى، سنة 
سـ.2007 -ىػ1428

 : يكنس محيي الديف فايز: النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني:األيطل
الح كالمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقيية معاصرة، رسالة ميزاف الترجيح في المص (2

سـ.1996 -ىػ1316دكتكراه مف الجامعة األردنية، سنة 
 د. عبد اهلل قادرم: األهسل:
حكـ زكاج المسمـ بالكتابية، أصؿ ىذا البحث محاضرة ألقاىا الدكتكر عبد اهلل سنة  (1

ىػ، كىك بحث منشكر 1423، كتـ مراجعتو كتصحيحو مع إضافات أخرل في عاـ 1407
سعمى مكقع مكتبة صيد الفكائد.

 أبك العينيف بدارف: بسعان:
س.االجتماعية بيف المسمميف كغير المسمميف العبلقات (4

 سميماف محمد: توبول اك:
األحكاـ السياسية لؤلقميات المسممة في الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستير في الفقو كأصكلو،  (5

 األردف.  -ـ، طبعة دار النفائس1996ردنية، سنة مف كمية الشريعة بالجامعة األ
 د. نزيو: حماس:
أحكاـ التعامؿ بالربا، مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية العدد األكؿ، المجمد الثامف، سنة  (6

 ىػ.1421
 د. سالـ بف عبد الغني: العافعي:
 ـ،2002 -ىػ1423أحكاـ األحكاؿ الشخصية لممسمميف في الغرب، الطبعة األكلى، سنة  (7

، كأصميا رسالة دكتكراه.  دار ابف حـز
 أميرة مازف عبد اهلل: أبوسععس:
أثر اختبلؼ الديف في أحكاـ الزكاج في الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستير مف جامعة  (8

 ـ.2007فمسطيف، سنة  -النجاح الكطنية بنابمس
س:أ. د/ كىبة بف مصطفىال ح مي:س

 الخارج مع البنكؾ الربكية، بحث بعنكاف: حكـ تعامؿ األقميات اإلسبلمية في (9
 ىػ.1421مجمة دراسات اقتصادية إسبلمية العدد األكؿ، المجمد الثامف، سنة 
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 فمة زردكمي:  عسومي:
فقو السياسة الشرعية لؤلقميات المسممة،  رسالة ماجستير في الفقو كاألصكؿ، مف  (10

 ـ.2006 -ىػ1426جامعة العقيد الحاج لخضر بالجزائر، سنة 

 د بف عبد اهلل:محم اليب ل:
التجنس بجنسية دكلة غير إسبلمية، مجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي، العدد الرابع،  (33

سـ.1989سنة 
 محمد بف دركيش بف محمد: ي مإل:
األقميات المسممة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ في العبادات كاإلمارة كالجياد، رسالة  (12

مكة  -سبلمية بجامعة أـ القرللنيؿ درجة الماجستير مف كمية الشريعة كالدراسات اإل
 ىػ.1421المكرمة، سنة 

 الصاوي:سس.سص ح:
كقفات ىادئة مع فتكل إباحة القركض الربكية لتمكيؿ شراء المساكف في  (13

 المجتمعات الغربية، منشكر ممؼ ككرد عمى اإلنترنت عمى مكاقع مختمفة.

 ية الشريعة بالجامعة األردنية:: أ. د. عمي محمد الصكا، أستاذ بقسـ الفقو المقارف في كمالصوا
 مشاركة المسمـ األمريكي في الحياة السياسية األمريكية، دراسة فقيية مقارنة. (14

 سعد بف سعيد بف عكاض: ال حطا ي:
أحكاـ السفر في الشريعة  اإلسبلمية، رسالة ماجستير مف جامعة الممؾ عبد  (15

 ـ.1979 -ىػ1399العزيز بمكة المكرمة، سنة 
 خالد عبد القادر: د. عبسسال اسع:

مف أحكاـ األحكاؿ الشخصية لؤلقميات المسممة، بحث مقدـ لمؤتمر األقميات  (16
 ـ.2003المسممة.. اندماج كتميز، سنة 

 مشير عمر خميس الحبؿ، النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني: المصعي:
المشاركة في الحياة السياسية في ظؿ أنظمة الحكـ المعاصرة، دراسة فقيية  (17

فمسطيف، سنة  -قارنة، رسالة ماجستير مف كمية الشريعة بالجامعة اإلسبلمية بغزةم
 ـ.2003 -ىػ1434

 -محمد خير، أستاذ فقو الكتاب كالسنة كفقو األسرة المقارف في جامعة أـ درماف اإلسبلمية ه كل:
 دمشؽ:
 ـ، دار1996 -ىػ1417الجياد كالقتاؿ في السياسة الشرعية، الطبعة الثانية سنة  (18

 ىػ.1412البيارؽ، كأصمو رسالة دكتكراه مف كمية اإلماـ األكزاعي ببيركت، سنة 
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 اضطػاالتػواضدورغاتػواضغتاوىػواضبراطجػواضطواشعػاإلضصتروظغظ. .طػ

 د. مجدم: :إمام
سىجرة الشباب الدكلية كالتنمية، تقرير دكلي. (3

 الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل: ابنسبا :
سكالثبلثكف. مجمة الحسبة، العدد التاسع (2

: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، محمد بف صالح بف عثيميف، عبد اهلل بف عبد ابنسبا سوآخعون
 الرحمف الجبريف:

 فتاكل إسبلمية، تحقيؽ محمد بف عبد العزيز المسند، المكتبة الشاممة.  (3
تقديـ أحمد منصكر، كالذم استضاؼ فيو د. حسف  بع امجسب سحسوسسعمىسق اةسالج  عة (4

 ـ.8/8/2001النجار، بعنكاف: أسباب ظاىرة ىجرة العقكؿ العربية إلى الغرب، بتاريخ 
عمى قناة الناس لمدكتكر صبلح سمطاف كالدكتكر راغب  بع امجستم   و يسص اعإلسالعمماء (5

 .21السرجاني، حمقة 
 ـ.2001الفضائية، يكليك  بع امجسالشع عإلسوالح اةسعمىسق اةسالج   ة (6
 شباب المصرم حكؿ اليجرة ألكركبا.: اتجاىات الإلسلمهجعةسبع وانت ع عسالمج إلسالسول  (7
 )مفتي األزىر سابقاى(: مجمة األزىر.جاسسالحقسعميسجاسسالحقس (8

 الشيخ إبراىيـ: الح  ل:
، عمى مكقع                              م االتسموقعساأللوكإل (9

thttp://www.alukah.ne 

 : السو ش
 مقاؿ في مجمة البياف السعكدية. (10
 ىػ(: 1004شمس الديف، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي)ت  العممي:
  islam.com-www.al                 فتاكل الرممي، مكقع اإلسبلـ       (11

 عائد صالح، عضك ىيئة تدريس قسـ الفمسفة بجامعة قاريكنس. :ال  ا ي
ندكة بعنكاف: اليجرة عائؽ مف عكائؽ التنمية أسبابيا ككيفية عبلجيا، المركز  (12

 العالمي لدراسات كأبحاث الكتاب األخضر بجامعة ناصر األممية.
سعبد الرحمف بف ناصر:اليعسي:س
   w.islamgold.comww               الفتاكل، المكقع الذىبي لئلسبلـ            (13

 : الشيخ محمد بف صالح:ابنسعث م ن
 لقاء الباب المفتكح، شريط مسجؿ. (14

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.al-islam.com/
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 :ع يى،سح ا

مقاؿ بعنكاف "ىجرة المسيحيف الفمسطينييف" عمى مكقع الييئة اإلسبلمية المسيحية   (15
 لنصرة األقصى كالمقدسات.

 د. عبد اهلل: ال    :
فتاكل الشبكة اإلسبلمية                                    (16

http://www.islamweb.net              

، عمى مكقعيا عمى الشبكة العنكبكتية فتاوىساله ئإلسالعامإلسلم توىسالشعع إلسبالكو ت (17
http://alwaei.com/topics/view                                                     

            

، كىي عبارة عف إقرارات لمجمع البحكث اإلسبلمية، في جمسة قضا اسالجال اتسالميممإل (18
 ىػ.17/12/1428

 ة العالـ اإلسبلمي، دار البشير. ، التابعة لرابطمجمإلسمجمعسال   سامي ميسالسولي (19
، 45، رؤية العالـ في المنظكر اإلسبلمي، العدد مجمإلسالمعهسسالعالميسلم كعسامي مي (20

 ـ.2006سنة 
عمى شبكة اإلنترنت            المويوعإلسالحعةسو ك ب س ا (21

http://ar.wikipedia.org/wiki   

 -1404الككيت، مف سنة  -، الطبعة الثانية، دار السبلسؿيوعإلسال  ه إلسالكو ت إلالموس (22
 الككيت. -ىػ، كىي صادرة عف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية1427
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ػطضخصػاضبحث:

الحمد هلل عمى آالئو، كالشكر هلل عمى نعمائو، كالصبلة كالسبلـ عمى كاسطة عقد أنبيائو، محمد 
 ، أما بعد،...، كصحبو كأكليائوصمى اهلل عميو كعمى آلو

، فكانت الرساالت السماكية متفقة في ممتيا، شرعة كمنياجان  أمة فإف الشارع الحكيـ، جعؿ لكؿ
في تشريعاتيا، ليتناسب حكـ اهلل مع الكاقعة، ككذلؾ كانت الرسالة اإلسبلمية المحمدية، ال  مختمفة

 يعاب فييا تغير األحكاـ بتبدؿ المتغيرات الزمانية كالمكانية كالعينية كالحالية.

لذا لما كاف لئلسبلـ دكلة صمبة قكية، متكسعة فتية، ظيرت األحكاـ عمى أصميا، كقامت الخبلفة 
األحكاؿ، كدارت رحى األياـ تاركة  تيج اهلل الساعي لمحاكمية في ىذا الككف، لكف لما تبدلعمى من

خمفيا أمة كاف ليا السيادة، لكنيا تحكلت مف أمة رائدة إلى أمة راكدة، فسقطت خبلفتيا، كذىبت 
سيادتيا، كتفرؽ أبناؤىا في بقاع األرض، بحثان عف عيشة تكارم صفحة النكسة، فظيرت ىجرات 

راليا معقكؿ كالمكارد كالثركات كالكادر البشرم، ككاف مف ضمف ىذه اليجرات اليجرة إلى أكركبا كأستل
جاليات إسبلمية، تعرؼ باألقميات المسممة، كقمتيا فيما يبدك لي ليس  كأمريكا، لتشكؿ ىذه اليجرة

لكنيا أقميات  بعددىا فيي تمثؿ أكثر مف نصؼ مميار، أم ما يعادؿ ثمث عدد المسمميف في العالـ،
في حقكقيا كدكرىا الممارس، لذا كانت ىذه األطركحة كالتي آمؿ مف اهلل تعالى أف تسيـ في بياف 

لممسمميف في تمؾ الببلد، كأف تسيـ في رفع مستكل تمؾ الجاليات، لذلؾ  ةبعض األحكاـ الميم
 .عهاسالمعاصعةالميمم ن،سحكمهاسوآثاغ عسب سسالهجعةسإلىسمكسكمة ب: كالجاءت ىذه الدراسة 

 كخاتمة. كتمييد كفصميفكقد قسمتيا إلى مقدمة 

أما المقدمة فقد حكت أىمية الدراسة، كسبب اختيار مكضكعيا، كالدراسات السابقة، كالمنيجية التي 
 :المسمككة في البحث، كالتي كانت، كما يمي اتبعتيا، كبياف الخطة

سا ة، كتحدثت فيو عف مفيكـ اليجرة : اليجرة، تقسيـ الببلد: نظرة معاصر لتمه سيال صل
كمشركعيتيا، كالفرؽ بينيا كبيف السفر، ثـ تقسيـ الببلد، كمناط التقسيـ، كما يتغير بو كصؼ 

 الببلد، كأثر الكاقع المعاصر عمى تغير كصؼ الببلد.
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المسمميف، كأنكاعيا كحكميا، كقد بينت في ىذا الفصؿ  غير ببلد: أسباب اليجرة إلى ولال صلساألس
اب اليجرة مف ببلد المسمميف بعرض البكاعث الطاردة كالحاثة عمى ذلؾ، كسبب اتجاه اليجرة أسب

إلى ببلد غير المسمميف مف خبلؿ عرض عكامؿ الجذب، ثـ تحدثت عف أنكاع اليجرة، كصكالن 
مسة، ئلقامة في تمؾ الببلد كاليجرة منيا، كأنيا تعترييا األحكاـ التكميفية الخلالشرعية  حكاـلبياف األ

 فرىا.اكذكرت الضكابط التي يمكف تجكيز اإلقامة عند تك 

المسمميف، كحكميا، كعرضت  غير ببلد: اآلثار المعاصرة المترتبة عمى اليجرة إلى  يال صلسالثا
في ىذا الفصؿ، أىـ اآلثار المترتبة عمى اإلقامة، كالتي كثر اإلشكاؿ حكليا، كمست الحاجة ليا، 

ة، كىي تخمي المرأة عف حجابيا لمحاجة، فمف المعركؼ مف الديف كذلؾ في المجاالت المختمف
ىؿ الحاجة يمكف ليا أف تبيح كشؼ الرأس؟،  ي أجبت عمى سؤاؿبالضركرة أف الحجاب كاجب، لكن

، أك كزكاج المسممات مف غير المسمميفككذلؾ عرضت حكـ كزاج المسمميف مف غير المسممات، 
لكف اختبلؼ الكاقع اليكـ تطمب  ،ة كاضحة في كتب القدماءالمسممة مف غير المسمـ، كىذه المسأل

إعادة االجتياد في المسألة بما ينسجـ مع مقاصد الشريعة، ككذلؾ تحدثت عف دفف المسمميف في 
المسمـ كتعامبلتو في تمؾ الببلد، سكاء في  مؿتمؾ الببلد في مقابر غير المسمميف، ثـ عرضت ع

كذكرت مسائؿ تكثر األسئمة فييا كشراء بيكت السكف  أعماؿ مباحة في الشريعة أك محرمة،
بالقرض الربكم، كالعمؿ في أماكف تتعامؿ بالمحرمات، كختمت ىذا الفصؿ ببياف حكـ مشاركة 

في الحياة السياسية في ظؿ حكـ أنظمة ال تعرؼ لحكـ اهلل طريقان، سكاء في الكظائؼ  يفالمسمم
 ب في االنتخابات المختمفة.العامة أك إقامة األحزاب كالترشح كاالنتخا

كاختتمت البحث بأىـ النتائج كالتكصيات التي سجمتيا أثناء بحثي، سائبلن اهلل عز كجؿ أف يرزقني 
 فيمان راشدان، كعممان نافعان، كعمبلن متقببلن.

 كالحمد هلل رب العالميف.
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Abstract 

Thank Allah for his miracles and for his grace, and praise be upon his 

prophet Muhammad, the mediator of all prophets, his family, his companions 

and those who follow him. 

Allah, the wise legislator, has made an approach for every nation so that 

the heaven messages are the same in their essence, but different in its legisla-

tions in order to match the reality with Allah's rule. Also, the Islamic message 

is outstandingand does not change by the variations of rules in terms of time 

and place. 

When Islamic country was powerful, solid, widespread and forceful, the 

rules appeared on its existence as well as Al Khilafa which pursues to sover-

eign the universe. Nevertheless, circumstances changed by the passage of time 

leaving behind a sovereign and pioneer country  which turned into a velvet 

one. Therefore, Al Khilafa as well as its sovereignty went down in addition to 

the division of its followers who seek to hide theircatastro-

phe(Naksa).Subsequently, the immigration of minds, resources, wealth and 

workers began immigratetoward Europe, Australia and America in order to 

form Islamic communities known as the Islamic inferiorities. These inferiori-

ties are not small in number since they are one billion and a half, but they are 

inferior in their rights and practical turn. Thus, this thesis comes to clarify 

some important rules for those communitieshoping to raise their level of life, 

and will concentrate on the religious rule of immigration to non-Muslim 

countries and its contemporary effects. 

This thesis is divided into an introduction, three chapters and a conclu-

sion. 

First, the introduction contains the importance of the study, the reason 

of its choice, previous studies, the methodology and the chosen plan in the 

research which is as follows: 

Chapter 1: Immigration, country division: a contemporary view, in 

which I talked about the concept of immigration and its legislation as well as 

the difference between it and travelling. Then, I talked about the division of 

country, ways of division, what make the country changes and the effect of 

presenceon the country changes. 
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Chapter 2: The reason of immigration to non-Muslim countries; its 

types and rules, then I clarified in this chapter the reasons of immigration to 

non-Muslim countries because of obtrusive motivators and attractive factors. 

After that, I talked about the types of immigration reaching its religious rule 

regarding the eligibility of residence and the immigration from those coun-

tries. Finally, I mentioned the available regulations that may give a permission 

for residence. 

Chapter 3: The contemporary effects resulted from immigration to non-

Muslim and its religious rule. I also viewed in this chapter the resulted effects 

of the residence that are most-questioned and needed, in term of giving up of 

women's hijab for necessity.Therefore, I answered the question that says does 

necessity allow women to uncover her head?. Moreover, I discussed the 

eligibility of marriage between Muslim males from non-Muslims females and 

vice versa. This matter is apparently discussed in the ancient books, but the 

reality asks for Ijtihad to meet the requirements of religious law (Shariah). In 

addition to that, I talked about the burial of Muslim in those countries in non-

Muslim graves, as wellas Muslims' work and dealings whether they are licit or 

forbidden.I mentioned also the question of buying houses through loans and 

working in places that deal with forbidden ways. Ultimately, I summed up this 

chapter by illuminating the eligibility of participation in politics under non-

religious regimes whether in public, setting up parties, nomination and voting. 

Finally, I concluded my research by some important findings and rec-

ommendations recorded during my searching, asking Allah to sustain me a 

pure understanding, profitable knowledge and acceptable labour. 

Praise be to Allah 

 


